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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت:کشاورزی در شرق اصفهان از همه لحاظ 
گر در بحث الگوی کشت برنامه ریزی داشته باشیم و بتوانیم آن را به کرسی  استثناء خواهد شد؛ا

بنشانیم، می توانیم شرق اصفهان را از مباحث کشوری کشت استثناء کنیم.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در جلسه ای با موضوع آب و 
الگوی کشت اظهار داشت: مسأله ای که در شرق اصفهان مطرح است و مطالعات انجام شده نیز 
سعی دارد ما را به همان موضوع برساند، این است که حقابه و سهم آبه ای در شرق اصفهان برای 
کشاورزی وجود دارد و نیاز است که کشاورزان سهم را دریافت کنند و با توجه به آورد رودخانه این 
عدد متفاوت است؛ نکته مهم این است که با این منابع بایستی چه اتفاقی در شرق اصفهان بیفتد 
کید کرد: بدلیل نوسانات میزان بارش و آورد رودخانه زندگی  تا بیش ترین فایده حاصل شود. وی تأ

کشاورزان زندگی ای نوسانی شده و زمانی که کشت نیست، گزینه ای ندارند.  

کشت  باید جریان نامنظم آب را با الگوی 
تنظیم کرد

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

اصناف اصفهان در دوران 
کرونا خوش درخشیدند

هدف گذاری احداث ۱۰ هزار 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 

در دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان: 

قبض گاز مشترکین کم مصرف 
خانگی، رایگان است

کید کرد: رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تا

لزوم توسعه گردشگری 
به جای صنعت

تغییر ساعت اجرای طرح
 زوج و فرد در اصفهان
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سرمربی تیم ملی هندبال: 

کار باز می گردد:بهترین ها را انتخاب می کنیم  ۸۵ درصد هزینه تولید برنج به نیروی 

 قیمت برنج هر روز قد می کشد!

۶

دفتــر مرکــزی مجتمع فــوالد کویــر تا یــک ماه آینــده به 
شهرستان های آران و بیدگل و کاشان منتقل می شود.
رئیس هیات مدیــره مجتمع فوالد کویــر گفت: انتقال 
دفتر این مجتمع به شمال استان اصفهان در نشست 
کره هایــی نیز  هیات مدیــره بــه تصویــب رســیده و مذا
در این راســتا با اتــاق بازگانی کاشــان انجام شــده تا زیر 

نظر این اتاق فعالیت کند.
حسین حسین زاده با بیان اینکه این صنعت در مجموع 
چهار درصد سهمیه آب را مصرف می کند و برخی اظهار 
نظر ها در زمینه مقدار مصرف آب در این مجتمع کذب 
اســت، افزود: ایــن در حالی اســت که بــرای آبیاری یک 
زمیــن چمــن فوتبــال روزانــه ۱۲۰ هــزار لیتــر آب مصرف 

می شود.
وی همچنین گفت: پیش بینی شده است با راه اندازی 
بخش ذوب فوالد در ســال ۱۴۰۳، ارزآوری این مجتمع 
بــرای کشــورمان از ســاالنه ۲۵۰ میلیــون دالر بــه یــک 

میلیارد دالر برسد.
رئیس هیات مدیره مجتمع فوالد کویر افزود: مقرر شده 
پــس از راه اندازی بخــش ذوب فــوالد، دســتگاه پایش 

آالیندگی نصب شود.
حســین زاده با اشــاره به ســودآوری راه انــدازی صنایع 

پایین دســتی و تالش بــرای ترغیب آنان بــه فعالیت در 
کنــار مجتمع فــوالد آران و بیــدگل گفت: هیــات مدیره 
مجتمع مصوب کرده اســت در صورت ســرمایه گذاری 
صاحبان صنایــع پایین دســتی فوالد در محــدوده ۳۰ 
کیلومتری این شرکت، کالف مورد نیاز را با حمل و نقل 

رایگان در اختیار آنان قرار بدهد.
مجتمع فــوالد کویــر شهرســتان آران و بیدگل بــا تولید 

بیش بر یک میلیون تن محصوالت فوالدی، بزرگترین 
تولیدکننده میلگرد در ایران و میلگرد های کالف مورد 
مصــرف در طیــف وســیعی از صنایــع پایین دســتی در 

کشور است.
این مجتمع نخستین تولیدکننده میلگرد های فوالدی 
بــا ســامانه اتوماســیون صنعتــی در کشــور و فعالیــت 

تولیدی خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرده است. 

رئیس ســابق کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس 
گفت: همــه دالیــل افزایش هزینــه تولید نســبت بــه واردات 
مربوط به مســائل مالی نیســت بلکه بــه اصالح ســاختارها و 

دیوان ساالری وابسته است.
حمیدرضــا فوالدگر بــا بیان اینکه هزینــه تمام شــده تولید در 
داخل کشور باعث افزایش واردات شده است، اظهار داشت: 

حتی با قراردادن تعرفه بر محصوالت وارداتــی، واردات بازهم 
ارزان تر از تولید در کشور برآور می شود و این به دلیل باال بودن 
هزینه تمام شده تولید در کشور است. وی ادامه داد: بخشی 
از این هزینه های باالی تولید، به تولیدکننده مربوط می شود 
که در این صورت باید بهره وری را افزایش، قیمت تمام شده را 

کاهش و ساختارهای خود را اصالح کنند.

مقررات زدایی و اصالح دیوان ساالری در تولید داخل
رئیس ســابق کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس 
خاطر نشان کرد: اما بخشی که به عهده دستگاه های حکومتی 
از جملــه مجلس، دولــت و دســتگاه های قضائی اســت باید 
با تصویــب قوانیــن و مقــررات به تولیــد و کاهــش هزینه های 
تمام شده تولید کمک کنند، برای نمونه در مسائل مالیاتی، 

گمرکی، بیمه ای و … می توانند ورود کنند.
وی با اشاره به بخش دیگری از مشکالت تولید داخلی تصریح 
کــرد: همه ایــن مشــکالت مربوط بــه مســائل مالی نیســت و 
بخش دیگری از آن به دیوان ســاالری اداری مرتبط است که 
بروکراسی های اداری در هدر دادن فرصت ها و طوالنی شدن 

زمان به نوعی مانع ایجاد می کنند.
        صدور طوالنی مدت مجوز و موانع تولید

فوالدگر مجوزهایی که می تواند در کمترین فرصت صادر شود 
و مدت زمان زیادی را طی می کند از موانع محیط کسب و کار 
عنوان کرد و افزود: مواردی حتی گزارش شده که صدور مجوزها 

طوالنی تر از دوره راه اندازی طرح شده است.
وی خاطر نشان کرد: اقدامات مناسبی برای تسهیل کسب 
و کار انجام شده اســت اما کافی نیســت و باید مقررات زدایی 
همچنان ادامه داشــته باشــد تا هزینه تولید را کاهش و قابل 

رقابت با دنیا کند و هزینه واردات از هزینه تولید کمتر نشود.

مجــری کل طرح هــای زیربنایــی اســتان اصفهــان با اشــاره به 
برنامه ریزی صورت گرفته برای رفع نقاط حادثه خیز جاده ای این 
منطقه گفت: بخش پایانی محور بزرگراهی کاشان، بادرود تا پایان 

سال به بهره برداری می رسد. 
علیرضا صلواتــی با اشــاره به وضعیــت عملیــات اجرایی بخش 
پایانی این محور بزرگراهی، اظهار داشت: عملیات اجرایی بخش 
پایانی محــور بزرگراهــی بادرود،کاشــان بــه طــول ۹.۵ کیلومتر و 
احداث زیرگذر تقاطع های ابوزیدآباد و اسدآباد، بااعتباری بالغ بر 
۳۳۰ میلیارد ریال در بهمن سال گذشته آغاز شد و تالش بسیاری 

برای اجرای این طرح انجام شد.  
وی با اشاره به اهمیت توجه به نقاط حادثه خیز جاده ای استان 
گوار زیادی در سال های گذشته در  اصفهان ادامه داد: حوادث نا
جاده بادرود، کاشان اتفاق افتاده است و این جاده به عنوان جاده 
مرگ معروف شده بود اما با اجرای طرح، زمینه حذف این نقطه 

حادثه خیز استان اصفهان فراهم می شود.
مجری طرح هــای زیربنایی اســتان اصفهــان بابیان اینکه این 
طرح قــرار بــود در مــدت ۱۸ مــاه تکمیل شــده و به بهره بــرداری 

برسد، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی های 
به عمل آمده، ایــن طــرح در زمــان کوتاه تــری بــه بهره بــرداری 
خواهد رسید و تا پایان سال افتتاح خواهد شــد. وی با اشاره به 
پیشرفت این طرح و زمان بهره برداری از آن خاطرنشان کرد: این 
کنــون با ۶۲ درصد پیشــرفت فیزیکــی، تا پایان ســال به  طرح تا
بهره برداری می رســد. صلواتی افزود: اعتبار اولیه این محور ۳۳ 
میلیارد تومان برآورد شده و از سوی شرکت مجری و مشاور در حال 

کنون  اجراست. وی با اشاره به جزئیات این طرح،  اضافه کرد: تا
ک ریزی این  ک بــرداری و ۹۰ درصــد از خا بیش از ۹۷ درصد از خا
ک ریزی در  طرح انجام شــده و نزدیک به ۱۰۰ هزار مترمکعب خا

پروژه انجام شده است.  
مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان اضافه کرد: فعالیت 
در بخش اساس و زیراســاس پروژه ۲ کیلومتر بوده و نزدیک به ۲ 

کیلومتر از آسفالت این مسیر نیز انجام شده است.
محور کاشان به بادرودکه ترافیک عبوری ترانزیت جنوب به مرکز 
کشور و شمال را اتصال می دهد، یکی از محورهای پرترافیک برای 

جابجایی بار و مسافر است.
طول راه های شهرستان کاشان شــامل آزادراه، بزرگراه، راه های 

اصلی، فرعی و روستایی بیش از هزار و ۱۰ کیلومتر است.
شهرســتان کاشــان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله 

نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.
۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه در اصفهان وجود دارد و  این استان با توجه 
به موقعیت ویژه جغرافیایی، به عنوان چهارراهی ترانزیتی رتبه 

نخست حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را در کشور داراست.

کنون ۱۴  مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان گفت: تا
فروشگاه عرضه کاالهای روستاییان با عنوان "روستا بازار" 
در شهرهای استان راه اندازی شده است که تعداد آنها تا 

پایان سال جاری به حدود ۶۰ واحد می رسد. 
محسن حاج عابدی افزود: طرح "روستا بازار" بمنظور عرضه 
مســتقیم تولیدات روســتایی و حذف واسطه ها با ایجاد 
کز شهرهای استان اصفهان  نمایشگاه های محلی در مرا

در حال اجراست.
وی ادامه داد: در این طرح، تعاونی های صنفی تولیدات 
متنــوع روســتاییان را در مناطق شــهری عرضه می کنند 
کی و  که در زمان حاضر تمرکز بیشــتر بــر محصــوالت خورا

کشاورزی است.
مدیر ســازمان تعاون روســتایی اصفهان بــا بیان اینکه با 
گیری خدمات و عرضه کاال افزایش  کز، فرا توسعه این مرا
خواهــد یافــت، گفــت: در ایــن طــرح عــالوه بــر تولیــدات 
کی، صنایع دستی و تولیدات خانگی هم  کشاورزی و خورا

امکان فروش پیدا می کند.

کز  حاج عابدی با بیان اینکه فروشگاه های روستا بازار در مرا
شهرها راه اندازی می شود، یادآور شد: شهرداری ها در این 
زمینه همکاری دارند و متناسب با ظرفیت هر بخش امکان 

کز در مبادی روستایی هم وجود دارد. تاسیس این مرا
وی هوشمندسازی سامانه عرضه محصوالت روستایی 
و کشــاورزی را مرحله جدیدی بــرای کاهش هزینه های 
مصرف اعــالم کــرد و گفت: شــرکت های نوپا )اســتارتاپ ( 

برای این حوزه فعال شــده اســت تا به واســطه فنــاوری و 
ظرفیت فضای مجازی، فروشگاه های مجازی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی این سامانه در حال پیگیری 
اســت تا میوه شــب عید مردم بصــورت ســفارش برخطر 

)آنالین( و عرضه در محل سکونت انجام شود.
حاج عابدی با اشــاره به اینکــه واســطه گری و فاصله زیاد 
بین تولید و مصرف، هزینه خانوارها را در خرید از بازارهای 
استان افزایش داده است، افزود: کاهش فاصله بین بازار و 
عرضه، هزینه مصرف کنندگان در تامین کاالهای مختلف 
کی را کم می کند که نتیجه آن، بی اثر کردن  بویژه مواد خورا

واسطه گری و افزایش منفعت تولید کننده است.
وی بیــان کــرد: تعاونی های صنفــی برای کاهــش هزینه 
واسطه گری و رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وارد 

عمل شده اند و طرح روستا بازار را اجرا می کنند.
کنون ۱۴۰ فروشگاه روستا بازار در کشور راه اندازی شده  تا
است که پیش بینی می شود این تعداد تا پایان امسال به 

۲۵۰ فروشگاه افزایش یابد.

تا یک ماه آینده: 

انتقال دفتر مرکزی مجتمع فوالد کویر به شهرستان های
کاشان   آران و بیدگل و 

رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس: 

دیوان ساالری اداری دلیل افزایش واردات 
نسبت به تولید است

کاشان - بادرود تا پایان سال  بخش پایانی بزرگراه 
به بهره برداری می رسد

تا پایان امسال: 

فروشگاه های روستا بازار در اصفهان به ۶۰ واحد افزایش می یابد

3

زاون قوکاسیان، 
گر سینمای اصفهان  احیا
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# اصفهان  تنها  نیست

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

استاندار اصفهان پیگیر راه اندازی 
تونل سوم خواهد شد
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معاون وزیــر نیرو گفــت: وزارت نیــرو در دولت 
ســیزدهم برنامــه احــداث ۱۰ هــزار مــگاوات 
نیــروگاه تجدیدپذیر با محوریــت نیروگاه های 
خورشیدی در ۴ سال آینده را دارد؛ که بخش 
عمــده از ایــن ظرفیــت نیــاز اســت در اختیــار 

بخش خانگی قرار بگیرد.
محمود کمانی، معــاون وزیر نیرو، در مراســم 
اظهــار  خورشــیدی  نیــروگاه   ۵۵۸ افتتــاح 
داشت:حدود ۱ درصد از ظرفیت برق کشور را 
انرژی تجدیدپذیر تشکیل می دهد؛ در صورتی 
که در جهان این عدد بیش از ۳۰ درصد اســت 

و در این مسیر راهی طوالنی پیشرو داریم. 
کید کرد: ظرفیت استان اصفهان در این  وی تأ
بخش نسبت به کل کشــور حدود ۴.۶ درصد 

است؛ در بخش خانگی حدود ۷۲ مگاوات در 
کشــور ظرفیت داریم که حدود ۱۵ مگاوات آن 
در دســت اصفهان اســت و از این نظر، استان 
اصفهان جزو اســتان های مستعد به حساب 

می آید. 
کمانی با اشــاره به اهمیت انــرژی تجدیدپذیر 
عنوان کرد: در هر کیلووات انرژی خورشیدی، 
حدود هــزار و ۸۰۰ کیلووات ســاعت برق تولید 
می شــود که ایــن معــادل مصــرف ۵۸۴ متــر 

مکعب گاز است.
معــاون وزیــر نیــرو یــادآور شــد: وزارت نیــرو در 
دولت سیزدهم برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات 
نیــروگاه تجدیدپذیر با محوریــت نیروگاه های 
خورشــیدی در ۴ ســال آینــده را دارد؛ بخــش 
عمــده از ایــن ظرفیــت نیــاز اســت در اختیــار 
بخش خانگی قرار بگیرد و با بســیج سازندگی 
در حال ایجــاد تفاهــم هســتیم تــا بــا کمــک 
کار را در ســطح کشــور  نیروهــای بســیج این 

انجام دهیم .
معاون وزیر نیــرو بیــان داشــت: امیدواریم در 
برنامه آتی وزارت نیرو، استان اصفهان استانی 

پیشرو باشد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان 
گفت: برنج ایرانی گران اســت؛ گرانفروشی در 

آن اتفاق نمی افتد. 
اســماعیل نــادری ســخنگوی ســتاد تنظیم 
بــازار اســتان اصفهــان در خصــوص  شــرایط 
نامطلــوب بــازار کاالهــای اساســی و افزایش 
بــی رویــه  قیمت ایــن دســته کاالهــا، گفــت: 
بخش اصلی نظارت بر قیمــت برنج ایرانی در 
حــوزه بازرســی اصناف اســت، از ســوی دیگر 
بازرسی صمت نیز نظارت های خود را انجام 
می دهــد، البته رعایــت قیمت هــای مصوب 
در بازار انتظار درستی اســت و نظارت ها باید 
گر نتوانیــم بازار را به درســتی  تقویت شــود،  ا
تنظیــم کنیــم، بــازار و قیمت هــا راه خــود را 
مــی رود و بــه نوعــی قیمت هــا از مســیر خــود 

ج می شوند. خار
ج از اختیارات  وی افــزود: برخــی کاالهــا خــار
حــوزه تنظیــم بــازار اســت، بــه عنــوان مثــال 
برنج ایرانــی در دســتور کار ســتاد تنظیــم بازار 
نیســت و قیمــت گــذاری آن بر اســاس عرضه 
و تقاضــا اســت، البتــه در قیمت گــذاری آن از 
کتــور ارائه  تولیدکننــده و حلقــه نهایی باید فا
شود.در بحث برنج ایرانی بیشتر با گرانی این 
محصــول مواجــه هســتیم تا گــران فروشــی، 
دالیل مختلفی عامل گرانی برنج ایرانی شده 
است؛ براســاس اعالم وزارت جهاد کشاورزی 
تولید برنج داخلی نسبت به سال گذشته ۲۰ 
درصد کاهش داشته و از ســوی دیگر مصرف 

برنج ایرانی افزایش یافته است.
وی اذعان کــرد:  برنــج خارجی زیــر مجموعه 
ســتاد تنظیــم بــازار اســت و بــر قیمت ایــن 
محصول نظارت می شــود، البته برنج هندی 
که وارد می شــود حدود ۵ هزار تومان افزایش 
که عالوه بر نوسانات  قیمت داشته است، چرا
خ ارز، هزینه هــای حمــل بــار و گمرکــی نیز  نــر
بر قیمــت نهایی برنــج خارجی اثرگذار اســت. 
امروز نه تولیدکننده، توزیع کننده و نه مصرف 
کننده از شــرایط بازار رضایــت ندارند، وظیفه 
کارگــروه تنظیم بازار تامین کاال نیســت، بلکه 
وظیفه تنظیم کاال را دارد؛ به عنوان مثال در 
شــرایطی که کاالیی در بازار کم است، کاالی 
دیگــری را بــرای جبران ایــن کمبــود بــه بــازار 

تزریق می کند.
نــادری متذکــر شــد: پارامترهــای مختلفــی از 
تولید محصول تا زمانی که به دســت مصرف 
کننــده برســد بــر قیمــت کاالهــا اثــر گذارنــد و 

شــاید یکی از موارد قیمت تمام شــده باشــد، 
امــا بــا برنامه هــای وزارت صمــت بــر اصــالح 
شــبکه توزیع تالش می کنیم ضعف های این 
شــبکه را پوشــش دهیــم، در حــال حاضــر 
ســامانه جامع تجارت وزارت صمت، اولویت 
نخســت این وزارتخانه شــده و تمام کاالهای 
صنعتی زیرمجموعه این وزارتخانه را پوشش 

می دهد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت تمام کاالهایی 
موجود در بازار ارتباطی بــا تنظیم بازار ندارد،  
تمام تــالش خــود را بــرای کنتــرل قیمت ها و 
ج  بازار داریم، اما برخی شرایط و اتفاقات خار
از دامنه اختیارات ســتاد تنظیم بازار اســتان 

اصفهان است.
یکــی از دلیل اصلــی گرانی برنج این اســت که 
نیــروی کار برای توســعه این محصول بیشــتر 
از بقیــه زراعت هــا اســت،بیش از ۸۵ درصــد 
هزینه تولید برنج بــه نیروی کار بــاز می گردد.
واقعــا در شــرایطی هســتیم کــه هزینــه تولید 
همــه محصــوالت کشــاورزی در کشــور بــاال 

رفته است.
ج شده  قیمت برنج از دست تولید کننده خار
و به بــازار فــروش رفته اســت، مصــرف کننده 
هم ناچار اســت این قیمت گــران را خریداری 
کنون  کند.متوســط واحد بهــره برداری هــم ا
نیم هکتار اســت که با این مقــدار واقعا کاری 

خاصی نمی شود انجام داد.
عرضه برنج های فعلی مربوط به ثبت سفارش 
ماه هــای قبــل اســت، از ایــن رو اثــر کاهــش 
قیمت جهانی برنج در ماه های آتی مشخص 
می شــود  . زمانی که قیمت بازار جهانی تغییر 
کند، به فوریــت اثر آن را بــر بازار داخل شــاهد 
کنونــی  کــه عرضــه برنج هــای  نیســتیم چــرا 

مربوط به خرید ۳ تا ۴ ماه گذشته است.
بــرای هــر ثبــت ســفارش ۳ تــا ۴ مــاه زمــان 
نیــاز اســت، لذا کاهــش قیمــت جهانــی برنج 
تایلندی اثر خــود را در ۳ تا ۴ مــاه آینده بر بازار 

می گذارد.

نشست هم اندیشــی درخصوص راهکارهای 
تحقق رونق تولید در نشســت اعضای هیئت 

نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
بررســی  منظــور  بــه  هم اندیشــی  نشســت 
راهکارهــای تحقــق رونــق تولیــد، بــا حضــور 
رئیس ، اعضاء هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان 
پارلمــان بخــش خصوصــی در اتــاق بازرگانــی 

اصفهان برگزار شد.
اعضاء هیئت نمایندگان در این جلسه ضمن 
بررســی موانــع و مشــکالت تولید، بــر حمایت 
خویــش از کارآفرینــی، تولیــد و ایجاد اشــتغال 

کید کردند. تا
و  در ایــن نشســت در خصــوص چالش هــا 
راهکارهای ارتقاء شاخص های بهبود فضای 
کسب و کار و توسعه ســرمایه گذاری در استان 
به منظــور تحقــق رونــق تولیــد و بهبــود وضع 

معیشتی شهروندان بحث و تبادل نظر شد.
همچنین نشست هم اندیشی اعضای هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانــی اصفهان  بر ضرورت 
ارتقــاء عملکــرد و توســعه فعالیــت شــرکت 
نمایشــگاه های اصفهــان به منظــور کمک به 

کید گردید. رونق اقتصاد استان تا

هدف گذاری احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر در دولت سیزدهم

خبر

وزیر امــور اقتصــادی و دارایی از ســرعت گرفتن 
ترخیــص کاال هــای اساســی و ضــروری کشــور 
خبر داد. به گزارش گمرک ایران ؛ سید احسان 
خاندوزی با بیان ایــن مطلب افزود: بر اســاس 
بررسی های صورت گرفته، تشریفات گمرکی و 
ترخیص بیــش از یک و نیم میلیــون تن کاالی 
اساســی انجام و این اقــالم در آســتانۀ خــروج از 
گمرکات کشور قرار دارند. وی تصریح کرد: تنها در 
مدت یک شبانه روز، به ترخیص قطعی و خروج 
بیش از ۷۷ هزار تن کاالی اساسی از گمرک بندر 
امام خمینی )ره( اقدام شده که این آمار، رکورد 
جدیدی در ترخیص قطعی و خــروج کاال های 

اساسی و ضروری به شمار می رود.
وزیر اقتصاد در ادامه به مصوبات جلسۀ تسهیل 
در ترخیص کاال های اساســی با حضور معاون 
اول رئیــس جمهــور و مقامــات مســئول ســایر 
ســازمان ها اشــاره کرد و گفت: موارد متعددی 
مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا تصمیمات خوبی 
درخصوص تخصیص ارز برای کاال های اساسی 
مشمول ارز ترجیحی؛ تعیین تکلیف کاال های 
اساســی موجــود در بنــادر و گمرکات؛ ایجــاد 
زیرســاخت الزم بــرای نمونــه بــرداری واحــد از 
کاال های مشمول اخذ و ارائه مجوز های قانونی 
و پاسخگویی توسط یک مرجع واحد؛ مدیریت 
واحد مرزی و حمل یکســره کاال های اساســی 
اتخاذ شد که با ابالغ این مصوبات از سوی معاون 
اول رئیــس جمهــور، اقدامــات الزم در اجــرای 
آن هــا صــورت خواهــد پذیرفت.معــاون فنــی 
گمرک ایران نیز با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد 
اعالم کــرد: بــا تالش های صــورت پذیرفتــه، در 
آبانمــاه ســال جــاری، میــزان بارگیــری و خروج 
کاال های اساسی از بندر امام خمینی )ره( بیشتر 
از میــزان کاال های اساســی تخلیه شــده در آن 
بنــدر از کشــتی های حامل این کاال هــا بود که 
با تداوم ایــن روند با کاهــش دپو یا رســوب این 
اقالم در بندر مواجه خواهیم بود. ارونقی افزود: 
تمامی مشــکالت و ایســتایی های مربــوط بــه 
ترخیص قطعی کاال های اساســی شناســایی 
شده و با اتخاذ تصمیمات مناسب و اجرای آن ها 
از جمله حمل یکسرۀ این کاالها، قادر خواهیم 
بود ایســتایی های موجــود در این چرخــه را به 

حداقل، کاهش دهیم.

وزیــر راه و شهرســازی گفت: ایرالین هــا بایــد 
ضمــن تعدیــل ۱۵ درصــدی قیمــت بلیــط 
هواپیما، همــه خدمات گذشــته را به حالت 
گــزارش  وزارت راه  عــادی بازگرداننــد. بــه 
کید بر  و شهرســازی، »رســتم قاســمی« بــا تا
الزام ایرالین ها با تعدیــل ۱۵ درصدی قیمت 
بلیت هواپیما، اعالم کرد: بــا لغو محدودیت 
کرونایی در پروازهای داخلی؛ تمامی ایرالین ها 
باید ضمن تعدیل ۱۵ درصدی قیمت بلیط 
هواپیما، تمــام خدمات گذشــته را به حالت 
عادی بازگردانند. عضو کابینه دولت سیزدهم 
تصریح کرد: در این خصوص با شــرکت هایی 
که اقدام به فروش بلیط با قیمت باالتر از نرخ 

مصوب کنند،برخورد جدی خواهد شد.

وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: در ســه ماهــه 
فعالیت دولت سیزدهم، تمرکز این وزارتخانه 

بر تامین امنیت غذایی بوده است.
 سید جواد ســاداتی نژاد در برنامه "تهران ۲۰" 
شــبکه پنج ســیما اظهــار کــرد: در ســه ماهه 
فعالیت دولت ســیزدهم، تمرکز وزارت جهاد 

کشاورزی بر تأمین امنیت غذایی بوده است.
وی با بیان اینکه پایداری تولید خط قرمز وزارت 
جهاد کشاورزی است توضیح داد: با همراهی 
بانــک مرکــزی در تأمیــن ارز، تأخیــر در تأمین 

نهاده های دامی کاهش یافته است.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: در حال حاضر، 
غ منجمد با قیمــت مصوب از  غ و مر تخم مر
طریق سامانه "بازرگام" به صورت هوشمند در 

شهر تهران درب منزل توزیع می شود.
ساداتی نژاد ادامه داد: توزیع هوشمند شکر، 

روغن و برنج در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین گفت: با توجه به خشکســالی 
و کمبــود علوفه، دام مــازاد و حذفی عشــایر و 
روستاییان توسط شرکت پشتیبانی امور دام 

خریداری می شود.

خبر مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

قبضگازمشترکینکممصرفخانگی،رایگاناست
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان 
مشــترکین  گفــت:  اصفهــان 
اقلیم هــای یــک، دو و ســه در 
گر مصرف گاز ماهیانه هر واحد  فصل ســرد ســال ا
مسکونی آنها از ۲۰۰ مترمکعب کمتر باشد، قبض 

گاز این دسته از مشترکین کامال رایگان است.
ســید مصطفی علوی بــا بیان این مطلــب، اظهار 
کرد: مشترکین اقلیم چهار نیز در ماه های سرد سال 
)ماه های دی، بهمن و اسفند و نیمه اول فروردین 
گر برای هر واحد مسکونی خود کمتر  سال آینده( ا
از ۱۵۰ متــر مکعــب گاز مصرف کنند از بخشــودگی 
۱۰۰ درصدی که شامل گاز بهاء، مالیات، عوارض 
ارزش افزوده و عوارض گازرســانی است، برخوردار 

خواهند شد.
وی بــا اشــاره بــه شــاخص های تخفیــف گاز بهــا 
براســاس الگوی کشــور که در ســه ردیــف خالصه 
می شود، گفت: در ماه های سرد سال اقلیم های 
یک، دو و ســه الگوی مصرف به ازای هر واحد ۲۰۰ 
مترمکعــب و کمتــر، اقلیم چهــار ۱۵۰ متــر مکعب 

و کمتر و اقلیم پنج ۱۰۰ متر مکعب و کمتر است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان همچنین افزود: از 
۱۵ فرودین تا ۱۵ آبان هر ســال، فصــل گرم اطالق 
می شود، یعنی در این بازه زمانی مشترکین نباید 
از ۴۵ مترمکعب گاز بیشتر مصرف کنند و هر چقدر 
مصرف زیــاد شــود هزینه گاز هــم پلکانــی افزایش 

می یابد.
به گزارش شرکت گاز اســتان اصفهان، وی گفت: 
مشترکانی که مصرف گاز آنان در مقایسه با مدت 
مشــابه دو ســال  گذشــته حدود ۱۰ درصد کاهش 
یابــد، از تخفیف ۱۵ درصــدی بهــای گاز بهره مند 
کــه ۱۵ درصــد افزایــش  می شــوند و مشــترکینی 
مصرف گاز داشته باشند، بهای گاز مصرفی آنان با 

۱۵ درصد افزایش محاسبه می شود.
علــوی ادامــه داد: از ۱۶ آبان تــا ۱۴ فروردین ســال 
بعــد، فصــل ســرد محســوب می شــود کــه در این 
گانه دسته بندی  فصل شهرها در اقلیم های جدا
می شــوند، اقلیم یــک شــامل شــهرهای »داران، 

دامنه، چادگان، رزوه، افوس، بویین میاندشت، 
برف انبار، فریدونشــهر، جوشقان قالی، الی بید، 
میمه، وزوان« اقلیم دو شامل شهرهای »تیران، 
رضوان شهر، عسگران، خوانســار، دهاقان، حنا، 
ســمیرم، کمه، ونــک، بیــده، فتح آباد، شــهرضا، 
گلشن، منظریه، برزوک، قمصر، نیاسر، گلپایگان، 
گلشهر، گوگد، باغبهادران، چرمهین، چمگردان، 
زیباشــهر، دیزیچه، طالخونچه، کرکوند، مبارکه، 
مجلســی، انــارک، دهــق، علویجــه، بــادرود، 

خالدآباد، طرق رود و نطنز« است.
وی ادامــه داد:اقلیــم ســه شــامل شــهرهای 
»آران و بیــدگل، ابوزیــد آبــاد، ســفید شــهر، نوش 
آبــاد، اردســتان، زواره، مهابــاد، اژیــه، اصفهــان، 
بهارستان، تودشــک، حســن آباد، زیار، سجزی، 
قهجاورســتان، کوهپایــه، محمدآبــاد، نصرآبــاد، 

نیک آباد، ورزنه، هرند، سپاهان شهر، خورسگان، 
حبیب آباد، خورزوق، دستجرد، دولت آباد، سین، 
شــاهپور آبــاد، کمشــچه، نجــف آبــاد، گلدشــت، 
خمینــی  اصغرآبــاد،  جــوزدان،  کهریزســنگ، 
شــهر، درچه، کوشک، شــاهین شــهر، گرگاب، گز 
برخوار، ابریشــم، ایمان شــهر، بهاران، پیربکران، 
فالورجــان، قهدریجــان، کلیشــاد، ســودرجان، 
باغشــاد، زاینــده رود، زریــن شــهر، ســده لنجان، 
فوالدشــهر، ورنامخواســت، کاشــان، مشــکات، 
بافــران، جندفــق، ناییــن« و بقیــه شــهرها به جز 
شــهرهای مذکور شــامل »خور و فرخی« در اقیلم 
چهار قــرار دارنــد و تفاوت ایــن اقلیــم بندی ها به 

میزان مصرف آنها بر می گردد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال شهرستان اصفهان 
کــه در اقلیــم ســه قــرار دارد پایین ترین پلــه ای که 

می توانند مصرف کنند ۲۰۰ مترمکعب است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، اظهار کرد: 
تعرفه گاز بهای خانگی در فصل سرد سالجاری ) ۱۶ 
آبان ماه تا ۱۴ فروردین ماه( در اقلیم یک تا مصرف 
۳۰۰ متــر مکعــب، در اقلیــم دو تا مصــرف ۲۵۰ متر 
مکعب، اقلیم سه تا مصرف ۲۰۰ متر مکعب و اقلیم 
چهار تا مصرف ۱۵۰ متر مکعب در طول یک ماه، به 

ازای هر مترمکعب ۴۱۴ ریال محاسبه می شود.
وی تصریــح کــرد: افزایــش مصــرف گاز در بخــش 
خانگــی موجب اعمــال محدودیت بــرای صنایع 
می شود و با توجه به پیش بینی های هوا شناسی، 
موج دیگــری از ســرما در هفته جــاری وارد کشــور 
می شــود و از مشــترکین گاز درخواســت داریــم بــا 
صرفــه جویــی در مصــرف گاز، امــکان اســتفاده 

سایرین از این نعمت بزرگ را فراهم کنند.

رئیس اتاق اصنــاف اصفهان گفــت: اصنــاف در این 
دوران کرونا با آســیب های اقتصادی فراوانــی روبه رو 

شده اند.
رسول جهانگیری در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: با وجود مشکالت فراوانی 
که واحدهای صنفی در دوران شیوع کرونا پشت سر گذاشته اند، اما اصناف 
اصفهان، بیشــترین فرهنگ پذیری را در رابطه بــا رعایت پروتکل های 

بهداشتی در سطح کشور داشته است.
وی افــزود: در همیــن دوران اقداماتی انسان دوســتانه از ســوی همین 

اصناف آسیب دیده برای همدلی و همراهی با کادر درمان انجام شد.
کید بر وضعیت نا خوشایند واحدهای  رئیس اتاق اصناف اصفهان با تا
صنفی در دوران کرونا، گفت: محدودیت های کرونایی مانع از فعالیت 

مستمر اصناف شد و از ســویی به دلیل تورم موجود و شرایط اقتصادی 
نامطلوب، قــدرت خرید مــردم پاییــن آمــده و مراجعــات در حد تأمین 
کم بر بازار کاالهای  اولویت ها و کاالهای اساسی شده که این شرایط حا

مختلف، اصناف را در تنگنای شدیدی قرار داده است.
جهانگیری تصریح کرد: با توجــه به این وضعیت، وعده هایی از ســوی 
دولت قبلی برای حمایت از اصناف، مطرح شد ولی هیچ اقدامی انجام 
نگرفت، مگر تخصیص وامی که به دلیل موانع بسیار، برای پرداخت آن، 

عده کمی موفق به دریافت آن شدند.
وی تصریح کرد: تنها اقدام که نه از جانب دولت، بلکه از سوی اتاق اصناف 
صورت گرفت، توافقی بود که این اتــاق با اداره مالیات برای تســهیل در 

پرداخت مالیات اصناف، انجام داد. 

پیرو نامه ۱۸ آبان ماه انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران به معاون اول رئیس جمهوری در 
خصوص تداوم مشکل عرضه محصوالت لبنی مشمول تخفیف ۱۰ درصدی، محمد مخبر 
معاون اول رئیس جمهوری در راستای نامه انجمن صنایع لبنی از وزیر جهاد خواسته است تا 

مشکل عرضه محصوالت لبنی حل شود.
در همان ابتدای آغاز به کار دولت بود که وزیر جهاد، از توافق با کارخانه های لبنی برای کاهش غیردستوری ۱۰ 
درصد سه قلم کاالی لبنی خبر داد. خبری که از سوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی تأیید و عنوان شد که این 
کاهش ۱۰ درصدی تصمیمی موقتی با هدف کمک به دهک های محروم است که نه از محل کاهش هزینه های 
تولید بلکه به نشانه همراهی صنایع لبنی با دولت و اعمال ۱۰ درصد تخفیف به مصرف کنندگان )۵ درصد از پخش 

و ۵ درصد از خرده فروشی( ارائه شده است.
با این حال آنچه در ادامه اتفاق افتاد این بود که در مشاهدات میدانی بازار، این کاالها آنچنان که انتظار می رفت 
در دسترس مصرف کنندگان قرار نگرفته است. مشکلی که سخنگوی انجمن صنایع لبنی دلیل آن را عدم انگیزه 

خرده فروشی ها به دریافت و عرضه این سه قلم کاال به دلیل کاهش سود این اقالم دانست.

پس از آن بود که نامه ممبینی _ رئیس اتاق اصناف ایران به معاون اول رئیس جمهوری نیز رسانه ای شد که از گالیه 
اصناف به دلیل کاهش سودشان در فروش این اقالم حکایت داشت.

در ادامه انجمن صنایع فرآورده های لبنی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، وزیر جهاد و وزیر صمت، 
ضمن تشریح وجود مشکل عرضه محصوالت مشمول تخفیف با وجود تولید قابل توجه این اقالم، پیشنهاد 
داد که تولیدکنندگان صنایع لبنی آماده هستند اقالم مورد نیاز دهک های محروم را به هر میزان که دولت 
مشــخص کند در میادین میوه و تره بار و یا با قرار دادن در ســبد و بن الکترونیکی کاالی خانوارهای محروم 

تأمین کند.
اخیر اما محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری که ریاست ستاد تنظیم بازار را نیز بر عهده دارد، با پیشنهاد 
انجمن صنایع فرآورده های لبنی موافقت کــرده و از وزارت جهاد که حاال بــا احیای قانون تمرکز اختیارات این 
وزارتخانه، مسئولیت تأمین کاالهای اساسی حوزه کشاورزی را حتی تا ســطح خرده فروشی ها بر عهده دارد، 
خواسته است تا مشکل عرضه محصوالت لبنی را با عرضه مستقیم در میادین میوه و تره بار سراسر کشور و یا قرار 

دادن این کاالها در بن الکترونیکی کاالهای اساسی خانوارهای محروم حل کند.

در پژوهشــی که توسط محققان دانشــگاه اصفهان 
انجام شــد، رابطه شایســتگی های مســیر شــغلی با 
اشتغال پذیری دانشــجویان مورد بررسی قرار گرفت 
که بر اساس نتایج آن می توان از شایستگی های مسیر شغلی به عنوان 
سازه ای اثربخش در جهت ارتقاء اشتغال پذیری دانشجویان استفاده 
کرد. در پژوهشی که توســط فاطمه مرادمند- کارشناس ارشد مشاوره 
شغلی دانشــکده علوم تربیتی و روانشانسی دانشــگاه اصفهان و پریسا 
نیلفروشان- دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان انجام شد، رابطه 
ابعاد شایستگی های مسیر شغلی با اشتغال پذیری دانشجویان مورد 

بررسی قرار گرفت.
مرادمند با بیان اینکه اشتغال پذیری داشتن مجموعه ای از مهارت ها، 
دانــش، درک و قابلیت های شــخصی اســت کــه باعث می شــود فرد به 
انتخاب مشــاغل امن تمایل پیدا کند و در آن راضی و موفق عمل کند، 
به ایســنا گفت: مولفه های هوش هیجانی، مهارت های کلی، تجربه و 
کار و زندگی، یادگیری در رشد مسیر شغلی و میزان مهارت و خرد و دانش 
موضوعی، کلید اشتغال پذیر شدن هستند و به وسیله دو مولفه تامل 
ورزی و ارزیابــی بــه عزت نفــس، خودکارآمــدی و اعتماد بــه نفس منجر 

می شود که اشتغال پذیری را در پی دارد.
وی بــا بیان اینکــه در دنیــای متزلزل کنونــی عالوه بــر باالبردن اشــتغال 

پذیری، ضروری اســت که افراد به توســعه مهارت های خود پرداخته و 
شایستگی های مسیر شــغلی خویش را نیز افزایش دهند، تصریح کرد: 
شایستگی های مسیر شغلی دانش، مهارت و توانایی های ضروری برای 

پیشرفت شغلی است که توسط افراد ارتقا می یابد.
به گفته این دانش آموخته دانشگاه اصفهان، شایستگی های مسیر شغلی 
به سه دسته تاملی، ارتباطی و رفتاری تقسیم می شود که با توجه به نقش 
مهم شغل در زندگی انسان و ماهیت بی ثبات مشــاغل و سازمان های 
امروزی، اشتغال پذیری و شایستگی های مسیر شغلی از اهمیت قابل 

توجهی برخوردار شده است.
وی افزود: این موضوع به ویژه در قشر جوان و به طور خاص دانشجویان 
که منبع عظیم نیروی کار حال و آینده یک جامعه را تشــکیل می دهند 

بیشتر ضرورت می یابد.
مرادمنــد در توضیح ایــن پژوهــش گفــت: در این پژوهــش رابطــه ابعاد 
شایستگی های مسیر شغلی با اشتغال پذیری مورد بررسی قرار گرفت. 
پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و مدلسازی معادالت ساختاری 
بود و جامعه پژوهش را دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان 
در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تشکیل دادند که با روش نمونه گیری طبقه ای ۲۳۱ 
کید کرد: ۷۷ درصد جامعه  نفر انتخاب و بررسی شدند. این پژوهشگر تا

آماری پژوهش را زنان و ۲۳ درصد مردان تشکیل دادند.
مرادمند در توضیح نتایــج پژوهش گفت: نتایج نشــان می دهد رابطه 
شایستگی های تاملی و ارتباطی مثبت و معنی دار است، شایستگی های 
کی از این است که به طور کلی  رفتاری معنی دار نیســت و این نتایج حا
می توان شایستگی های مسیر شغلی را به عنوان سازه ای اثربخش برشمرد 

و در جهت ارتقای اشتغال پذیری دانشجویان می توان از آن بهره برد.
پژوهش »رابطه ابعاد شایســتگی های مسیر شــغلی با اشتغال پذیری 
دانشجویان« در دومین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال، آبان ۱۴۰۰ 

در دانشگاه اصفهان ارائه شد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

کرونا خوش درخشیدند اصناف اصفهان در دوران 

دستور معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکل عرضه محصوالت لبنی

کرد؟ برای اشتغال پذیری دانشجویان چه باید 

8۵ درصد هزینه تولید برنج به نیروی کار باز می گردد:

قیمت برنج هر روز قد می کشد! 

به منظور بررسی راهکارهای تحقق رونق تولید انجام شد؛

نشست هم اندیشی اعضای هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان

خبر خوش وزیر اقتصاد :

ترخیص کاال های اساسی
 سرعت می گیرد

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

الزام ایرالین ها 
به تعدیل ۱۵ درصدی
 قیمت بلیت هواپیما

وزیر جهاد کشاورزی:

تمرکز بر تامین 
امنیت غذایی است

خبر

خبر

خبر

خبر
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عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

استانداراصفهانپیگیرراهاندازیتونلسوم
خواهدشد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

عضو هیئــت مدیره نظــام صنفی 
کشاورزان اصفهان گفت: با تدبیر 
نیروی انتظامی جمــع آوری چادر 
کشــاورزان بــه اتمــام رســید و مســئله ختــم بــه خیر 
شــد، این اتفاق هیچ آســیب جانــی نداشــته و هیچ 
کنــون در بازداشــت نیــروی  یــک از کشــاورزان هــم ا

انتظامی نیستند.
کشــیدن  حســین وحیــدا  در رابطــه بــا بــه آتــش 
کــرد: بــا تدبیــر نیــروی  چــادر کشــاورزان، اظهــار 
انتظامی جمع آوری چادر کشــاورزان به اتمام رسید 

و مسئله ختم به خیر شد.
        با کمترین خسارت چادر کشاورزان 

جمع آوری شد
وی ادامــه داد: مشــکالتی در جمــع آوری چــادر 
کشــاورزان بــه وجــود آمــده بود کــه بــا تدبیــر نیروی 
انتظامی در نهایت با کمترین خسارت این کار انجام 
شــد. عضو هیئــت مدیــره نظام صنفــی کشــاورزان 
اصفهان گفت: استاندار اصفهان به کشاورزان وعده 
داده اســت که مصوبات پیشین شــورای عالی آب و 
شورای تأمین که درون استانی بوده از امروز)شنبه( 
اجرایی شده و همچنین شخصا پیگیر اجرایی شدن 

مصوبات ملی شود.
        پساب اصفهان در اختیار کشاورزان قرار 

می گیرد
وحیــدا اضافــه کــرد: بر ایــن اســاس، اعتبــار تصفیــه 
تکمیلی پساب شهر اصفهان با پیگیری های استاندار 
تأمین شد تا در اختیار کشاورزان قرار گیرد، خسارات 
کشاورزان و ســاماندهی رودخانه هم پیگیری شده 

است، اجرای مصوبات بر عهده اســتانداری، جهاد 
کشاورزی، صنف کشاورزان و آب منطقه ای است.

        هرگاه سطح آب پشت سد افزایش یابد 
رودخانه بازگشایی می شود

وی همچنین در رابطه با بازگشایی زاینده رود گفت: 
کنون ۱۷۰ میلیون متر مکعب آب پشت سد ذخیره  ا
شــده که ۱۲۰ میلیون متر مکعب آن خط قرمز شرب 

اســت، برای مابقی این آب جهاد کشاورزی و صنف 
کشاورزان تصمیم گیری می کنند تا بازگشایی شود، اما 
به دلیل اینکه ۵۰ میلیون متر مکعب آب پاسخگوی 
نیاز کشت کشاورزان نیست، هرگاه این مقدار به حد 

قابل قبولی برسد، آب بازگشایی خواهد شد.
        استاندار اصفهان پیگیر راه اندازی تونل سوم 

خواهد شد

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان 
همچنیــن در رابطه بــا بارگذاری هــا بر زاینــده رود 
اظهار کــرد: هرگونــه بارگــذاری جدید غیــر قانونی 
اســت و بارگذاری هــای قدیمی کــه غیــر قانونــی 
بوده اســت هم باید تأمین منبع شــود، در همین 
راســتا اســتاندار اصفهان پیگیــر راه انــدازی تونل 

سوم خواهد شد.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اسالمی گفت:کشــاورزی در شــرق اصفهان از همه 
گر در بحث الگوی کشت  لحاظ استثناء خواهد شد؛ا
برنامه ریزی داشته باشیم و بتوانیم آن را به کرسی 
بنشــانیم، می توانیم شــرق اصفهــان را از مباحث 
کشــوری کشــت اســتثناء کنیم. مهدی طغیانی، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
جلســه ای بــا موضــوع آب و الگــوی کشــت اظهــار 
داشت: مسأله ای که در شرق اصفهان مطرح است 
و مطالعات انجام شده نیز سعی دارد ما را به همان 
موضوع برساند، این است که حقابه و سهم آبه ای 
در شرق اصفهان برای کشــاورزی وجود دارد و نیاز 
است که کشاورزان سهم را دریافت کنند و با توجه به 
آورد رودخانه این عدد متفاوت است؛ نکته مهم این 
است که با این منابع بایســتی چه اتفاقی در شرق 
اصفهان بیفتد تــا بیش ترین فایده حاصل شــود. 
کید کرد: بدلیل نوسانات میزان بارش و آورد  وی تأ
رودخانه زندگی کشاورزان زندگی ای نوسانی شده و 
زمانی که کشت نیست، گزینه ای ندارند. طغیانی با 
بیان اینکه در بحث مدیریت آب، طرح ۲ سؤال مهم 
است بیان کرد: سؤال اول این است که چطور ممکن 
اســت جریان نامنظم آب را با بحث الگوی کشــت 

تنظیم کرد تا کشاورزان زندگی پایدار داشته باشند؛ 
در این راســتا قصد داریم جریان نوســانی که تحت 
تأثیر جریان آب اســت را به جریانــی با ثبات تبدیل 
کنیم؛ تجربیات کشت گلخانه ای در همین مسیر 
است و شاهد مثال های آن هستیم. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: سؤال 
بعد این است که در این منطقه چه سیاست گذاری 
نیاز است تا این مدل جواب دهد؛ نمی توان کشاورز را 
مجبور به کشت محصول خاص کرد، بلکه نیاز است 
نظام انگیزشی به گونه ای اصالح شود که به سمت 
کشت محصوالت کم آب برود؛ در این راستا نیاز است 
کمیت در این  بدانیم نظام انگیزشی  چه باشد و حا

باره چه ابزارهایی در دست دارد.
وی با بیان اینکه نیاز اســت کــه ۲ مورد یعنی اینکه 
کشــاورز چه بکارد و با چه ابزاری به این سمت قدم 
بردار باهم پیش برود، یادآور شد: سؤال اول به این 
دلیل مطرح می شود که تالش کنیم زندگی کشاورز 
را تنظیم کنیم و دلیل مطرح کردن سؤال دوم این 
اســت که نمی توان کشــاورز را مجبور بــه کاری کرد 
و نیاز اســت خودش به آن ســمت برود. طغیانی با 
اشاره به این نکته که تصفیه خانه شــرق و شمال، 
حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب پساب تولید می کند و 
به فرض اینکه تصفیه تکمیلی صورت بگیرد، حدود 
۲۰۰ میلیون متر مکعب خروجــی دارد که می تواند 
به به کشت مناســب و پایدار کمک کند.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در پایان 
کید کرد: کشــاورزی در شرق اصفهان می تواند از  تأ
همه لحاظ استثناء شود به شرطی که برنامه ریزی 

مناسبی در الگوی کشت وجود داشته باشد.

معاون بهره بــرداری ذوب آهــن اصفهان گفت: 
باید استانداردهای داخلی در تولید محصوالت 
فــوالدی همانند محصــوالت غذایــی اجباری 
شود تا هیچ تولیدکننده ای نتواند محصول خود 
را خارج از اســتاندارد مشــخص برای فــروش در 

کشور عرضه کند.
مهــرداد توالئیان بــا اشــاره به اهمیــت موضوع 
کیفیت و تطابق بــا اســتانداردهای ملــی و بین 
المللی به خصوص در تولید محصوالت فوالدی، 
اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان در صنعت فوالد 
به خصوص تولید محصوالت طویل به عنوان 
شاخه تخصصی این شــرکت، در حوزه کیفیت 
زبانزد است و همواره اولویت آن تولید محصول 

باکیفیت است.
ک کیفیت در ذوب آهن  کید بر این که مال وی با تا
انطباق با اســتانداردهای داخلی و بین المللی 
است، افزود: ذوب آهن در فرایند کیفیت تولید 
محصول حدود ۳۰۰ نفر پرسنل دارد تا اطمینان 
حاصــل کنــد  محصولــی کــه از کارخانــه خــارج 

می شود، مطابق با استانداردها باشد.
توالئیــان بــا بیان ایــن کــه بیــن ۴۰ تــا ۵۰ درصد 
محصــوالت ذوب آهن صــادر می شــود، گفت: 
صادرات نشانده اهمیت آن صنعت به موضوع 

کیفیت و تطابق با استانداردهای جهانی است.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کیفیــت در تولیــد 
محصوالت فوالدی، اظهار کــرد: وقوع حوادث 
زلزله در کشور و آمار باالی تخریب منازل مسکونی 

و مــرگ هموطنانمان طی ســال های گذشــته 
نشان داده که بحث کیفیت و رعایت استانداردها 
در تولید محصوالت فوالدی بسیار اهمیت دارد.

وی یــادآور شــد: بــا توجــه به ایــن کــه بیشــتر 
محصــوالت ذوب آهــن در ســاختمان بــه کار 
مــی رود، رعایــت کیفیت و اســتانداردها بســیار 

اهمیت حایز اهمیت است.
کید  معاون بهره بــرداری ذوب آهــن اصفهان تا
کرد: با توجه به اینکه الــزام اجباری در بــازار برای 
رعایت استانداردها وجود ندارد، متاسفانه برخی 
تولیدکنندگان محصوالت فوالدی محصول خود 
را با کیفیت پایین از نظر وزن واحد طول و یا جرم 

حجمی به بازار عرضه می کنند.
وی گفــت: بــا توجــه به اینکــه در بــازار تیرآهــن و 
میلگرد شاخه فروشی می شود توزیع کنندگان 
کوچــک آهــن و مــردم بــه دلیــل بــی اطالعــی از 
محصول بی کیفیت و ارزان استقبال می کنند و 
در این شرایط شاهد رقابت منفی در حوزه فروش 

محصوالت فوالدی بی کیفیت هستیم.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: با توجه 
به موقعیت و شرایط خاصی که منطقه ۱۳ از لحاظ 
شیب بندی دارد، برای ساختمان سازی و سرمایه 

گذاری بسیار جذاب است.
نادر آخوندی اظهار کرد: شهرداری اصفهان در دوره 
جدید با رویکرد هم گرایی، محله محوری، جذب 
سرمایه گذاری و روش های نوین مشارکتی به دنبال 

فراهم کــردن زمینه فعالیت انبوه ســازان اســت تا 
بتوانند ضمن تأمین مباحث اقتصادی، محرکی 

برای توسعه شهر اصفهان باشد.
وی افزود: منطقه ۱۳ اصفهان با توجه به موقعیت 
و شــرایط خاصــی کــه از لحــاظ شــیب بندی دارد 
بــرای ساختمان ســازی و ســرمایه گذاری بســیار 
جــذاب اســت و ظرفیــت بســیار خوبــی در بعــد 
مسکونی، تجاری و گردشگری دارد. مدیر منطقه 
۱۳ شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: بــا توجه به 
پتانســیل این منطقه، آمادگی مشــارکت و فراهم 
کردن زمینه برای فعالیت سرمایه گذاران را داریم تا 
شاهد سرمایه گذاری برد- برد در این منطقه باشیم.

وی اظهار امیــدواری کرد: با تعامل ســازنده میان 
شهرداری منطقه ۱۳ و سرمایه گذاران شرایط زندگی 

مطلوب را برای شهروندان فراهم کنیم.

ساخت تونل کلوسه نیازمند ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
اســت. معــاون اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جاده ای استان در نشست تودیع و معارفه رییس 
اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان 
فریدونشهر گفت: مطالعات ساخت تونل کلوسه 
به طول ۸۰۰ متر به اتمام رسیده و در مرحله انتخاب 

پیمانکار است.
فرزاد دادخواه افزود: با احداث این تونل که در گردنه 
برف گیر و سخت گذر کلوسه است، عالوه بر حذف 
ک، مشــکالت تردد  گردنه هــا و پیچ هــای خطرنــا
جمعیت ۲ هزار نفری ۷ روستای پشتکوه موگویی 

نیز برطرف می شود.

در پایان این نشست سعید محمدخانی به عنوان 
رییس جدید اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کبر آقایی  شهرستان فریدونشــهر معرفی و از علی ا

رییس پیشین قدر دانی شد.

کرد کشت تنظیم  باید جریان نامنظم آب را با الگوی 

کید کرد؛ معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تا

رقابت منفی در حوزه فروش محصوالت فوالدی بی کیفیت

مدیر منطقه 1۳ شهرداری اصفهان:

گذاران استقبال می کنیم از ورود سرمایه 

کلوسه نیازمند ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار احداث تونل 

مدیر ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
کاشــان از عقــد تفاهم نامــه اولیــه همــکاری 
میــان شــهر شــینینگ اســتان چینگ های 
جمهوری خلق چین و شهر کاشان با نظارت و 
بر اساس فرآیند تعریف شده وزارت امور خارجه 

کشورمان خبر داد.
محمد علی فرجی در گفت و گو با ایسنا اظهار 
کرد: این دو شهر بر اساس اصول بیانیه مشترک 
برقــراری روابــط دیپلماتیک بیــن جمهوری 
خلــق چیــن و جمهــوری اســالمی ایران، بــا 
هدف ارتقــای درک متقابل و دوســتی میان 
شــهروندان ایران و چیــن و تحکیم و توســعه 
همکاری های دوستانه بین دو شهر از طریق 
رایزنی های دوستانه به تفاهم در زمینه ایجاد 

رابطه خواهرخواندگی دست یافته اند. 
وی افزود: دو طرف توافق کردند که بر اساس 
برابــری و منفعــت متقابــل، بــرای ارتقــای 
ارتباطات دوستانه مردمی و تعامل اقتصادی 
و تجــاری بیــن دو شــهر تالش صــرف کــرده و 

هماهنگی های الزم را انجام دهند.
مدیر ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
کاشــان، تصریح کرد:حوزه های گردشگری، 
اقتصاد، تجــارت، علــم و فنــاوری، توســعه و 
عمران شهری، کشــاورزی، فرهنگ، ورزش، 
بهداشــت، آموزش و... از جمله زمینه هایی 
اســت  که دو طرف بــر لــزوم انجام مبــادالت و 
کید  همکاری های فعــال در ایــن حوزه هــا تأ

کرده اند.
فرجی گفت: بر اساس تفاهم نامه امضا شده،  
دو طرف توافق کردند که در اسرع وقت تالش 
مشــترکی را برای امضای توافقنامه رسمی در 
مورد ایجــاد رابطــه خواهــر خواندگــی انجــام 

دهند.

در تجمــع دیــروز مــردم در بســتر خشــک 
زاینده رود، چندنفر با شــعار های ســاختار 
شــکنانه، این تجمع را به سمت درگیری با 

نیرو های انتظامی هدایت کردند. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، پس 
از پایــان تجمع کشــاورزان، از صبــح دیروز 
جمعه در حالیکه تعدادی از مردم اصفهان 
کــرده بودنــد،  در بســتر رودخانــه تجمــع 
چندنفر با شعار های ساختار شکنانه، این 
تجمــع را بــه ســمت درگیــری بــا نیرو هــای 

انتظامی هدایت کردند.
کــه از  افــراد نشــان مــی داد  ظاهرا ایــن 
کشاورزان اصفهان نیستند و شعارهایشان 
هم در حمایــت از کشــاورزان و یا مطالبات 

آب و خشکسالی نبود.
کنده کردن این  پلیس در این فضا برای پرا

افراد به گاز اشک آور متوسل شد.
کشــاورزان اصفهــان پــس از ۱۶ شــبانه روز 
تحصن و برپایی چادر، از بامداد پنج شنبه 
با قرائت بیانیــه ای در قالب توافقنامه ای، 
بــه تجمــع خــود پایــان دادنــد و بســتر 
رودخانه زاینــده رود را ترک و اعــالم کردند 

به توافقنامه پایبند خواهند بود.
نماینــدگان صنف کشــاورزان و مســؤوالن 
اســتانی توافــق کردند کمیته ای متشــکل 
آب  کشــاورزی،  جهــاد  اســتانداری،  از 
منطقه ای و صنف کشاورزان برای پیگیری 
امور مربوط به کشــاورزان داخل اســتان از 
جمله مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی، 
شــورای عالــی آب و شــورای هماهنگــی 
زاینــده رود بــا دســتور اســتاندار تشــکیل و 
گزارش هــا به صــورت مســتمر به اســتاندار 
ارائه شــود. پیش از ایــن توافقنامــه رئیس 
جمهــور در بیســتم آبــان مــاه در دیــدار بــا 
مجمع نمایندگان استان اصفهان دستور 
داد کارگروه زاینده رود احیاء شود و معاون 
اول رئیــس جمهور بــه وزرای نیــرو و جهاد 
کشاورزی دستور داد با فوریت موضوع آب 
زاینــده رود را بررســی و راهکار هــای خروج 

از این شرایط را اعالم کنند.

با تالش ماموران فنی راه آهن اصفهان خط قطار 
بادرود بازگشایی شد.

مدیر روابــط عمومی راه آهن اصفهــان گفت: با 
گن قطار باری در ســاعت  اعالم حادثه خروج وا
۶ صبح در خط بادرود ماموران فنی راه آهن به 

محل اعزام شدند و مسیر را بازگشایی کردند.
محمدعلــی قــادری بــا بیان اینکه ایــن حادثه 
کنون مسیر باز  تلفات جانی نداشته افزود: هم ا
اســت و تمامی قطار ها طبق برنامه مسیر خود 

را می پیمایند.

خبر خبر

استان

خبر

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اصفهان 
یکی از ۱۰ شــهر تاریخی دنیاســت لذا بایــد در تراز این 
شــهرهای جهانی در تدوین برنامه های شهری آن 
اقدام کرده و از تجاربی که در چنین شهرهایی وجود دارد، استفاده کنیم.

محمد نورصالحی  در پنل تخصصی بررسی برنامه جامع شهر اصفهان 
رویداد "شــهر برنامــه" از تمام کســانی کــه در تدوین برنامه جامع شــهر 
اصفهان مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر و اظهار کرد: دانش بومی برای 
تدوین برنامه های شهری ظرفیتی است که از گذشته در اصفهان وجود 

داشته و تهیه آمایش استان یکی از نمونه های آن است.
وی افزود: تدوین برنامه شهری اصفهان که در سال ۶۷ تهیه شد توسط 

کارشناسان مسکن و شهرسازی اصفهان انجام شد هرچند که از زمان 
تصویب و کارآمدی آن گذشته است.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: اصفهان در دوره های 
مختلف هیچ گاه بدون برنامه نبوده و در ادوار گذشته با وجود شدت و 
ضعف مدیریتی این برنامه ها تدوین و اجرا شده و حرکت شهر طبق آن 

وجود داشته است.
وی با بیان اینکه این ظرفیت را توفیقی ملی می دانیم که در اصفهان بروز 
کنون با فقدان برنامه جامع برای توسعه شهر  پیدا کرده است، ادامه داد: ا
مواجه هستیم بنابراین باید از ظرفیت مشاوران در شهرهایی با موقعیت 

و منزلت اصفهان نیز استفاده کرد و نگاه فراتری داشته باشیم.
کیــد بر اینکه بایــد از تجربه دیگــران در حد ایــده گرفتن  نورصالحی با تا
استفاده کرد، افزود: اصفهان یکی از ۱۰ شهر تاریخی دنیاست لذا باید در 
تراز این شهرهای جهانی در تدوین برنامه های شهری آن اقدام کرده و از 

تجاربی که در چنین شهرهایی وجود دارد، استفاده کنیم.
کنون نســبت به گذشــته در شهر و شــهرداری،  وی خاطرنشــان کرد: ا
اســتان و کشــور توانمندی های بیشــتری اضافه شده اســت بنابراین 
چندان معتقد به خط کشی اصفهانی و غیر اصفهانی در کمک گرفتن 
از متخصصان نیســتیم و باید از تجارب شــهرهای واجــد ارزش در این 
مسیر استفاده کرد. رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد: باید 
به تفاهم و تعامل در این مسیر بیشتر توجه شده و از ظرفیت قانونی در 

مجموعه مدیریت استان و نخبگان و متخصصانی که در این امر تجربه 
دارند برای کمک استفاده کرد.

وی افزود: البته این اتفاق باید در گستره کشور اتفاق افتاده و بزرگانی که 
کن نیستند نیز  نگاه ویژه به اصفهان دارند و حتی در این شهر و کشور سا
به همکاری دعوت شوند و آن ها نیز تبیین کنند که اصفهان باید در آینده 

به چه سمتی برود.
نورصالحی اظهار کرد: توسعه اصفهان نباید به سمت توسعه صنعتی 
می رفت و حال که رفته اســت باید از آن جلوگیری شــده و این مسیر به 
سمت گردشگر پذیری سوق پیدا کند؛ توسعه فضایی و جمعیت پذیری 
اصفهان نباید بیش از این گسترش یافته و الزم است صنایع دانش بنیان 

جایگزین صنایعی شود که آلودگی زیاد دارند و آب بر هستند.
وی با بیان اینکــه اصفهان در ســال های اخیــر مهاجرپذیر بــوده اما نه 
مهاجران نخبــه، گفت: این اســتان علی رغم اینکه حدود پنــج درصد 
جمعیت ایران را دارد، ۱۰ درصد نخبگان کشور را در خود جای داده است 

که باید از مهاجرت این افراد جلوگیری شود.
نورصالحی اظهار امیدواری کرد در مسیر تدوین برنامه جامع روسفید 
باشیم و اندازه توان خود کار کنیم تا در نتیجه آن قشر آسیب پذیر شهر نیز 
منتفع شده، عالوه بر توجه به ابعاد فیزیکی، توسعه شهر با برنامه و رو به 
رشد پیش برود و روزی برسد که جمعیت غیر شاغل و منطقه کم برخوردار 

در اصفهان نداشته باشیم.

صادرات کاال های گمرکات استان اصفهان به خارج از کشــور در هشت ماهه امسال ۷۱ 
درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: در هشت ماهه امسال تشریفات صادرات ۱۸ هزار 
و ۷۱۳ فقره اظهارنامه به وزن یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۹۷۸ تن کاال به ارزش ۸۶۵ میلیون و ۳۸۲ هزار دالر در 
۵ گمرک استان اصفهان محقق شده است. رسول کوهستانی پزوه افزود: کاال های صادر شده از این استان 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر تعداد ۲۰ درصد، از حیث وزن ۲۰ درصد واز لحاظ ارزش ۷۱ درصد رشد 
داشته است.  رسول کوهستانی پزوه افزود: اظهارنامه های صادراتی گمرک اصفهان به ارزش ۴۲۸ میلیون و 
۸۳۵ هزار دالر و وزن ۸۷۲ هزار و ۲۲۴ تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر ارزش ۷۰ درصد و 

نظر وزنی ۲۱ درصد رشد داشته است.
وی در خصوص صادرات گمرک کاشان گفت: در هشت ماهه سال جاری کاال هایی به ارزش ۲۹۴ میلیون و 
۳۵۱ هزار دالر و به وزن ۳۴۸ هزار و ۲۴۲ تن از گمرک کاشان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

از حیث ارزش ۹۰ درصد و از نظر وزن ۴۱ درصد رشد داشته است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان تشریفات صادرات محصوالت از طریق گمرک اختصاصی مجتمع فوالد 
مبارکه را در هشت ماهه امسال از ارزش ۵۴ میلیون و ۷۵۸ هزار دالر و به وزن ۵۷ هزار و ۱۲۹ تن برخوردار دانست 
و افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال از نظر ارزش ۲۶ درصد رشد و حیث وزن ۳۶ درصد کاهش داشته است.

کوهستانی پزوه گفت: همچنین در این مدت، ۸۰ میلیون و ۳۶۱ هزار دالر محصول از طریق گمرک اختصاصی 
شرکت ذوب آهن اصفهان به وزن ۱۲۲ هزار و ۶۱۴ هزار تن به خارج از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل از نظر ارزش ۷۸ درصد و لحاظ وزنی ۱۱ درصدافزایش داشته است.
وی در خصوص صادرات گمرک فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان هم افزود: در هشت ماهه ابتدای 
امسال ۷ میلیون و ۷۷ هزار دالر و به وزن ۷۶۹ تن تشریفات صادرات از طریق کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان محقق شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۳۲ درصد کاهش و از 

لحاظ وزنی ۶۱ درصد کاهش داشته است.

شهردار اصفهان گفت: مسئله ســالمندان برای ما به اندازه ای مهم است که تمایل داریم 
اصفهان شهر الگوی احترام به سالمند شناخته شود.

علی قاسم زاده در جلسه ای با حضور نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای 
پیوستن اصفهان به شبکه جهانی شهرهای دوستدار سالمند اظهار کرد: سالمند در فرهنگ ما ریشه عمیق دارد 

و مردم ایران برای سالمندان احترام زیادی قائل اند.
وی ادامه داد: بزرگترین حامی سالمندان از نظر عاطفی و اجتماعی خانواده است و هر زمان نهاد خانواده ضعیف 

شود، موقعیت سالمند نیز در معرض خطر قرار می گیرد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه نگاه به آینده تکریم سالمند مساوی با تبلیغ 
ازدواج و فرزندآوری است، افزود: مسئله سالمندان برای ما به اندازه ای مهم 
است که تمایل داریم اصفهان شهر الگوی احترام به سالمند شناخته شود.

وی با بیان اینکه در محالت شهر اصفهان پارک هایی وجود دارد که پاتوق 
روزانه ســالمندان اســت، گفت: کنار پارک هــای عمومی پارک هــای ویژه 
سالمندان همچون باغ تجربه در شهر اصفهان در اختیار سالمندان است 

تا برای این قشر برنامه ریزی کند.
قاســم زاده با بیان اینکه تمرکــز ما در ایــن دوره مدیریت شــهری بر محله 
محوری است و در این راستا با نگاه مبتنی بر توسعه پایدار سطح زندگی در 

محالت را ارتقا می دهیم، خاطرنشان کرد: چون مقیاس محالت کوچک است، نوع نگاه همه جانبه خواهد بود؛ 
در این راستا مناسب سازی محالت برای سالمندان در دستور کار است و در یک دوره چهار ساله همه محالت شهر 

اصفهان در معرض بازآفرینی قرار خواهد گرفت.
گر تجربه ای در توسعه  ک گذاشته و ا وی اظهار امیدواری کرد: شهرداری بتواند در این فرآیند تجارب خود را به اشترا

پایدار از سوی صندوق ملل متحد برای ما وجود دارد، تمایل هستیم از آن بهره ببریم.
کید بر اینکه توسعه در محالت با مشارکت مردم محقق خواهد شد، گفت: بخشی از شبکه  شهردار اصفهان با تا
اجتماعی که از سوی شــهرداری در محالت شکل گرفته است می تواند 
به ســالمندان هم اختصــاص یابــد و از تجربــه آنها برای توســعه محالت 

استفاده کنیم.
گر این نوع نگاه ملی و منطقه ای تلقی شود، سرعت کار  وی با بیان اینکه ا
افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: خوشحال می شوم در سفر بعدی هیئت 
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، از محالت شهر اصفهان هم بازدید 

کنیم و از حمایت های همه جانبه این صندوق برخوردار باشیم.
کید کرد: در شــهرداری اصفهان دیپلماسی عمومی جدی  قاسم زاده تا
گرفته می شود و سعی داریم از این فرصت برای ارتباط بین انجمن های 

مردم نهاد برای گسترش و تسهیل روابط استفاده کنیم.

کید کرد: رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تا

گردشگری به جای صنعت لزوم توسعه 

رشد 71 درصدی صادرات کاال از گمرکات استان اصفهان :

کاال های اصفهان در آنسوی مرز ها

شهردار اصفهان:

اصفهان، الگوی احترام به سالمند می شود

خبر

خبر

خبر

عقد تفاهم نامه همکاری 
بین شینینگ چین و کاشان

تجمع تعدادی از مردم
 اصفهان در بستر 

رودخانه زاینده رود  

بازگشایی خط قطار بادرود
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معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش اصفهان:

خانوادههاازنظارتبرمواردبهداشتیمدارس
اصفهاناطمینانداشتهباشند

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره 
کل آمــوزش و پــرورش اصفهــان 
گفت: مدارس به شــرط نظــارت بر 
رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی در کالس درس، 
فاصله گذاری اجتماعی و تهویه مناسب مجوز بازگشایی 
دریافت کردند و خانواده ها از این بابت اطمینان خاطر 

داشته باشند. 
آذرکیوان امیرپــور افزود: مدیران و معلمــان در صورت 
مشــاهده ابتالی دانش آموزی بــه کوچکترین عالیم 
ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا از حضــور او در کالس هــای 

حضوری جلوگیری می کنند.
معــاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش  اصفهان با اشاره به سردی هوا و فصل شیوع 
بیماری آنفلوآنزا گفت: یکی از مواردی که در کاهش 
ابتال به این بیماری در سال گذشته تاثیر داشت بنا 
به گفته پزشکان، زدن ماســک بوده است که این 
مهم به دقــت و بطور جــدی در کالس هــای درس 

رعایت می شود.
وی به ســرانه مدارس برای خریــد مواد ضدعفونی 
بمنظــور نظافــت فضاهــای آموزشــی و بهداشــتی 
اشــاره کــرد و گفــت: رعایــت مــوارد بهداشــتی در 
مدارس توسط ناظران اداره های آموزش و پرورش 
کز بهداشــت اســتان  و همچنیــن کارشناســان مرا

کنترل می شود.
به گفتــه وی، مــوردی از همه گیــری یا ابتــالی خاص 
دانش آموزان به کرونا بدلیل نظارت جدی و مســتمر 
بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مدارس استان 

گزارش نشده است.
        بوفه های مدارس تعطیل است

امیرپور از تعطیل بودن بوفه های مدارس بدلیل نظارت 
بیشتر بر موارد بهداشتی از ســوی دانش آموزان اشاره 

کرد و گفت: با وجود بازگشایی مدارس، مجوز فعالیت 
کی در مدارس داده نشده است. به توزیع مواد خورا

وی اظهار داشــت: تجمــع دانش آمــوزان بــرای خرید 
کــی و یا مصرف در محیط بســته کالس ها و  مواد خورا
کی از دالیل ممانعت از باز شدن بوفه های  بصورت اشترا

مدارس است.
کید  وی بــه خانواده ها توصیه کرد به فرزنــدان خود تا
کنند که خوردن و آشامیدن خوارکی هایی که از منزل 
به همراه می آورند حتما در فضای باز مدرسه و با رعایت 

فاصله گذاری باشد.

        مسمومیت دانش آموزان در سمیرم در دست 
بررسی است

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان گفت: مســمومیت تعدادی از دانش آموزان 
ابتدایی یکی از مدارس سمیرم توسط مرکز بهداشت و 

دستگاه های مسئول در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه این مسمومیت در پی توزیع آش نذری 
توسط اولیای یکی از دانش آموزان که از اساتید دانشگاه 
است صورت گرفت، گفت: این فرد با نیت خرسندی از 
بازگشایی مدرسه و ایجاد نشاط در بین دانش آموزان 

مبادرت به توزیع نذری کرده بود.
امیرپور افزود: این دانش آموزان کــه دوره اول ابتدایی 
بودند به مرکــز درمانی انتقال یافتند، هیچ یــک از آنها 
بستری نشــدند، پس از درمان مرخص شدند و حال 

آنان بهبود یافته است.
شهرســتان ســمیرم بــا ۹۰ هــزار نفــر جمعیــت در ۱۶۰ 

کیلومتری جنوب اصفهان است.
در سال تحصیلی جاری حدود ۹۰۰ هزار دانش آموز در 
۶ هزار واحد آموزشــی در اســتان مشــغول به تحصیل 

شدند. 

خبر

رئیس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
گفت: فعالیت های منابع طبیعی در سه محور تولیدی 

با هدف تامین امنیت غذایی کشور اجرا می شود. 
مسعود منصور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، 
مراتــع و آبخیزداری کشــور در حاشــیه آییــن نهــال کاری بزرگترین طرح 
زراعت چوب اســتان اصفهان در کاشــان و به عنوان نخســتین طرح با 
اســتفاده از پســاب گفت: اجرای طرح های منابع طبیعی در سه محور 
تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و ۱۴ محور فرعی عالوه بر اینکه موجب 
تقویت حفاظت، احیــاء و بهره بــرداری اصولی منابع طبیعی کشــور در 
ک و پوشش گیاهی است در امنیت غذایی کشور و ایجاد  حفظ آب، خا
زمینه برای تولید و معیشــت پایدار و شرایط زیســتی مناسب نیز نقش 

مهم و موثری دارد.
وی اظهار کــرد: اجرای فعالیت های منابع طبیعی بــا محور های فرعی 
شــامل هدف گــذاری ۴۰ هزار هکتــار زراعــت چوب در کشــور، اتمــام ۴۰ 
میلیون هکتار کاداستر اراضی منابع طبیعی، اجرای یک و نیم میلیون 

هکتار طرح هــای آبخیــزداری، اجــرای ۱۵۰ هــزار هکتار کشــت گیاهان 
دارویی، اجرای ۳۰۰ هزار هکتار عملیات بیابان زدایــی، ۲۵۰ هزار هکتار 
احاله مدیریت طرح های مرتعداری، ۴۰ میلیون هکتار کاداستر اراضی 
منابع طبیعی و جنگل کاری اقتصادی با کشت گونه های بومی سازگار در 

تمامی استان های کشور است.
رئیس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیزداری کشــور با اشــاره به اینکه 
عملیات بیابان زدایی با طرح های نهال کاری، مدیریت روان آب، غرق 
و بادشــکن در عرصه های بیابانی اجرا اســت تصریح کــرد: جنگل کاری 
اقتصادی نیز با هدف افزایش بهره وری در منابع طبیعی، بهبود معیشت 
کسیژن،  جنگل نشینان، احیای جنگل و افزایش پوشش سبز، تولید ا
ک در حال انجام است. کوتوریسم در منطقه و کنترل فرسایش خا رونق ا

منصــور، افــزود: طــرح زراعــت چــوب در کشــوربا اعطــای تســهیالت به 
بهره برداران آن به ازای هر هکتار ۱۲ میلیون تومان با چهار سال تنفس، 

بهره ۱۲ درصد و اعطای نهال رایگان است.
وی، با یادآوری اینکه اجرای طرح های بیابــان زدایی کمک به اقتصاد 
فضای مجاورعرصه های بیابانی و کاهش مشکالت آن می کند یادآورشد: 
به طور حتمی و یقینی و با توجه به ضرورت حفظ و گسترش منابع طبیعی 
ک، تقویت سفره های آب وجنگل  اقدامات آبخیز داری مانع فرسایش خا

کاری اقتصادی نیز کمک به تولید گیاهان دارویی میشود.

به همت سازمان بسیج حقوقدانان استان اصفهان و همکاری ستاد دیه و دادگستری استان 
اصفهان ۳۶ زندانی آزاد شدند.

در مراسمی با حضور سردار هاشــم پور فرمانده لشکر ۱۴ امام حســین )ع(، مسئوالن زندان 
مرکزی استان جمعی از خیرین و ایثارگران در زندان مرکزی اصفهان ۳۶ زندانی جرائم غیر عمد استان از بند رهایی 
یافتند. رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان در این مراسم با اشاره به رویکرد خدمت رسانی بسیج گفت: آزادی 
زندانیان جرائم مالی غیرعمد از جمله برنامه های سازمان بسیج حقوقدانان استان است که در طول سال و به 

مناسبت های مختلف اجرا می شود.

ک افزود: به مناسبت هفته بزرگداشت بسیج با کمک خیران بسیجی و همکاری ستاد دیه  محمدرضا دست پا
استان، در مراسمی ۳۶ زندانی جرائم مالی غیرعمد آزاد شدند.

وی مجموع کمک جمع آوری شده برای آزادی این زندانی ها را ۹ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: به مناسبت های 
مختلف از جمله سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، سالروز شهادت امام موسی کاظم )ع(، تولد حضرت زهرا 

)س( و دهه فجر این برنامه ادامه خواهد داشت و زندانیان دیگری آزاد خواهند شد.
ک گفت: متاهل و فرزند دار بودن از مهمترین اولویت های سازمان بسیج حقوقدانان استان برای آزادی  دست پا

زندانیان جرائم مالی غیرعمد و معسر است.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: سرقت 
الکترونیکی اطالعات سجلی ایرانیان شایعه است و 

امکان دسترسی به محتوای مهم ملی وجود ندارد. 
حسین غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در نشست با 
فرماندار تیران و کرون در محل فرمانداری این شهرستان گفت: محتوای 
سجلی افراد بر بستر اینترنت نیست و از طریق شبکه داخلی ملی تبادل 

می شود. وی بیان کرد: نهاد های اداری برای بهره گیری و صحت سنجی 
هویتی به گنجینه کلی اطالعات دسترســی ندارند و امکان افشــای آن 
نیست. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اضافه کرد: سازمان ثبت 
احوال اطالعات محرمانه افراد را در اختیار هیچ فرد حقیقی و حقوقی قرار 

نداده است و تنها دستور مقام قضایی بر این قانون برتری دارد.
وی با اشاره به ثبت موالید در استان اصفهان گفت: یکی از دغدغه های 

مهم این سازمان ثبت سریع وقایع تولد و فوت برای نظام برنامه ریزی 
کشور است و به همین خاطر عملکرد ادارات شهرستانی در این خصوص 

رصد می شود.
غفرانی به نرخ رشد جمعیت در اصفهان اشاره کرد و گفت: میانگین این 
شــاخص در یک ســال گذشــته اســتان به ازای هر هزار نفر ۱۱ تولد انجام 

شده است.
وی اداره ثبــت احــوال تیــران و کــرون را در ثبــت وقایــع حیاتــی جــزو 
شهرستان های برتر استان دانســت و گفت: رضایت ارباب رجوع از این 

نهاد در ارائه خدمات هویتی احراز شده است.
فرماندار تیران و کرون در این نشست به فعالیت ثبت احوال شهرستان 
اشاره کرد و اظهارداشت: رضایت مندی ارباب رجوع از خدمات این نهاد 

وجود داشته و نارضایتی گزارش نشده است.
مجید حججی افزود: جمعیت جوان این شهرستان یک فرصت به شمار 

می آید و افزایش جمعیت و نرخ رشد آن به عنوان دغدغه مطرح است.
وی به ارائه خدمات هوشمند هویتی اشاره کرد و گفت: صدور کارت ملی 
مکانیزه و تعویض شناسامه ها در حال انجام و همکاری و اطالع رسانی در 

خصوص انجام به موقع وقایع حیاتی دنبال می شود.
این نشست با هدف بررســی وضعیت عملکرد ثبت احوال و قدردانی از 
رییس و کارکنان ثبت احوال تیران و کرون در کسب رتبه برتر ثبت موالید در 

بین دیگر ادارات شهرستان های استان اصفهان انجام شد.
تیران و کرون با بیش از ۷۲ هزار نفر جمعیت در ۴۵ کیلومتری غرب استان 

اصفهان قرار دارد.

خبر

خبر

رئیــس پلیس راهــور اســتان اصفهــان از تغییر 
ح ترافیکــی زوج و فــرد در  ســاعت اجــرای طــر

اصفهان خبر داد. 
ســرهنگ محمدرضا محمــدی رئیس پلیس 
راهــور اســتان اصفهــان با اشــاره بــه وضعیت 
آالینده هــا در شــهر اصفهــان و رونــد رو بــه 
رشــد این موضوع گفــت: بــرای کاهش حجم 
ح زوج و فــرد از جملــه  آالینده هــا اجــرای طــر

اقدامات در دستور کار است.
ح زوج و فــرد از دو هفته  وی بــا بیان اینکه طــر
اخیر از ســاعت ۸:۳۰ تا ســاعت ۱۳ و از ســاعت 
۱۶ الــی ۲۱ در اصفهــان اجــرا می شــد، اضافــه 
کرد: بــا توجه بــه بازگشــایی مــدارس و نگرانی 

ح در هســته  والدیــن زمــان اجرای ایــن طــر
مرکزی اصفهان تغییر کرد.

رئیــس پلیــس راهور اســتان اصفهــان تصریح 
ح زوج و فرد تنها در ســاعات  کــرد: از این روطــر

بعد از ظهر و از ساعت ۱۶ تا ۲۱ اجرایی شد.

 رئیس پلیس فتا اســتان اصفهــان در خصوص 
کالهبرداری مجرمان ســایبری از شهروندان با 
تبلیغات گسترده حراج جمعه سیاه در کانال ها 

و گروه های شبکه های اجتماعی هشدار داد. 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: 
امســال نیــز بــه تقلیــد از فروشــگاه های غربــی 
شاهد جمعه سیاه در آخرین جمعه ماه نوامبر 
برابر با پنــج آذر ماه بودیم که فروشــگاه های در 
ظاهر شــرکت کننده در این حراج بــزرگ بودند 
در حالــی کــه پشــت این تبلیغــات اغــوا کننــده 
ترفنــدی نهفتــه اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز 
هرســاله بعــد از جمعــه ســیاه بــا شــکایت های 
خاطــر  بــه  مــردم  ســوی  از  توجهــی  قابــل 
کاله برداری هــای صــورت گرفتــه در ایــن حراج 

بزرگ هستیم.
وی افــزود: یکــی از روش هــای کالهبــرداری در 

حــراج جمعــه ســیاه به ایــن صــورت اســت که 
کاالی تبلیــغ شــده بــا کاالی تحویــل شــده به 
خریــدار هــم از نظــر کیفیــت و هــم اصالــت کاال 

متفاوت است.
کید بر  رئیــس پلیــس فتا اســتان اصفهــان بــا تا
خریــد از ســایت های دارای نمــاد الکترونیکــی 
اظهار داشت: فروشــگاه های اینترنتی نیازمند 
دریافــت مجوزهــای الزم جهــت فعالیت خود 
هســتند که این مشــخصه مجــوز فعالیــت، به 
واســطه دریافت enamad در ســایت مشخص 
می شود و بنابراین کاربران عزیز بایستی مراقب 
باشــند تــا در دام مجرمــان ســایبری از طریــق 
درگاه های جعلی پرداخت و ســرقت اطالعات 

کارت بانکی نیفتند.
کــرد: در  ســرهنگ مرتضــوی خاطــر نشــان 
خریدهــای آنالیــن پیــش از آن کــه تبلیغــات 
کننــده فریب مــان دهــد بایــد بــه اصالــت  اغوا
ســایت توجــه کنیــم، همچنیــن بــا توجــه بــه 
افزایش خریدهای آنالین و غیر حضوری برخی 
کســب و کارهای فاقد مجوز بــرای جلب توجه 
مشتری به تبلیغات اغوا کننده و فریبنده روی 
می آورنــد در حالیکــه بســیاری از شــعارهایی 
کــه در تبلیغات آنها گفته شــده اســت درســت 

نیستند.

مدیر منطقــه مخابــرات اصفهــان  گفت: مشــکل 
صحیح و دقیق نبودن اطالعات ارائه شده از سوی 
ســامانه ۱۱۸ مخابــرات در اســتان بــا به روزرســانی 

اطالعات سامانه رفع می شود. 
اسماعیل قربانی مدیر منطقه مخابرات اصفهان 
در حاشیه نشســت با فرماندار، نماینده مجلس و 
بخشداران اردستان در گفتگو با خبرنگاران درباره 
گالیه مندی مردم از مشکل صحیح و دقیق نبودن 
اطالعات ارائه شده از سوی ســامانه ۱۱۸ مخابرات 
در مناطق مختلف استان اصفهان گفت: اطالعات 
ثبت شــده در ایــن ســامانه بر پایــه اطالعــات اولیه 
مشــترکان در زمان نام نویســی تلفن بــه مخابرات 
گر اشکالی وجود دارد به آن زمان بازمی گردد. است و ا

وی اظهار داشت: ۸۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
طی یکســال در بخش تلفــن ثابت، تلفن همــراه، 
توسعه خدمات دیتا و انتقال تلفن در سطح استان 

اصفهان انجام شده است.
به گفته وی، شرکت مخابرات در راستای ماموریت 
خود که خدمات رسانی مخابراتی به مردم است و 
هر ســاله در این بخش ســرمایه گذاری های زیادی 
را انجام می دهد که امســال نیز این کار در راســتای 

توسعه زیرساخت های مخابراتی ادامه دارد.
مدیر منطقه مخابرات اصفهان اضافه کرد: شرکت 
مخابرات متناسب با نیاز جامعه در زمینه توسعه 
تلفن ثابت و همراه سرمایه گذاری و نیاز مشترکان را 
رفع می کند. وی گفت: از زمان شیوع بیماری کرونا 
مصرف اینترنت در اصفهان پنج برابر شده که نشان از 

توسعه زیرساخت ها و رفع نیاز مردم این استان دارد.
قربانی درباره باالرفتن تعرفه جابجایی تلفن ثابت 
که گالیه مندی مشترکان را به دنبال داشته است، 
افزود: این کار هزینه بر است و تعیین تعرفه بر پایه ابالغ 
سازمان تنظیم مقررات از مشترکان صورت می گیرد.

در این نشست مصوبه ۱۱ بندی شامل رفع مشکل 
پوشــش اینترنت تلفن همــراه، تقویــت آنتن دهی 
تلفــن همــراه در تعــدادی از روســتا های ســه 
گــذاری  بخش شهرســتان، اجــرای فیبر نــوری، وا
ساختمان های مخابرات روستایی بدون استفاده 
بــه دهیاری هــا، تقویــت آنتن دهــی جــاده برزاوند 
علون آبــاد و رفــع مشــکل تلفــن ثابــت تعــدادی از 
روســتا ها به امضای مســئوالن مخابرات استان و 

شهرستان اردستان رسید.
شهرستان اردستان با افزون بر۴۳ هزار نفرجمعیت با 
بیش از ۶۰ هزار مشترک تلفن همراه دایمی و اعتباری 
و ۳۰ هزار مشــترک تلفن ثابت شــهری و روســتایی 
دارد و در ۱۱۸ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع 

شده است.

در آئینی ســه واحد آموزشی در شهرســتان مبارکه 

افتتاح شد.
محمد اعتدادی مدیر کل آموزش و پرورش استان 
در آئین افتتاح این واحد های آموزشی گفت: برای 
افتتاح این سه واحد آموزشــی بیش از ۱۸ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
این مدارس شامل هنرستان ۱۲ کالسه سردار شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی شهرمبارکه، مدرسه 
۶ کالسه امام سجاد )ع( شهر طالخونچه و مدرسه 

۶ کالسه کاردانش آفرینش در شهر دیزیچه است.

مدیــر کل ســازمان انتقال خــون اســتان اصفهان 
از ایجــاد مرکــز انتقــال خــون در ســمیرم و ســایر 
شهرستان های محروم از مرکز انتقال خون سخن 
گفت. علی فتوحی اصفهان را با ۱۱ مرکز انتقال خون، 
کز انتقال خون  یکی از استان های غنی در داشتن مرا
دانست وگفت: در شهرستان هایی که مرکز اهدای 
خون ندارند، بر اساس تعداد جمعیت و تخت های 
فعال بیمــاران در مرکــز درمانــی، درباره ایجــاد مرکز 
انتقال خون تصمیم گیری می شود. به گفته وی، در 

شهر هایی که جمعیتشان کم است، گروه های سیار 
برای دریافت خون فعالیت می کنند.

تغییر ساعت اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان 

رئیس پلیس فتا اصفهان خبر داد؛

کالهبرداری از شهروندان اصفهانی به بهانه جمعه سیاه 

به روز رسانی اطالعات سامانه ۱۱۸ مخابرات اصفهان 

خبر

افتتاح سه واحد آموزشی در شهرستان مبارکه 

چرا بعضی شهرستان ها مرکز انتقال خون ندارند؟ 

خبر

رئیــس جمعیــت هالل احمــر شهرســتان 
اصفهــان از اهداء کمک یــک میلیارد ریالی 
به مجتمــع دانش آموزی هــالل احمر اردل 

خبر داد. 
شهریار انصاری رئیس جمعیت هالل احمر 
شهرستان اصفهان گفت: در امتداد اجرای 
ح ملــی "مهربانــی مهــر" دســت های  طــر
بخشــنده خیریــن داوطلــب هــالل احمــر 
اصفهان یــک میلیــارد ریال دیگــر به دانش 
و  چهارمحــال  اســتان  نیازمنــد  آمــوزان 

بختیاری کمک اهدا کردند.
ح  کــرد: در ادامــه اجــرای طــر وی  اظهــار 
مهربانی مهر که با مشارکت خیرین داوطلب 
و جوانان بشــر دوســت اصفهانــی در بخش 
بازفــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
همراه بــود کمک هــای مومنانــه در آذر ماه 
به مجتمع دانــش آموزی شهرســتان اردل 

رسید.
رئیــس جمعیــت هالل احمــر شهرســتان 
اصفهان بــا بیان اینکــه ارزش اقالم اهدایی 
به مجتمــع دانش آموزی هــالل احمر اردل 
بالغ بر یــک میلیارد ریــال می باشــد، افزود: 
۵۰ تختــه تشــک طبــی، ۴۹ تختــه پتــو، ۵۰ 
عدد ملحفه و ۱۰ تخته فــرش از جمله اقالم 

اهدایی به دانش آموزان این مجتمع بود.
انصاری با اشاره به تامین نیاز های دیگر این 
یــک  کــرد: همچنیــن  مجتمــع، تصریــح 
دســتگاه تلویزیــون ال ای دی ۴۳ اینــج، 
 ۲۵ همــراه  بــه  وات   ۵۰ المــپ  عــدد   ۱۰
عــدد ســرپیچ و ۳ ســری شــیر آالت و لــوازم 
تاسیســات به همت خیرین داوطلب تهیه 

و به این مرکز اهدا شد. 
وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت های 
خیریــن داوطلب و تــالش خســتگی ناپذیر 
جوانــان بشــر دوســت هــالل احمــر، خاطــر 
نشان کرد: مشارکت در کار خیر حد و مرزی 
نمی شناســد و ما افتخار می کنیــم به مردم 
نیکــوکار اصفهــان کــه علــی رغم مشــکالت 
اقتصــادی، در کمــک بــه همنــوع پیشــتاز 

هستند.

مدیر اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان گفــت: تعداد 
روزهای ناسالم هوا در اصفهان امسال در قیاس 
با مدت مشابه قبل آن ۵۲ درصد افزایش یافته 

است. 
 بابک صادقیــان در جلســه کارگــروه طوفــان و 
بالیای جوی و اقلیمی استان اصفهان با اشاره 
به وضعیت کیفی هوای شــهر اصفهــان اظهار 
داشت: سال گذشته هوای اصفهان در  ۵۴ روز 
برای گروه های حساس ناسالم گزارش شد و در 
هشت روز هم برای تمامی گروه ها ناسالم بود اما 
در کیفیت هوای این کالن شهر در سال جاری 
کنون ۸۹ روز برای گروه های حســاس و ۶ روز  تا

برای عموم ناسالم گزارش شده است.
وی ادامــه داد: هوای این شــهر در ســال جاری 
با ۱۵۳ روز هوای ســالم و  بــدون روزی به عنوان 
ک گزارش شــده اســت درحالی کــه  هــوای پــا
مردم این شــهر در سال گذشــته ۱۸۲ روز هوای 
ک استنشاق کردند. سالم و چهار روز نیز هوای پا

مدیر اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان با اشاره به نمودار 
مقایســه وضعیت کیفی هوای شــهر اصفهان 
در آبــان ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰،  افــزود: هوای 
کالن شهر اصفهان در آبان ماه سال گذشته،  ۶ 
روز در وضعیت ناسالم برای عموم و ۱۴ روز ناسالم 
بــرای گروه های حســاس قرار داشــت و ایــن در 
حالی است که در آبان ماه امسال تعداد روزهای 
ناسالم برای عموم به ســه روز و روزهای ناسالم 
برای گروه های حساس به ۱۶ روز رسیده است.

وی با مقایســه وضعیت کیفی هوای اصفهان 
نسبت به ســایر کالن شهرهای کشــور در سال 
۹۹ خاطرنشان کرد: اصفهان با داشتن ۱۲۷ روز 
هوای ناسالم، سال گذشته آلوده ترین کالن شهر 
کشور بود و شهرهای تهران، مشهد، کرج، تبریز و 

شیراز در رده های بعدی قرار داشتند.
جلســه وبینار کارگــروه توفــان و بالیــای جوی و 
اقلیمی اســتان به صورت حضــوری و آنالین در 
اداره کل هواشناسی استان اصفهان برگزار شد.

آلودگی هوا یکی از چالش های اساسی کالن شهر 
اصفهان و شهرهای صنعتی اطراف آن است که 
کیددارند برای برون رفت از وضع  کارشناسان تأ
موجود باید تدابیر اصولی اندیشید و برنامه های 
عملیاتــی و راهکارهایــی بــر اســاس تحقیقات 

علمی و دقیق در پیش گرفت.
اصفهان حــدود ۲ میلیون نفر جمعیــت دارد و 
به طور میانگین روزانه ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو 

در آن، تردد می کند.

امتداد مهربانی دست های 
بخشنده خیران اصفهانی 

روزهای ناسالم هوا 
در اصفهان ۵۲ درصد 

افزایش یافت

امنیت غذایی محور برنامه های منابع طبیعی 

به همت بسیج حقوقدانان استان اصفهان:

رهایی ۳۶ زندانی جرائم غیر عمد استان از بند 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:  

سرقت الکترونیکی اطالعات سجلی ایرانیان شایعه است 

خبر
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مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان: 

بسیاریازمشکالتموجودکشور
مسائلفرهنگیاست

رحمــت اهلل  حجت االســالم 
اروجــی گفــت: صاحــب نظران 
بر ایــن باورند ریشــه بســیاری از 
مشکالت موجود کشور مســائل فرهنگی است و 

باید برای بررسی و رفع آن ها همت کرد. 
 حجت االســالم رحمــت اهلل اروجــی مدیــرکل 
تبلیغــات اسالمی اســتان اصفهــان  در نشســت 
ح کالن و معماری ســاختار فرهنگ  مشــورتی طر
و رســانه کشــور کــه بــا هــدف بررســی راهکار هــا و 
چالش هــای تحول، اصــالح ســاختار و بازســازی 
فرهنگی و رسانه ای برگزار شد، ضمن گرامیداشت 
ســالروز ۲۵ آبــان، ســالروز حماســه و ایثــار مــردم 
اصفهان اظهار داشــت: بســیاری از صاحبان فکر 
و اندیشه در حوزه فکری و مکتبی نظام جمهوری 
اســالمی ایران اعتقــاد دارنــد ریشــه بســیاری از 
مشــکالت موجود کشور مســائل فرهنگی است و 

باید برای بررسی و رفع آن ها همت کرد.
کد بودن نظامات فرهنگی را زمینه سازی  وی را
گــر بــه  مشــکالت متعــدد عنــوان کــرد و گفــت: ا
گونــه ای بــه ســراغ دســتگاه هایی که برای رشــد 
و تعالــی نظــام جمهــوری اسالمی تالشــی انجــام 
داده و می دهنــد برویــم و از آن ها ســوال شــود آیا 
کم بر ایــن ســازمان و نهادهــا، تولید  ســاختار حا
فکر و اندیشه در راستای گام دوم انقالب است یا 
خیر احتماال پاسخ انها رضایت بخشی این گونه 

اقدامات نخواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان ادامه 
کــه بایــد در  داد: بخشــی از واقعیت ایــن اســت 
ســاختار های ســازمانی و دســتگاه های اجرایی 
انقالبی اتفــاق بیفتــد و بســیاری از بروکراســی ها 
و مشــکالت پیچیــده اداری کــه دســت عوامــل 
اجرایــی را برای ایــن انقــالب فرهنگــی می بندد، 

رفع شود.
همچنین یاســر جاللی، دســتیار رئیس ســازمان 
تبلیغــات اســالمی به تشــریح اقدامــات انجــام 
ح کالن و معماری  شــده در راســتای تدوین طــر

ســاختار فرهنــگ و رســانه پرداخــت و اظهــار 
داشــت: بازمهندســی نظــام حکمرانــی فرهنگی 
ح شــده اســت  مبحث جدیدی نیســت که مطر
و رهبــر معظــم انقــالب در ســال های ۸۶ و ۹۰ 
ح فرموده و از شورای عالی  نیز این مباحث را مطر
انقالب فرهنگی خواسته بودند که در این زمینه 

اقداماتی انجام دهند.
وی بــا اشــاره بــه روی کار آمــدن دولــت جدیــد و 
ظرفیت هــای موجــود ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
بتوان ســاز و کار مشــترکی برای تدویــن و اجرای 
ح کالن و معماری ســاختار فرهنگ و رســانه  طــر

پیاده سازی کرد.
دستیار رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی افزود: 

ح کالن و معمــاری ســاختار  تــالش داریــم تــا طــر
فرهنگ و رسانه با مشارکت آحاد وسیعی از مردم 
شکل گیرد و از تمام ظرفیت های کشور در حوزه 

مردمی و نخبگان استفاده شود.
بــرای  فراخــوان  اعــالم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دریافت ایده هــا و پژوهش هــا در ایــن حــوزه ابــراز 
داشــت: ۳۴۰ نفــر در فراخــوان عمومی مشــارکت 
ح منســجم  کردند که از میان آثار رســیده ۱۴۰ طر

احصا شده است.
جاللی دعوت به مشــارکت از ســوی وزیر ارشاد و 
فرهنگ اســالمی و مدیران کل ارشاد استان ها را 
از دیگر اقدامات انجام شــده در این راســتا اشاره 
کنون پیشنهادات خود  کرد و گفت: ۲۵ استان تا

را در این موضوع ارسال کرده اند.
وی خاطرنشــان کــرد: همزمــان فرآینــدی را بــه 
صورت خاص در رسانه های مربوطه آغاز کردیم 
و بــا معاونــت مطبوعاتی وزارت ارشــاد جلســاتی 

برگزار شده است.
دستیار رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی ایجاد 
ســازمانی در دبیرخانه شــورای عالی و اســتفاده 
از ظرفیت هــای مجموعه های پژوهشــی کشــور 
را از دیگــر اقدامات انجام شــده برشــمرد و گفت: 
کــه اجمــاع نخبــگان در  در حوزه هــای بدیهــی 
آن وجــود دارد مثــل تغییــر ســاختار بودجــه ای 
فرهنگــی، رســانه ای در ســال ۱۴۰۱ نیــز اقدامات 

مثبتی انجام شده است.

جشن امضای کتاب »بزها به جنگ نمی روند« 
کتــاب  نوشــته »مهیــار رشــیدیان« در شــهر 

اردیبهشت اصفهان برگزار شد.
مهیــار رشــیدیان نویســنده این کتــاب و ســیاوش گلشــیری در 
نشســت نقد و جشــن امضای کتاب »بزهــا به جنــگ نمی روند« 

حضور داشت.
در معرفی کتاب »بزها به جنگ نمی روند« که توســط انتشــارات 
نیلوفر منتشر شــده آمده است: »این داســتان پرکشش داستان 
متفاوتی دارد. عالوه بر این به لحاظ فضا و شــگردهای داســتانی 
نیز اثری خالقانه به شمار می رود. داستان درباره روستایی است 
که هرســاله هنگام آب گیری ســد به زیر آب می رود. اهالی روســتا 
اســتخوان های آبا و اجدادشــان را از گورهــای زیرآب رفته بیرون 
ک می ســپارند. آب گیری سد نه  می کشــند و در گوری دیگر به خا
تنها زندگی زندگان روستا را دستخوش تغییر می کند بلکه مردگان 

هم از آن متأثر می شوند.«
رشیدیان نویســنده ماجراجویی اســت که توانســته است با این 
ســوژه متفاوت، داســتانی پرتعلیق و جذاب بیافریند. او ادبیات 

نمایشــی خوانده و بعــد از آشــنایی با احمــد محمود و هوشــنگ 
گلشــیری به طور جدی وارد عرصه داستان نویســی شــده است. 
»دو پله گودتــر« و »آقا رضا وصلــه کار« نیز کتاب هــای دیگری از او 
است. رشیدیان در داستان هایش از واقعیت تأثیر می گیرد. یعنی 
ماجراها و شــخصیت های واقعی را از فیلتر تخیل عبور می دهد و 

در داستان هایش از آن ها بهره می برد.
این نویســنده جوان ســال ها در عرصــه مستندســازی صنعتی و 
عمرانی فعالیت کرده اســت که می توان تأثیــر آن را در کتاب بزها 
به جنگ نمی روند مشــاهده کرد. خود نویســنده این موضوع را 
تأییــد می کنــد و تصویرســازی های داســتانش را بیــش از هر چیز 
تحت تأثیر فرآیند دیدن می داند. او در تکمیل این موضوع گفت: 
»من چند سال به شکل پی درپی در پروژه های راه سازی حضور 
داشتم و از روند پیشرفت پروژه ها عکس و فیلم تهیه می کردم، اما 
زمانی شروع به نوشتن بزها به جنگ نمی روند کردم که مدت ها 
بود از این محیط ها فاصله گرفته بودم، و تمام آن تصاویر دیگر در 
پس ذهن من ته نشین شده بود. از آن جا دیگر قدرت تخیل بود 

که تصاویر پس ذهن را به نفع داستان بازسازی می کرد.

مراسم آغاز به کار فیلم خانه حوزه هنری اصفهان همراه 
با یادی از فیلمساز فقید »زاون قوکاسیان« در سالن 
سینما سوره حوزه هنری استان اصفهان برگزار شد.  
»زاون قوکاسیان« مستند ساز، منتقد و مدرس ایرانی ارمنی تباری بود که 
سینمای ایران به خصوص سینمای اصفهان مدیون تالش های او در راه 

ترویج فرهنگ و هنر است. 
این مراسم به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان و با یادی از این استاد 
بزرگ و معرفی آثار وی در سالن ســوره حوزه هنری استان اصفهان برگزار 
شد. در ابتدای این مراسم، سرپرست حوزه هنری اصفهان اظهار کرد: 
ســال ها پیش پدرم و اســتاد قوکاســیان با هــم، هم محله ای و دوســت 

بودند. پدرم از آن موقع تعریف می کردد که زاون قوکاسیان از همان موقع 
عشق فیلم بوده است.

احمد نوری بااشاره به آغاز فعالیت فیلم خانه حوزه هنری اصفهان، ادامه 
داد: جلسه اول، پیش مقدمه ی شروع دوره جدید فعالیت فیلم خانه 
اســت و ما در واحد هنر هــای تصویــری برنامه ریــزی کرده ایم که هــر روز 

متناسب با فضای فیلم برنامه ای داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: روز های شنبه نمایش فیلم کودک را شروع کردیم که 
بعد از شروع مدارس و کرونا عقب ماند و انشااهلل دوباره ازسر گرفته خواهد 
شد، همچنین روز های یک شنبه فیلم کوتاه، دوشنبه ها مستند، سه 

شنبه ها فیلم خانه و چهارشنبه ها انیمشین را پخش خواهیم کرد.

        رئیس حوزه هنری استان بابیان اینکه افزود: پخش انیمیشن از 
تابستان شروع شده است و هفته انیمشن در اصفهان

نیز هفته خوب و مفیدی بود و هنرمندان این رشته نیز از برنامه ها استقبال 
کردنــد. وی از تمام هنرمندان برای شــرکت در برنامه هــای حوزه هنری 
اســتان دعوت کرده و گفت: امیدوارم بتوانیم در فضای تولید، فعالیت 

حرفه ای تری داشته باشیم.
        از قوکاسیان، فراوان آموختم...

همچنین خدمت جناب قوکاسیان بودم و چیز های فراوانی از ایشان یاد 
گرفتم و شاید حتی روزی برسد این خاطرات را به نگارش خاطر در بیاورم.

میثم بکتاشــیان بابیان اینکه بیش تریــن فعالیت ایشــان در اواخر عمر 
خود با نهاد های فرهنگی در تاالر هنر اصفهان بود، افزود: برای اولین بار 
در دبیرخانه جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان بنا بود از 
فیلمسازان اصفهان دعوت شود و آن ها به تولید فیلم بپردازند که دوره 
اول پانصد میلیون تومان هزینه برای این کار گذاشته شد و این دبیرخانه 
در تاالر هنر شکل گرفت. بخشی از جلسات این دبیرخانه در ماه رمضان 
برگزار شد و قوکاسیان با وجود تفاوت عقیدتی با ما هیچ گاه حاضر نمی شد 

تا زمان افطار به احترام جمع غذایی بخورد.
        موزه ای برای نمایش اثار زاون

مدیر پیشــین تاالر هنر اصفهان با اشــاره به تقدیــر از زاون قوکاســیان در 
هشــتمین دوره جشــنوره ســینما حقیقت، تصریح کرد: در این دوره از 
گران  جشنواره سینماحقیقت که در تهران برگزار شد، بزرگداشت سینما
گران فیلم های  مستند اصفهان در کشور رقم خورد و در این رویداد از سینما
مستند از جمله استاد قوکاسیان تقدیر به عمل آمد. این اتفاق منجر به این 
شد که برای اولین بار جشنواره فیلم مستند را در اصفهان برگزار کنیم که 
برگزاری، بستن بولتن خبری و ویژه نامه این جشنواره نیز به عهده زاون 

قوکاسیان بود.
بکتاشــیان اضافه کرد که قرار اســت موزه ای ســاخته شــده و آثار اســتاد 

قوکاسیان در آن نمایش داده شود.

کتاب »بزها به جنگ نمی روند« برگزار شد جشن امضای 

گر سینمای اصفهان  زاون قوکاسیان، احیا

خبر

کتاب

خبر

فیلم کوتــاه "فنگ شــویی وارونه" به نویســندگی و 
کارگردانی زیور حجتــی و تهیه کنندگی شــهرداری 
اصفهان جایــزه بهتریــن فیلــم را از جشــنواره بین 

المللی Short FILM AWARDS امریکا گرفت. 
فیلم کوتــاه فنــگ شــویی وارونــه به نویســندگی و 
کارگردانی زیور حجتــی و تهیه کنندگی شــهرداری 
اصفهان جایــزه بهتریــن فیلــم را از جشــنواره بین 
المللــی فیلــم Short FILM AWARDS آمریــکا را 
گرفت. همچنین فیلم " گلوله های تعمید " در بخش 

بهترین کارگردانی نامزد بود. 
فیلم گلوله های تعمید در جدیدترین حضور خود 
به شــانزدهمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم 
Central Florida Film Festival آمریکا و دوازدهمین 
 Jehlum Short Film دوره جشنواره بین المللی فیلم

هند راه یافته است. 
عوامل فیلم کوتاه "فنگ شویی وارونه":

نویسنده و کارگردان: زیور حجتی 
بازیگران: کــوروش مختاری- هاجــر عتیقی - علی 

اعتمادی 
فیلمبردار: محمد صادق داوری 

دســتیاران فیلمبــردار: پویا ســجادیان- محســن 

میناییان- محمد قربانی
گذار: مهدی بهرامی  صدابردار و صدا

تدوین: فاطمه افخمی 
منشی صحنه: پریسا تاج الدین

گریم: مونس پور فاتحیان 
طراح صحنه: ملیکا غالمی

دستیار صحنه: امیر حسین خسروی
اصالح رنگ و نور: پویا کوثر

دستیار کارگردان، مدیر تولید: اسماعیل سلطانی 
حمل و نقل: محمد یزدانیان

ترجمه زیرنویس: حسن شرف الدین
تشکر فراوان از خانم نرگس علیزاده

تهیه کننده: شهرداری اصفهان

کارگاه »روایت مســتند زیر ذره بیــن« در دو دوره 
مقدماتــی و تکمیلــی در عمارت ســعدی حوزه 
هنــری اصفهــان برگــزار می شــود. ایــن کارگاه 
از ســوی واحــد آمــوزش، پژوهــش، فرهنــگ و 
مطالعــات پایــداری حــوزه هنــری اصفهــان بــا 
همــکاری روایت خانــه برگــزار می شــود. در این 
دوره آموزشی که با حضور »محمد قاسمی پور« 
مســئول دفتــر فرهنــگ و مطالعــات پایــداری 
اداره کل امور اســتان ها و مجلــس حوزه هنری 
برگزار می شــود ظرایــف مصاحبه و نویســندگی 
روایت های مســتند انقالب و دفــاع مقدس به 
صورت تئوری و عملــی آموزش داده می شــود. 

مدیر دفتر فرهنــگ و مطالعات پایــداری حوزه 
هنری استان اصفهان در این باره گفت: در این 
کارگاه مباحث تئوری و نظری برای پاسخگویی 
بــه پرســش های نویســندگان و محققــان در 
زمینه ثبت و ضبط خاطره ها و مصاحبه هایی 
کــه انجــام می دهنــد مطــرح می شــود. منصور 
قربانی افزود: بــرای حاضــران در ایــن کارگاه که 
با اصول، فنــون مصاحبه و نحــوه ثبت و ضبط 
خاطره ها آشنایی دارند مطالبی در زمینه تقویت 
توانمندی ها برای پرسشــگری بیان می شــود 
تــا مســتندنگارانه و واقعیت گرایانه پــای ثبت و 
ضبــط آدم هــای دارای خاطره بنشــینند. وی 
خاطر نشان کرد: این کارگاه هجدهمین کارگاه 
دفتر فرهنگ و مطالعات پایــداری حوزه هنری 
اصفهان در این زمینه است و در روز اول ساعت 
۱۳ شروع و تا ساعت ۲۰ به پایان می رسد و در روز 
دوم ساعات ۹ الی ۱۲ و ســاعات ۱۴ الی ۲۰ ادامه 
خواهد داشت؛ ضمن اینکه این کارگاه ادامه دار 
خواهد بود و دوره تکمیلی آن در ۲۴-۲۵ آذرماه 

برگزار می شود.

دبیرخانه جشنواره فیلم فجر، آمار فیلم های بلند 
سینمایی متقاضی شرکت در چهلمین دوره  این 

جشنواره را پس از تطبیق با مقررات اعالم کرد.
پس از پایان مهلــت قانونی ثبت نــام متقاضیان 
شرکت در چهلمین جشنواره فیلم فجر در ساعت 
۲۴ روز یکشــنبه _۳۰ آبــان ۱۴۰۰_ بــر اســاس اعالم 
دبیرخانــه جشــنواره، ۹۴ فیلــم بلند ســینمایی 

متقاضی شرکت در این دوره جشنواره شدند.
بر ایــن اســاس، این فهرســت جهــت تطابــق بــا 
آئین نامه و مقررات جشنواره و احراز موارد قانونی 
اعــالم شــده در فراخوان جشــنواره چهلــم، مورد 

بررسی قرار گرفت و فهرست نهایی آثار شامل ۷۴ 
فیلم سینمایی به هیأت انتخاب جشنواره ارائه 

خواهد شد.
بــر اســاس فراخــوان جشــنواره چهلــم، بازبینــی 
فیلم هــای بلنــد ســینمایی متقاضی حضــور در 
کثر ۲۲  جشــنواره از دهــم آذر آغــاز و اســامی حدا
فیلــم ســینمایی راه یافتــه بــه بخــش مســابقه 

سینمای ایران تا ۵ دی اعالم خواهد شد.
چهلمین جشنواره فیلم فجر در دو بخش فرهنگی 
و رقابتی به دبیری مســعود نقــاش زاده از ۱۲ تا ۲۲ 

بهمن ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

کاروانســرای تاریخــی ســه  مرمــت و بازســازی 
شاهین شهر و میمه پایان یافت.

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس 
صنایع دســتی شهرســتان شاهین شــهر و میمــه 
گفت: استادکاران و مرمتگران اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان با همکاری و 
مشارکت دوستداران میراث فرهنگی شهرستان، 
مرحله آخر مرمــت کاروانســرای تاریخی روســتای 

ســه شــامل آجرفرش پیــاده رو مجــاور کاروانســرا و 
مرمت هره هــای لبــه داخلی پشــت بام حیــاط به 

پایان رساندند.
جوادچهــرازی افــزود: در مرحلــه قبلــی مرمت این 
بنای تاریخی، پشت بام، دیواره ها و سقف ها به طور 
کامل مرمت شد و اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی شهرستان در ورودی کاروانسرا را نیز 

ساخته و نصب کردند.

تصویربرداری مستند »امیرکبیر در خون« در کاشان 
پایان یافت.

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس 
صنایع دســتی شهرســتان کاشــان گفت: مراحل 
فیلمبرداری مســتند تاریخی »امیرکبیــر در خون« 
بــا همــکاری اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی شهرســتان کاشــان به پایان رسید 
و این مســتند در مرحله تدوین قرار دارد و به زودی 

کران خواهد شد. ا
مهران ســرمدیان افزود: این مســتند تاریخــی، ۲۰ 
دی مــاه ۱۴۰۰، هم زمــان با ســالروز شــهادت »میرزا 
تقی خان فراهانــی« ملقــب بــه »امیرکبیــر«، در 
شبکه های مختلف صداوسیما پخش خواهد شد.
وی گفت: ایــن مســتند در مجموعــه جهانــی باغ 

فین، خانه های تاریخی بروجــردی و طباطبایی، 
حمام ســلطان امیراحمد و کاخ موزه گلســتان به 
روایت گری آقایان خسرو معتضد و سیف اله امینیان 

تصویربرداری شده است.
مســتند »امیرکبیر در خون« بــه کارگردانی ســجاد 
باغ شــیخی در مــدت هفــت مــاه ســاخته شــده و 

تمامی عوامل این مستند کاشانی هستند.

کوتاه امریکا  "فنگ شویی وارونه" برنده جشنواره فیلم 

روایت مستند زیر ذره بین

۹۴ فیلم بلند سینمایی در جشنواره فجر

کاروانسرای تاریخی سه شاهین شهر و میمه  پایان مرمت 

کاشان  پایان تصویربرداری مستند »امیرکبیر در خون« در 

فیلم کوتاه

خبر

جشنواره

میراث تاریخی

مستند

رئیس اداره نشر دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
گفت: کتاب »طرح واره ها در روابط همســران؛ 
آسیب ها و راهکارها« منتشر و در دسترس عموم 

عالقه مندان قرار گرفته است. 
روح الــه بابایی رئیــس اداره نشــر دفتر تبلیغات 
اســالمی اصفهان  اظهــار داشــت: در کتــاب 
»طرح واره هــا در روابط همســران؛ آســیب ها و 
راهکارها«، باور های بنیادینی بررسی شده اند 
گوار دوران  که همسران عمدتا در نتیجۀ تجارب نا
کودکی خود یا پس از ازدواج در اثر تجارب زندگی 
با همسر، در ذهن خود شکل داده اند و ممکن 

است زمینه ساز مشکالت بین زوجین شود.
وی افــزود: امــروزه خانواده های ایرانــی دچــار 
تزلزل و آسیب های جدی شده اند و آمار طالق 
رو به افزایش اســت و در ایــن پژوهش به منظور 
تقویت نظــام خانــواده و افزایــش مهارت های 
شــناختی زوجیــن، طرح واره های آســیب زا به 
سه بخش تقسیم شده اســت، طرح واره های 
فردی، طرح واره های ارتباطی و طرح واره های 

خانوادگی.
رئیس اداره نشر دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
کــرد: بر ایــن اســاس، بــا توجــه بــه  تصریــح 
نگاهــی  در  و  روان شناســان  تحلیل هــای 
مقایســه ای، بــا بهــره از آموزه هــای اســالمی، 
طرح واره هــا و شــیوه های اصالح و تغییــر آن ها 
ارزیابــی شــده و بــرای نخســتین بــار، هفــده 
فضیلت اخالقی و یازده رذیلۀ اخالقی مرتبط با 

طرح واره ها از منظر اسالمی بیان شده است.
وی تصریح کرد: مؤلف کتاب، حجت االســالم 
و المســلمین جناب آقــای حســن ســراج زاده 
از اعضــای هیئــت علمی پژوهشــکده الهیــات 
و خانــواده دفتــر تبلیغــات اســالمی اصفهان 
می باشــند کــه در حــوزه خانــواده دارای آثــار 
دیگری همچون کتاب »فمینیسم و خانواده« 
و کتاب »نقش تفاوت های جنسیتی در روابط 

همسران« هستند.
چــاپ نخســت کتــاب »طرح واره هــا در روابط 
همسران؛ آســیب ها و راهکارها« تألیف حجت 
االســالم و المســلمین حســن ســراج زاده در 
۴۸۸ صفحه با شــمارگان ۵۰۰ نســخه به بهای 
۸۰هزار تومان از سوی انتشارات دفتر تبلیغات 

اسالمی اصفهان راهی بازار نشر شده است.

مدیرعامل ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهان گفــت: اطالع 
رسانی برنامه های فرهنگی در تمام نقاط 
شــهر در برخــی مــوارد ضعیف انجام شــده 

است. 
مجتبی شــاهمرادی مدیرعامل ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان گفــت: اطالع رســانی برنامه های 
فرهنگی در تمام نقاط شهر در برخی موارد 
ضعیــف انجــام شــده اســت، امــا بررســی 
کــرد تــا انشــاءهلل شــهروندان  خواهیــم 
کن مناطق محروم هم به خوبی از این  ســا

برنامه ها مطلع شوند.
وی گفت: در هر محله، روزانه حدود ۱٠ الی 
۲٠ برنامٔه شــهری با موضوعــات فرهنگی، 
اجتماعــی، ورزشــی و هنــری توســط اداره 

فرهنگی هر منطقه اجرا می شود.
مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان در ادامــه از 
تالش این ســازمان بــرای برقــراری عدالت 
توزیعی سخن گفت و اظهار کرد: در همین 
مدت کوتاه جنب و جوش زیادی در شــهر 
دیــده می شــود و ســعی همــکاران مــا در 
شورای شهر و شــهرداری بر اجرای عدالت 

در تمام مناطق اصفهان است.
مجموعه هــای  مشــارکت  شــاهمرادی   
فرهنگــی را بســیار مؤثــر دانســت و خاطــر 
کــرد: مجموعه هــای فرهنگــی و  نشــان 
مردمی پــا به میــدان مشــارکت گذاشــته و 
گســترش برنامه هــای فرهنگــی  موجــب 

شده اند.
رســانی  اطــالع  افــزود:  ادامــه  در  وی  
برنامه های فرهنگی در تمام نقاط شهر در 
برخی موارد ضعیف انجام شده است، اما 
بررسی خواهیم کرد تا انشاءهلل شهروندان 
کن مناطق محروم هم به خوبی از این  ســا

برنامه ها مطلع شوند.
شاهمرادی در پایان نکته ای را مورد توجه 
قرار داد و اضافه کرد: شــایان ذکر اســت که 
نمی شــود شــهر را به یک تابلوی تبلیغاتی 
تبدیل کــرد، اما بنر هــای تبلیغاتی معموال 

در همٔه شهر در نظر گرفته می شوند.

انتشار کتاب طرح واره ها 
در روابط همسران؛ آسیب ها 

و راهکار ها 

اطالع رسانی برنامه های
 فرهنگی در مناطق محروم 

کتاب

خبر
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27 نوامبر    2۰21 ورزش6
ترین های هفته ششم لیگ برتر فوتبال 

سپاهانوفوالدبابیشتریننماینده
هفته ششم لیگ برتر فوتبال با 
پیروزی ســپاهان و پرسپولیس 
و توقــف ســایر مدعیــان همــراه 
بود. در هفته ششــم لیگ برتــر فوتبال، تیم های 
مدعــی ســپاهان و پرســپولیس پــس از دو هفته 
کامی در کســب پیــروزی، برابــر رقبــای خود به  نا
پیروزی رسیدند تا در هفته ای که استقالل، گل 
گهر و آلومینیوم متوقف شــدند، وضعیت بهتری 
در جــدول پیــدا کننــد. در ایــن هفتــه همچنین 
دو تیــم قعرنشــین شــهرخودرو و صنعــت نفــت 
آبادان مغلوب شــدند تا خطر ســقوط بیشتر آنها 

را تهدید کند.
        بازی هفته: نساجی 2- پیکان 2

روز پر اشــتباه دروازه بان های دو تیم باعث شــد 
پر گل ترین بازی هفته در ســاری رقم بخورد. دو 
تیــم در مقاطعی از بــازی تیم برنــده زمین بودند 
اما در نهایت به تقســیم امتیازات رضایت دادند 
غ از حساسیت های  تا مهیج ترین بازی هفته فار

جدولی با تساوی به پایان برسد.
        تیم هفته: سپاهان

کــم  کامــی روز  نا هفتــه  دو  از  پــس  ســپاهان 
نقصــی را برابر فجرسپاســی پشــت ســر گذاشــت 
کثــر بازیکنان این تیم نمــره بــاالی ۷ از متریکا  و ا
گردان نویدکیــا برابــر یکی از  دریافــت کردنــد. شــا
سرســخت ترین رقبــای تاریــخ خــود در حافظیه 
شــیراز ۲ گل زدنــد و چندین موقعیــت هم ایجاد 
کردند تا بهترین تیم هفته لقب بگیرند و به لطف 
توقــف اســتقالل و آلومینیــوم، بــه صــدر جــدول 

بازگردند.
        سرمربی هفته: جواد نکونام

جــواد نکونــام که چنــد هفته ای اســت بــه فوالد 
بازگشــته اســت خیلی زود تأثیر خــود را روی تیم 
گذاشته است و اهمیت ســرمربی را خیلی واضح 
در یــک تیــم نشــان داده اســت. فــوالد یکــی از 
ج از خانه فصلش را با  سخت ترین بازی های خار
پیروزی پشت سر گذاشت و در این میان عملکرد 
دفاعی خوب ایــن تیم که حاصل تفکــرات جواد 
نکونام است باعث شــد گلی که در نیمه نخست 
به ثمر رســید، تا انتهای بازی ۳ امتیازی بماند و 

فوالد با نکونام به دومین برد متوالی اش برسد.

گردی          دروازه بان هفته: مهرداد بشا
)هوادار(

گردی، کاپیتان و دروازه بان هوادار  مهرداد بشــا
برابــر آلومینیــوم، صدرنشــین لیــگ روز خوبی را 
پشت سر گذاشــت و با مهار ۶ شــوت، دروازه اش 
را بسته نگه داشت تا کلین شــیت با ارزشی را نیز 
ثبت کنــد. او در روزی که با نمــره ۷/۹۹ بهترین 
بازیکــن زمیــن هــم بــود باعــث شــد آلومینیوم ۳ 
امتیاز بازی را کســب نکند و صدرنشــینی خود را 

در جدول به سپاهان بدهد.
        مدافع هفته: عزت اهلل پورقاز )سپاهان(

در لحظاتی کــه بازی برای ســپاهان گــره خورده 
بود، ایــن عــزت اهلل پورقــاز، مدافــع وســط بــا 
تجربه این تیم بود که با یک ضربه سر زیبا دروازه 
فجرسپاسی را باز کرد تا راه پیروزی برای سپاهان 
هموار شــود. پورقاز در روزی کــه تیمش گلی هم 
نخورد تنها مدافعی بود که نمره باالی ۸ از متریکا 

دریافت کرد تا با شایســتگی برترین مدافع هفته 
لقب بگیرد.

        هافبک هفته: فرشاد احمدزاده 
)سپاهان(

فرشاد احمدزاده در سومین دیدار متوالی که به 
صورت فیکس برای سپاهان به میدان رفت هم 
درخشــید و این بار درخشــش او با ۳ امتیاز برای 
تیمش همراه شد. فرشــاد در روزی که پاس گل 
اول تیمش را برای پورقاز فرســتاد، یک بار هم با 
شــوتی زیبا تیر دروازه حریف را لــرزاد و در کل با ۴ 
پاس کلیــدی، ۱۰ نبرد موفــق و ۳ دریبل موفق با 
اختالف و نمره ۸/۶۸ بهترین هافبک هفته بود.

        مهاجم هفته: ابراهیم صالحی )پیکان(
ابراهیــم صالحــی، مهاجــم پیــکان در روزی کــه 
تیمــش ابتدا بــا یک گل از نســاجی عقــب افتاده 
بــود دو بــار در نیمــه دوم گلزنی کــرد تــا تیمش را 
ج از خانه قرار  در آســتانه یک پیروزی خوب خــار

دهد، هرچند در پایان نســاجی گل تساوی را زد 
و بازی ۲ بر ۲ به پایان رســید امــا ابراهیم صالحی 
با ۲ گل تنها مهاجمی بود که نمره باالی ۸ یعنی 
۸/۱۰ در هفته ششــم کســب کرد و با شایســتگی 
بهتریــن مهاجــم هفتــه بــود. به غیــر از او ســجاد 
شهباززاده و محمدرضا حسینی از سپاهان کریم 
اســالمی از نســاجی و لوســیانو پری را از فوالد هم 

جزو مهاجمان خوب هفته بودند.
        گل هفته: لوسیانو پری را )فوالد(

لوســیانو پری را این هفته ها نشان می دهد سن 
فقط یک عدد است و با ســن باال هم می توان در 
خط حملــه یکــی از دفاعی تریــن تیم هــای لیگ 
درخشــید و گل هــای زیبــا و ۳ امتیــازی بــه ثمــر 
رســاند. شــوت زیبای ۳۰ متری شــیمبا که طاق 
دروازه فرعباســی را فــرو ریخــت و باعــث پیــروزی 
فوالد در خانه ذوب آهن شد بدون شک بهترین 

گل هفته ششم لیگ برتر بود.

خبر

رئیس فدراســیون جهانــی فوتبال برای تماشــای 
بازی ایران و عراق به ایران می آید.

با اعالم حمید ســجادی وزیــر ورزش و جوانــان قرار 
است جیانی اینفانتینو برای تماشای بازی تیم ملی 
فوتبال ایران و عراق در مرحله نهایی مقدماتی جام 
جهانی به کشورمان سفر کند تا ضمن تماشای این 
بازی جلسه ای را با وزیر ورزش و فدراسیون فوتبال 

برگزار کند.
بازی تیم های ملی فوتبال ایران و عراق پنجشنبه ۷ 

بهمن در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

تیم کشتی فرنگی ایران با کسب ۴ مدال طال، 
۲ نقره و ۴ برنز به عنــوان قهرمانی رقابت های 

نظامیان جهان )سیزم( رسید.
به گزارش فدراسیون کشتی، سی و پنجمین 
دوره رقابت هــای کشــتی فرنگــی نظامیــان 
جهــان )ســیزم( دوم و ســوم آذر بــا حضــور ۱۲ 
تیم در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار 

شــد و در پایان تیم ایران با کسب چهار مدال 
طال، ۲ نقره، چهــار برنز و ۲۰۰ امتیــاز به عنوان 
قهرمانی رســید و روســیه با ۱۹۷ امتیــاز نایب 

قهرمان شد.
در پایان ایــن مســابقات علــی نوربخــش در 
وزن ۵۵ کیلوگرم، ایمان محمدی در وزن ۶۳ 
کیلوگرم، حسین اســدی در وزن ۶۷ کیلوگرم 
و محمدرضــا مختــاری در وزن ۷۷ کیلوگــرم 
به مــدال طال، جمــال اســماعیلی در وزن ۸۲ 
کیلوگرم و مهدی بالــی در وزن ۹۷ کیلوگرم به 
مدال نقره و پویا ناصرپور در وزن ۶۰ کیلوگرم، 
کیلوگــرم،  اشــکان ســعادتی فــر در وزن ۷۲ 
کیلوگــرم و امیــر  حســین نــوری در وزن ۸۷ 
قاسمی منجزی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال 

برنز دست یافتند.

لواندوفســکی بــا انتخــاب ۹۰ روزنامه نــگار و 
کارشناس فوتبال برنده جایزه بهترین بازیکن 

سال جهان شده است.
بــه گــزارش همشــهری، در حالــی که بــه پایان 
ســال ۲۰۲۱ نزدیــک می شــویم، فدراســیون 

بین المللی تاریخ و آمار فوتبال شروع به انتخاب 
بهترین های سال ۲۰۲۱ کرده است.

بــا انتخــاب IFFHS، لواندوفســکی بــه عنــوان 
بهترین بازیکن جهــان در ســال ۲۰۲۱ انتخاب 

شد. 
لیونل مســی و جورجینیو در جایگاه های دوم 
و سوم قرار گرفتند. لواندوفسکی سال گذشته 

نیز، برنده این جایزه شده بود.
همچنین الزم به ذکر است برندگان، با انتخاب 
۹۰ روزنامــه نــگار و کارشــناس فوتبــال انتخاب 

شده اند.
این جایــزه البته مجــزا از مراســم بهترین های 

فیفاست که قرار است به زودی برگزار شود.

باشــگاه بواویشــتای پرتغــال از ثبت شــدن نام 
دروازه بان کشورمان در گینس خبر داد.

به گزارش فــارس، باشــگاه بواویشــتای پرتغال 
خبر داد نام علیرضا بیرانوند به خاطر بلندترین 

پرتاب دست در یک مســابقه رسمی فوتبال به 
طور رســمی در کتاب رکوردهای جهانی گینس 

به ثبت رسید.
دروازه بان ملی پوش کشورمان به خاطر پرتاب   
دست ۶۱ متر و ۶۶ سانتی متری اش در بازی بین 
کتبر  تیم های ایــران و کره جنوبــی در تاریــخ ۱۱ ا
۲۰۱۶ )۲۰ مهــر ۱۳۹۵( در مرحلــه انتخابــی جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه، گواهینامه مربوط به این 

رکورد را از مسؤالن گینس دریافت کرد.
در تمریــن تیم پرتغالــی همبازیان بیرانونــد با او 

عکس یادگاری گرفتند.
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رئیس فیفا به ایران می آید

کشتی فرنگی ایران  قهرمانی 
در مسابقات نظامیان جهان

لواندوفسکی بهترین بازیکن سال جهان شد

گینس ثبت شد نام بیرانوند در 

هافبک ذوب آهن گفــت:در ابتــدای بازی هم 
روی تک صحنه که مدافع فوالد خطا کرد و داور 
مردد شد فوروارد ما داشت تک به تک می شد 

اما می توانست کارت قرمز نشان دهد.
فوتبــال  عمومی هیــأت  روابــط  گــزارش  بــه 
شهرستان اصفهان، محمد سلطانی مهر پس 
از باخت تیمش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
بــازی خوبــی را انجــام دادیم. هــر دو تیــم برای 
برد به زمین آمــده بودند. به تیم فــوالد تبریک 
می گویم. در نیمه اول چند موقعیت داشتیم. 
در ابتدای بازی هم روی تک صحنه که مدافع 
فوالد خطا کرد و داور مردد شد فوروارد ما داشت 
تک به تک می شــد اما می توانســت کارت قرمز 
نشــان دهــد. وی ادامــه داد: همیــن صحنــه 
در دیــدار هــوادار فــوالد منجر بــه ۱۰ نفره شــدن 
فوالدی ها شــد. این صحنــه را به کارشناســان 
داوری می ســپارم. مســلما اخــراج بازیکــن در 

نتیجه بازی تأثیر گذار است.
هافبک ذوب آهن تصریح کرد: یک هفته برای 
بازی زحمت می کشــیم ولی داور این زحمات را 
نادیده می گیرند و نتیجه بازی به گونه ای دیگر 
رقم می خورد. در نهایت هر چه بوده تمام شده 
و تمام سعی و تالش مان را می کنیم تا سه امتیاز 
بازی هــای بعــد رو بگیریــم و بتوانیــم در بــاالی 
جــدول خودمــان را حفظ کنیــم. بازیکــن تیم 
فوتبال ذوب آهن گفت: داور وقتی خطا گرفته 
باید اخــراج کند، هفته قبل این اتفــاق در بازی 
خ داد که بازیکــن را اخراج  هوادار و فــوالد هــم ر
گر در این بازی هم اخراج می کرند روند  کردند، ا
بازی تغییر می کرد زیرا تیم حریف ۱۰ نفره می شد 

و ما می توانستیم فشار وارد کنیم.
حسین شنانی پس از شکســت مقابل فوالد در 

جمع خبرنگاران اظهار کرد: می دانستیم بازی 
ســختی داریم زیرا کادر فنی تیــم مقابل عوض 
شــده و ریتــم جدیدی بــه خــود گرفتــه بودند. 
دقایق اول بازی را در دست داشتیم، داور وقتی 
خطا گرفته باید اخراج کند، هفته قبل این اتفاق 
خ داد که بازیکن را  در بازی هوادار و فوالد هــم ر
گر در این بازی هم اخراج می کرند  اخراج کردند، ا
روند بازی تغییــر می کرد زیرا تیــم حریف ۱۰ نفره 
می شد و ما می توانستیم فشار وارد کنیم، اما در 
هر صورت فوالد از موقعیت های خود استفاده 

کرد و سه امتیاز گرفت.
وی ادامــه داد: یــک بــازی می بریم و یــک بازی 
می بازیــم ولــی ســعی می کنیــم دربــازی بعدی 
پیــروز باشــیم تــا جبران ایــن شکســت شــود، 
اما این باخت حــق ما نبود. کارشناســان راجع 
به اخراجی که صورت نگرفــت نظر دهند، کادر 
فنــی خوبــی داریــم کــه بــازی بعــدی را نتیجــه 

خواهیم گرفت.
بازیکــن تیــم فوتبــال ذوب آهــن بــا بیان اینکــه 
تارتار تیم جوان و یکدلی را جمع کرده، تصریح 
کرد: به احســانی تبریــک می گویم امیــدوارم در 
سمت مدیرعاملی موفق باشــد و از تیم فوتبال 

حمایت کند.

گر بازیکن فوالد اخراج می شد روند بازی  شنانی: ا
تغییر می کرد
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ملــی پوشــان وزنــه بــرداری معلــوالن برای 
حضــور در مســابقات قهرمانی جهــان وارد 

گرجستان شدند.
  تیم ملی وزنــه برداری معلوالن کشــورمان 
با ۱۴ ملی پوش برای شرکت در رقابت ها در 
دو رده جوانان و بزرگســاالن در ایــن رویداد 

حاضر شده است.
رحمانــی سرپرســت تیــم ملــی کشــورمان 
گفت: احسان صوری در دسته ۴۹ کیلوگرم، 
سعید اسکندرزاده در دسته ۸۰ کیلوگرم در 
رده جوانــان و علیرضا ایزدی در دســته ۵۶ 
کیلوگرم، ســید یوســف یوســفی و محســن 
بختیار در دسته ۵۹ کیلوگرم، امیر جعفری 
و علــی ســیفی در دســته ۶۵ کیلوگــرم، نادر 
مرادی ۷۲ کیلوگرم، روح اله رستمی دســته 
۸۰ کیلوگرم، ســید حامد صلحی پور دسته 
کبــر  کیلوگــرم، ســامان رضــی و علی ا  ۹۷
غریب شــاهی دســته ۱۰۷ کیلوگــرم، مهدی 
صیادی و احمد امین زاده ۱۰۷+ کیلوگرم در 

رده بزرگساالن رقابت خواهد کرد.
کشــورمان زیــر نظــر حســین توکلــی  تیــم 
بابــک  و  مالحســینی  احمــد  ســرمربی، 
محمدی مربیان تیم ملی بــا حریفان خود 

به رقابت می کنند.
مســابقات قهرمانــی جهــان وزنــه بــرداری 
ششــم تا چهاردهم آذر بــه میزبانی تفلیس 

در گرجستان برگزار می شود.

رقابت هــای کاراتــه قهرمانــی ناشــنوایان 
جهان با ایستادن کاراته کاهای کشورمان بر 

روی سکوی نخست به پایان رسید.
بــه گــزارش مهر، ایــن دوره از مســابقات بــا 
حضــور ۱۸۶ کاراتــه کا از کشــورهای ترکیــه، 
کراین، روسیه، تایلند، مالزی، مغولستان،  ا
یونان، ازبکســتان، امارات و ایران در سالن 
هندبال مجموعه ورزشی انقالب برگزار شد 
که در پایــان تیــم ملی ایران با کســب هفت 
مــدال طــال، دو نقــره و ۹ برنــز اول، تیم های 
اوکرایــن، روســیه، ترکیــه، یونــان، تایلنــد و 
مالــزی به ترتیــب در رده هــای دوم تا هفتم 

قرار گرفتند.
کاتــای  در روز پایانی ایــن مســابقات و در 
انفــرادی بانــوان، مــژده مردانی از ایــران به 
کراین  مدال طال دست یافت و ورزشکاران ا
و روسیه دوم و سوم شدند. در کاتای تیمی، 
تیم ایران بــا ترکیــب ناهید امیری، ســمانه 
برجی و پروین یاره پس از اوکراین، در جایگاه 
دوم ایستاد و مدال نقره را به دست آورد. در 
کراین  کومیته تیمی، تیم ایران در رقابت با ا

به پیروزی رسید و صاحب مدال طال شد.
کاتــای انفــرادی مــردان  در رقابت هــای 
مصطفــی حســن پــور مــدال برنــز را کســب 
کرایــن اول و دوم  کرد و ورزشــکاران ترکیه و ا
شدند. در کاتای تیمی، تیم ایران مدال برنز 
کراین اول  را کســب کرد و تیم های ترکیــه و ا
و دوم شــدند. در کمیته تیمی نیز تیم ایران 
بــا ترکیــب حســین تبرتــه، محمد شــایان، 
میــالد صــادق زاده، کامــران رضایــی نــژاد، 
ع بر ســکوی  ابراهیم عبدالغفور و عنایت زار
قهرمانی ایستادند و تیم های روسیه و ترکیه 

مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.
کومیتــه  بخــش  در  و  تیم ایــران  بــرای 
انفــرادی ســید یاســین حســینی، حســین 
تبرتــه فراهانی، ســارا ادریــا و بیتــا جواهری 
به مدال طال دســت پیــدا کردنــد. حکیمه 
زکی زاده به مدال نقره، محمد شایان، میالد 
صادق زاده، کامــران رضایی نــژاد، ابراهیم 
عبدالغفــور، مصطفــی حســن پــور، زینــب 
حسن پور و مهناز حسن زاده نیز مدال برنز 

کسب کردند.

ســپاهان بــا بــرد نماینــده رامســر، همچنان 
در صدر جــدول لیگ برتــر والیبال یکــه تازی 

می کند.
در هفته نهم مسابقات لیگ برتر والیبال، تیم 
ســپاهان موفق شد در ســه دســت پیاپی بر 
هورسان رامسر غلبه کند و به نهمین برد پیاپی 

خود دست پیدا کند.
سپاهان در این بازی ۲۵ بر ۲۰، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر 

۱۹ بر حریف غلبه کرد.
به این ترتیب، سپاهان، تنها تیم لیگ امسال 

است که همه بازی هایش را برده است.

ورود تیم ملی وزنه برداری
کشورمان   معلوالن 

گرجستان به 

ایران قهرمان مسابقات
کاراته قهرمانی ناشنوایان  

 شد

صدرنشینی سپاهان 
در لیگ برتر والیبال

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی 
اســتان اصفهــان گفــت: یکــی از اهداف ایــن هیئت 
ترویج فرهنــگ پهلوانی اســت که با حمایت شــورا و 
شهرداری اصفهان می توانیم دبیرخانه ترویج فرهنگ پهلوانی را مجددا 

راه اندازی کنیم.

جالل زهرایی در رابطه با هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی 
استان اصفهان، اظهار کرد: کمیته ها و اعضای هیئت رئیسه را مشخص 
کردیم، سعی داشتیم از همه افرادی که صاحب نظر هستند و می توانند 
به ما در جهت توسعه ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی کمک کنند 
استفاده کنیم. چند جلسه اختصاصی با پیشکسوتانی که چندین سال 
از این رشته دور بوده اند برگزار کردیم تا بتوانیم از نظرات و برنامه های آن ها 

بهره ببریم و دو کمیته پیشکسوتان را تشکیل خواهیم داد.
وی ادامــه داد: از بین افــرادی که مایل به همــکاری بودند، یک کمیته 
ورزش های زورخانه ای و یک کمیته کشتی پهلوانی تشکیل دادیم. یکی 
از اهداف بلندمدت ما رونق کشتی پهلوانی در اصفهان است تا بتوانیم 
در آینده بــا برنامه ریزی هــای دقیقی که داریــم بازوبند پهلوانــی را برای 

اصفهان کسب کنیم.
رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان اصفهان با 
کنون در بخش هنرهای فردی قهرمان پروری نداشته ایم  بیان اینکه تا

و یکی از اهــداف بلندمدت این هیئــت پرورش قهرمان اســت، تصریح 
کــرد: شهرســتان های اصفهــان بهتــر از خــود اصفهــان کار کرده انــد؛ با 
توجه به پتانســیل شــهر اصفهان قصد داریم با یک برنامه ریزی دقیق 
استعدادیابی ها انجام شــود و در رشته های تخصصی از مربی های برتر 
اســتفاده کنیم تا در آینده نزدیک یک تیم قوی را برای استان اصفهان 

تشکیل دهیم.
زهرایی اضافه کرد: هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان 
اصفهان همیشه جزو هیئت های برتر کشور بوده و هست. چندسالی 
است که در رشته ورزش های زورخانه ای به صورت تیمی فعالیت می شود 
اما در گذشته چنین چیزی وجود نداشــت. یکی دیگر از اهداف هیئت 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان اصفهان ترویج فرهنگ 
پهلوانی است؛ با حمایت شورا و شهرداری اصفهان می توانیم دبیرخانه 
ترویج فرهنگ پهلوانی را مجددا راه اندازی کنیم و در کنار نخبه پروری، 

فرهنگ پهلوانی را نیز گسترش دهیم.

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی اصفهان:

گسترش دهیم قصد داریم درکنار نخبه پروری، فرهنگ پهلوانی را هم 

خبر

سرمربی تیم ملی هندبال: برای انتخاب بازیکنان دالیل فنی دارم و به دنبال راضی کردن همه 
به خصوص معترضان نیستم.

 مانوئل فرناندز در نشســت خبری در ابتدای صحبت هایش ضمن اشاره به افتخارآفرینی 
بانوان، گفت: یک اتفاق جالبی در هندبال ایران افتاده است، برای اولین بار بانوان ایران در کشور من در مسابقات 

جهانی بازی خواهند کرد، زیاد کار سختی نیست و دختران ایران می توانند نتایج خوبی را به دست آورند.
وی افزود: کسب سهمیه جام جهانی برای بانوان کار راحتی نبود، اما تیم ملی ایران این کار را انجام داد. هدف این 
نشست بعد از این مقدمه اسامی ۳۵ هندبالیستی است که باید به کنفدراسیون آسیا ارسال شود و از بین این 

اسامی تعدادی خط خواهند خورد و ۱۸ نفر جزو ترکیب اصلی تیم هستند.
سرمربی تیم ملی هندبال گفت: در طول مسابقات لیگ در زمین برگزاری حضور داشتم از هر تیم ۴ بازی دیدم، 
در مورد لژیونر ها هم باید بگویم که همه بازی های آن ها را از نزدیک دیدم و سعی کردم بهترین ها را انتخاب کنم.

فرناندز افزود: این تعداد بازی و این شیوه آنالیز راحت نیست، اما سعی کردم با دقت بازی ها را بررسی کنم و از نظر 
فنی وضعیت بازیکنان را شرح دهم.

کثر  وی گفت: برای بازیکنان و دعوت آن ها به تیم ملی ۳ شرط گذاشتم اول اینکه بازیکن بخواهد، دوم با حدا
توانش در خدمت تیم ملی باشد، سوم شرایط حضور در ترکیب را داشته باشد.

سرمربی تیم ملی هندبال افزود: با همه بازیکنان بجز مهدی زاده و مهران غالمی جلسه حضوری به شکل های 
کید کنم که بازیکنان را باور دارم. رسانه ها هر اطالعاتی  مختلف داشتم و با آن ها صحبت کردم، چون می خواهم تا

بخواهند بدون مشکل در اختیار آن ها قرار می دهم.
گر در محیط  فرناندز افزود: وقتی فهرست اسامی ارائه می شود قطعا برخی افراد ناراضی هستند، معتقدم ا

کاری به دنبال راضی نگه داشتن همگان هستی، محکوم به شکست خواهی بود، همه تالشم را می کنم که 
بهترین انتخاب را داشته باشم. وقتی مسابقه هندبال از تیم ملی پخش می شود هر ایرانی احساس غرور 

می کند. سرمربی تیم ملی هندبال ایران افزود: وظیفه من در مقابل بازیکن این است که واقعیت 
را بگویم برای یک مربی خیلی اینکار سخت است، اما باید شرایط را به هندبالیست بگویم، 

وقتی فهرست تیم ملی اعالم می شود تمام حواس ما به بازیکنان حاضر در اردو است نه 
کسانی که خط خورده اند.

وی گفــت: نمی خواهم حواشــی باعث شــود تا از مســیر اصلــی غافل شــویم هدف 
اصلی این تیم کسب سهمیه جام جهانی است و نمی گذارم حواشی به تیم و هدفمان 

لطمه وارد کند.
سرمربی تیم ملی هندبال افزود: قبل از اعالم فهرست تیم ملی از این فرصت استفاده 

می کنم و از صمیم قلب برای سالمان بربط بازیکن مصدوم، انرژی مثبت می فرستم 
عالوه بر این مساله؛ وی مادرش را هم از دست داده و در شرایط سختی است.

وی گفت: در مورد محمدرضا نورایی؛ در دوره ریکاوری قرار دارد از اردوی بعدی به تیم 

ملحق می شود، سجاد استکی هم در ۲ بازی قبل مصدوم شد و نیاز به فیزیوتراپی دارد.
سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال افزود: هیچ بازیکنی به من نگفت که نمی خواهم برای تیم ملی بازی کنم، 
اما سه هندبالیست گفتند که نمی توانیم برای تیم ملی ایران توپ بزنیم، ۲ بازیکن هم بودند که اصال با آن ها 

صحبت نکردم.
کره  فرناندز گفت: اولین ویدئوکنفرانسم با سعید برخورداری سوم سپتامبر بود و ۱۴ همان ماه دوباره با وی مذا
کردم، ولی سعید گفت که آخرین باری که برای تیم ملی بازی کرده مسابقات انتخابی المپیک بود و دیگر تعلقی 

به تیم ملی ندارد و تمام تمرکزش را روی مسابقات باشگاهی گذاشته است.
وی افزود: با سید علیرضا موسوی هم مثل سعید چند جلسه داشتم وی هم همین دالیل را داشت، با آقای 

حیدری هم چندین جلسه داشتم وی گفت که به دالیل و مشکالت شخصی در اردو ها حاضر نمی شوم.
سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال گفت: هر ۲ هندبالیست های بزرگی هستند و همیشه گفته ام که به نظر 
بازیکنان اهمیت می دهم. آقای یوسف نژاد هم مصدوم هستند و توانایی حضور در تمرینات را ندارد و در زمان 

برگزاری مسابقات انتخابی نمی توانند به تیم ملی کمک کنند.
فرناندز افزود: در مورد اهلل کرم باید بگویم که وی بازیکن شناخته شده ای است و تنها مشکلی که دارد این است 
که زمان زیادی از تیم خود جدا شده است و مدت هاست در کوران مسابقات نبوده و در حال حاضر فرم بدنی 

الزم را ندارد.
کنون برنامه های بدنی اش را شروع کرده وقتی یک بازیکن تا این میزان تالش می کند به  وی گفت: البته هم ا

معنای آن است که دوست دارد در خدمت تیم ملی باشد.
سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال در خصوص شرایط انتخاب بازیکنان اصلی تیم ملی، افزود: امیدوارم 
هیچ اتفاقی برای هیچ بازیکنی نیفتد و مصدوم نشود و شایسته ترین بازیکنان را انتخاب خواهم کرد.

بین المللــی در پیش داریــم در اســپانیا و رومانــی، که در فرناندز گفت: ما ۲ رویداد 
بــازی   ۵ باید انجام دهیم.مجمــوع 

وی افزود: در این مسابقات ۲۵ بازیکن را نمی بریم، چون فرصت 
بازی به آن ها داده نمی شود و تقسیم بندی خواهیم کرد و بازیکنان را 

در این دیدار های تدارکاتی آزمایش فنی خواهم کرد.
سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال گفت: وقتی بازیکنی در مسابقات انتخابی 
شرکت کند و بجنگد لیاقت حضور در مسابقات جام جهانی را دارد. نمی دانم بعد از مسابقات قهرمانی 
آسیا سکان تیم ملی ایران را در دست داشته باشم یا نه؛ اما کسی که برای تیم ملی کشورش تالش کرده 

است حق حضور در جام جهانی را دارد.
فرناندز افزود: به این تیم اطمینان دارم که موفق می شود، بازیکنان آن ترکیبی از جوانان و بزرگساالن 
است و انگیزه بسیار باالیی دارند آن ها شانس زیادی برای گرفتن سهمیه جهانی دارند، آن ها را باور 

دارم، البته باز هم شرایط تعیین کننده نهایی است.

سرمربی تیم ملی هندبال: بهترین ها را انتخاب می کنیم

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

امالک مهردشت
1( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰3۴9 مورخه 1۴۰۰/۰7/27 
هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض خانم شهربانو قندهاری علویجه فرزند حیدر بشماره 
شناسنامه 7  نجف آباد و شماره ملی 1۰92۰23۰97  در ششدانگ یکباب خانه  
قسمتی از پالک 337۴  فرعی واقع درعلویجه 1 اصلی بخش 1۵ ثبت اصفهان به 
مساحت 178/21 مترمربع انتقالی از مالک رسمی محمد قندهاری و معصومه 

قندهاری محرز گردیده است.
2( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰197 مورخه 1۴۰۰/۰۶/۰۴ 
هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آقای علی رحیمی فرزند محمود بشماره شناسنامه ۵  
بوئین و میاندشت  و شماره ملی ۶2198۰927۰  در ششدانگ یکباب خانه 
قسمتی از پالک ۵13  فرعی واقع در علویجه 1 اصلی بخش 1۵ ثبت اصفهان به 
مساحت 117 مترمربع انتقالی از مالک رسمی عبدالحسین ابراهیمی و عباس 

ابراهیمی محرز گردیده است.
3( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰327 مورخه 1۴۰۰/۰7/2۰ 
هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آقای علی کریمی علویجه فرزند احمد بشماره شناسنامه 39   
نجف آباد و شماره ملی 1۰9188۴۴39  در ششدانگ یک درب باغ ششدانگ  
پالک 1228 فرعی واقع درعلویجه 1 اصلی بخش 1۵ ثبت اصفهان به مساحت 
1۰7۰/91 مترمربع انتقالی از مالک رسمی صنمبر صادقی محرز گردیده است.
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرایی که ازطرف این هیات 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده و در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز منتشر می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند 
و ادامه عملیات ثبتی منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ 
انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰9/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 
ک مهردشت نصرالله  1۴۰۰/۰9/21 - سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

علینقیان - 1227918 / م الف

»آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی«

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰13۰۰21۴۶، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰8/29، 
1( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰13۰۰۰۴13 مورخ 1۴۰۰/۰8/2۰ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر، تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا کربل یانی به شماره شناسنامه 97 و کدملی 
1129۶11۵23 صادره از فریدونشهر فرزند محمد در 1/۴1 )یک و چهل و یک 
صدم( دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع 
عادالنه آب ها، بمساحت 113۵۶/9۰ مترمربع از پالک ۶ فرعی از 2۴2 اصلی 
واقع در فریدونشهر، روستای سیبک، مزرعه دادرجان، بخش سیزده، حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای محمد کربلی یانی محرز گردیده 
است. 2( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰13۰۰۰۴1۴ مورخ 1۴۰۰/8/2۰ 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر، تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای روح اله کربل یانی به شماره شناسنامه 7۴ و کدملی 
1129۶21۰۰۶ صادره از فریدونشهر فرزند محمد در 2/88 )دو و هشتاد و 
هشت صدم( دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ با حقابه طبق قانون و مقررات 
توزیع عادالنه آب ها، بمساحت 113۵۶/9۰ مترمربع از پالک ۶ فرعی از 2۴2 
اصلی واقع در فریدونشهر، روستای سیبک، مزرعه دادرجان، بخش سیزده، 
حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای محمد کربلی یانی 
محرز گردیده است. 3( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰13۰۰۰۴1۵ مورخ 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  1۴۰۰/8/2۰ هیات موضو
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر، 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی کربلی یانی فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 132 و کدملی 1129۵77۵97 صادره از فریدونشهر فرزند 
محمد در 1/71 )یک و هفتاد و یک صدم( دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب 
باغ با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت 113۵۶/9۰ 
مترمربع از پالک ۶ فرعی از 2۴2 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای سیبک، 
مزرعه دادرجان، بخش سیزده، حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد کربلی یانی محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و 
امالک موردتقاضا بشرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق آ
خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰9/۰۶، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1۴۰۰/۰9/21 – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 

فریدونشهر سیدمحمد حسینی – 1229821 / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
گهی به مدت دو ماه  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. رای شماره 32۵7 مورخه 1۴۰۰/۰7/۰۴ آقای محمد بهمن پور 
نجف آبادی فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 121/12 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 99 اصلی واقع در قطعه1۰ نجف آباد واقع در بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول 1۴۰۰/۰9/۰۶تاریخ انتشار نوبت دوم 1۴۰۰/۰9/21حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسی - 1229۴3۰/  م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
گهی به مدت دو ماه  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. آرای شماره 33۰7و 33۰8 مورخ 1۴۰۰/۰7/۰7 آقای احمد 
میرزاخانی فرزند یداله  سه دانگ مشاع و خانم فرشته فاضل فرزند محمد تقی  
سه دانگ مشاع  از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 17۵/1۵ مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 12۵1  اصلی واقع در قطعه1۰ نجف آباد واقع در  بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول 1۴۰۰/۰9/۰۶  تاریخ انتشار نوبت دوم  1۴۰۰/۰9/21  حجت اله کاظم 
زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی – 12291۰9 / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰11۴71 مورخ 1۴۰۰/۰8/3۰ هیات سه 
آقای محمد اکبری به شناسنامه شماره 8۶9 کدملی 11۵919۰۰7۰ صادره 
فریدن فرزند ناصر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 187/33 
مترمربع پالک شماره 3۰9 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد 
ک شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمی شهرداری اصفهان از سند  و امال
9۶3۴۴، 8۰/1۰/۰2 دفترخانه 9 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
گهی به مدت  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/۰۶، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/21 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – 12291۴۰ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰93۶۰ مورخ 1۴۰۰/۰7/۰۶ هیات دو خانم 
مرجان رئیسی به شناسنامه شماره 121 کدملی 1817۴77323 صادره آبادن 
فرزند نجاتعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 19۵/82 مترمربع از 
پالک شماره ۴8۰ فرعی از 1۵177 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان. مالکیت رسمی موضوع سند انتقال 12۰39۰، 
1۴۰۰/۰۴/۰1 دفترخانه 9 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  نوبت به فاصله 1۵ روز آ
گهی به مدت  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/۰۶، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/21 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – 123۰12۴ / م الف

آگهی

آنتیبیوتیکهادرمانکنندهکرونانیستند
کارشناســان ســازمان جهانــی 
بهداشت هشــدار خود را نسبت 
بــه مصــرف بیــش از حــد آنتــی 
بیوتیک ها بــدون نیــاز به تجویز پزشــک یــا بدون 

نسخه تکرار کردند. 
حنان بلخی دستیار مدیر سازمان جهانی بهداشت 
برای مقاومت آنتی بیوتیکی، دلیل نگرانی در مورد 
اســتفاده ازآنتی بیوتیک ها بــرای درمــان بیماران 

کرونا را تشریح کرد.
بلخــی بــا بیان اینکــه آنتــی بیوتیک هــا دارو هایی 
کتریایی مفید  هستند که در درمان عفونت های با
هســتند نه عفونت های ویروســی، یــادآوری کرد: 
SARS-  ۲ بیماری کوویــد-۱۹ عفونت بــا ویــروس
Cove-اســت، یعنــی یــک عفونــت ویروســی کــه 

می تواند باعث بیماری خفیف شود.
او  افــزود کــه برخــی مــوارد شــدید بایــد در بخــش 
مراقبت های ویژه در بیمارستان ها بستری شوند، 
امــا مشکل اینجاســت کــه با تعــداد زیــاد بیمــاران 
کوویدی، اســتفاده از آنتی بیوتیک ها توســط ارائه 
دهندگان خدمات بهداشتی بیش از پیش افزایش 
می یابــد؛ بنابرایــن در مواقعــی کــه نیازی بــه آنتی 
بیوتیک ها نیست، استفاده بیش از حد وجود دارد.

کتری         عفونت فوق العاده با با
ایــن پزشــک گفــت: نکتــه اصلی ایــن اســت کــه 
کتری هــا را درمــان می کنند نه  آنتــی بیوتیک هــا با
ویروس ها، بیماری کرونا، بیماری ناشی از ویروس 
SARS-Cove  ۲- اســت، بنابرایــن در واقــع هیــچ 
توصیــه ای بــرای درمــان آنتــی بیوتیک هــا بــرای 
کوویــد ۱۹ به عنــوان یک پاتــوژن یا بیمــاری، وجود 
ندارد؛ اما سناریو هایی وجود دارد که در آن ها آنتی 

بیوتیک هــا در طــول درمــان COVID-۱۹ تجویــز 
می شود. این بیماری زمانی رخ می دهد که بیماران 
در بیمارستان بستری می شوند و شروع به تجربه 

عوارض بیشتر بیماری خود می کنند.
بنابرایــن، توصیه هــای WHO زمــان اســتفاده 
از آنتی بیوتیک هــا را در زمینــه بیمــاران مبتــال بــه 
SARS-Cove-۲ کــه معمــوال در موارد متوســط 
تــا شــدید این بیمــاری طبقه بنــدی می شــوند، 

مشخص می کند.
بلخــی در مــورد پدیــده شــایعی کــه عواقب بســیار 
کی را در پی دارد هشــدار داد که برخی افراد  خطرنا
بدون نسخه آنتی بیوتیک مصرف می کنند یا ممکن 

است نسخه آنتی بیوتیک ها را به طور دقیق تکمیل 
نکنند همچنین محتمل است آنتی بیوتیک هایی 
را کــه بــرای شــخص دیگــری تجویــز شــده اســت، 

مصرف کنند.
        دوران »پس از آنتی بیوتیک«

این پزشــک توضیح داد کــه در وهله اول فــرد باید 
آنتی بیوتیکی که توســط ارائه دهنــدگان خدمات 
بهداشتی تجویز می شود، مصرف کند تا از تشخیص 
صحیح بیماری اطمینان حاصل کرده و دوزهای 

آن با مدت زمان مناسب تعیین شود.
او افــزود: مشــکل دوم ایــن اســت کــه بــا دریافــت 
آنتی بیوتیک ها، چه با نسخه و چه بدون نسخه و 

استفاده از آنها به دالیل غیرمنطقی، در واقع اجازه 
کتری هــا در بدنشــان مقاوم تر  می دهند تــا انواع با
شوند و توضیح می دهد که جهان در شرایط کنونی، 
در دورانی که »دوران پس از آنتی بیوتیک« نامیده 
می شــود،در برخی مــوارد، رایج تریــن و قوی ترین 
آنتی بیوتیک هــا دیگر به اندازه کافی مؤثر نیســتند 
و این نوع رفتار همچنان به افزایش مقاومت در بین 

کتری ها ادامه می دهد. با
او نتیجه گرفت کــه نیاز واقعی به آمــوزش جوامع و 
افراد در مورد نحوه استفاده صحیح از آنتی بیوتیک 
وجود دارد که باید با نســخه تجویــز و جدی گرفته 

شود.

دانستنیها
محققان علت تمایل بیمــاران آلزایمری به حفظ 

خاطرات موسیقیایی را شناسایی کردند. 
محققان بنیــاد پاســکوال مــارگال اســپانیا کــه در 
تحقیقات علمی در زمینه بیماری آلزایمر تخصص 
دارد، دلیــل ادامــه حفــظ خاطــرات مرتبــط بــا 
موســیقی در مراحل پیشــرفته در بیمــاران آلزایمر 
را کشــف کردند. ایــن محققــان دریافته انــد کــه 
برخی از آهنگ های مرتبط با تجربیات شــخصی، 
بخش هایــی از مغــز را غیــر از آن هایی کــه در فرآیند 

حافظه نقش دارند، فعال می کنند.
این بنیاد در بیانیه ای توضیح می دهد که حافظه 
 )DMN( معمولــی به یک شــبکه عصبــی مجــازی
مرتبط اســت. براین اســاس یــادآوری رویداد های 
زندگی نامه ای مرتبط با قطعات خاصی از موسیقی 

با محرک های سمعی و بصری مرتبط است.
 Pascual این مطالعــه که توســط مرکــز تحقیقــات
 )BBRC( و مرکز تحقیقات مغز بتا بارسلونا Margal
ترویج شد از طریق تحریک مغناطیسی، شبکه های 
مغــزی را کــه هنــگام شــنیدن موســیقی مرتبط با 
خاطرات فعال می شوند و نیز موسیقی هایی را که 

ارتباطی با خاطرات ندارند، تعیین کردند.
با مقایســه این دو، محققان شبکه مغزی خاصی 
را بــرای دسترســی بــه خاطــرات زندگی نامــه ای 
مرتبط با قطعات موسیقی که شرکت کنندگان به 
آن گــوش می دادنــد، کشــف کردند. ایــن واقعیت 
نشان می دهد که رابطه بین موسیقی و خاطرات 
نهفتــه در آن از طریــق توجــه )انتخــاب محــرک( و 
شــناخت خواهد بود، بــر خــالف روش طبیعی به 
خاطــر ســپردن تجربیــات، کــه معموال به شــبکه 

عصبی مجازی کــه از مراحل اولیه بیمــاری آلزایمر 
تأثیر می گیرد، مرتبط است. بر اساس این مطالعه، 
کثر مــردم یــک "موســیقی" از زندگــی خــود دارند،  ا
گروهی از قطعات موسیقی خاص که ارتباط نزدیکی 
با تجربیات زندگینامه دارند. خاطرات زندگینامه ای 
و شنیدن موسیقی، فرآیند های ذهنی پیچیده ای 
هســتند که توســط شــبکه های عصبــی متفاوت 
هدایــت می شــوند. هــدف از ایــن مطالعــه تعیین 
نحوه تعامل هر دو شبکه با مطالعه تصویربرداری 
تشــدید مغناطیســی عملکــردی )fMRI( از ۳۱ 
شرکت کننده سالم بود. کارلوس فالکون، محققی 
 ،BPRC از گــروه تحقیقاتی تصویربــرداری عصبــی
می گوید: ایــن نــوع تحقیقــات می توانــد مســیری 
را بــرای مطالعه اینکــه چگونه موســیقی می تواند 
خاطراتی ایجاد کند که در غیر این صورت از دست 
می رفتند، باز کند. بنیاد پاسکوال مارگال این ایده را 
ترویج می کند که درک بهتر اتصال شبکه های عصبی 
می تواند به سازماندهی عملکردی مغز و به طراحی 
درمان هایی برای تقویت خاطرات زندگی نامه ای در 

مراحل اولیه بیماری آلزایمر کمک کند.

یــک مطالعــه پزشــکی تــازه نشــان داده اســت که 
ســطوح پاییــن ویتامیــن D خطر ســکته مغــزی را 
افزایش می دهد.  محققان دریافته اند که ویتامین 
دی به عنوان یک ترکیب آلی برای عملکرد بسیاری 
از سیستم های اصلی بدن انسان از ایمنی گرفته تا 

متابولیسم استخوان ضروری است.
کســپرس«،  به نوشــته روزنامــه انگلیســی »دیلی ا
ویتامین D با سالمت قلب و عروق نیز مرتبط است، 
زیرا کمبود آن خطر اختالل شدید خون رسانی به مغز 

را دو برابر می کند.
این عنصر در اپیدرم پوست تحت تأثیر اشعه ماوراء 
بنفش تشــکیل می شــود، بنابرایــن کمبــود آن در 

انگلســتان و کشــور های مشــابه که نور خورشــید 
کمی وجود دارد مشاهده می شود.

پزشکان می گویند در ماه های زمستان می توان این 
ماده مفید را با خوردن ماهی چرب، تخم مرغ، جگر 

گاو و شیر به دست آورد.
مطالعات قبلــی به این نتیجه رســیده کــه کمبود 
ویتامین D حداقل تا حدی، با تحریک مقاومت به 
انسولین در عضله قلب یک عامل خطر مستقل برای 

نارسایی قلبی است.
کید کردند که کمبــود ویتامین D یک  محققان تا
عامل کمک کننده در افزایش خطر حمالت قلبی، 
نارسایی احتقانی قلب، بیماری های شریانی، سکته 
مغزی و شرایط مرتبط با بیماری های قلبی عروقی 

مانند فشار خون باال و دیابت است.
محققان تاییــد کردند کــه "ویتامین D" بــه عنوان 
هورمونی عمل می کند که بیش از ۲۰۰ ژن را در سراسر 

بدن تنظیم می کند.
ســرویس بهداشــت ملی بریتانیــا توصیــه می کند 
افرادی که در معرض نور خورشــید نیســتند و زیاد 
بیرون نمی روند، روزانه ۱۰ میکروگرم ویتامین D در 

طول سال مصرف کنند.

فلفل ســیاه با نام علمــی Piper nigrum ادویه ای با 
طبع گرم و طعمی تند است.

        افزایش جذب مواد مغذی
پیپرین موجود در فلفل سیاه قابلیت جذب مواد 
مغذی مختلف مانند ویتامین های A و C، سلنیم، 
کاروتن و … را افزایش می دهد و به حفظ سالمتی  بتا

فرد کمک می کند.
به عنوان مثال محققان دریافته اند پیپرین میزان 
جذب کورکومیــن موجــود در زردچوبه را تــا ۲۰ برابر 
افزایش می دهد. کورکومین در مبارزه با ســرطان، 

عفونت ها و درمان التهاب مؤثر است.
        بهبود گوارش

فلفل سیاه با تحریک جوانه های چشایی به افزایش 
ترشح اســید هیدروکلریک از معده کمک می کند. 
جالب اســت بدانید کمبود اسید هیدروکلریک در 
معده به مراتب مشکالت گوارشی بیشتری نسبت 

به مقدار اضافی آن، به بار می آورد.
فلفل ســیاه بــا تســهیل گــوارش موجب تســکین 
مشــکالتی ماننــد کولیــک، نفــخ، ســوء هاضمه و 
یبوست می شود. همچنین فلفل سیاه به واسطه ی 
کتــری اش در درمــان بیماری های  خواص ضــد با

کتری ها نیز مؤثر است. روده ای ناشی از با
        افزایش اشتها

فلفل سیاه عالوه بر تاثیری که در عطر و طعم غذاها 
و کمک به گــوارش دارد، می توانــد موجب افزایش 
اشتها نیز بشود. تحقیقات نشان داده اند فلفل سیاه 
با تحریک حس بویایــی، به افزایش اشــتها کمک 
می کند. این ویژگی فلفل سیاه را به یک درمان عالی 

برای بی اشتهایی تبدیل کرده است.
        کمک به کاهش وزن

کمک به کاهش وزن از خواص فلفل ســیاه است. 
گرچه فلفل ســیاه می تواند باعث افزایش اشــتها  ا
شود، ولی درعین حال می تواند راهی برای کاهش 
وزن نیز باشد. الیه  خارجی دانه  فلفل سیاه حاوی 
فیتونوترینت هایی است که در شکستن سلول های 
چربی موثرند. فلفل سیاه با افزایش سوخت وساز به 

سوزاندن کالری کمک می کند.
        دارای خاصیت ضد نفخ

فلفل ســیاه یــک داروی ضــد نفخ اســت و موجب 
کاهــش گازهــای معــده می شــود و به جلوگیــری از 
گر از گاز معده و مشکل  تشکیل آن ها کمک می کند. ا
نفخ رنج می برید، بهتر است در غذاهای خود به جای 
پودر چیلی یا سایر فلفل ها، از فلفل سیاه استفاده 
کنید. برای کاهش دردهای ناشــی از تجمع گازها 
می توانید، روغن فلفل سیاه را با روغن حامل ترکیب 

کنید و شکم  خود را با آن ماساژ بدهید.
        مبارزه با سرطان و پیشگیری از بیماری ها

کسیدانی اش در مبارزه  فلفل سیاه با خواص آنتی ا
با سرطان مخصوصا سرطان روده بزرگ و سرطان 
سینه مفید است. بر اساس مطالعات انجام گرفته، 
مشــاهده شــد فلفل ســیاه با خواص خود مانــع از 
رشــد ســلول های ســرطانی می شــود. همچنین 
پلی فنل موجود در فلفل سیاه، از بدن در برابر عالئم 
فشارخون باال، دیابت و بیماری های قلبی و عروقی 

محافظت می کند.
        کمک به درمان افسردگی

عمل کردن مانند یک داروی طبیعی ضدافسردگی 
از خواص فلفل سیاه است. پیپرین موجود در فلفل 
سیاه با افزایش تولید سروتونین همچون یک داروی 
ضدافسردگی طبیعی عمل می کند. سروتونین یک 
پیام رسان عصبی ضروری برای تنظیم حال روحی 
افراد اســت. کمبود ســروتونین می توانــد از عوامل 

افسردگی باشد.

لزایمر  موسیقی، پاسخی برای درمان آ

کمبود آن باعث سکته مغزی می شود  که  ویتامینی 

خواص فلفل سیاه برای سالمتی و تناسب اندام

آلزایمر

مغز

دانستنی ها

فوق تخصص غدد و متابولیســم با تشــریح 
دیابت بــارداری و دلیل به وجــود آمدن آن 
کید کرد: مبتالیان به دیابت بارداری پس  تا
از بــارداری در خطــر ابتال بــه دیابت نــوع دو 
هستند و پس از بارداری باید سالیانه تحت 

نظر پزشک، چکاپ شوند.
دکتــر بابک پزشــکی بــا اشــاره به علــت بروز 
دیابت بارداری گفت: هرگونه اختالل میزان 
گلوکز که در سه ماهه دوم یا سوم بارداری در 
یک خانم باردار ایجاد شود دیابت بارداری 

می گوییم.
وی افــزود: تمــام خانم هــای بــاردار طبــق 
پروتــکل وزارت بهداشــت بایــد در هفتــه 
۲۴ تــا ۲۸ حاملگــی تحــت آزمایــش تســت 
کــی گلوکــز قــرار گیرنــد. در این  تحمــل خورا
کــی بــه خانم  آزمایــش ۷۵ گــرم گلوکــز خورا
داده می شــود و قند خون ناشتا، قندخون 
یک ساعت پس از خوردن گلوکز و قندخون 
دو ســاعت پس از خوردن گلوکز اندازه گیری 
گــر قندخــون ناشــتا بــاالی ۹۵،  می شــود. ا
قندخون یک ساعته باالی ۱۸۰ و قندخون 
دو ســاعته باالی ۱۵۳ باشــد، خانم دیابت 

بارداری دارد.
کید بر اینکه دیابت بارداری  دکتر پزشکی با تا
با آزمایش مشخص می شــود، گفت: خانم 
باردار ممکن است هیچگونه عالمتی مثل 
پرخوری، افزایــش ادرار، پرنوشــی، کاهش 
وزن و... را نداشــته باشــند. علت ایجــاد 
دیابــت بــارداری به دلیــل تولید یک ســری 
از هورمون هایی اســت کــه از جفت ترشــح 
می شــود و باعــث می شــود در بــدن خانــم 

باردار مقاومت به انسولین ایجاد کند.
وی افــزود: درباره دیابــت بــارداری ذکر این 
نکته الزم است که این افراد پس از بارداری 
در معــرض خطــر دیابــت نــوع دو هســتند. 
گرچه می گوییم پس از بارداری دیگر نیازی 
بــه انســولین نیســت و دارو قطع می شــود، 
اما این افراد باید سالیانه به پزشک مراجعه 
کنند و قندخون خود را چک کنند، چون در 

معرض خطر دیابت نوع دو هستند.

دیابت

خطر دیابت نوع ۲ 
چه کسانی را تهدید می کند؟ 

شناخت باید و نباید ها در آلودگی 
هــوا، لــزوم رژیم غذایی مناســب 
هنگام آلودگی هوا، ویتامین های 
ضد آلودگی، گزینش بهترین مواد غذایی در روز های 
کســیدان  آلوده، خوردن مــواد غذایی حاوی آنتی ا
و نوشــیدنی های مفید در برابر آلودگی هــوا را در این 

مطلب بخوانید.
        پکتین بخورید!

مــواد غذایــی که سرشــار از پکتین هســتند، ســرب 

موجــود در هــوا را می گیرنــد و مانــع از نفوذ ســرب به 
سلول های بدن می شوند؛ مصرف روزانه یک عدد 
سیب می تواند عوارض ناشی از آلودگی هوا را کاهش 
داده و میوه هایــی ماننــد پرتقــال و تــوت فرنگی نیز 
سرشار از پکتین بوده و برای کاهش عوارض آلودگی 

هوا مفید هستند.
        سیر و پیاز بخورید

ســیر، پیــاز و تــره فرنگــی، هــر قــدر هــم کــه بــوی 
آزاردهنده ای داشته باشند، اما حاوی مقدار زیادی 

محافظت کنند.گوگرد هستند که می توانند از مخاط دستگاه تنفسی 
        نوشیدن آب زیاد فراموش نشود

نوشــیدن زیاد آب به کلیه ها کمک می کند تا امالح 
اضافــی از بــدن خــارج شــود و ذرات آلودگــی مــدت 

کمتری در بدن باقی بماند.
در روز های آلودگی هوا نبایــد از وانتی هایی که میوه 
و ســبزیجات تازه را در کنار خیابان ها می فروشند یا 
مغازه هایی که سبزیجات خود را بیرون از مغازه و در 
مسیر عبور خودرو ها می گذارند، میوه و سبزی بخرید.

کدامند؟   لودگی هوا  کی های مفید هنگام آ خورا

دانستنیها
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اطالعات ارائه شده نشان می دهد که لپ تاپ لنوو 
YOGA Duet ۲۰۲۱ به تراشــه نســل یازدهم اینتل 
Core i۵-۱۱۳۵۶۷ مجهــز شــده اســت و بــا ۱۶ 
گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی 
همراه شده است. شرکت لنوو طی رویدادی در ماه 
آوریل از محصــوالت ســری YOGA خود رونمایی 
 YOGA کرد، یکی از این محصــوالت لپ تاپ لنــوو
Duet ۲۰۲۱ نام دارد که یک نوت بــوک دو در یک در 
کنون شرکت لنوو پیش  نظر گرفته می شــود. هم ا
فروش این لپ تــاپ خــود را آغاز کــرده اســت و از ۳۰ 
نوامبر آن را در اختیار کاربران قرار خواهد داد، قیمت 

آن نیز ۱.۰۹۵ دالر ارزیابی شده است.
کاربران می توانند صفحه کلید این لپ تــاپ را جدا 
کننــد و از آن بــه عنوان یــک تبلت اســتفاده کنند، 
بنابراین این محصول قادر است بسیاری از نیازهای 
 YOGA Duet کاربران را برطرف کند. لپ تاپ لنــوو
۲۰۲۱ دارای صفحه نمایش ۱۳ اینچی با رزولوشــن 
۱۳۵۰ * ۲۱۶۰ پیکســل، نســبت صفحــه ۱۶ بــه ۱۰ و 
روشــنایی ۴۵۰ نیت اســت. عــالوه بر ایــن، صفحه 
 DC Dimming نمایش لپ تاپ ذکر شده از فناوری

نیز پشتیبانی می کند.

لپ تــاپ لنــوو YOGA Duet ۲۰۲۱ به تراشــه نســل 
یازدهم اینتــل Core i۵-۱۱۳۵۶۷ مجهــز شــده 
اســت و با ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت 
حافظــه داخلی همراه شــده اســت. این دســتگاه 
دارای ســه پــورت USB-C اســت که یکــی از آن ها 
به عنــوان پــورت Thunderbolt عمل می کند، یک 
اســالت کارت microSD و یک جک هدفــون ۳.۵ 
میلی متری نیز در این لپ تاپ تعبیه شــده است. 
لپ تاپ جدید شــرکت لنوو با اســتفاده از سیستم 
عامل ویندوز ۱۱ اجرا می شود. انرژی مورد نیاز آن نیز 
از طریق یک باتری ۴۱ وات ساعتی تأمین می شود، 
شرکت سازنده ادعا می کند که این باتری به مدت ۱۳ 

ساعت شارژدهی دارد.

اطالعات ارائه شــده نشــان می دهد که ســاعت 
هوشــمند OPPO Watch Free  ۲۵ نوامبــر بــه 
همراه گوشی های هوشمند سری Reno۷ عرضه 

می شود. 
گزارشات منتشر شده نشان می دهد که شرکت 
 OPPO قصــد دارد ســاعت هوشــمند OPPO
Watch Free و ایربــادز جدیــد TWS خــود را بــه 
همراه گوشی های هوشمند ســری Reno۷ وارد 
 Reno۷ بازار هند کند. گوشی های هوشمند سری
 SE Reno۷ و Pro Reno۷ ،Reno۷ در ســه مــدل
در دســترس قــرار خواهنــد گرفت. نســل بعدی 
گوشــی های هوشــمند ســری OPPO Reno نیــز 

ژانویه وارد بازار هند خواهد شد.

ســاعت هوشــمند OPPO Watch Free دارای 
 ۲.۵D AMOLED صفحه نمایش ۱.۶۴ اینچــی
بــا رزولوشــن ۲۸۰ * ۴۵۶ اســت. صفحه نمایش 
مســتطیلی این محصول از پلــی کربنــات و فیبر 
ساخته شده است، در حالی که قسمت پایین آن 
با استفاده از مواد تولید شده از پالستیک نایلونی 
و فیبر پوشــانده شــده اســت. گجت پوشــیدنی 
ذکــر شــده از بیــش از ۱۰۰ حالــت ورزشــی از جمله 
کریکت، پرش، تیراندازی با کمان، اسکی، والیبال، 
قایق ســواری، دویدن، پیــاده روی و بدمینتون 
پشتیبانی می کند. این محصول از طریق بلوتوث 
۵.۰ به گوشی های هوشمند مجهز به اندروید ۶.۰ 

و باالتر و iOS ۱۰.۰ و باالتر متصل می شود.
 OPPO Watch انرژی مورد نیاز ساعت هوشمند
Free از طریق یک باتری ۲۳۰ میلی آمپر ســاعتی 
تأمین می شود و از فناوری شارژ سریع نیز پشتیبانی 
می کند. شرکت سازنده ادعا می کند که با یک بار 
شارژ کردن این محصول می توان به مدت ۱۴ روز 
از آن استفاده کرد، فناوری شارژ سریع آن نیز باعث 
می شود با پنج دقیقه شارژ کردن ساعت هوشمند 

اوپو بتوان به مدت یک روز از آن استفاده کرد.

با چند راه حل ساده می توانید اینترنت آیفون خود را 
به اندروید متصل کنید. 

اپــل یــک ویژگــی جدیــد مفیــد را در iOS ۱۱ معرفی 
کرده کــه به کاربــران اجــازه می دهــد رمز عبــور وای 
ک بگذارند.گفته شده کاربران  فای خود را به اشترا
گوشــی های آیفــون می تواننــد داده هــای همــراه 
ک بگذارند  خــود را بــا کاربران اندروید نیــز به اشــترا
که در ادامه این مطلب، به شــما آموزش می دهیم 
چگونه اینترنــت آیفــون خــود را به اندرویــد متصل 
کنید. بــر اســاس گزارش هــا، در ابتــدا از اپ اســتور، 

برنامه QR Wifi Generator را دانلود کرده پس از آن 
یک کد QR حاوی SSID وای فای )نام شبکه( و رمز 
عبور ایجاد کرده پس از آن دکمه Generate Code را 
بزنید در این مرحله کاربران اندروید می توانند این 
کد QR را از صفحه آیفون اسکن کرده و به راحتی به 

شبکه شما متصل شوند.
 وقتــی برنامــه Wifi Generator کد QR را بر اســاس 
 Save to Camera Roll ورودی شما ایجاد کرد، دکمه
را بزنید تا به راحتی از طریق برنامه Photos در آیفون 
خود بــه کد QR دسترســی پیدا کنیــد. همچنین 
می توانیــد روی دکمــه افــزودن بــه کیف پــول اپل 
 QR کلیک کنید تا مستقیما از برنامه کیف پول به کد

دسترسی پیدا کنید.
کنون، کد QR را در برنامه Photos در آیفون خود باز  ا
کنید و از دوست خود بخواهید با استفاده از برنامه 
 App یــا هر برنامه مشــابه دیگر WiFi QR Connect
Store، کد QR را از تلفن Android خود اسکن کند. 

پس از آن می توانید به اینترنت آیفون وصل شوید.

کی های مفید اســت، اما مشــکلی که  ســیر از خورا
خیلی از افراد با آن مواجه اند بوی بد و زننده آن است.  
گر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که سیر را به  ا
خاطر خواص غذایی و درمانی آن مصرف می کنند، 
می توانیــد بــه جــای مصــرف ســیر، از مکمل های 
آن اســتفاده کنید. موثرترین راه از بیــن بردن بوی 
سیر این است که ترکیبات سولفوری مولد این بو را 
ک  از دهان حذف کنید. این کار را می توانید با مسوا
زدن، اســتفاده از نــخ دنــدان و دهان شــویه انجام 
ک  دهید. همچنین باید زبان خود را حتما مســوا
بزنید. این کار برای از بین بردن بوی سیر بسیار مهم 
است. سایر راهکار هایی که به شما معرفی می کنیم 

نیز می توانند کمک کنند.
        لیموترش

اســتفاده از لیموتــرش در کاهش بوی ســیر بســیار 
کتری های  موثر است. لیمو همچنین می تواند با
مولد بوی بد دهان را از بین ببرد. ســعی کنید بعد 
از خوردن ســیر یک تکه لیموترش را در دهان خود 
گر دست شما بوی سیر  بگذارید و بمکید. همچنین ا
گرفته است، می توانید با استفاده از آب لیمو، این بو 

را از بین ببرید.

        جعفری
در بسیاری از مواقع، سرآشپز ها در کنار سیر از جعفری 
نیز برای پخت غذا استفاده می کنند، زیرا جعفری 
بوی سیر را کاهش می دهد. می توانید برای کاهش 
بوی ســیر، بعد از مصرف آن مقداری جعفری خام 

بجوید.
        چای

چای، خصوصا چــای ســبز و چای نعنــاع، حاوی 
پلی فنول اســت. پلی فنول ترکیبات سولفوری که 
سیر ایجاد می کند را از بین می برد. سعی کنید هنگام 

خوردن سیر یا پس از آن چای بنوشید.
        هل، نعناع، رازیانه

این دانه ها و گیاهان معطر می توانند مانند جعفری 
بوی سیر را کاهش دهند.

        شیر
در مطالعاتی که در سال ۲۰۱۰ صورت گرفت ثابت شد 
که مصرف شیر می تواند بوی ســیر را کاهش دهد. 
محققان معتقدند که چربی موجود در شــیر تأثیر 
ترکیبات ســولفوری را کاهش می دهــد. در نتیجه 
تأثیر شــیر پرچرب در این خصوص بیش از شیر کم 

چرب است.

گی هایی دارد؟ لپ تاپ لنوو YOGA Duet ۲۰۲۱ چه ویژ

 OPPO Watch Free ساعت هوشمند
چه زمانی عرضه می شود؟

نحوه انتقال رمز وای فای از آیفون به اندروید 

روش های نابودی بوی سیر 

فناوری

خواندنی ها

چگونهازپرشدنحافظهآیفونجلوگیریکنیم؟
اشغال شــدن فضای گوشــی از 
مشــکالتی اســت کــه بــا ذخیره 
عکس هــا و ویدیوهــا و نصــب 
برنامه ها ایجاد می شــود و البتــه روش هایی برای 
بهینه سازی فضای ذخیره سازی، ازجمله حذف 
برنامه هایی کــه دیگر اســتفاده نمی کنید، حذف 
ک کــردن حافظه  خــودکار پیام هــای قدیمی و پــا

مرورگر وجود دارد.
        ببینید چه چیزی بیشترین فضای آیفون را 

اشغال می کند
کثر رســاندن فضــای ذخیره ســازی  بــرای بــه حدا
آیفون، ابتــدا باید بدانیــد که چه چیزی دســتگاه 
شما را اشغال کرده است. به چیزهایی که فضای 
ذخیره سازی شما را اشغال کرده نگاهی بیندازید 
تا بدانید از کجا شروع کنید. وارد تنظیمات شوید، 
سپس به General و Storage iPhone بروید. برای 
مشــاهده انواع فایل هایی که فضای آیفون شــما 
را اشــغال می کنند، ایــن گزینــه را انتخــاب کنیــد. 
همچنین خود اپل ممکن اســت توصیه هایی در 

مورد نحوه آزاد کردن فضا ارائه دهد.
        مطمئن شوید که آیفون ذخیره عکس را 

بهینه می کند
وقتــی صحبــت از اشــغال فضــای آیفون بــه میان 

می آیــد، عکس هــا یکــی از بزرگتریــن متخلفــان 
هســتند. امــا منــوی تنظیمــات آیفــون گزینه ای 
دارد که به دستگاه شما امکان می دهد در صورت 
کمبود فضا، فایل های کوچک تر عکس را به جای 
نســخه های اصلــی ذخیــره کند. ایــن عکس ها و 
ویدیوها با وضوح کامل در آی کلود ذخیره می شوند 
و می توانید در صورت نیاز آن ها را دانلود کنید. برای 

اطمینــان از روشــن بودن این ویژگی، با بــاز کردن 
برنامــه تنظیمات شــروع کنید. ســپس به بخش 
Photos برویــد و مطمئــن شــوید کــه یــک عالمت 
 Optimize iPhone Storage آبــی در کنــار گزینــه

وجود دارد.
        برنامه هایی را که دیگر استفاده نمی کنید، 

حذف کنید

ک کــردن  یکــی دیگــر از راه هــای عالــی بــرای پــا
آیفون ایــن اســت کــه از شــر برنامه هایی کــه دیگر 
گر نمی دانید از  استفاده نمی کنید خالص شوید. ا
کجا شروع کنید، به برنامه هایی که مدت هاست 
اســتفاده نکرده ایــد نگاهــی بیندازیــد. منــوی 
 General تنظیمات آیفون خــود را باز کنیــد، روی
ضربه بزنید و بــه حافظه آیفــون بروید. لیســتی از 
برنامه های خود را به همــراه میزان فضایی که هر 
برنامه اشــغال کرده اســت و آخرین باری که از آن 
استفاده کرده اید، مشاهده خواهید کرد. فهرست 
را بررســی کــرده و برنامه هایی را که مدت هاســت 

استفاده نکرده اید حذف کنید.
        حذف خودکار پیام های قدیمی

این فقــط عکس ها، فیلم هــا و برنامه ها نیســتند 
که ممکن است فضای ذخیره ســازی آیفون شما 
را مسدود کنند. خالص شدن از شر پیامک های 
قدیمی نیز می تواند مفید باشــد. می توانیــد با باز 
کردن تنظیمات، انتخاب پیام ها و ضربه زدن روی 
گزینه Keep Messages در زیر تاریخچه پیام، آیفون 
خود را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار سابقه 
پیام های شما را حذف کند. از آنجا، انتخاب کنید 
که آیــا می خواهید آیفون شــما پیام هــای متنی را 

برای ۳۰ روز، یک سال یا برای همیشه حفظ کند.

فناوری

داستان کوتاه

بی خوابی و کم خوابی اختالل شایعی است که 
امروزه بسیاری از افراد را درگیر خود کرده است و 
همین اختالل باعث ایجاد دردهایی همچون 

بدن درد و سردرد در طول روز می شود.
        ارتباط کم خوابی و بدن درد

از  بی حوصلگــی  و  عضالنــی  درد  درد،  ســر 
عالئمی هستند که همه آن ها را به دلیل نداشتن 
خواب کافی تجربه می کنید. در واقع تئوری های 
جدید این گونه بیان می کنند که خواب، فرصتی 
برای بدن ماست که بتواند خودش را ریکاوری 
کند. دقیقا مثــل زمانی کــه کارگــران در صحنه 
تئاتر کثیفی هــا و شــلوغی ها را مرتب می کنند، 
همانطور هم مغز و بدن ما نیز همین کار را بعد از 
انتهای روز با خوابیدن انجام می دهد. در واقع 
هنگام خوابیدن، انتقال دهنده های عصبی و 
هورمون ها در مغز و بدن تولید می شوند تا به ما 
کسازی سلول هاست. کنون زمان پا بگویند که ا

        علت بدن دردها و کالفگی ها هنگام 
کم خوابی چیست؟

مطالعات جدید نشان می دهد که رابطه قوی 
بین کم خوابــی و درد وجود دارد کــه ۵۳ درصد 
از بیمارانــی کــه از درد قســمت پایین کمــر رنج 
می برنــد، همچنیــن بــه بی خوابــی هــم مبتال 

هستند.
        درد عضالنی و خستگی

افــرادی کــه دچــار اختــالالت درد عضالنــی و 
خستگی هستند، معموال در خواب هم آشفتگی 
زیادی دارند. بدخوابی و به هم ریختگی خواب 
همچنین می تواند عاملی برای ســردرد باشد. 
گاهــی اوقــات میزان ایــن درد بــه قــدری زیــاد 
می شود که خود آن عاملی برای نخوابیدن فرد 
خواهد شــد. به همین دلیل مطالعات به این 
نتیجه رسیده اســت که رابطه مستقیمی بین 
نخوابیدن و انواع بدن  دردها وجــود دارد. یک 
نــوع حساســیت مرکــزی در بــدن وجــود دارد، 
زمانی که خواب آشفته می شود، احساس درد 
در بــدن به وجــود می آیــد و افــراد آن را شــدیدتر 

احساس می کنند.
        نخوابیدن و شدت درد

نخوابیــدن وضعیــت را بدتــر می کنــد و درد را 
شــدت می بخشــد. اســترس و اضطراب نیز هر 
دو عامــل را افزایــش می دهند. کمبــود خواب 
همچنیــن مولکول هایــی را آزاد می کننــد کــه 
عامل این اتفاق هستند و التهابات سیستمیک 
را ایجاد می کنند. این اتفاق باعث درد عضالت 
و مفصل ها خواهند شد. خبر خوب این است 
که خواب مناسب شبانه می تواند حساسیت 
شما نسبت به درد را کاهش دهد و این موضوع 

از لحاظ علمی به اثبات رسیده است.

گیاهان در اتاق خواب منبع مناسبی برای انرژی 
ندارند که این امر باعث توقف فرایند فتوســنتز 
می شــود.  برخی بر ایــن باورند که نگه داشــتن 
گیــاه در اتــاق خــواب می تواند به مســمومیت 
کســید کربــن منجــر شــود، اما ایــن امر  بــا دی ا
حقیقت ندارد. با این حال نگه داشتن گیاهان 
در اتاق خواب درست نیست، وقتی چراغ اتاق 
را خامــوش می کنیــد گیــاه دیگــر منبعــی برای 
انرژی ندارد، بنابراین فتوسنتز متوقف می شود. 
کســید کربنــی از  بدین ترتیــب گیــاه دیگر دی ا
محیط جذب نمی کند. گیاه در تاریکی به تنفس 
ادامه می دهد، فرایندی که منجر به آزادسازی 
کسید  کســید کربن می شــود. مقدار دی ا دی ا
کربن آزادشده به اندازه و گونه گیاه بستگی دارد. 
با ایــن حال هــر گیاهــی در هر انــدازه ای باشــد، 
نمی تواند به اندازه یک انسان در حالت خواب 
کسید کربن تولید کند، بنابراین نگهداری  دی ا
از گیاه در اتاق خواب نمی تواند به مسمومیت 

کسید کربن منجر شود. دی ا

روزی دو شــکارچی بــرای شــکار بــه جنگلــی 
گهــان خــرس  می رونــد. در حیــن شــکار نا
گرســنه ای را می بینند که قصد حمله به آنها را 
دارد. با دیدن این خرس گرســنه هــر دوی آنها 
گهان یکی از  پا به فرار گذاشتند. در حین فرار نا
آنها می ایســتد و وســایل خود را دور می اندازد و 

کفشهایش را نیز از پا در می آورد و دور می اندازد. 
دوســتش با تعجب از او می پرسد: فکر می کنی 
با این کار از خرس گرسنه سریع تر خواهی دوید؟ 
او می گوید: از خرس سریع تر نخواهم دوید ولی 
از تو سریع تر خواهم دوید. در این صورت خرس 
اول به تو می رسد و تو را می خورد و من می توانم 

فرار کنم!!!

چرا وقتی کم می خوابیم 
بدن درد می گیریم؟

گیاهتان را در اتاق  لطفا 
خواب نگهداری نکنید 

دو شکارچی

غ یکــی از غذاهایــی  ســاالد مــر
اســت که هم زود و سریع حاضر 
و آماده خواهد شد و هم سرشار 
از خاصیت است. این ساالد را می توانید به عنوان 
ناهار، شــام یا عصرانــه و حتی همراه با نــان مانند 

ساندویچ میل کنید.
غ پاییــزی غذایی ســبک و لذیذ اســت  ســاالد مــر
کــه بــه ویــژه در فصــل پاییــز می تواند ســفره های 
شــما را رنگیــن کند. زرشــک قرمــز، کاهوی ســبز، 
گردوی طالیی و گالبی زرد جلوه بسیار زیبایی به 
غ  غ پاییــزی می دهند. وجود ســینه مر ســاالد مر
هم باعث می شــود ســاالد شــما یک وعده غذای 
کامل و مغــذی باشــد. در ضمن با کمی پنیــر فتا و 
سس بالزامیک ســاالد طعمی عالی پیدا می کند. 
غ پاییــزی خیلــی راحت اســت و  تهیــه ســاالد مــر
وقت چندانی هــم نمی گیرد. بــرای تزیین آن هم 
می توانید کمی از گــردو را نگه داریــد و در آخر با آن  

روی ساالد را تزیین کنید. 
        مواد الزم

غ ۲ عدد • سینه مر
• نمک و فلفل به مقدار کافی

• کاهو ۱ دسته بزرگ

• گالبی ۲ عدد
• زرشک ۱ پیمانه

• گردو )کمی بو داده شده( ۱ پیمانه
• پنیر فتا خرد شده ۱/۲ پیمانه

        مواد الزم برای سس بالزامیک
• سرکه بالزامیک ۳ قاشق غذاخوری

• سس خردل ۱ قاشق غذاخوری
• سیر رنده شده ۱ حبه

• روغن زیتون نصف پیمانه
• نمک ۱/۴ قاشق چایخوری
• فلفل ۱/۸ قاشق چایخوری

        مرحله اول
غ ها را تمیز کنید و به صورت طولی  ابتدا سینه مر
غ داشــته باشــید.  نصف نمایید تا ۴ الیه نازک مر
غ را به مقــدار دلخــواه نمــک و فلفل  دو طــرف مــر
بپاشــید. داخل یک تابــه بزرگ یک قاشــق روغن 

زیتــون بریزیــد و آن را روی شــعله متوســط قــرار 
غ را حــدود ۴-۳  دهید. هر طــرف از ورقه هــای مر
دقیقه تفــت دهید تا کامــال بپزند. ســپس آن ها را 
به تخته گوشــت منتقل کنیــد و بگذاریــد تا مثل 
بقیه بخش های ســاالد خنک شــود. در آخر آن را 

به صورت تکه های کوچک خرد کنید.
        مرحله دوم

در تابه دیگری، گردوها را حدود ۵ دقیقه بو بدهید 
)مرتب هــم بزنید( تا طالیی رنگ شــوند. ســپس 

آن ها را از روی شعله بردارید تا خنک شوند.
        مرحله سوم

کاهو را بشویید و خرد کنید و در کاسه بزرگی بریزید. 
گالبی را خــرد کنید و بــه آن اضافه نماییــد. پس از 
آن، زرشــک، گردوی بو داده، پنیر فتا )خرد شده( 
غ های خردشده را اضافه کنید و همه مواد را  و مر

زیر و رو نمایید.
        مرحله چهارم

مــواد الزم بــرای ســس، یعنــی ســرکه بالزامیــک، 
خردل، روغن زیتون، سیر رنده شده، نمک و فلفل 
را در شیشه دردار بریزید. در شیشه را ببندید و آن را 
تکان دهید تا سس آماده شود. سس بالزامیک را 

غ بریزید و از آن لذت ببرید. روی ساالد مر

در پروژه ای جدید، رباتیک و هوش 
مصنوعــی بــه طراحــی و ســاخت 

باغ های معلق کمک می کنند. 
در طــول تاریــخ، معمــاری و ســاخت و ســاز همیشــه 
چالش های خاص خود را داشته اســت. اما به تازگی 
 ETH و در رویکردی جدید، در دانشــگاه فنی مشهور
زوریخ، از هوش مصنوعــی و رباتیک بــرای انجام این 

کن  کار ها استفاده شــده اســت. طراحی و ساخت اما
با اســتفاده از هوش مصنوعی گامی بلند در راســتای 

هوشمند کردن ساخت و ساز است.
این پروژه با نام "باغ های معلق" با الهام از ساختار های 
افسانه ای در شهر باستانی بابل ساخته خواهد شد. 
پــروژه Semiramis  )کــه در آن زمــان به نــام ملکه بابل 
نامگذاری شده بود( در سال ۲۰۱۹ با همکاری طراحان 

هــوش مصنوعــی و رباتیک آغاز شــد. ایده کلــی البته 
از ذهــن خالق خالقــان آن، اســتادان معمــاری فابیو 
گرامازیو و ماتیاس کوهلر گرفته شده است، اما طراحی 
آن از طریــق مجموعــه ای از مدل هــای کامپیوتری و 

الگوریتم های یادگیری ماشین به دست آمد.
بــرای مثــال در طــول فرآینــد طراحــی، ممکن اســت 
موقعیــت یکــی از ســازه ها، یــا چیدمــان پنل هــای 

تشــکیل دهنده ســطح آن تغییر کند. نرم افزار ایجاد 
شده بالفاصله هندسه ســاختار کلی و سایر پنل ها را 
برای تطبیق با این تغییرات تنظیم می کند و مطمئن 
می شــود که همچنــان تحمــل وزن به خوبــی انجام 
می شود. این اولین کمک فناوری به معماری نیست، 
اما مطمئنا در آینده شاهد تعامل بیشتر این دو حوزه 

خواهیم بود.

غ پاییزی ساالد مر

کمک هوش مصنوعی و رباتیک  ساخت باغ های معلق به 

ایــن عمــارت کــه امــروز مــوزه 
باستان شناسی و مردم شناسی 
شهرستان بجنورد می باشد در 
گذشته خانه و محل سکونت یار محمد خان شادلو 
)ســردار مفخم ( بوده اســت. از ویژگی های این بنا 
می توان به معماری خــاص آن ) معماری قاجاری 
(  اشــاره کرد. ایــن عمــارت ۳۴ اتــاق و دو تــاالر بزرگ 
آینه کاری شده و کاشی کاری شــده دارد. که امروز 
یکی از مهمترین مکان های گردشگری این استان 

می باشد. 

عمارت مفخم بجنورد

گردشگری

دستپخت

فناوری

صبحگاه مشترک 
دستگاه های اجرایی 

استان اصفهان
صبحــگاه مشــترک مدیــران و کارکنــان 
دســتگاه های اجرایــی اســتان اصفهان 
به مناســبت هفته بســیج در استانداری 

اصفهان برگزار شد.

عکس روز
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