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در حالی که وزارت جهاد کشاورزی با اعالم ممنوعیت ذبح دام های مولد، از پیگرد قانونی عامالن ذبح دام های مولد 
خبر می دهد، اما به اعتقاد فعاالن و مسئوالن این عرصه، تا مشکل آذوقه و خوراک دام رفع نشود این راهکارهای 
دستوری موثر نخواهد بود. کشتار دام های مولد از جمله اتفاقاتی است که شدت آن به دالیلی مانند خشکسالی 
و کمبود نهاده های دامی از اوایل سال ۱۴۰۰ آغاز شــد. ماجرایی که تهدیدی برای امنیت غذایی یک کشور 

محسوب می شود. 
با حذف هر یک رأس دام، شاید ۱۵ تا ۲٠ میلیون تومان نصیب دامدار شود، اما برای واردات همین یک رأس دام، 
بیش از ۱٠٠ میلیون تومان هزینه ارزی به کشور تحمیل خواهد شد. ضمن آنکه تداوم این اقدام باعث کمبود دام 

و افزایش گرانی این ماده غذایی می شود.
هشدار کارشناسان ماه هاست که درباره کشتار دام های مولد آغاز شده است؛ زیرا از سال گذشته تاکنون، جمعیت 
دام های مولدی که راهی کشتارگاه می شوند رو به افزایش رفته است و این موضوع تا زمانی که در شبکه های 

اجتماعی تصاویری از ذبح دام های مولد در کشتارگاه منتشر نشده بود، مورد توجه مسئوالن قرار نگرفت. 

ک دام وجود دارد: مشکل آذوقه و خورا

 ذبح دام های مولد ممنوع!

ایجاد انبارهای اختصاصی 
صنایع بزرگ استان 
در گمرک اصفهان

یک فعال حوزه مشاغل خانگی:

پرداخت تسهیالت مشاغل 
خانگی باید منجر به تولید شود

مهلت بانک ها به صنعتگران برای 
پرداخت بدهی ضروری است

باتایید اداره کل استاندارد استان اصفهان:

استانداردسازی بیش از ۱۸۰۰ 
آسانسور در استان

پیشروی فرونشست زمین در مناطق شهری اصفهان ؛

کنان شهرک  گفته های سا نا
نیروی هوایی اصفهان
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۴
در روز اشتباهات دفاعی ادامه دار نساجی رخ داد

درخشش شهریار و تثبیت صدرنشینی سپاهان
در اصفهان :

ک خودرو کاهش ۸۰ درصدی فرآیند تعویض پال

۶

 ۳

پوستر هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر در اصفهان 
رونمایی شد :

نقش موثر رسانه ها در زندگی مردم
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# اصفهان  تنها  نیست

آوازه جهانی زعفران تولیدی 
کارآفرین در روستای اذان بانوی 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : 
تا ساعت : 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰9/27

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰9/28

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  ۳۶۶8۰۰۳۰-8- ۰۳1

)داخلی ۳۳۴(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰9/1۰

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح 
گــذار نمایــد. زیــر را ازطریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

نوبت دوم
گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

شماره 
محل تامین موضوع مناقصهمناقصه

اعتبار
مبلغ برآورد 

)ریال(
مبلغ تضمین 

)ریال(

۴۰۰-۳-17۰/۳
مدیریت بهره برداری آب و 

فاضالب و خدمات مشترکین 
منطقه فریدونشهر

17.2۰2.71۳.۳72۶۴۶.۰81.۰۰۰جاری

مجتمع طالی موته

کارواش تعمیــرگاه ســنگین در مجتمــع طــالی موتــه واقــع در  مجتمــع طــالی موتــه درنظــردارد ســاخت جایــگاه مخــازن ســوخت و 
اســتان اصفهــان )نوبــت دوم( را ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( به شــماره ثبــت ســتاد 2۰۰۰۰۰1۵۴۶۰۰۰۰۰۶ و با 
کار( بــه مبلــغ 91۰/79۶/۰۰۰ ریــال )نهصــد و ده  ج در اســناد مناقصــه و بــا تضمیــن شــرکت در مناقصــه )فرآینــد ارجــاع  جزییــات منــدر

میلیــون و هفتصــد و نــود و شــش هــزار( ریــال بصــورت )واریــز نقــدی یــا ضمانتنامــه بانکــی( برگــزار نمایــد.
خ 1۴۰۰/۰9/۰8 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 دوشنبه مور

خ 1۴۰۰/۰9/1۵ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 1۶ روز دوشنبه مور
خ 1۴۰۰/۰9/29 مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 1۴ روز دوشنبه مور
خ 1۴۰۰/۰9/۳۰ کت ها: ساعت 1۰:۳۰ روز یکشنبه مور تاریخ بازگشایی پا

گواهــی امضــای الکترونیکــی بــا شــماره های دفتــر ثبــت  عالقمنــدان شــرکت در مناقصــه می بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت 
آدرس اینترنتــی بــه  یــا  و  نماینــد  حاصــل  تمــاس  و 1۴۵۶، ۰21  مرکــز 27۳1۳1۳1، ۰21  و  و 8۵19۳7۶8، ۰21   نــام 889۶97۳7 

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
12۳122۵ / م الف

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  »آ
پ دومهمراه با ارزیابی کیفی )فشرده( شماره 99/۴۳7 )نوبت اول(

ت چا
نوب

علی پیراینده - شهردار مشکات

شــهرداری مشــکات درنظــردارد باســتناد بــه مصوبــه شــورای اسالمی شــهر، طــی تشــریفات مناقصه عمومی و حســب ضوابط و مقــررات آییــن نامه مالی 
شــهرداریها، عملیــات پخــت، حمــل و پخــش آســفالت در معابــر و خیابانهــای ســطح شــهر را بــا اعتبــاری بالــغ بــر 2۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال از محل اعتبــارات 

گــذار نماید. داخلــی بــه پیمانــکار واجد شــرایط وا
گهــی جهــت بازدید از محل و دریافت اســناد و مــدارک مناقصه به واحــد امور حقوقی و  لــذا از کلیــه متقاضیــان درخواســت میگــردد از تاریــخ نشــر اولیــن آ

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

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

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

یــا فیــش نقــدی بــه حســاب شــماره 1۶28۰71۴۳۴ بانــک تجارت واریز و ضمیمه پیشــنهاد خویش نمایند.
۶( تامیــن قیــر موردنیــاز بــا شــهرداری می باشــد. پیمانــکار متعهــد بــه ارایــه ضمانــت نامــه بانکــی یــا اســناد خزانــه بــه مبلــغ کل ارزش ریالــی قیــر در زمــان 

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

نوبت چاپ دوم
گهی مناقصه مرحله اول« »آ
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جریمه مشترکان پرمصرف و بدمصرف گاز طبیعی 
از ابتدای آذرماه آغاز شــده که بر این اساس قبض 
گاز ۴ درصد مشترکان پرمصرف چهار برابر می شود.

به گزارش ایســنا، هیئــت وزیــران در نشســتی به 
پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو و به 
استناد بند )ی( تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه 
۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده در 

بخش گاز را تصویب کرد.
طبق این آیین نامه مشترکان گاز طبیعی بخش 
خانگــی کــه مصــرف گاز آنهــا در دوره زمانــی ۱۶ 
آبان ماه تا ۱۵ اسفندماه هر ســال، نسبت به دوره 
مشــابه ســال پیش کاهش یابد، بــه ازای هر یک 
واحد درصد کاهش، مشــمول تخفیف )پاداش 

صرفه جویی( معادل سه واحد درصد و تا سقف ۴۵ 
درصد در گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.
همچنین شرکت ملی گاز ایران مکلف شده است 
ضمن دریافت اطالعات خانوارهای محروم تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیستی کشور، تعرفه مشترکان در دامنه مصرف 
یک تا ۳ جدول زیــر را از ابتدای ســال به نرخ صفر 

محاسبه کند.
جدول ۱ تعرفه جدید گازبهــای بخش خانگی در 
ماه های سرد ســال را نشــان می دهد. طبق این 
جدول گازبهای سه پله اول مصرفی هیچ تغییری 

نکرده است.
از پله چهارم به بعــد تعرفه پله بعــدی، ۴۰ درصد 
نسبت به تعرفه پله قبلی افزایش می یابد تا اینکه 
در پله آخر که شامل مشترکان پرمصرف پردرآمد 
می شــود، تعرفه گاز نســبت بــه تعرفه های قبلی 

چهار برابر می شود.
طبق گزارش وزارت نفت، سه پله پایانی جدول، 
شــامل ۴ درصد از مشــترکان پرمصرف می شــود 
که تعرفه آنها طبق جدول بین ۳ تا ۴ برابر افزایش 

یافته است.

تــازه تریــن آمارهانشــان می دهد کــه در آبان ســال 
جــاری ۱۰۱ هــزار و ۷۱۶ احــراز هویــت در ســامانه 
)سجام( صورت گرفته اســت که تهرانی ها با بیش 
از ۱۹ هزار مورد، در صدر لیســت سجامی شده ها در 

کشور ایستاده اند.
در  آبان ســال جاری، تعداد ۷۹ هزار و ۱۳۸ ثبت نام 
از ســوی ســرمایه گذاران حاضــر در بازار ســرمایه در 
سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد احراز هویت 
شده ها نیز با عبور از ۱۰۰ هزار سهامدار در این ماه به ۱۰۱ 

هزار و ۷۱۶ مورد رسیده است.
الزم  به ذکر است، بر اساس آمار منتشر شده، در مهر 
ماه امســال تعداد ثبت نام در سامانه »سجام« ۹۴ 
هزار و ۱۱۹ و تعداد احراز هویت شده ها نیز ۱۲۱ هزار و 

۶۲۳ مورد بوده است.

          ۵ استان پیشتاز در ثبت نام در »سجام«
همچنین تعداد نفرات ثبت نام شــده در ســامانه 
کی  »ســجام« در آبان ماه به تفکیک هر اســتان حا
از آن اســت که پنج اســتان »تهران با ۱۹ هــزار و ۶۰۵ 
مــورد، کرمــان بــا ۵۸۲۸ مــورد، اصفهان بــا ۵۲۸۵ 
مورد، خراسان رضوی با ۴۹۰۲ مورد و خوزستان با 
۴۰۵۹ مورد« در صدر بیشترین ثبت نام شده ها در 

کل کشور قرار دارند.
          ۵ استان با کمترین ثبت نام در »سجام«

از سویی دیگر بر اساس آمارها، پنج استان »کهگیلویه 
و بویراحمد با ۳۵۸، خراسان جنوبی با ۵۰۶، سمنان 
با ۵۸۹، چهارمحال و بختیاری با ۵۹۰ و اردبیل با ۵۹۴ 
مورد« در انتهای لیست کمترین ثبت نام شده ها 

در سامانه سجام در بین سایر استان ها قرار دارند.
الزم به ذکر است، ســامانه سجام »سامانه جامع 
ثبت اطالعات مشتریان«، برای الکترونیک کردن 
و خــودکار کــردن فرآینــد جمــع آوری و مدیریــت 
اطالعات مشــتریان اســت و عملیاتی شــدن این 
سامانه باعث افزایش دقت، سرعت و بهره وری در 
زمینه جمع آوری اطالعات و ارائه خدمات عمومی و 
مهم تر از همه، یکپارچگی سامانه های اطالعاتی 

شده است.

کارشناس مسئول اقتصادی گفت : با وجود شرایط 
اقتصادی کشــور، تورم، تحریم هــا و نــرخ دالر، این 
احتمال که قیمت خودروی داخلی کاهشی شود 
تقریبا ناممکن است. به این  ترتیب فعال مردم عادی 
جامعه در انتظار کاهش قیمت خودرو اعم از داخلی 

و خارجی نباشند.
گر  محمدرضا شهنام پور اظهار کرد: واردات خودرو ا
بر اساس گفته برخی از نمایندگان به طور محدود 
انجــام گیــرد، چگونــه می تواند بــرای عمــوم مردم 
جامعه مفید واقع شــود؟ قطعا در صــورت اجرایی 
شدن، همین میزان از خودروی وارداتی هم نصیب 

تعدادی از افراد خاص کشور خواهد شد.
وی تصریح کرد: از طرفی انحصار در واردات و از سویی 
هم رانــت خــودروی داخلی اجــازه واردات بیشــتر 
خودرو را نخواهــد داد. بنابراین ایــن اتفاق نه تنها 
تأثیری در بازار خودروی خارجی نمی گذارد بلکه بازار 

داخل را هم تغییری نخواهد داد.

شــهنام پور توضیح داد: تعداد واردات در اندازه ای 
نیست که بتواند فضایی رقابتی در داخل به وجود 
آورد و بــر قیمت و کیفیــت خودروهــای ایرانی مؤثر 
باشــد. وی افــزود: ضمــن آنکــه بــا وجــود شــرایط 
اقتصادی کشــور، تورم، تحریم هــا و نــرخ دالر، این 
احتمال که قیمت خودروی داخلی کاهشی شود 
تقریبا ناممکن است. به این ترتیب فعال مردم عادی 
جامعه در انتظار کاهش قیمت خودرو اعم از داخلی 

و خارجی نباشند.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گــزارش خود به 
بررسی روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ۹ ماهه 
سال جاری میالدی پرداخته که نشان از افزایش دو 

درصدی همکاری ها دارد.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای ارائه شده تا پایان 
ماه نهم ســال ۲۰۲۱ میزان تجارت مشــترک ایران و 
اتحادیه اروپا به ۳.۴ میلیارد یورو رسیده که نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل افزایشــی دو درصدی را 

نشان می دهد.
بر این اســاس ایران از اروپا ۲.۷ میلیارد یورو واردات 
داشــته و ۵۵۴ میلیــون یــورو نیــز به ایــن اتحادیــه 
صادر کــرده اســت. به این ترتیــب ۸۱ درصــد از کل 

تجارت ایران با اروپا به واردات اختصاص دارد.
صادرات ایران به اروپا در ســال جــاری ۱۴ درصدی 
افزایش یافته است. در این مدت صادرات به ایتالیا 
۹.۳، رومانــی ۴.۸ و بلغارســتان ۴.۸ افزایش یافته 

است.
در گروه هــای کاالیــی نیــز رشــد صــادرات مــواد 
شــیمیایی ۱۲ درصــد و کاالهــای صنعتــی طبقــه 

بندی شده ۱۱ درصد افزایش یافته اند.
در حوزه واردات اما آمار نســبت به مدت سال قبل 
کاهشــی ۰.۶ درصدی را نشــان می دهد. واردات از 
هلند کاهش ۱۴.۸ درصدی و واردات مواد خام غیر 

کی کاهش ۱.۶ داشته است. خورا
به ایــن ترتیــب تــراز تجاری ایــران و اروپا، منفــی دو 
میلیارد یورو بوده که هرچند نسبت به مدت مشابه 

سال قبل بهبود چهار درصدی را نشان می دهد اما 
همچنان با فاصله ای قابل توجه به نفــع اروپا و به 

ضرر ایران است.
در بررســی روند ماهانه این تجارت مشــترک نیز در 
ماه سپتامبر صادرات کاالیی ایران در قیاس با ماه 
قبل کاهشی ۲۳ درصدی را نشان می دهد، هرچند 

در حوزه واردات آمار تغییر چندانی نداشته است.
در میــان کاالهــای صادراتی ایــران بــه اروپــا، مــواد 
غذایی و حیوانــات زنــده، نوشــیدنی و دخانیات، 
کــی، ســوخت های معدنی و  مــواد خــام غیــر خورا
روغن های گیاهــی اصلی ترین کاالهــا بوده اند. در 
واردات نیــز مــواد غذایــی، نوشــیدنی و دخانیات، 
ســوخت های معدنی، روغن هــای گیاهــی و مواد 

شیمیایی بیشترین سهم را داشته اند.
کاالهای ایــران  اصلی تریــن مقاصــد صادراتــی 
آلمان، ایتالیا و اسپانیا بوده اند. در میان اصلی ترین 
صادرکنندگان کاال به ایران نیز آلمان، ایتالیا و هلند 

قرار دارند.

گاز ۴ درصد از مشترکان پرمصرف چهار برابر می شود قبض 

خبر

معاون اقتصــادی اســتانداری اصفهان گفت: 
بیشــترین درخواســت صنعتگــران در کارگروه 
تسهیالت بانکی مهلت خواســت برای بدهی 
بانکی است.  امیررضا نقش در حاشیه برگزاری 
کارگروه تسهیالت بانکی که با حضور صنعتگران 
برگــزار شــد، به ایرنا گفــت: حــدود ۲۰ پرونــده از 
صنعتگران،کار آفرینان و بنگاه های اقتصادی با 
بانک ها مطرح و تصمیم گیری شد. وی افزود: 
برای ۸۰ درصد از ایــن پرونده ها تصمیم گیری  
شد و سایر طرح ها به کار کارشناسی بیشتری 
نیاز دارند. معاون اقتصادی استاندار اصفهان 
تصریح کرد: کسانی که در این جنگ اقتصادی 
فعالیت می کنند کمتر از جهاد نیست و این کار 
گروه بدنبال حل مسائل، مشکالت و هماهنگی 
بین بخشی تولید و صنعت است. وی با اشاره 
به اینکه ابزارهای قانونی خوبــی در اختیار این 
کارگروه در جهت حمایت از صنعتگران اســت، 
ادامــه داد: بیشــترین درخواســت ها مهلــت 
خواستن و بدهی های بانکی صنعتگران بوده 
است که با مصوبات این جلســه به زودی حل 
می شود. نقش گفت: منزلت کارگروه تسهیالت 
بانکی بــه نوعی اســت کــه مصوبــات آن االاجرا 
است در غیر اینصورت  مراجع باال دستی کمیته 
خبرگان بانکی برای رسیدگی به کوتاهی بانک ها 
ورود می کننــد. بــه گفتــه وی، قــوه قضاییــه و 
بانک ها مشارکت خوبی در این خصوص دارند.

اصفهان با بیش از پنج میلیــون نفر جمعیت، 
بیش از ۹ هــزار واحد تولیدی کوچــک و بزرگ با 
ســرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشــتغال ۲۶۳ 
هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری 
بــا ســرمایه گذاری بیــش از ۱۰ هزار میلیــارد ریال 
و حــدود ۲۰۰ هــزار واحد صنفــی، صنعتی ترین 

استان کشور به شمار می آید.

طبق تازه ترین آمار ارایه شده از سوی وزارت راه 
و شهرسازی بیش از یک میلیون و ۷۳۴ هزار نفر 
در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
تازه ترین آمار ارائه شده توسط معاونت مسکن 
و ســاختمان نشــان می دهد که یــک میلیون 
و ۷۳۴ هــزار و ۳۶۹ نفــر در ســامانه نهضت ملی 
مســکن ثبت نام کردند. ثبت نام نهضت ملی 
مســکن یک ماه بعد ابالغ قانون جهش تولید 
 توســط رئیس جمهور از ۲۸ مهرماه در ســامانه

 saman.mrud.ir آغــاز شــد و تــا ۱۵ آذرمــاه 
ادامــه دارد. در ابتــدا مقــرر بــود، ثبت نــام طــی 
یک ماه انجام شــود که بــا موافقــت وزارت راه و 
شهرســازی این زمان تا ۱۵ آذرماه تمدید شــد. 
نهضت ملی مسکن یکی از سیاست های کالن 
دولــت ســیزدهم در حوزه مســکن اســت که بر 
اساس این سیاســت، احداث ۴ میلیون واحد 
مسکونی در ۴ ســال در برنامه دولت قرار گرفته 
است. متقاضیان با داشتن چهار شرط تأهل و 
سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال 
ســکونت در شــهر موردتقاضــا، فاقــد مالکیت 
خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات 
دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن، می توانند 
نســبت به ثبت نام اقــدام کنند. بر اســاس این 
قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن 
حداقــل ۳۵ ســال ســن، معلــوالن جســمی و 
حرکتــی بــا ۲۰ ســال ســن، می تواننــد در قانون 
جهش تولیــد مســکن )نهضت ملی مســکن( 
مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای 
سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته 
است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف 
می شوند و برای قانونگذار متأهل یا سرپرست 
ک اســت. در عین حــال، زنان  خانوار بودن مال
و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به 
صورت مجــردی زندگــی می کنند و سرپرســت 
فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون 
ک ســن می توانند ثبت نام کنند. بر اساس  مال
مصوبه تازه شورای عالی مسکن، مردان مجرد 
باالی ۴۵ سال سن و بیماران خاص با تاییدیه 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
امکان ثبت نام در نهضت ملی مسکن را دارند. 
بنا بر اعالم معاونت مسکن و ساختمان، برای 
مهاجــران از کالنشــهرها، ســابقه ســکونت بــه 
گر  یکسال تقلیل پیدا کرده است. بدین معنا ا
کن کالنشــهری بوده و در شــهر دیگر،  کسی سا
تقاضای مســکن دارد با حدود یکســال سابقه 
سکونت در همان شهر امکان ثبت نام در طرح 
نهضــت ملــی مســکن را دارد. همچنیــن برای 
کارکنان دولــت و نیروهای نظامــی و روحانیون 
بر اســاس حکم اداری و یا بر اســاس تشــخیص 
حوزه های علمیه، ســابقه ســکونت ۵ ساله در 
طرح نهضت ملی مسکن مورد نیاز نیست. این 
افراد می توانند به جز تهران در ســایر شهرهای 

کشور از این مزیت بهره مند شوند.

خبر ک دام وجود دارد: مشکل آذوقه و خورا

 ذبح دام های مولد ممنوع!
جهــاد  وزارت  کــه  حالــی  در 
کشاورزی با اعالم ممنوعیت ذبح 
دام هــای مولد، از پیگــرد قانونی 
عامالن ذبــح دام هــای مولد خبــر می دهــد، اما به 
اعتقاد فعــاالن و مســئوالن این عرصه، تا مشــکل 
ک دام رفــع نشــود این راهکارهــای  آذوقــه و خــورا

دستوری موثر نخواهد بود.
کشــتار دام های مولــد از جملــه اتفاقاتی اســت که 
شــدت آن به دالیلــی ماننــد خشکســالی و کمبود 
نهاده هــای دامــی از اوایــل ســال ۱۴۰۰ آغــاز شــد. 
ماجرایی کــه تهدیــدی بــرای امنیــت غذایی یک 

کشور محسوب می شود. 
با حذف هر یــک رأس دام، شــاید ۱۵ تــا ۲٠ میلیون 
تومان نصیب دامدار شود، اما برای واردات همین 
یک رأس دام، بیش از ۱٠٠ میلیون تومان هزینه ارزی 
به کشور تحمیل خواهد شد. ضمن آنکه تداوم این 
اقدام باعــث کمبــود دام و افزایــش گرانی این ماده 

غذایی می شود.
هشــدار کارشناســان ماه هاســت که درباره کشتار 
دام های مولد آغاز شده اســت؛ زیرا از سال گذشته 
کنــون، جمعیــت دام هــای مولــدی کــه راهــی  تا
کشــتارگاه می شــوند رو به افزایش رفته است و این 
موضــوع تــا زمانــی کــه در شــبکه های اجتماعــی 
تصاویری از ذبح دام های مولد در کشتارگاه منتشر 
نشده بود، مورد توجه مسئوالن قرار نگرفت. پس 
از انتشار این تصاویر و ورود رســانه ها بود که وزارت 
کنش  جهاد کشــاورزی نســبت به ایــن موضــوع وا
نشــان داد و تأییــد کــرد. در چند کشــتارگاه کشــور 
کشتار دام های مولد صورت می گیرد و باید متوقف 
شود. سازمان دامپزشکی نیز در ماده ۱۰ آئین نامه 
اجرایی ماده ۱۸ قانون سازمان دامپزشکی کشور، 
کشــتار میش، گاو و گاومیش آبســتن ممنوع کرد. 
البتــه با وجــود شــرایط پیــش آمده مانند خشــک 
شدن مراتع مورد چرای دام و ناتوانی دامداران برای 
ک برای دام خود، ظاهرا در زمان هایی  تأمین خورا
دامدار چــاره ای جــز روی آوری به کشــتار دام مولد 

خود ندارد.
          ذبح دام های مولد، پیگرد قانونی دارد

بنا بــه گفتــه حســین دماوندی نــژاد، معــاون امور 
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، عامالن ذبح 

دام های مولد تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه در چند کشــتارگاه ذبــح دام های 
مولد اثبات شــده اســت، می افزاید: ذبح دام های 
مولــد بــه هیــچ عنــوان پذیرفتنــی نیســت و در 
دســتورالعمل های متعــددی بــه کشــتارگاه ها و 
صاحبان دام ابالغ شده که کشتار دام مولد ممنوع 

است.
کنعلــی، رئیــس ســازمان  همچنیــن علی اصفــر ما
دامپزشکی کشور، نیز از تشــدید نظارت در بیش از 

۴۰۰ کشــتارگاه با اعمال ضوابط پیشــگیرانه از ذبح 
دام های آبستن خبر داده است.

وی افزود: مواردی در کشتارگاه ها هست که موضوع 
ذبح نکردن دام های مولد رعایت نشده که در این 
راستا دستور بررسی صادر شده و با متخلفان برخورد 

مقتضی صورت خواهد گرفت.
          راهکاری برای دامدار وجود ندارد

دســتورالعمل های تشــدید نظارت بر کشتارگاه ها 
در شرایطی تدوین شده است که با وجود کم آبی و 
ک دام،  پوشش گیاهی ضعیف مراتع و کمبود خورا
راهکاری بــرای دامدار وجــود ندارد تا از کشــتار دام 

مولد خود صرف نظر کند.
کبری، رئیــس اتحادیــه دامداران کشــور با  فرهــاد ا
اشــاره به کشــتار گســترده دام های مولد می گوید: 
شــرایط تولید بســیار نامطلوب اســت و دامــداران 
قادر به تأمین نهاده های مورد نیاز خود نیستند به 
همین دلیل دام ها را به کشــتارگاه می فرستند که 

دام های مولد نیز در میان آنها وجود دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه علوفه و نهاده های دامی با 
کمبــود مواجــه هســتیم، افزود: کســی هم بــه فکر 
نیست و علی رغم همه شعارها و وعده ها در مرحله 

اجرا هیچ اتفاقی نیفتاده است.
احمدی کــه از دامــداران اصفهان اســت در رابطه 
با کشــتار دام های مولد به ایمنا می گویــد: از طرفی 
خشکســالی و مراتــع خشــک و از ســویی شــرایط 
اقتصادی نامناســب باعث می شــود دامــدار توان 
خرید آذوقه دام را نداشته باشد و برای جلوگیری از 

تلف شدن دام روی به کشتار آورد.
بــه گفتــه وی بــا وجود ایــن شــرایط، بســیاری از 

دامداران اقــدام به کشــتار کرده به ایــن دلیل ذبح 
دام هــای مولــد را ممنــوع کرده انــد، اما الزم اســت 
که این نکته مورد توجه افرادی که چنین قوانینی را 
وضع می کنند قرار گیرد که روش های این چنینی، 

مانع تصمیم گیری یک دامدار نمی شود.
این فعال ادامه می دهد: هیچ دامداری تمایل به 
کشتار دام خود ندارد، اما وقتی امکان تأمین آذوقه 

آن را ندارد تنها راهکارش، همین است.
جعفــری دامــدار دیگــر در ایــن بــاره به ایمنــا اظهار 
می کند: کشتار دام های مولد، نتیجه ای جز کمبود 
گوشــت قرمز و گرانی ندارد. ضمن آنکه تولید شــیر 
هم کاهش می یابد و این موضوعی اســت که همه 
دامداران از آن اطالع دارند، اما مشکل این دامداران 
ک دام است که ادعا می شود با ارز دولتی  تأمین خورا
وارد می شــود که به میــزان کافی به دســت فعاالن 
نمی رسد و مجبور هستند آذوقه را با نرخ آزاد تهیه 
کنند که با وجود دیگر هزینه های تولید، نگهداری 

برخی از دام ها به صرفه نیست.
وی ادامه می دهد: با این شــرایط، دامــدار به ذبح 
دام مولد روی می آورد و ادامه آن به نابودی صنعت 
دامداری منتهی خواهد شد به طوری که ایران به 
عنوان مرکز تولیدات دامی، مجبور به واردات دام و 

گوشت قرمز خواهد شد.
کنشی            بازار فعال به کشتار دام های مولد وا

نشان نداده است
اصغر پورباطنی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
گوشت قرمز اصفهان نیز که پیش از این گفته بود با 
وجود کشتار دام های زنده احتمال گرانی گوشت 

قرمز در فصل سرما وجود دارد.

ک دام  وی اظهــار می کنــد: کمبــود و گرانــی خــورا
به عالوه خشکســالی مراتع، باعث شــده است که 
دامداران، امســال کشــتار دام مولد خود را شــدت 
بخشــند البته از همان زمان که چنین مســئله ای 
بین دامداران رایج شد هشدار کمبود گوشت قرمز 

به مسئوالن ربط داده شد.
کنون هم به دلیل فراوانی این  این فعال می افزاید: ا
اقــدام، قوانین بازدارنده ای تصویب شــده اســت، 
امــا مســئله این اســت کــه اصــل مشــکل تغییری 
نکرده و باعث شده دامداران، همچنان در شرایط 

ناچاری، این کشتار را انجام می دهند.
پور باطنی معتقد است: »با وجود کشتار دام های 
مولد و پیش بینی نســبت به کمبود گوشــت قرمز 
در این زمان، هنوز با کمبود گوشت روبرو نیستیم 
و در عوض بازار با رکود هم مواجه است؛ زیرا قدرت 
مالی مــردم اجــازه خرید گوشــت قرمــز را نمی دهد 
به طوری که ســرانه مصرف این ماده غذایی میان 

مردم کاهش قابل توجهی داشته است.
وی یادآور می شود: قیمت گوشت قرمز، در مقایسه 
با ســال گذشــته تغییــر چندانــی نداشــته و تقریبا 
متعادل بــوده اســت، اما قــدرت خرید مــردم برای 

تهیه این ماده غذایی کاهش داشته است.
رئیــس اتحادیه صنــف فروشــندگان گوشــت قرمز 
گر شــرایط مناســب برای  اصفهان اظهار می کند: ا
دامدار فراهم نشود و نتواند آذوقه دام خود را تهیه 
کنــد، اما این رفتــار باالخــره تأثیر خــود را دیر یــا زود 
در بــازار، نشــان خواهــد داد بنابرایــن بایــد دولــت 
درصدد راهکارهایی مانند تأمین نهاده ها و یا خرید 

تضمینی دام از دامدار بر آید.

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان: حدود ۳۰ تا ۵۰ 
درصد قطعات وارداتی لوازم خانگی شرکت انتخاب 
از گمرکات بوشــهر و شــهید رجایی ترخیــص و وارد 

انبار های گمرک اصفهان شد.
رســول کوهســتانی پزوه تعداد انبار های اختصاصی را در این استان 
۳۴ واحد بیــان کرد و گفــت: گروه صنعتی انتخــاب با داشــتن ۷ انبار 

اختصاصی بیشترین تعداد را در کشور به خود اختصاص داده است.
وی افزود: عمده ترین انبار هــای اختصاصی مربوط به گروه صنعتی 
انتخاب، فوالد مبارکه، ذوب آهن، لورچ، خوشرنگان، سایپا کاشان 

و لنت پارس است.

مدیــرکل گمــرکات ادامــه داد: بــا توجــه به ماهیــت مجــزای حقوقی 
شرکت های تولیدی زیر مجموعه گروه انتخاب و لزوم رعایت قانون، این 
هفت انبار اختصاصی گمرکی در مجموعه واحد های تولیدی انتخاب 

احداث شده است.
کید کرد: خارج کردن کاال از این انبار های اختصاصی  کوهستانی پزوه تا
مستلزم انجام تشریفات گمرکی است چرا که در غیر این صورت موضوع 

مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود.
وی افزود: مأموران گمرک حق دارند به صورت تصادفی کاالی موجود 
در انبار اختصاصی را شمارش و مشخصات آن ها را با مندرجات دفترها، 

اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق کنند.

بــه اعتقــاد یــک فعال حــوزه مشــاغل 
خانگی، تنها پرداخت تسهیالت برای 
توسعه این مشــاغل کافی نیست و در 
ازای پرداخت اعتبــار افراد باید تولید محصول داشــته 
باشــند؛ البتــه دوره هــای آموزشــی در حــوزه مشــاغل 
خانگی ضرورت دارد، اما پرداخت تسهیالت باید منجر 

به تولید شود.
حمیدرضا عامری زاده با اشاره به سابقه ۳۵ ساله خود 
در حوزه فرش، اظهار کرد: به غیر از فرش در رشته های 
کاری، فیروزه  مختلــف صنایــع دســتی همچــون مینــا
کوبی، ملیله دوزی، نقاشــی روی کاشــی و... در حوزه 

مشاغل خانگی فعالیت می کنم.
وی توضیــح داد: در حــال حاضــر در بخــش مشــاغل 
خانگی و در حــوزه صنایع دســتی با ۱۲۰ نفــر به صورت 

ثابت فعالیت می کنــم، همچنین حدود ۵۰۰ نفر نیز به صورت برون ســپاری فعال در حوزه مشــاغل 
خانگی هستند به این نحو که برای آنها یا تامین سرمایه و یا در زمینه فروش و بازاریابی از آنها حمایت 

می کنیم.
این فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان، گفت: اصفهان به دلیل تنوع رشته های مختلف در رتبه 

نخست صنایع دستی در دنیا قرار دارد.
وی با اعتقاد بر اینکه قوانین حوزه مشاغل خانگی سختگیرانه است و به نوعی که فعاالن این حوزه 
در بخش بیمه، دریافــت تســهیالت نیازمند ســرمایه در گردش هســتند و در این مســیر بعضا دچار 

مشکالت بسیاری می شوند.
عامری زاده با بیان اینکه امروز تحصیالت افراد در رشته هایی همچون جغرافیا، روانشناسی و... که 
بازار کار کمتری دارند، ســوق پیدا کرده، گفت: ما در اصفهان در بخش مشاغل خانگی و همچنین 

صنایع دستی می توانیم این نیروها را جذب کنیم.
کز فنی رشته های مختلف صنایع  وی توضیح داد: در حال حاضر برای اشتغال افراد در اصفهان در مرا

دســتی را به صــورت رایگان آمــوزش می دهیــم که این 
دســته افراد توانایی تولید محصوالت مختلف صنایع 

دستی را پیدا می کنند.
این فعــال حوزه مشــاغل خانگــی در اصفهان با اشــاره 
به منســوخ شــدن برخی رشــته های صنایع دستی در 
اصفهان، توضیح داد: به طور قطع درآمد این رشته ها 
مناســب اســت می توان بــا آموزش عــالوه بــر حفظ این 

رشته ها موجب درآمدزایی باالیی شویم.
وی گفت: متاسفانه ســازمان تامین اجتماعی نسبت 
به حــذف سوبســید کارگاه هــای صنایع دســتی اقدام 
کرده که ضربه بزرگی به توسعه مشاغل خانگی می زند، 
در حالی که این ســازمان باید از پیشــران های مشاغل 

خانگی برای توسعه اشتغال کمک کند.
وی با اعتقاد بر اینکه برای توسعه مشاغل خانگی باید با 
فکر عمل کرد، توضیح داد: تنها پرداخت تسهیالت برای توسعه این مشاغل کافی نیست و در ازای 
پرداخت اعتبار افراد باید با تهیه مواد اولیه، تولید محصول داشته باشند، البته دوره های آموزشی 

در حوزه مشاغل خانگی ضرورت دارد، اما پرداخت تسهیالت باید منجر به تولید شود.
به گفته عامری زاده، پتانسیل و ظرفیت اصفهان در حوزه مشــاغل خانگی بیشتر در بخش صنایع 
دســتی، فرش و رشــته های مرتبط بــا آن و همچنین دوخــت و دوزهای ســنتی و... اســت و به طور 
قطع تولیدات این رشــته ها نه تنها بازار فروش در داخل دارند، بلکه ظرفیــت باالیی برای صادرات 

به سایر کشورها دارند.
کید کرد: تولیدات مشاغل خانگی باید هماهنگ با سلیقه و نیاز بازار هدف باشد و به طور قطع  وی تا

سلیقه بازارهای کشورهای عربی با ژاپن و... متفاوت است.
ح ملی توســعه مشــاغل خانگی کــه جهاد  ایــن فعال حوزه مشــاغل خانگــی در اصفهــان دربــاره طر
گر با شــرایط خــاص از زمان  ح ا دانشــگاهی با همــکاری وزارت کار انجــام می دهنــد، گفت: این طــر
آموزش تا تولید به صورت دقیق مورد رصد قرار گیرد، می تواند منجر به توسعه مشاغل خانگی شود.

گمرک اصفهان ایجاد انبارهای اختصاصی صنایع بزرگ استان در 

یک فعال حوزه مشاغل خانگی:

پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی باید منجر به تولید شود

کدام استان بیشتر سجامی شدند؟ مردم 

کاهش قیمت خودرو نباشند مردم منتظر 

کرد؟ کاال به اروپا صادر  ایران چه مقدار 

مهلت بانک ها 
به صنعتگران برای پرداخت

 بدهی ضروری است

ثبت نام بیش از یک میلیون
 و ۷۳۴ هزار نفر در سامانه

 نهضت ملی مسکن

خبر

خبر

خبر
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در نشست کمیسیون فرهنگی شورا مطرح شد؛

محله محوری، بارقه امید در نقاط تاریک 
فرهنگی اصفهان

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

اعضــای  تخصصــی  نشســت 
کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی 
و ورزشــی شــورای اسالمی شــهر 
اصفهــان بــا رؤســای ادارات و کارشناســان فرهنگی و 
اجتماعی مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان برگزار شد.

منوچهــر مهروی پــور رئیــس کمیســیون فرهنگــی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
در این نشســت ضمن ابــراز خرســندی از برگزاری این 
نوع جلســات اظهار کرد: وظیفه شورای اسالمی شهر 
قانون گذاری بوده و اجرای مصوبات و قوانین و عملیاتی 
کــردن خروجی ایــن جلســات بــه عنــوان خــط مقدم 
عرصه فعالیت های فرهنگی در شــهرداری و شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان بر عهده مدیران و کارشناسان 

فرهنگی است.
کید دوره ششــم شــورای شــهر بر مسائل  وی افزود: تا
فرهنگــی و اجتماعی بــوده اســت، اما این بــه آن معنا 
نیست که به مسائل دیگر توجه نشود بلکه این رویکرد 
را حتی در انتخاب شهردار اصفهان که یک شخصیت 

فرهنگی است، به کار گرفتیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به سخنان رهبر معظم 
انقالب تصریــح کرد: ایشــان اولویــت اول حــال حاضر 
کشور را مسائل فرهنگی می دانند و معتقدند فرهنگ به 
معنای هوایی است که تنفس می کنیم و هر چقدر هوا 
سالم تر باشد قطعا آثار مطلوب تری در زندگی هایمان 

خواهد داشت.
وی خاطرنشــان کرد: دشــمن با نهایت قدرت در پی 
مسموم سازی فضای فرهنگی کشور است؛ دشمنان 
گر بخواهند اقتصاد، اجتماع و حتی خانواده  می دانند ا
را از بین ببرند باید از موضوع فرهنگ ورود کنند و ما به 
عنوان متولیان این موضوع وظیفه داریم، نسبت به 

موضوعات فرهنگی حساس باشیم.
کیــد بــر رویکرد کمیســیون فرهنگی،  مهروی پــور با تا
اجتماعی و ورزشــی برای بهبود اوضاع فرهنگی شهر، 
گفت: تعریف ما برای فرهنگ یک تعریف کلی از ادبیات 
هنر و سبک زندگی با فرهنگ عمومی و رفتار اجتماعی 
اســت لــذا امیدواریم بــا همراهــی و همکاری رؤســای 
ادارات و کارشناسان فرهنگی اجتماعی مناطق بتوانیم 

اتفاقات مناسبی را در شهر رقم بزنیم.
          فرهنگ ایرانی اسالمی در برنامه اصفهان 1۴۰۵ 

رعایت شود
رســول میرباقــری، دیگــر عضــو شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان نیز گفت: امیدوار هستیم در این دوره دغدغه 
شما به عنوان سرلشکران فرهنگی جامه عمل بپوشد و 
اتفاقات مناسبی برای فرهنگ و فرهنگیان شهر در دوره 

ششم شورای اسالمی شهر اصفهان به وقوع بپیوندد.
وی با بیان اینکه ما در شورای اسالمی شهر وظیفه داریم 
به صحبت های تمامی شهروندان به ویژه فرهنگیان 
توجه کنیم، ادامه داد: تحقق فرهنگ ایرانی اسالمی مد 
ک نیست  نظر این دوره شورا بوده و فرهنگ صرف مال
در حالی که برنامه اصفهان ۱۴۰۵ نکات فرهنگی بسیار 
کمی در حدود سه درصد را در خود جای داده و بیشتر 

مسائل عمرانی را در اولویت قرار داده است.
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: این سه 
درصــد در زمینه گردشــگری بوده و بــه فرهنگ ایرانی 

اسالمی مربوط نمی شود تا حدی که در پروژه چهارباغ 
می بینیــم هرچنــد کــه اجــرای پــروژه به شــکل فعلی 
زیباســت، امــا بایــد در ســاخت آن از نمادهای ایرانی 

اسالمی استفاده می شد.
کید بــر لزوم تعامل بیشــتر مجموعه فرهنگی  وی با تا
شــهرداری با مســاجد و ارائــه گــزارش آن، اضافــه کرد: 
باید مانند یک سرلشکر عمل شود؛ یک منطقه که ۲۰ 
مجموعه فرهنگی را پوشش می دهد، با منطقه ای که 
۴۰ مجموع فرهنگی را پوشش می دهد متفاوت است؛ 
چرا که به انرژی مدیران و مسئوالن اضافه نشده بلکه از 

انرژی بی نهایت مردم استفاده شده است.
میرباقری یادآور شد: هیچ شهری به اندازه شهر اصفهان 
مجموعــه فرهنگــی نــدارد بنابرایــن باید با مســاجد، 
حسینیه ها، پایگاه های بسیج و مجموعه های فرهنگی 
ارتباط برقرار کرده و راهنمایی شــوند تا بتوان از انرژی 

مردمی درون آن ها استفاده کرد.
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه یکی 
از دغدغه های این دوره شناسایی نقاط تاریک شهر از 
نظر فرهنگی است، اظهار کرد: باید پس از شناسایی این 
نقاط تاریک، ایجاد بنیان های فرهنگی و مذهبی را در 

دستور کار قرار دهیم.
وی با بیان اینکه نقطه تاریک فرهنگی به مکانی گفته 
می شود که یک هزار واحد مسکونی ساخته شده باشد، 
اما مجموعه فرهنگی مذهبی ندارد، گفت: من به عنوان 
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شــهر بیشــتر از هرکســی این موضــوع را رصد و 

لیستی از این نقاط تهیه کردم.
میرباقری بــا اشــاره بــه در اولویــت بودن هفت ســرانه 
شهرســازی اضافه کــرد: در نظــام مقــدس جمهوری 
اسالمی فقط ساختیم و ســرانه های شهرسازی مثل 
سرانه فضای سبز، بهداشــت و مدرســه مهم بود، اما 
برای فرهنگ و دین آن ها اقدامات بسیار کمی انجام 

داده ایم.
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن خطاب 

بــه رؤســای ادارات و کارشناســان فرهنگی اجتماعی 
مناطــق ۱۵ گانــه ادامــه داد: بایــد همــکاری کنیــد تــا 
یادگارهای مناسبی در زمینه فرهنگ شهر باقی بماند؛ 
کنون چه اندازه  با تشکیل این جلسه مشخص شد تا
مورد بی توجهی قــرار گرفته اید کــه امیدواریم بتوانیم 

مدافع حقوق این افراد باشیم.
زنان در رویکرد محله محوری نقش بسیار مهمی دارند

فرزانــه کالهــدوزان عضــو دیگر شــورای اسالمی شــهر 
اصفهــان نیــز اظهــار کــرد: معضــالت بودجــه ای در 
مرکز فرهنگــی به دلیــل نوپا بــودن معاونــت فرهنگی 
اســت بنابراین با ایجاد ارتباط مؤثر با شــهردار یا تغییر 
فرآیندهایی مانند امضای معاون فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری در سندهای هزینه ای می توان به این 
موضــوع کمک کــرد و معتقدم بســیاری از مشــکالت 

بودجه ای با اصالح این ارتباط رفع می شود.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد: اثر بخشی 
اقدامات فرهنگی قابل مشــاهده نبوده و باید توسط 
شما نشان داده شود و مســائل مهمی مانند اقتصاد 
فرهنگ باید مورد توجه قرار گیرد و هیچکس مثل شما 
نمی تواند این اثر بخشی را تحلیل کند تا دیدگاه شهردار 
یا مدیر منطقه نسبت به اقدامات فرهنگی شفاف شود.
وی بــا بیان اینکــه زنــان در رویکــرد محله محــوری و 
مسجدمحوری، نقش بسیار مهم و اثربخشی زیادی 
دارند، خاطرنشان کرد: برای اینکه اثر بخشی اقدامات 
فرهنگی مشخص شــود گروه های ارزیاب هر منطقه 
می توانند با دیگر مناطق تعامل و تبادل داشته باشند 
که یقینا اثرات مثبتی در تصمیم گیری ها از خود نشان 

خواهد داد.
          فرمانده فرهنگی منطقه باید از موازی کاری 

جلوگیری کند
همچنین محمدرضا فالح عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار کرد: معاونت فرهنگی مناطق، مانند 
یک فرزند ناتنی است و حتی در زمینه ارائه برنامه ها نیز، 
مدیران مناطق بیش از اقدامات فرهنگی از اقدامات 

عمرانی و خدماتی صحبت می کنند.
وی ادامه داد: رویکرد این دوره شورای اسالمی شهر بر 
اساس شعار »اصفهان من، شهر زندگی« تعیین شده 
کید بر وجــود زندگی در روح شــهر،  و با توجه به لــزوم تا
اقدامات فرهنگی نیز مانند روح شهر است لذا در زمینه 
فرهنگی آینده این شورا و شهرداری را روشن می بینم اما 
موازی کاری مسائل فرهنگی ممکن است به این جریان 

ضربه بزند و اقدامات باید یکپارچه سازی شود.
وی افزود: فرمانده فرهنگی منطقه باید از موازی کاری 
جلوگیری کند و مساجد، کانون های فرهنگی، بسیج، 
حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسالمی و دانشگاه های 
منطقه را تحت مشارکت در یک خط حرکت دهد زیرا 
مشــارکت می تواند با هزینه ای اندک، اقدامات بسیار 

را رقم بزند.
عضــو شــورای اسالمی شــهر اصفهــان یــادآور شــد: در 
دوره چهارم شــورای اسالمی شــهر یک طرح مطالعه 
جامــع فرهنگی انجام شــد و متوجــه شــدیم در کدام 
محله چه معضلــی وجــود دارد؛ بایــد طبق معضالت 
راهکار بیندیشیم زیرا به طور مثال اقدامی که در محله 
حصه انجام می شود با اقدامات الزم در محله جلوان 

متفاوت است.
وی با بیان اینکه باید در راســتای شهر هوشمند قدم 
برداریم و مباحث فرهنگی نباید از شهر هوشمند دور 
شود، گفت: می توان گفت یکی از محاسن کرونا در زمینه 
فرهنگی نفوذ بعضی خدمات به داخــل خانه ها بود؛ 
مباحث فرهنگی این نیست که در یک پارک جمع پنج 
هزار نفری حضور یابند، برنامه های مجازی هم باید در 

زمینه فرهنگی انجام شود.
فالح با بیان اینکه برگزاری آموزش های مجازی در زمان 
شیوع ویروس کرونا توسط شهرداری اصفهان اقدام 
مناســبی بود، افــزود: باید نخبــگان فرهنگی مناطق 
گر هنرمند  دعوت شــده و با آن ها همکاری شــود زیرا ا
ببیند که معاونت فرهنگی به اقدامات فرهنگی توجه 

می کند خود را نشان می دهد.

کنتیواتل شماره۳۹ کارگاه شمش ذوب آهن اصفهان 
تعمیر اساسی و وارد مدار تولید شد. معاون تجهیزات 
مکانیکــی بخــش فــوالد ســازی شــرکت ذوب آهن 
اصفهان گفت: کنتیواتل ۳۹ در کارگاه شمش وظیفه 
چرخانــدن شــمش ها را بــرای تمیــز کاری و کنترل 

ظاهــری و بررســی عیــوب احتمالی بــر عهــده دارد. 
علی بزاز اصفهانــی افزود: این تعمیــرات با همکاری 
و مشــارکت مدیریت های برنامــه ریزی و نظــارت بر 
نگهداری و تعمیرات مکانیک و تعمیرات و نوسازی راه 
و ساختمان در شرایط ایمن و بدون هیچگونه حادثه 
انسانی و تجهیزاتی اجرا شد. محمدی مهندس ارشد 
مکانیک تعمیرات ایستگاه های ریخته گری ۳و۶، 
تعویض حدود ۳۸ تن قطعــات و تجهیزات دمونتاژ 
را ازجمله مراحل اجرای این طرح دانســت و گفت: 
برای اجرای بخشی از این تعمیرات نیاز به ریخته گری 
دو عدد شمش ۲۴ متری بود که این شمش ها قبل از 

تعمیرات، ریخته گری شد.

اداره کل اســتاندارد اســتان اصفهان بیــش از ۱۸۰۰ 
تائیدیه آسانسور در امسال صادر کرد. دبیر شورای 
استاندارد استان در نشست کمیته فنی آسانسور 
گفــت: در هشــت ماهــه ســال هــزار و ۸۹۲ تاییدیه 
آسانســور را اداره کل اســتاندارد اســتان اصفهــان 
صادر کرده است. محمود فرمانی افزود: استاندارد 
ســازی آسانســور های مجتمع هــای بلندمرتبــه 
مســکونی، تجاری و ســاختمان های خصوصی و 
دولتی در اســتان از ضروریــات اداره کل اســتاندارد 
استان است. وی گفت: آسانسور ها در عین حال که 
وسیله ای برای تسهیل در جابجایی افراد محسوب 
گر در ساخت و نصب آن ها استاندارد ها  می شوند وا
رعایت نشود، می تواند سالمت و ایمنی کاربران را به 

خطر بیاندازد. مدیر کل استاندارد استان اصفهان 
افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد تمام 
آسانسور های نصب شده الزامی است دارای گواهی 
نامه تاییدیه ایمینی استاندارد باشند و شهرداری ها 
نیز ضروری است پس از دریافت این تائیدیه پایان 

ساخت را برای مالکان ساختمان ها صادر کنند.

رئیس امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهــان از افزایــش ۴۸ درصــدی روزهای 
آلوده این کالنشهر در هشت ماهه سال جاری خبر 
داد. برپایــه آمــار اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان این کالنشهر از ابتدای سال جاری 
کی نداشته  تا روز دوشنبه هشتم آذرماه هیچ روز پا
اما در این مدت ۱۵۶ روز هوای قابل قبول )سالم(، ۹۱ 
روز ناسالم برای گروه های حساس و هفت روز ناسالم 
برای عموم شــهروندان را تجربه کرده است. این در 
حالی است که بررسی های روزانه و ساعتی شاخص 
هوای اصفهان تاکنون نشان داده که هوای این شهر 
در بسیاری از ساعات شبانه روز بر مدار ناسالم قرار دارد 
و شاخص روزهای سالم ثبت شده نیز در سال جاری 
بین میانگین ۸۰ تا AQI ۱۰۰ بوده است که نزدیک به 
مرز شاخص ناسالم به شمار می رود. بابک صادقیان 
رئیس امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست 

اســتان اصفهان با بیان اینکه روزهای ناســالم این 
کالنشهر از ابتدای سال تا پایان آبان ماه سال جاری 
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته ۴۸ درصد 
افزایش یافته است، اظهار داشت: شرایط کیفی هوا 
امسال نسبت به سال پیش نامناسب تر است و در 
هشت ماهه ســال جاری ۱۵۴ روز هوای سالم ثبت 
شده است. وی با بیان اینکه در طول سال براساس 
ک برنامه های کاهــش آلودگی هوا را  قانون هوای پا
در دستگاه های مختلف پیگیری می کنیم، افزود: 
اقداماتی که محیط زیست در یکی دو ماه اخیر و در 
شرایط خاص داشته به طور عمده سلبی و بازدارنده 
اســت و همکاران ما در یک هفته اخیــر ۹۷۶ پایش 
شبانه روزی از واحدهای تولیدی و صنعتی داشتند 
که به صدور ۱۷۲ اخطار، ۳۳ پیگیری قضائی و پلمب 
۱۲ واحد صنعتی و تولیدی آالینده منجر شد. رئیس 
امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان اضافه کرد: همچنین پلیس راهور اصفهان 
برای مدیریت حمل و نقل و ترافیک و تردد خودروها 
در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان بیش از ۲ هزار 
پایــش و اعمال قانــون در این مدت داشــته اســت. 
صادقیان با اشاره به حمایت و پیگیری دستگاه قضا 
در برخورد با واحدهای آالینده، ابراز داشت: در شرایط 
خاص آلودگی هوا راه دیگری جز اقدامات سلبی برای 

کاهش منابع آالینده نداریم.

در دومین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگوی 
اتاق بازرگانی استان اصفهان، دسترسی پایدار و آسان  
صنف هتل داران به خدمات آبفای استان اصفهان 
بررســی شــد. معاون خدمــات مشــترکین و درآمد 
شرکت آب وفاضالب استان گفت: با حضور اعضای 
کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی، راهکارهای رفع مشــکالت صنف هتل 
داران در زمینه انشعابات آب و فاضالب و هزینه های 
کن گردشگری مورد بحث و تبادل نظر  آب بهای اما

قرار گرفت. 
محسن صالح افزود: در این جلسه  نمایندگان صنف 
هتل داران استان، اتاق بازرگانی، استانداری، سازمان 
برنامه و بودجه و آبفا مصارف آب تعدادی از هتل های 
استان را  با توجه به محدودیت های  منابع تامین آب 

استان ارزیابی کردند.
وی با بیان این که در این نشست  افزایش تعرفه های 
جرائــم مربــوط بــه مصــارف آب  مــازاد ظرفیــت 
قراردادی این اماکن مورد ارزیابی قرار گرفت اعالم کرد: 
اعضای کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و 

بخش خصوصی، راهکارهایی در زمینه رفع مشکالت 
کن گردشــگری در خصوص مبالغ  هتل داران و اما

باالی قبوض آب بهای مصرفی پیشنهاد دادند.
معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد شــرکت آب 
وفاضــالب اســتان تصریــح کــرد: راهکارهــای حل 
مشکل هتل داران در زمینه قبوض باالی آب بها با 
هدف حمایت از صنعت توریسیم و گردشگری و با 
صیانت از آب و محیط زیست به  دفتر اقتصاد و تعرفه 
شرکت مهندسی آبفا کشور ارسال شد، تا در صورت 
امکان، پس از سپری کردن تشریفات اداری الزم در 

قوانین و تعرفه های مربوط لحاظ شود.

شرکت پاالیش نفت اصفهان در ردیف ۱۰ شرکت 
برتر بورس کاال در آبان امسال قرارگرفت.

بنابر اعــالم روابــط عمومی شــرکت پاالیش نفت 
اصفهــان براســاس ارزش فــروش محصــوالت 
شــرکت ها در بــازار فیزیکــی بــورس کاالی ایــران 
آبان ماه امســال، فوالد مبارکه اصفهان، شــرکت 
ملــی صنایــع مس ایــران، فــوالد خوزســتان، 
ذوب آهــن اصفهــان، پاالیــش نفــت اصفهــان، 

پتروشــیمی تندگویان، فوالد هرمــزگان جنوب، 
پاالیش نفت تهران )تندگویان(، پتروشیمی اروند، 
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع 
معدنی ایران لقب ۱۰ شــرکت برتر بورس کاال را به 

خود اختصاص دادند.
شرکت پاالیش نفت اصفهان با معامله ۱۹۴ هزار و 
۱۰۰ تن وکیوم باتوم، لوب کات سبک و سنگین در 

جایگاه پنجم قرار گرفته است.

تعمیرات اساسی بخشی ازکارگاه شمش فوالد سازی
 ذوب آهن اصفهان

باتایید اداره کل استاندارد استان اصفهان:

استانداردسازی بیش از ۱۸۰۰ آسانسور در استان

12 واحد آالینده پلمب شد ؛
لوده اصفهان  افزایش ۴۸ درصدی روزهای آ

بررسی دسترسی پایدار و آسان صنف هتل داران 
به خدمات آبفای استان اصفهان

کاال پاالیشگاه اصفهان در ردیف ۱۰ شرکت برتر بورس 

بــا بهــره بــرداری مرکــز ســورتینگ و بســته 
بندی محصوالت گلخانه ای در شهرستان 
تیــران و کــرون صــادرات بدون واســطه به 

کشور های هدف فراهم شد.
 مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان تیران و 
کرون گفــت: کوتاه کــردن دســت دالالن از 
بازار محصوالت گلخانه ای، کنترل قیمت 
محصــوالت، جلوگیــری از ســوء اســتفاده 
از جملــه  و صــادرات مســتقیم  الن  دال

اهداف راه اندازی این مرکز است.
محمــد حســین احمــدی افــزود: احــداث 
پایانــه صــادرات محصــوالت گلخانــه ای 
گیاهــان دارویــی غــرب اســتان دیگــر  و 
برنامه هایــی اســت کــه در آینــده عملیاتی 

می شود.
وی با اشــاره به فعالیت ۶۰۸ واحد گلخانه 
کــرون  در ۲۴۰ هکتــار از اراضــی تیــران و 
افزود: این شهرستان با ارزآوری ۳۰ میلیون 
دالری از صــادرات محصــوالت گلخانه ای 
رتبــه اول تولیــد محصــوالت گلخانه ای در 

استان را به خود اختصاص داده است.

زعفران تولیدی بانوی کارآفرین از روستای اذان 
در شهر میمه شهرت جهانی دارد.

 صغــری جعفــری اذان بانــوی کارآفریــن کــه 
سال ها در زمینه برداشت زعفران فعال است، 
گفت: با همت بلند خود و همدلی زنان روستا 

رونق اقتصادی را به ارمغان آورده است.
وی تولید دمنوش، اسانس و عرق زعفران را از 
فرآورده های این محصول ارزشــمند دانست 
و افزود: با تالش جهادی خود توانسته شرکت 
تعاونی تولید و عرضه زعفران همچنین برای 
جلوگیری از خام فروشــی محصول خود مرکز 
نوآوری و توسعه کشت ایران را ثبت کرده است.

این بانوی کارآفرین گفت: زعفران تولیدی اش 
در جهان شهرت دارد و به کشور هایی همچون 
ارمنستان، استانبول و فرانسه صادر می شود.

شــهردار فریدون شــهر گفت: عــدم پرداخت 
عــوارض شــهرداری موجب کمبــود اعتبــار و 
طوالنی شــدن اجرای پروژه ها می شــود، لذا 
مردم بــا پرداخــت بــه موقــع آن شــهرداری را 

یاری کنند.
ابراهیــم باتوانی  اظهــار کــرد: تمــام ادارات به 
شــهرداری به عنوان ابزار کار نگاه می کنند در 
حالی کــه بایــد از مدیریت شــهری عبــور و به 
ســمت حکمرانــی شــهری برویــم و ادارات در 
میدان باشند تا مسائل شهری را با محوریت 

شهرداری حل کنیم.
وی با اشاره به موضوع آب و کم کاری در مرکز 
اســتان در احقاق حقابه شــهر فریدون شهر، 
تصریــح کــرد: ضمــن قدردانــی از تالش های 
فرماندار برای موضــوع آب در مرکز اســتان، بر 

کید داریم. لزوم پیگیری این مسأله تأ
شهردار فریدون شهر با اشاره به مشارکت تنها 
هفــت درصــد از شــهروندان فریدون شــهر در 
پرداخــت عــوارض شــهرداری، افــزود: پایین 
بــودن اعتمــاد عمومی بــه شــهرداری عامــل 
نپرداختن عوارض شــهرداری است و همین 
موضوع ســبب کمبود اعتبار و عــدم توانایی 
شــهرداران قبلی در احداث زیرســاخت های 

شهری بوده است.
کیــد بر اینکه مســئوالن شهرســتان  وی بــا تا
شــهرداری را یاری کنند تا مشــکالت اساسی 
شهر فریدون شهر رفع شــود، ادامه داد: امروز 
مشکالت شهر در کنار توقع شهروندان برای 
دریافــت خدمــات بیشــتر و بهتــر در داخــل 
شهر بسیار زیاد شده و منابع مالی شهرداری 

محدود است.
کید کرد: شهرداری های شهرهای  باتوانی تا
کوچک از نبود منابع و اعتبار کافی رنج می برند، 
لــذا افزایــش مشــارکت عمومی شــهروندان و 
حمایــت تمــام مســئوالن، شــهرداری را در 
مسیری روشن و آینده ای بهتر هدایت می کند.

خبر خبر

استان

خبر

در راســتای حــذف بروکراســی اداری 
و الکترونیکــی شــدن بارنامه هــای 
فــوالد  در  مــواد  کنتــرل  مدیریــت 
مبارکه محقــق گردید. به گــزارش بازار مشــترک، محمد 
یزدانیان رئیس واردات و انبارهای فوالد مبارکه با اشــاره 
به الکترونیکی شــدن بارنامه های مدیریت کنترل مواد 
در این شــرکت اظهــار کرد: این اقــدام منجر بــه پرداخت 
به روز دســتمزد خودروهای حمل مواد بــه فوالد مبارکه 
گردیده و از اتــالف زمان، فعالیت های فاقــد ارزش افزوده 
کید بر  و دارای بهــره وری جلوگیری خواهد کــرد. وی با تأ
ضرورت حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در صنایع 
بزرگ به خصوص فوالد مبارکه ادامه داد: هرچه بتوانیم 
فعالیت های فاقد ارزش افــزوده )فعالیت هایی که برای 
ســازمان مزایایی نداشــته و به تولید ثــروت در مجموعه 
کمکی نمی کند( را کاهش دهیم، بهره وری و اثربخشــی 
فعالیت ها افزایش می یابد؛ الکترونیکی شدن بارنامه های 

مدیریت کنترل مواد در فوالد مبارکه نیز عالوه بر ارتقای بهره وری و اثربخشی، رضایت رانندگان و پیمانکاران را نیز 
در پی خواهد داشت.

           الکترونیکی شدن بارنامه ها منجر به حذف کاغذ خواهد شد
رئیس واردات و انبارهای فوالد مبارکه با اشاره به مشکل تأخیر پرداخت هزینه های انتقال بار به دلیل وجود واسطه 
)پیمانکار فوالد مبارکه( خاطرنشان کرد: این معضل منجر به بروز اختالفاتی میان رانندگان و پیمانکاران مربوطه 
می شد که با الکترونیکی شدن بارنامه ها برطرف گردید و عالوه بر آن، بروکراسی و کاغذبازی دراین بین حذف 
گردید و با جلوگیری از اقدامات فیزیکی، در زمان مدیران، متصدیان و دیگر دست اندرکاران نیز صرفه جویی شد؛ 
همچنین دقت بررسی مدارک نیز افزایش یافت. وی اذعان داشت: بررسی حجم زیادی از اسناد فوالد مبارکه )که 
میزان آن به بیش از ۲۰۰ سند در روز می رسد( به میزان قابل توجهی از کار دقیق و مداوم نیازمند است که با اقدام 
انجام شده، بخش زیادی از این فرایندها سیستمی شده و کاغذبازی ها عمال از بین رفته است؛ همچنین در این 

فرایند الکترونیکی، شفاف سازی نیز حاصل شده است.
          کاهش مراجعات بانکی و عدم نیاز به صدور چک

کید کــرد: در  یزدانیان بــا بیان این کــه الکترونیکی شــدن این فرایند، خطــای انســانی را به صفر می رســاند، تأ
سیستمی شدن هر فرایند به دلیل تعریف شدن اعداد و ارقام، صدور بارنامه با هزینه های غیرمعقول، تعریف 
 نشده است و این سیستم برای پارامترهای مختلف با فرمول های ریاضی که برای آن تعریف شده کامال به صورت 

گــر اشــتباهی در ورود  هوشــمند عمل می کنــد و حتــی ا
اطالعات انجام شود، سیستم به کاربر هشدار می دهد و 
در این صورت خطای کاربری به حداقل ممکن می رسد.

وی در پایان عنوان داشــت: با توجه به شــرایط موجود، 
با به کارگیری این فرایند، برقراری ارتباط با بانک ها نیز به 
حداقل رسیده و دیگر نیاز به ثبت چک، امضا، مراجعه به 
بانک، وصول چک و... نخواهد بود؛ همچنین تنخواه ها 
نیز به مرور استفاده شــده و با حذف تنخواه حمل مواد و 
استفاده از اعتبارات در صورت اتمام مبلغ تنخواه، دیگر 

تأخیر در صدور چک نیز اتفاق نمی افتد.
          افزایش رضایت مندی رانندگان با الکترونیکی 

شدن بارنامه ها
روح اهلل فدایی اشیانی مسئول حمل ونقل کنترل مواد 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: با توجه به افزایش پرداخت 
بارنامه های وارده و ارســالی از فوالد مبارکه )روزانه حدود 
۲۰۰ عدد بارنامه( که شامل حمل ســفارش های خرید، 
حمل کاال و مواد انتقالی، حمل کاال و قطعات تعمیراتی و تغییر شکلی، حمل کاالهای گمرکی از گمرکات کشور 
)به جز گمرک بندرعباس(، حمل کاالهای خرید مستقیم و خرید اضطراری نواحی، حمل مواد معدنی )که مبدأ و 
مقصد فوالد مبارکه نیست، ولی این مواد برای ادامه فرایند به معدن دیگری حمل می شود(، حمل محصوالت 
بین کارخانه و... به صورت کاغذی و دستی می شد، پرداخت این بارنامه ها پس از طی مراحل اداری و تأییدات 
کاغذی تا پرداخت به شرکت پیمانکار بسیار زمان بر بود که باعث نارضایتی و شکایت رانندگان و کاهش انگیزه 

آنان به حمل کاال می گردید.
          کاهش مدت زمان پرداخت بارنامه های فوالد مبارکه به 2۴ ساعت

وی افزود: در فرایند قبلی، اشــکاالتی از قبیل عدم دقت، ســرعت و احتمال خطا و یا سوءاســتفاده مشــاهده 
می شد که واحد واردات و انبارهای کنترل مواد شرکت فوالد مبارکه از نیمه شهریورماه سال جاری در راستای 
رضایت مندی مشتریان و رانندگان، اقدام به الکترونیکی کردن پرداخت بارنامه ها بدون تغییر فرایند نمود و 
مدت زمان پرداخت بارنامه را به ۲۴ ساعت کاهش داد. مسئول حمل ونقل کنترل مواد شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: برای عملیاتی کردن فعالیت ذکرشده، جلسات متعددی تشکیل گردید و دیدگاه ها جمع آوری شد 
و پس از طراحی و تهیه فرم ها توسط واحد ITS، در مرحله نهایی به صورت آزمایشی در سیستم پیاده سازی گردید 
و پس از حصول نتیجه مثبت در سیستم ITS به طور کامل عملیاتی شد. در پی تحقق فرایند جدید، مشکالتی از 

قبیل تنخواه کنترل مواد، صدور چک بابت پرداخت بارنامه و اتالف وقت کارکنان درگیر حذف شد.

تحقق شفاف سازی با الکترونیکی شدن بارنامه های مدیریت کنترل مواد در فوالد مبارکه

خبر

کوتاهی دست دالالن 
رهاورد مرکز سورتینگ 

گلخانه در تیران

آوازه جهانی زعفران 
کارآفرین  تولیدی بانوی 

در روستای اذان

شهروندان با پرداخت
 عوارض به آبادانی شهر

کنند کمک   
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پیشروی فرونشست زمین در مناطق شهری اصفهان ؛

کنان شهرک نیروی هوایی اصفهان گفته های سا نا
پیشــروی فرونشســت زمین در 
مناطــق شــهری اصفهــان و بــه 
خصــوص در شــمال این شــهر، 
منجر بــه انتشــار اخبــاری از تخلیه اهالــی یکی از 
کنان  شهرک های آن بر اثر این پدیده شد، اما سا
و صاحبان خانه های این شــهرک با تکذیب این 

خبر، روایت دیگری دارند. 
ایسنا: طی دو دهه گذشته با خشکی زاینده رود و 
برداشت های بی رویه از آبخوان دشت اصفهان-

برخــوار و خالی شــدن آن، ســرطان فرونشســت 
زمین بــه مغز اســتخوان اصفهان رســیده و امروز 
ترک هــای فرونشســت در جــای جــای مناطــق 
مســکونی شــهر همچون خانــه اصفهــان، ملک 
شــهر، خوراســگان، رهنــان، مهرآبــاد، الهــور، 
حمــزه، فلکــه فیــض و... رســیده و هم چنین در 
مناطق ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷ و ۱۴ شهرداری اصفهان 
و تاسیســات و بناهای خدماتی همچــون پایانه 
امیرکبیر، ساختمان اتاق بازرگانی و... به وضوح 
قابل مشــاهده اســت و این ترک ها، به خصوص 
طی دو ســال گذشــته بیــش از هــر زمــان دیگری 

نمایان شده است.
گرچه طی چند ماه گذشته برخی اخبار حکایت  ا
از آن دارد که شهرک نیروی هوایی واقع در منطقه 
خانــه اصفهــان، بــه دلیل پیشــروی فرونشســت 
کنان  مخروبه و خالی از سکنه شــده است، اما سا
و مالکان این شــهرک روایت دیگری از این شهرک 
دارند و دلیــل تخلیه منازل این شــهرک را تخریب 

ساختمان ها بر اثر فرونشست نمی دانند.
شــهرک نیــروی هوایــی واقــع در منطقــه خانــه 
اصفهان در شمال این شهر به مساحت ۳۲۰ هزار 
مترمربع فضای کلی و حــدود ۲۳۰ هزار مترمربع 
ک مســکونی اســت که مساحت  شــامل ۴۱۲ پال
ک آن بیــن ۴۰۰ تــا بیــش از ۱۰۰۰ متــر مربع  هــر پــال
ک  ک امال ک حدود ۳۰ پال است. از این تعداد پال
کن آن هستند و سایر  شخصی است که هنوز سا
ک ها در اختیار کارکنان نیروی هوایی بود که  پال
تا اوایل امسال در خانه های سازمانی این شهرک 

کن بودند. سا
در حــال حاضــر تعــدادی آپارتمــان و مجموعــه 
مســکونی )حــدود ۳۰ واحــد مســکونی( در ایــن 

شهرک وجود دارد که ساخت آنها عمدتا مربوط 
به دهه ۶۰ است.

این شــهرک بــا داشــتن فروشــگاه، پارک بــازی و 
کن  هم چنیــن چند مدرســه، حــدود ۱۰۰ نفر ســا
کنان در شــهرک  دارد و بــه نوعــی رفــت و آمد ســا

نیروی هوایی برقرار و زندگی در آن جریان دارد.
رئیــس هیئــت امنــای شــهرک نیــروی هوایــی 
واقع در منطقــه خانــه اصفهان دربــاره وضعیت 
گرچه  فعلی این شــهرک به ایســنا، توضیــح داد: ا
مــا منکر موضــوع فرونشســت زمیــن در اصفهان 
ح شــده درباره تخلیه  نیســتیم، اما موضوع مطر
اهالی این شــهرک به دلیل فرونشست را تکذیب 

می کنیم و این مطلب نادرست است.
قاسم مکتوبیان گفت: بر اساس مدارک موجود 
از ســال ۱۳۵۲ مالکیــت مجموعــه خانه هــای 
شــهرک نیــروی هوایــی خانــه اصفهان بــا وزارت 
دفاع بود و از ســال ۱۳۵۷ کارکنان نیروی هوایی 
در منازل ایــن شــهرک مســتقر و تــا ســال ۱۳۹۷ 

در این منازل مستاجر بودند.
وی ادامــه داد: مطابــق تفاهــم نامه ای از ســوی 
فرمانده ارتش و وزارت دفاع، دســتور رهاســازی 
ک مازاد ابالغ و  ک به عنوان امال و فروش این امال

قرار شد پول آن به خزانه واریز شود.
گفتــه عضــو هیئــت امنــای شــهرک نیــروی  بــه 
گذاری و زمان بندی  هوایی، ســاز و کار اجرای وا
تخلیه ایــن خانه هــا توســط کارکنــان بــر اســاس 
نامــه ای رســمی اعالم و قــرار شــد این کار از ســال 
۱۳۹۷ انجام شــود، اما به دالیلــی تخلیه مطابق 
برنامه زمان بندی انجام نشد و در پی مشکالتی 
کنان که  که در ایــن راه وجود داشــت، تخلیه ســا
به نوعی پرســنل نیــروی هوایی ارتــش بودند، تا 
سال ۱۴۰۰ به طول انجامید تا این پرسنل به طور 

کامل این شهرک را ترک کنند.
مکتوبیان با بیان اینکــه وزارت دفاع این خانه ها 
گــذار کــرد و برخــی  را بــه تعاونی هــای مســکن وا
صاحبان ایــن خانه هــا در نهایــت ملــک خــود 

را بــه دیگــران فروختنــد، توضیــح داد: در حــال 
حاضر مالــکان جدید ایــن خانه ها بعــد از گرفتن 
مجوزهای الزم از شهرداری و...مشغول ساخت 

و ساز هستند.
وی تصریح کرد: ما منکر فرونشست در اصفهان 
کنان این شــهرک از  نیســتیم، اما دلیل رفتن ســا
منازل خود فرونشست نبوده و ترک های عمیق 
خانه های این شــهرک به دلیل بازسازی نشدن 
ســاختمان های آن و قدمت حدود ۵۰ ساله این 
کنان آن به نوعی مستاجر  منازل است، چرا که سا
بودند و هیچ گاه برای بازسازی و تعمیر آن اقدام 

نکردند.
بــه اعتقاد مکتوبیــان، متاســفانه با برخــی اخبار 
ک این شــهرک که  نادرســت، مالکان جدید امال
به نوعی با ســاخت و ســاز بــه دنبال نوســازی آن 
هستند، متضرر می شوند و نباید با زدن برچسب 
فرونشست تنها به منطقه ای خاص مشکالتی را 

برای صاحبان و مالکان آن ایجاد کنیم.

خبر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان زمان مراجعه شــهروندان به 
ک را اعالم کرد. سامانه اینترنتی تعویض پال

سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: با توجه به استقبال خوب شهروندان 
ک شــهروندان می توانند جهت دریافت خدمات اینترنتی تعویض  از ســامانه اینترنتی تعویض پال
  Sakha.epolice.ir و یــا ســایت rahvar۱۲۰ ک در ســاعت های هشــت و ۹ صبــح بــه ســایت  پــال

مراجعه کنند.

ک خــودرو در منزل و از  وی افزود: بــا ارائه این خدمــت بیش از ۷۵ تــا ۸۰ درصد فرآینــد تعویض پال
بستر اینترنت انجام گرفته و در وقت و هزینه شهروندان صرفه جویی بسیاری می شود.

ح بعــد از انجــام مراحل  رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان اصفهــان گفــت: در این طــر
ک در شهرک آزمایش مراجعه کرده و  ثبت نام اینترنتی، شهروندان به مرکز شماره یک تعویض پال
ک خودرو  بدون اینکه از خودروی خود پیاده شوند مراحل بازدید، دریافت اسناد جدید و فک پال

در مدت زمان کمتر از ۱۵ دقیقه انجام می شود.

خبر

دیده بان امور شهرستان های "کنگره ۶۰" گفت: 
کنون حدود ۱۰ هزار نفر در اســتان  از ســال ۸۴ تا
اصفهــان در قالب این تشــکل غیردولتــی از بند 

اعتیاد رها شدند. 
کنگــره ۶۰، تشــکل غیردولتــی اســت کــه در آن 
به وســیله کارهــای گروهــی، آمــوزش، مباحث 
روانشناسی و ورزش به درمان معتادان پرداخته 

می شود.
احمد حکیمی، در مراسم افتتاح شعبه میرداماد 
کنون نیــز بالع بر  کنگــره ۶۰ در اصفهــان افــزود: ا
چهــار هــزار نفــر دیگــر  در این خطــه بــا عضویت 
در این ســازمان مردم نهاد تحــت درمان اعتیاد 

قرار دارند.
همچنیــن رییــس انجمــن آســیب شناســی 
اجتماعی ایران گفت: ایده تشکیل تشکل های 
مردمی ماننــد تشــکل غیردولتــی "کنگــره ۶۰" 
می توانــد در درمــان و کاهــش هــر نــوع آســیب 

اجتماعی دیگر مفید باشد.
کورش محمدی تصریح کرد: این روزها شــمار و 
ابعــاد آســیب های اجتماعی به شــدت افزایش 
پیــدا کــرده اســت لــذا بایــد از تــوان مردمــی و 
راهکارهای مناسب مبتنی بر خود اعضا، بر این 

مشکالت چیره شد.
وی بــا بیان اینکــه گرفتــاری بــه اعتیــاد حاصل 
کــرد:  مجموعــه شــرایط اســت، خاطرنشــان 
بنابراین درمان و کاهش شمار معتادان نیازمند 

رفع این عوامل در جامعه است.
رییس انجمن آسیب شناســی اجتماعی ایران 
اضافــه کــرد: انضبــاط در رویکــرد و عملکــرد از 
ویژگی هــای بارز ایــن تشــکل مردمی بــه شــمار 
مــی رود و می تــوان ماننــد آن را بــرای رفع ســایر 

چالش های اجتماعی تسری داد.
وی با اشــاره بــه فعالیت ۱۷ شــعبه کنگــره ۶۰ در 
اســتان اصفهان ابــراز امیــدواری کرد کــه روزی 
تمام این مجموعه ها به باشگاه های ورزشی ارتقا 

یابند و دیگر نیازی به پذیرش نداشته باشند.
همچنین دیــده بــان تحقیقــات کنگــره ۶۰ نیز 
در ایــن مراســم اظهــار داشــت: مباحث ایــن 
مجموعه مبتنی بر علم بوده است و موفقیت آن 

از همین موضوع نشات می گیرد.
علی خدامی خاطرنشان کرد: بنیان این نهاد بر 
نیکوکاری و فعالیت های انسان دوستانه استوار 
است و هر تشکلی که مسیر مستقیم و در جهت 

خیر را طی کند، پیروز و موفق خواهد شد.
به گفتــه مســئول شــعب کنگــره ۶۰ اصفهان، 
شعبه میرداماد هفدهمین شعبه در استان  در 
خیابان بعثت اصفهان قرار  دارد و در مساحتی 
بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ متر مربع بــه بهره برداری 

رسیده است.
اصغــر منصــوری میــزان ســرمایه گذاری ایــن 
مجموعه را ۲ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: این 

شعبه قابلیت پذیرش حدود ۵۰۰ نفر را دارد.
استان اصفهان از نظر شــیوع اعتیاد در رتبه ۲۳ 

کشور قرار دارد.

معاون حمل ونقــل اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: روزانه ۵۴ 
میلیون تن بــار در جاده های اســتان اصفهان 

جابجا می شود. 
محمدعلی صلواتــی معاون حمل ونقــل اداره 
کل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان 
اصفهان   با اشاره به اینکه ۶ هزار و ۲۰۰ کیلومتر 
راه اصلــی و ۶ هــزار کیلومتــر راه روســتایی در 
اســتان اصفهــان وجــود دارد، اظهــار داشــت: 
روزانه ۵۴ میلیون تن کاال و ۱۲ میلیون مســافر 

در این محور ها تردد دارند.
وی تعداد تردد در استان اصفهان را ۱.۱ میلیون 
تــردد اعالم کرد و گفــت: برای بررســی تخلفات 
رانندگان در محور های اصلی اســتان اصفهان 

۱۴۷ سامانه فعال وجود دارد.
معاون حمل ونقــل اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جــاده ای اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
همچنیــن ۱۰ ایســتگاه توزیــن حیــن حرکــت 
در جاده هــای اســتان اصفهــان فعــال اســت، 
تصریح کرد: درصدد افزایش تعداد این سامانه 

درمحور های استان اصفهان هستیم.
          فعالیت 1۴۶ پایگاه تردد شمار در 

اصفهان
وی بــا اشــاره به اینکــه ۳۹ ســامانه نظــارت 
تصویری در جاده های اســتان اصفهان فعال 
اســت، ادامه داد: ۱۴۶ پایگاه تردد شمار نیز در 

جاده های استان اصفهان فعال است.
صلواتی بــا اشــاره به اینکه تامیــن اعتبــار برای 
کار ســختی  ســامانه های نظــارت تصویــری 
است چرا که این ســامانه ها بسیار گران است، 
گفت: بــرای پوشــش کامل تصویری اســتفاده 
از دوربین های عکاســی را در دســتور کار داریم 
کنــون ۳۰ دوربیــن در ســطح جاده هــا نصب  تا

شــده و هر پنج دقیقــه یکبــار از جاده ها عکس 
می گیرند.

وی بــا بیان اینکــه اضافــه تنــاژ در محور هــای 
اســتان اصفهان آســیب زا اســت، تصریح کرد: 
برای ایــن امــر تفاهم نامــه ای را بــا دادســتان 
داشــته ایم کــه اضافه تنــاژ در صــورت تکــرار به 

عنوان جرم کیفری بررسی شود.
          ۴۵ هزار راننده باری در استان اصفهان 

فعال است
معاون حمل ونقــل اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جــاده ای اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
۴۵ هزار راننده باری در استان اصفهان داریم، 
تصریــح کــرد: طــی یــک ســال گذشــته بیمــه 
تکمیلی هم برای ایــن راننــدگان در نظر گرفته 
شده اســت. وی گفت: در بحران شــیوع کرونا 
تعدادی از رانندگان مسافری ما به دلیل شرایط 
نامناســب اقتصادی در بخش بار مشــغول کار 
شــدند و این امر ما را با کمبود راننده مســافر رو 

به رو کرده است.
صلواتــی بــا بیان اینکــه کمیته ایمنــی راه ها در 
اســتان اصفهــان بــه صــورت منظــم برگــزار و از 
کنون ۶۰ مصوبه داشته  ابتدای ســال جاری تا
است، افزود: سعی ما درگیر کردن همه نهاد ها 

برای حضور در این کمیته است.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان 
گفــت: در حــال حاضــر اســتان اصفهــان بیــن 
چهار تا پنج روز ذخیره خونی دارد و این میزان 

ذخیره در حال حاضر شکننده است. 
علــی فتوحــی مدیرکل ســازمان انتقــال خون 
اســتان اصفهان در خصوص وضعیت ذخیره 
خون اســتان اصفهان، گفــت: در حال حاضر 
اســتان اصفهان بین چهــار تا پنــج روز ذخیره 
خونی دارد و این وضعیت شــکننده است. به 
علت فصل ســرما، وضعیت ترافیک موجود و 
مشکالت ترددی مراجعه کاهش یافته است.

وی در خصوص شرایط افزایش نیاز به ذخیره 
خــون، افــزود: نداشــتن تقریبی هیچ شــهری 

با رنگ بنــدی قرمزکرونایی خوشــحال کننده 
اســت امــا ممکــن اســت بــا توجــه بــه افزایش 
مصارف خونــی و افزایــش جراحی های الکتیو 
همراه بــا مصرف کننده های ثابت خــون، نیاز 

به ذخیره های خونی افزایش یابد.
اســتان  خــون  انتقــال  ســازمان  مدیــرکل 
اصفهان، ادامه داد: میزان نیاز به ذخیره تمام 
گروه های خونی مشابه است اما در گروه های 
خونی منفی و گروه خونــی O، نیازمند ذخیره 
بیشــتر هســتیم. میزان ذخیره خــون در حال 
حاضر جای نگرانی ندارد و بــا مراجعه جمعی 
کنندگان نیاز موجود مرتفع خواهد شد. اهدا

وی با اشــاره به افزایش ذخیره خون، تصریح 
کرد: بــا اقدامــات انجــام شــده ماننــد اجرایی 
ارگان هــای  بــا  تفاهم نامــه  برخــی  شــدن 
نظامــی،  کــز  مرا ماننــد  خــون  کننــده  اهدا
گروه هــای توپخانــه، شــرکت های صنعتــی 
مشخصا ذوب آهن و فوالد و زحمات رسانه ها 
بــرای اطالع رســانی شــرایط خــون اســتان 
اصفهان، ذخیره خون نسبت به قبل افزایش 

داشته است.

کنون: از سال 8۴ تا

۱۰ هزار معتاد در اصفهان توسط »کنگره ۶۰« 
از بند اعتیاد رهایی یافتند

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان:

جابجایی ۵۴ میلیون تن بار در جاده های اصفهان 

خبر

شرایط شکننده ذخیره خون اصفهان 

خبر

کنون ۱۷ هزار و ۱۹  از ابتدای همه گیری کرونا تا
نفر در استان اصفهان )به جز کاشــان و آران و 

بیدگل( جان خود را از دست دادند. 
از ابتدای همــه گیری کرونا تا روز دوشــنبه_۸ 
آذرمــاه یــک میلیــون و ۲۴۲ هــزار و ۲۵۷ نفــر 
بیمــار مشــکوک و قطعــی مبتــال بــه کرونــا در 
حوزه دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در ۲۲ 
شهرســتان استان شناســایی شــد که از این 
تعــداد، ابتــالی ۴۲۵ هــزار و ۶۶۶ نفــر قطعــی 

بوده است.
طی این مدت ۱۸۳ هزار و ۳۵۷ بیمار کووید۱۹ 
در بیمارستان های استان اصفهان بستری 
شــدند که از این تعــداد ۱۲۳ هــزار و ۵۱۶ بیمار 

بهبود یافتند.

معــاون امــداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
اســتان اصفهان از آغاز فعالیت طــرح امداد و 
نجات زمستانه این جمعیت با ۴۱ پایگاه امداد 
و نجــات در ســطح جاده ها و شهرســتان ها، 
کنش سریع در شهر  یک پایگاه هوایی و یک وا
اصفهان و فعالیت شــبانه روزی ۲۰۰ نجات گر 

خبر داد.
داریوش کریمی با اشاره به آغاز طرح زمستانه 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان، 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شــروع زودهنــگام 
بارندگی هــا طــرح امــداد و نجــات زمســتانه 
امسال از اول آذرماه شروع و آمادگی های الزم 
جهت فعالیت نیروهای امدادی هالل احمر با 
برخورداری از تجهیزات الزم فراهم شده است.
وی اضافــه کــرد: بــا تعمیــرات جزئــی و کلــی 
پایگاه های امداد و نجات و ارائه آموزش های 
امدادی برای تیم های عملیاتی در حال حاضر 
با ۴۱ پایــگاه امداد و نجات در ســطح جاده ها 
و شهرســتان ها، یــک پایــگاه هوایــی و یــک 
کنش سریع در شهر اصفهان طرح زمستانه  وا

هالل احمر اصفهان آغاز به کار کرده است.
          پاسخگویی 12۰۰ نیروی هالل احمر در 

پایگاه های امدادی
معــاون امــداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
استان اصفهان در خصوص تعداد نجاتگران 
هالل احمــر و آمادگــی بــرای پاســخگویی بــه 
حوادث جاده های اســتان، تصریح کــرد: در 
حــال حاضــر حــدود ۲۰۰ نجات گر بــه صورت 
شــبانه روزی در پایگاه های امداد و نجات به 
صورت شــیفتی فعالیت دارند و با احتســاب 
پرسنل حدود ۱۲۰۰ نفر نیرو برای پاسخگویی 
شیفت بندی می شوند که برای امدادرسانی 

به حادثه دیدگان حضور پیدا می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: با بارش باران و برف هر 
سال آمار حوادث جاده ای در زمستان افزایش 
دارد، برای امدادرســانی به موقــع امدادگران 
در حوادث طرح زمستانه جلسات متعددی 
بــا هماهنگــی اداره کل راهــداری و حمــل و 
نقل جاده ای برگزار شــد و در شهرستان های 
مختلف ایــن جلســات بــرای هماهنگــی هر 
چه بهتــر تیم های پلیــس راهــور، راهــداری، 
اورژانس، جمعیت هالل احمر و آتش نشانی 

برگزار شده است.
          لزوم جدی گرفتن آموزش

معــاون امــداد و نجات جمعیــت هالل احمر 
اســتان اصفهان، گفت: در هماهنگی هایی 
که در ســطح اســتان بین EOC هــالل احمر، 
اورژانس، آتش نشانی و پلیس ۱۱۰ بوده است 
روند امدادرســانی در شهرستان ها در سطح 
قابــل قبــول قــرار دارد و بــا اعــالم درخواســت 
مددجویی برای امدادخواهی که با هر دستگاه 
امدادرســان تمــاس می گیــرد نیروهــا ســریع 
فراخوان و به محــل حادثه اعزام می شــوند و 

پاسخگویی مناسب را در زمان حادثه دارند.
کریمی اظهــار کــرد: مطابــق پیش بینی های 
به عمل آمــده و بــا تالش هایی که به وســیله 
دســتگاه های امدادرســان صــورت می گیرد 
امیدواریم امســال آمار حوادث کاهش یابد، 
باید موضوع آموزش را جدی بگیریم و در جهت 
گاهی مردم توصیه های الزم  ارتقای ســطح آ
مرتب گوشزد شود تا از بروز حوادث پیشگیری 

شود.
          جلوگیری از تردد خودروهای فاقد 
تجهیزات ایمنی در مناطق کوهستانی

کید  وی تصریح کرد: در برنامه های ابالغی تا
بر ایــن بــوده کــه در صــورت وقــوع بارندگــی 
صعب العبــور،  و  کوهســتانی  مناطــق  در 
اطالع رسانی به شهروندان و پیش بینی برای 
امدادرسانی صورت بگیرد و از تردد خودروهای 
فاقد تجهیزات ایمنی به این مناطق جلوگیری 

شود.

مرگ ۱۷ هزار نفر از ابتدای
کنون   همه گیری کرونا تا

در اصفهان

معاون امداد و نجات هالل احمر 
اصفهان خبر داد:

آغاز طرح امداد زمستانه 
هالل احمر از اول آذرماه

در اصفهان :

ک خودرو کاهش ۸۰ درصدی فرآیند تعویض پال

بیســت و ســومین مانور سراســری زلزله و ایمنــی در 
مــدارس اســتان اصفهــان بــا مشــارکت معلمــان و 
دانش آموزان و حضور دســتگاه های امــدادی برگزار 

شد. 
منصــور شیشــه فروش، مدیــرکل مدیریــت بحــران 
اســتانداری اصفهــان در بیســت و ســومین مانــور 
سراسری زلزله و ایمنی گفت: در استان ۶ هزار مربی 
پیشتاز داریم که در روز های گذشته اقدامات آموزشی 
را در خصوص این مانور انجام داده اند، ضمن اینکه ۴۹ 
هزار پرسنل آموزشی در ۵۰۰۰ واحد آموزشی فعالیت 
می کنند که همکاری همه آن ها برای اجرایی مانور 

تجلی پیدا کرده است.
وی افــزود: ۵۳ مخاطــره طبیعــی و انسان ســاز در 
کشور شناسایی شــده که زلزله، ســیل، آلودگی هوا، 
خشکسالی، فرونشست زمین، حریق و... از جمله 
آن ها اســت و از بین آن ها ۴۲ مورد در اســتان سابقه 

وقوع داشته است.
کید کرد: در قانون تصویب شد که  شیشــه فروش تا
مدارس به عنوان پایگاه پشــتیبان مدیریت بحران 

در محله ایفای نقش کنند و از همین رو طرح مدرسه 
آمــاده در برابــر زلزلــه و حوادث بــه صورت پایلــوت در 
اصفهان و ۱۰ اســتان دیگر برگزار خواهد شد که مدیر 
مدرسه مســئولیت همکاری با ســایر دستگاه های 
کنین اطــراف مدرســه را دارد.  امــدادی، اولیــا و ســا
همچنین مدیر مدرسه وظیفه دارد که دانش آموزان 
گاه  را از مخاطراتی که آن ها را در محل تهدید می کند آ
سازد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
خاطــر نشــان کــرد: مدرســه آمــاده بــه منظور ایجاد 
مدرسه ایمن و جامعه تاب آور است، دانش آموزان، 
کنین اطراف مدرسه  کادر آموزش و پرورش، اولیا و سا
باید در برابر حوادث آماده باشند تا بدانند قبل، حین 
و بعد از بحران چه اقداماتی انجام دهند و از همین رو 
باید درک و شناسایی خوبی از مخاطره داشته باشند.

وی ادامه داد: شناخت مخاطره، ایجاد حساسیت و 
باور، کسب آموزش و آرامش و بررسی وضعیت آسیب 
پذیری مدرســه از وظایفی اســت که مدیران در این 
گر نواقصی را تشخیص دادند  مدارس برعهده دارند و ا

باید برای رفع خطر اقدام کنند.

حمایــت مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
اصفهان، موفقیت شرکتی دانش بنیان را در پرورش 
و اســتفاده از الرو در درمان زخم ها و سوختگی ها به 

ارمغان آورده است. 
آزاده کریمی مدیرعامل شرکت دانش بنیان زیست 
التیام سپنتا گفت: شرکت دانش بنیان زیست التیام 
سپنتا یکی از شرکت هایی اســت که با حمایت مرکز 
رشــد واحد های فنــاور دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
اصفهان توانســته در حــوزه درمان انــواع زخم های 
دیابت و بســتر بــا پــرورش الرو های اســتریل مگس 

افتخار آفرینی کند.
آزاده کریمی استفاده از الرو مگس ها را در ازبین بردن 
بافت های مرده و میکروارگانیسم های زخم به الرو 
درمانی یا جراحی به کمک عوامل زنده موثر دانست و 
افزود: این روش به دلیل بازدهی باال، ایمنی، سادگی، 
کاهــش هزینه هــای درمــان، امــکان درمــان بدون 
بستری شدن در بیمارستان در حال گسترش است.
وی با بیان اینکه بــه ازای هر ســانتی متر زخم تعداد 
۵ تا ۱۰ الرو روی زخم بیمار قرار داده می شود و پس از 

مکیدن عفونت زخم و بهبود زخم این الرو ها زخم را 
ترک می کنند، گفت: برای زخم های بزرگ ۵۰ تا ۶۰۰ 
عــدد الرو گذاشــته می شــود و در زخم های کوچک 
کثر  کثر تا یک هفته و در زخم هــای بزرگ تا حدا حدا
۶ هفته درمان کامل شده و ضروری است هر سه روز 

یک بار الرو ها تعویض شود.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان زیست التیام سپنتا 
افزود: الرو ها با جنب وجوش و حرکات فــراوان خود 
در زخم که ماســاژ خفیفــی به آن می دهند، ســبب 

خون رسانی بیشتر به محل زخم می شوند.
آزاده کریمی با بیان اینکه ایــن روش در در بیش از ۳۰ 
کشور دنیا در حال اســتفاده است گفت: نمونه باید 
زنده مصرف شود و مدت نگهداری آن بیش از چهار 
تا پنج روز نیســت، و نمونه خارجی وارد نمی شــود و 
در ایران ســه مرکز پرورش در اصفهان، تهــران و اهواز 

فعالیت می کنند.
وی افــزود: به دلیل نبــود انبــارداری و صادرنشــدن 
کامل مجــوز هنوز پــرورش به صــورت نیمــه تجاری 

اجرا می شود.

خبرخبر

برگزاری مانور زلزله و ایمنی 
در مدارس اصفهان 

دانشگاه آزاد اصفهان 
حامی مرکز پرورش الرو در درمان زخم  
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صنایع دستی هنرمندان معلول 
در موزه هنرهای تزئینی

صنایــع  آثــار  از  نمایشــگاهی 
دستی معلولین استان اصفهان 
هم زمــان بــا گرامیداشــت هفتــه 
افراد دارای معلولیت در موزه هنرهای تزئینی ایران 

برگزار شده است.
راحلــه یوســفیان درایــن بــاره گفــت: بعدازاینکــه 
مــوزه هنرهــای تزئینی ایــران تصمیــم گرفــت یــک 
روز در هفتــه را بــه قشــر معلــول اختصــاص داده و 
در همیــن راســتا تالش کــرد تا فضــای مــوزه را برای 
معلولین مناسب سازی کند و موضوع آموزش را نیز 
با جدیت پیگیری کرده و نمایشگاه های متعددی 
را بــرای طیف های متنــوع درنظــر گرفــت، ازاین رو 
باتوجــه بــه چنیــن پیشــینه ای در موزه، دوســتان 
مــا در اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان راغــب 
شــدند کــه همــکاری مشــترکی بــا اداره کل میراث 
فرهنگــی صنایع دســتی و گردشــگری این اســتان 
داشــته باشــند؛ ضمن اینکــه اولیــن برنامــه ای کــه 
به صورت رســمی با اداره کل بهزیســتی انجام شــد 
برگزاری تــور بازدید از بناهای تاریخــی ازجمله موزه 
هنرهــای تزئینــی بــرای ناشــنوایان بــود کــه حدود 
دوماه قبل برگزار شد و به این ترتیب تصمیم گرفتیم 
که همکاری های متقابل را ادامه دهیم که برگزاری 
نمایشــگاه صنایــع دســتی، دومین همــکاری ما با 
اداره کل بهزیســتی استان اســت و علت تداوم این 
همکاری به سابقه ای بازمی گردد که موزه هنرهای 
تزئینی ایران در ســه ســال اخیــر در زمینــه توجه به 
قشر معلول از خود نشان داده و مورد استقبال اداره 

بهزیستی قرار گرفت.
مدیر موزه هنرهای تزئینی ایران بابیان اینکه در آئین 
افتتاحیه نمایشــگاه صنایع دســتی معلولین، این 
موزه ازسوی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشگری و همچنین اداره کل بهزیستی استان 
تقدیرشده است، افزود: برنامه های متنوعی که در 
سه ســال گذشــته برای کارمندان میراث فرهنگی 
استان در زمینه آموزش و شیوه برخورد با معلولین 
انجام شد، همچنین برنامه های فرهنگی مختلف 
که هرهفته روزهای ســه شــنبه در موزه برگزار شده 
و براین اســاس فضایی از موزه را دراختیار معلولین 
قراردادیم و نمایشگاه های متنوع و متعددی برای 
بیماران مبتال به بیماری اوتیسم و ســندروم داون 
در موزه ارائه شد، همه این موارد باعث شد که موزه 
هنرهای تزئینی ایران سال گذشته ازسوی شورای 

ملی موزه ها )ایکوم ایران( رتبه نخســت کشوری در 
زمینه مناسب سازی موزه برای معلولین را دریافت 
کند. وی تصریح کرد: امســال تصمیم گرفتیم که 
تخصصی تر به موضوع معلولین نگاه کنیم و به این 
ترتیب نمایشگاهی از آثار صنایع دستی معلولین 

استان در این موزه نمایش داده شده است.
یوســفیان گفت: در مــوزه هنرهــای تزئینی ایران، 
هنرمندان معلول آقا و بانوی باالی چهارده ســال 
از چهارده مرکز وابسته به اداره کل بهزیستی استان 
اصفهــان شــامل مرکــز پــگاه امیــد اصفهــان، مرکــز 
نورالمهــدی، انجمــن کــودکان بهشــت، یــاوران 
حضــرت زینــب، مرکــز ســبحان، مرکــز فجــر، مرکــز 
شکیبا، انجمن ناشنوایان اصفهان، کارگاه تولیدی 
حمایتی نیایش، مرکز اعصاب و روان قائم، انجمن 
نابینایــان، انجمــن روشــندالن عصــای ســفید، 
مرکز اعال و همچنین مرکز اوتیســم فاطمــه زهرا که 
کز زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیت  همگی این مرا
دارند آثــار خود را کــه بالغ بــر ۲۰۰ اثر صنایع دســتی 
فاخر است در نمایشــگاه صنایع دســتی معلولین 
در مــوزه هنرهــای تزئین ایــران درمعــرض نمایش 

قرار داده اند.
وی بابیان اینکــه آثــار نمایــش داده شــده در ایــن 

کاری، معرق  نمایشگاه در رشته های قلمزنی، مینا
چــرم، نقاشــی رنــگ و روغن، دســت بافته، ســرمه 
دوزی، معرق و منبت چوب، کاشی کاری، شیشه، 
مشــبک، نقره کاری، فیروزه کوبی، خاتم، قلمزنی 
کاری و نقاشــی روی صدف خلق  روی مــس، مینــا
شــده اند، نشــان دادن توانمندی های معلولین را 
مهم ترین هدف این اقدام دانسته و ادامه داد: این 
نمایشگاه از این جهت برگزار شد تا ارزش هنری آثار 
هنرمندان معلول را به منصه ظهور قرار داده و نشان 
دهیم که آنها چقــدر می توانند در خلــق آثار هنری 
شــبیه یک فــرد معمولــی باشــند و حتــی در بعضی 

زمینه ها بسیار تواناتر هستند.
مدیر موزه هنرهای تزئینی ایران تصریح کرد: آثار 
ارائه شده در این نمایشگاه بسیار شاخص و فاخر 
هستند و در بعضی موارد قابلیت صادرات دارند 
همچنانکه ایــن امــکان پیــش از این نیــز صورت 
گرفته اســت؛ ضمن اینکه رایزنی های مــا با اداره 
کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و 
اداره کل بهزیستی استان برای ایجاد بازارچه ای 
به منظــور فروش آثــار صنایع دســتی هنرمندان 
گرچــه در ایــن  معلــول درحــال انجــام اســت و ا
نمایشــگاه نیــز آنهــا را بــه لحــاظ فــروش حمایت 

خواهیــم کــرد اما ایجاد ایــن بازارچه نیــز ازجمله 
اهداف ما است.

یوســفیان بــه تــداوم برنامه هــای مــوزه هنرهــای 
تزئینی ایران در هفته گرامیداشت معلولین اشاره و 
اضافه کرد: در این هفته برنامه های متعدد دیگری 
نیز درنظرگرفته شده اســت مانند نمایش خیابانی 
کــه در ورودی مــوزه برگزار می شــود، همچنیــن روز 
چهارشــنبه نیز تعــدادی برنامــه متنوع ویــژه گروه 
سنی کودکان و نوجوانان برگزار خواهدشد که شامل 
بازدید از بناهــای تاریخــی و برگزاری مانــور همراه با 
اسکورت یگان است. درمجموع تالش کرده ایم که 
در این یک هفته نگاه ها را به سمت قشر آسیب پذیر 
معلول جلب کنیم و به مردم نشان دهیم که اتفاقا 
آنها انسان های بسیار توانایی به ویژه در حوزه های 

مختلف هنری هستند.
نمایشگاه صنایع دستی معلولین استان اصفهان 
هشــتم تــا چهاردهــم آذرمــاه هم زمــان بــا هفتــه 
گرامیداشت معلولین در موزه هنرهای تزئینی ایران 
برپاست. عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه 
می توانند همه روزه ساعت ۸ تا ۱۴ به موزه هنرهای 
تزئینی ایران، واقع در اصفهان، خیابان استانداری، 

روبروی پارک توحیدخانه مراجعه کنند.

ســپاه  فرماندهــی  جانشــین 
صاحب الزمان)عــج( اســتان 
اصفهــان بــا بیان اینکــه هرگــز 
نبایــد مصالــح مــردم را فرامــوش کنیــم، گفــت: 
کم اند و می توانند یک  رسانه ها بر زندگی مردم حا
اتفاق را محو کنند یا به گونه ای متفاوت نشــان 
دهند یا اینکــه روایت صادقانــه از رویدادهــا را به 

مخاطبان ارائه کنند. 
علی مقواساز، جانشین سپاه صاحب الزمان)عج( 
اســتان اصفهــان در مراســم رونمایــی از پوســتر 
هفتمین جشــنواره رســانه ای ابوذر، اظهار کرد: 
بسیج واژه ای اســت که امام مبدع آن شدند و از 
سال ۴۲ دنبال بسیج عمومی یعنی آوردن مردم 
در صحنــه بــرای حفظ انقــالب اســالمی بودند و 
پس از گذشت ۹ ماه از بهمن ۵۷، در آذر ۵۸ بسیج 

تشکیل شد.
وی بــا اشــاره به اینکــه هرچــه امــام گفتــه، بــه 
تحقق پیوسته اســت، بیان کرد: اندیشه بسیج 
عمومی، اندیشه اســالم ناب اســت که می تواند 
انقــالب را بــه ســرانجام خــود برساند،بســیج 
عمومی یعنی همه مردم، هــر طیف، هر گرایش، 
هــر تیــپ و  هرکســی کــه دلــش می خواهــد برای 

کشــورش یــک قــدم جلــو رود و دلــش بــرای آباد 
کردن کشورش می سوزد و مسئولیت پذیر است 

و  دغدغه برای حفظ نظام دارد.
مقواســاز بــا بیان اینکــه فرمایــش مقــام معظــم 
رهبری تحت این عنوان که بسیج پاره تن مردم 
است و هرگز نباید مصالح مردم را فراموش کنیم، 
گفت: هرچه بسیج قدرت یابد، انقالب اسالمی به 
سمت پیشرفت جلو می رود؛رســانه ها بر زندگی 
کم اند و می توانند یک اتقاق را محو کنند  مردم حا
یا به گونه ای متفاوت نشان دهند یا اینکه روایت 

صادقانه از رویدادها را به مخاطبان ارائه کنند.
جانشین فرماندهی ســپاه صاحب الزمان)عج( 
اســتان اصفهــان در پاســخ بــه ســوال یکــی از 
خبرنــگاران درخصــوص قوی تــر شــدن ارتبــاط 
میــان بســیج و خبرنــگاران توضیــح داد: مقــام 
معظم رهبــری ۶ فرمان به بســیج دادند، یکی از 
آن ها این بــود که خدمــات بســیج را هنرمندانه 
اطالع رسانی کنیدر آخرین جلسه با مطبوعات، 
به خبرنگارها اعالم آمادگی کردیــم که هرجا نیاز 

است حضور یابند.
          محورهای هفتمین جشنواره رسانه ای 

ابوذر
در ادامه مراسم، پوستر جشنواره رسانه ای ابوذر 
رونمایی شــد، محورهای این جشــنواره شامل 

انقالب اسالمی؛ گام دوم انقالب، امر به معروف و 
نهی از منکر، بسیج و حوزه های اقدام، حجاب و 
عفاف، فضای مجازی، مسائل صنفی رسانه ها، 
محیط زیســت؛ احیای زاینــده رود؛ آلودگی هوا، 
جبهــه مقاومــت، ترویــج فرهنگ نماز، مســائل 
اجتماعی آسیب ها و چالش ها، اقتصاد مقاومتی 
شــعار ســال، رســانه)رویکردهای نوین( و جوان 

هویت و نگاه به آینده است.
لبخنــد  موضــوع  بــا  عکــس  ویــژه  بخــش 
زندگی)امید به آینده( است و قالب آثار  می تواند 
بــه صــورت یادداشــت، خبــر، مصاحبــه، تیتــر، 
شــهروندخبرنگار، پادکســت، عکــس خبــری و 
مســتند، پویانمایــی و گــزارش مکتوب باشــد و 

امکان ارسال ۳ اثر در هر قالب وجود دارد.
الزم به ذکر است که آثار باید در یکی از رسانه های 
رسمی دارای مجوز در بازه زمانی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا 
آخرین روز مهلت دریافت آثار منتشر شده باشد و 
آثار شهروند خبرنگاران باید در صفحه های معتبر 
یا رسانه های رسمی منتشر شــده باشد. مهلت 
ارســال آثار تا ۳۰ آذر ۱۴۰۰ است و شرکت کنندگان 
می توانند آثار خود را به www.jra-esf.ir ارسال 

نمایند.

ســریال  تصویربــرداری 
»خوشنام« از نیمه گذشته 
است و این روزها در میدان 

قیام در حال ضبط است.
احمد زالــی تهیه کننده ســریال »خوشــنام« 
درباره روند تولید این ســریال که برای پخش 
از شــبکه یک آماده می شــود بیان کرد: مریم 
سرمدی از بازیگران سریال از روزهای گذشته 
جلوی دوربین رفته و تصویربرداری سریال از 

نیمه گذشته است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر روزهــای 
پایانی نــگارش فیلمنامه را داریــم اما ضبط و 
تصویربرداری همچنان ادامه دارد و احتماال 
چند بازیگر دیگر نیز بــه زودی به پروژه اضافه 

می شوند.
این تهیه کننده تصریح کرد: چند لوکیشن خارجی هم در روزهای آینده داریم اما در حال حاضر همچنان 
در خانه اصلی شخصیت ها در میدان قیام تصویربرداری ادامه دارد که خانه شخصیت اصلی یعنی حمید 

لوالیی است اما با حضور همه بازیگران ضبط می شود.
وی همچنین درباره کرونا و اینکه همچنان می تواند ریســک باشــد یا خیر اظهار کرد: ما با رعایت کامل 

پروتکل هــا کار می کنیــم و همه بازیگــران دو 
کســن را زده انــد و حضور پزشــک را هم  دوز وا
در صحنــه داریــم. با این حــال همانطــور که 
کسیناسیون شده است و جای  گفتم گروه وا

نگرانی نیست.
زالی در پاســخ به فضــای طنز ســریال و اینکه 
چقدر می توانــد خال طنز را پــر کند گفت: این 
بلکــه  نیســت  صــرف  طنــز  اصــال  ســریال 
درامی آموزنده و اجتماعی است که از لحظات 
مفرحــی هــم برخــوردار اســت. آنچه کــه مد 
نظر فیلمنامه اســت در درجه اول خانواده و 
اخالق است که در هر قسمت سعی داریم به 

آن بپردازیم.
سریال »خوشنام« به تهیه کنندگی احمد زالی 
و کارگردانی علیرضا نجف زاده ساخته می شود و فیلمنامه اولیه اش توسط محسن کیایی نوشته شده بود. 

فیلمنامه این سریال با قلم فهیمه سلیمانی در حال نگارش برای شبکه یک سیما است.
هومن حاج عبدالهی، شهره لرستانی، فریده سپاه منصور، نیلوفر رجایی فر، محمدرضا داودنژاد، مهرداد 
ضیایی، ساناز سماواتی، الهه جعفری، سیامک ادیب، سلمان خطی، فرزاد حاتمیان، سیدرضا حسینی، 

پروین ملکی، مهری آل آقا بازیگران سریال هستند.

پوستر هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر در اصفهان رونمایی شد :

نقش موثر رسانه ها در زندگی مردم

تهیه کننده سریال »خوشنام«:

گذشت تصویربرداری »خوشنام« از نیمه 

نمایشگاه

جشنواره

سریال

محفل انس با قرآن کریم در مسجد جواد االئمه 
گلپایگان برگزار شد.

 دراین محفل قرآنی، مهدی علی بابایی، از قاریان 
بین المللی و گروه تواشیح نورالهدی شهرستان 

گلپایگان آیاتی را از کالم اهلل مجید قرائت کردند.
سید مســعود خاتمی نماینده مردم گلپایگان و 
خوانسار در مجلس شورای اسالمی در این آئین 
با اشاره به فرهنگ بسیج گفت: بسیجی فرهنگ 
مقاومت است و برای هر مشکل کشور به میدان 
می آید و برای حفظ عقاید و آرمانش، از مال و جان 
و آبــروی خود، ایثار می کنــد و منافع خــود را برای 

مردم هزینه می کند.
در این آئین از فرمانده هان پایگاههای مقاومت 

بسیج گلپایگان با اهدای لوح، تقدیر شد.

اولین نشســت از سلســله نشســت های »بر ما چه 
میرود؟« با محوریت بررسی ارتباط متقابل فرهنگ 
عامه و گســتره های اجتماعی در مــوزه عصارخانه 
شاهی برگزار می شود. در نخستین نشست از سلسله 
نشســت های "بر ما چــه میرود" بــا تمرکز بر بررســی 
ارتباط متقابل فرهنگ عامه و گستره های اجتماعی 
که از سوی موزه عصارخانه شاهی وابسته به سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان 
برگزار می شود، موضوع »اسطوره و فرهنگ عامه، 
کید بر ادبیات عامیانه اصفهان« با حضور »الهام  با تأ

سعادت« بررسی خواهد شد.
فرهنگ عامــه یا فرهنگ مــردم )فولکلور( بخشــی 
از پیکــره کلی در هــر نظام اجتماعی اســت، بخش 
عمــده ای از ایــن میــراث غیر ملمــوس، شــفاهی و 
غیرمکتوب است. ادبیات عامه و فولکلور ازجمله 
مباحث مهم در ادبیات اروپا و همگام با حوزه های 
قوم شناسی و مردم شناسی بوده است که نیمه دوم 
قرن نوزده را باید آغازی بر این رشته در اروپا دانست.

اما ایران و البتــه اصفهان با ویژگی هــای فرهنگی و 
بومی و تاریخی اش همواره موضوع مهمی در زمینه 

ادبیات و قصه ها و افسانه های عامیانه همراه بوده 
اســت و جدا از آن بافت ســنتی و بومی مردم، ابنیه 
تاریخی، مکان ها، پیشه های قدیمی و البته حضور 
رجال و بزرگان و پادشاهان و مرکزیت حکومتی آن در 
دوره های مختلف از دیگر زمینه هایی است که در 

خلق ادبیات عامه این شهر اهمیت دارد.
عالقه مندان برای حضور در این نشست می توانند 
یازدهــم آذرمــاه ســاعت ۱۵:۳۰ به مــوزه عصارخانه 
شاهی، واقع در میدان نقش جهان، بازار عطارها، 
ورودی ســرای مخلص مراجعــه کنند و همچنین 
برای اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۳۲۲۴۱۰۸۷ 

تماس بگیرند.

فیلم سینمایی »پسر« در بیست و هفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم لیستاپاد بالروس موفق به کسب 
جایزه بهترین فیلم بخش ســینمای جوان شــد. 
مشاور رسانه ای این پروژه اظهار کرد: فیلم سینمایی 
»پسر« به کارگردانی نوشین معراجی و تهیه کنندگی 
مهدی فرد قــادری در تازه ترین حضور بین المللی 
خــود در بخش رقابتی ســینمای جوان جشــنواره 
فیلم مینسک معروف به لیستاپاد، جایزه بهترین 
فیلم را از آن خود کرد. علی کشاورز افزود: فیلم »پسر« 
پیــش از ایــن، در بخش مســابقه اصلی جشــنواره 
مسکو، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم انجمن 
منتقدین روسیه و بهترین بازیگر مرد شده و در بخش 
آینده روشن جشنواره روتردام و وایادولید اسپانیا نیز 

به نمایش درآمده است.
وی بابیان اینکــه پخــش بین المللی فیلم »پســر« 
توســط شــرکت پرشــیا فیلــم بــا مدیریــت علــی 
قاسمی انجام شده اســت، گفت: سهیل قنادان، 
ناهید حــدادی، دنیا حیــدری، مجتبــی فالحی، 
اتابــک نــادری، آیســان گل بابایی، کیمیــا کامیار، 
مریم نقیــب و راحله صادقی در ایــن فیلم به ایفای 
نقش پرداخته اند. همچنین علی شورورزی مدیر 
فیلمبــرداری، امین جعفــری صــدا بردار، ســامان 
گذار، رامین نجفی تدوینگر و آرمان  شــهامت صدا
معراجی آهنگساز آن است؛ ضمن اینکه نگار نقوی به 
عنوان دستیارکارگردان و برنامه ریز، فرید آجرلو مدیر 
تولید، الهام اطیابی طراح گریم و ثنا نوروز بیگی طراح 
صحنه اســت و تصحیح رنگ و نور توســط علیرضا 

هدایی انجام شده است.
وی افزود: منشی صحنه نیز معصومه محمدخانی 
است و سمیرا کحالی اجرای گریم را به عهده داشته 
است، همچنین ســمیه شوقیان عکاســی پروژه، 
حسین زارعی طراحی پوستر و مشاور رسانه ای نیز 

علی کشاورز بوده اند.

در جلســه شــورای صنفی نمایش مقرر شــد چهار 
کران اضافه شود. جلسه شورای  فیلم تازه به چرخه ا
صنفی نمایش ۷ آذر ماه تشکیل شد. براساس این 
جلسه مقرر شد فیلم سینمایی »بندر بند« ساخته 
منیــژه حکمــت از ۱۰ آذرمــاه، »جنایــت بــی دقت« 
ساخته شهرام مکری از ۱۷ آذر ماه، »بی همه چیز« 
ســاخته محســن قرایی و »اتومبیــل« از ۲۴ آذر ماه 
به نمایش دربیایند.همچنین در این جلسه مقرر 
کران کمتر از  شد سینماهای سراســر کشــور اجازه ا

سه ســانس هر فیلم را نداشــته باشند مگر سانس 
۱۰ شب به بعد.

در این جلسه، شــورای صنفی نمایش به سازمان 
ســینمایی پیشــنهاد داد تا پایان ســال نسبت به 
پرداخت حمایت کرونایی حداقل به مبلغ یک صد 

میلیون تومان مساعدت کند.
کیــد شــد کــه فیلم هــای  در ایــن جلســه بر ایــن تا
کران می توانند ۳۰ ثانیه  سینمایی طبق آئین نامه ا

تبلیغ تجاری در ابتدای هر فیلم داشته باشند.

در ســفر هیئت عالی رتبه نجف اشــرف به کاشــان 
تفاهم نامه خواهر خواندگی نجف اشرف با کاشان در 
مشهد اردهال امضا شد. شهردار کاشان گفت: این 
ســفر برای عقد تفاهم نامــه اولیه همــکاری میان 
کاشان و نجف اشــرف با هدف ایجاد بســتر قرارداد 
خواهرخواندگی به دعوت شهرداری کاشان صورت 
گرفت.  حسن بخشنده افزود: تسهیل زمینه های 
توســعه صــادرات کاالهــای کاشــان بــه نجــف و 

ساماندهی اعزام زوار عراقی از دیگر توافق های این 
ســفر بــود. وی گفــت: در نشســت مســئوالن اتاق 
بازرگانی، تجار و صاحبان تولیدی کاشان با نجف، 
دو طرف در زمینه افزایش سطح روابط و بهره مندی 
از ظرفیت های موجود ازجمله برگزاری نمایشگاه ها 
و فعال سازی میزهای تخصصی تجاری، به توافق 
رســیدند. وی افزود:در ایــن توافقنامــه مقرر شــده 
بر اســاس برابری و منفعــت متقابل، بــرای ارتقای 
ارتباطات دوســتانه مردمــی و تعامل اقتصــادی و 
تجاری بین دو شهر تالش،و هماهنگی انجام دهند.

گفــت: همچنیــن دو طــرف  کاشــان  شــهردار 
در زمینه هــای اقتصــادی، گردشــگری مذهبــی، 
گردشگری سالمت، تجارت، علم و فناوری، توسعه 
و عمــران شــهری، کشــاورزی، فرهنــگ، ورزش، 
بهداشــت، آمــوزش، پرســنل و غیــره مبــادالت و 

همکاری های فعالی داشته باشند.

گلپایگان  کریم در مسجد جواد االئمه  محفل انس با قرآن 

بر ما چه می رود؟

درخشش »پسر« در جشنواره فیلم لیستا

کران؛ با مصوبه شورای صنفی ا

۴ فیلم تازه به سینماها می آیند

در سفر هیئت عالی رتبه نجف اشرف به کاشان:

کاشان امضای تفاهنامه خواهر خواندگی نجف اشرف با 
 در مشهد اردهال 

خبر

فیلم

سینما

کارگــردان مســتند ظهــور و ثبوت، ســاخت این 
مســتند و تألیف کتاب تاریخ عکاسی اصفهان 
را حاصل تالشی ۲۰ ساله دانســت و گفت: زوال 
آنالوگ و ظهــور دیجیتال یکی از دالیل ســقوط 

عکاسخانه های قدیمی شهر اصفهان است.
مستند ظهور و ثبوت )تکه هایی از تاریخ عکاسی( 
به تهیه کنندگی حامد قصری، یک بــار در خانه 
هنرمندان ایــران و بار دیگــر در کتابخانه مرکزی 
اصفهان و به مناسبت نکوداشــت روز اصفهان 

به نمایش درآمد.
قصــری در ایــن مســتند بــه ســراغ عکاســان و 
و  رفتــه  قدیمی اصفهــان  عکاســخانه های 
بــرای تولید آن بــا ۵۰ نفــر مصاحبه کرده اســت؛ 
چهره هایــی ماننــد فخرالدیــن فخرالدینــی، 
کبــر امامی،  امان الــه طریقــی، رضانور بختیــار، ا
پریسا دمندان، مرتضی بخردی، اشرف السادات 
مقصــودی، مصطفــی و محمدعلی شــیردره، 
مجید کورنگ بهشتی، گوهر کرمی، حجت اله 
مرتضــی  عبداله هاشمی نســب،  الهیــان، 
موذن صفایــی، نادعلــی ارواحــی، غالمرضــا 
قیاسی، اصغر عالقه بند، مرتضی پورموسی، اصغر 
کتچیان، محمد محمدی،  شیرازی، حسن پا

احمد مجدی و دیگران…
          دالیل انحطاط عکاسخانه های 

قدیمی اصفهان
حامد قصری درحاشیه پخش این مستند درباره 
تجربه تولید مستند ظهور و ثبوت اظهار داشت: 
دالیــل مختلفــی باعث شــد عکاســخانه های 
قدیمی اصفهــان یکــی پــس از دیگــری رو بــه 
انحطاط برود و هیچ کدام از آنها حضور فیزیکی و 
ظاهری نداشته باشد و از آنها تنها یک اسم باقی 
بماند. زوال آنالوگ و ظهور دیجیتال یکی از دالیل 
سقوط عکاسخانه های قدیمی شهر اصفهان 
محسوب می شود و بخش بزرگی از این موضوع 

گریبان کل جهان عکاسی آنالوگ را گرفت.
ک که از سال ۱۸۸۹ میالدی حلقه  وی افزود: کدا
فیلمی را اختــراع کرد که شــفاف و انعطاف پذیر 
بود و دوربین هایش تمام جهان را تسخیر کرد، 
تولیــدات خود را تــا جایی ادامــه داد که تا ســال 
۱۹۹۹ میــالدی بیــش از ۸۰۰ میلیــون رول، تنها 
ک در  در آمریکا به فروش برســاند اما فروش کدا
کم شــدن دیجیتال به یک دهم  ســال های حا
رسید و در ادامه، بازنشستگی حلقه های فیلم 
گر فیلمی هم در  به صورت رســمی اعالم شــد و ا
کارخانه های مختلف و برندهای عکاسی تولید 
شد بیشتر جنبه سمبلیک داشته و دارد تا جایی 
گــر می خواهــی یک عکس  کــه گفته می شــود: ا
تمام هنری بگیری به سراغ آنالوگ برو، فیلم بخر 

و عکاسی کن.
کارگردان مســتند ظهــور و ثبــوت بــا بیان اینکه 
زوال آنالوگ و ظهور دیجیتال در ابتدا با مقاومت 
عکاســان اصفهان روبــه رو شــد، ادامــه داد: اما 
عکاســانی کــه فرزندان شــان هــم در کنــار آنهــا 
کار می کردنــد و بــه نــوآوری جدیــد عالقه منــد 
بودنــد توانســتند قــدری از شکســت تجــاری 
عکاسخانه های پدرانشان بکاهند اما دیجیتال 
کار خــودش را کــرده بــود و گویی کاری از دســت 

هیچ کس برنمی آمد.
          تاریخ عکاسی شهر رو به زوال

قصــری گفــت: وقتــی بــه ســراغ رضــا فــرزان که 
عکاســخانه زیبــا را در خیابان خــوش اصفهان 
داشت می رفتم، با چهره ای فرتوت از گذر زمان 
و نگران آینده تاریخ عکاسی روبه رو می شدم. او 
حتی از به کار بردن کلمه تکنولوژی امتناع کرد و 
تمام سیر زندگی اش را در گذشته می دید. هفت 
دهه عکاسی مستمر و سال ها ریاست اتحادیه 
عکاسان اصفهان در گذشته او را به جایی رسانده 
بود که کمتر کسی پا به عکاسخانه او می گذاشت. 
استاد تا آخرین لحظه عمر خود عکاسخانه اش 
را حفظ کرد و می گفت اینجا تاریخ عکاسی این 

شهر است.
وی از اجتماع هــا، معماری و اتمســفر اصفهان 
عکس هــای بی نظیــری داشــت و تنهــا بــه 
عکس های پرسنلی و خانوادگی بسنده نمی کرد. 
او عکاسخانه اش را یک موزه می دانست و وقتی 
تصویری از عکس هایــش را انتخــاب می کردم، 
شماره آن را با دقت و وسواس یادداشت می کرد 
و چنــد روز بعد عکــس تاریخــی خــود را تحویل 

می گرفت.
          یک موزه عکس برای حفظ میراث 

عکاسان اصفهان نداریم
وی گفــت: حفــظ میــراث عکاســان اصفهــان 
حداقل با ایجاد یک مــوزه عکس در این شــهر و 
زنده نگه داشتن یاد عکاسان به نام و تاریخ ساز 
میســر بود که با بی توجهــی، نه تنها بســیاری از 
آنــان در بی خبری فوت کردند که شیشــه های 
گیر و به دردنخور  عکس آنها هم تنها وسایل جا
برای ورثه محســوب می شــد و به آســانی از بین 
رفت. با از میان رفتن آنها بخش زیادی از اسناد و 
اطالعات فرهنگی و هنری چهار نسل که به یک 
قرن گذشته بازمی گشت برای همیشه نابود شد.

کارگردان مستند ظهور و ثبوت:

ظهور »دیجیتال«
 عکاسخانه های قدیمی 
اصفهان را به اغما برد

مستند
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در روز اشتباهات دفاعی ادامه دار نساجی رخ داد

درخشش شهریار و تثبیت صدرنشینی سپاهان
تیم فوتبال ســپاهان با گل های 
شهریار مغانلو برابر نساجی پیروز 
شــد تا بــه صدرنشــینی خــود در 

لیگ برتر ادامه دهد.
در چارچــوب رقابت هــای هفتــه هفتــم لیــگ برتر 
فوتبال، تیم های ســپاهان و نســاجی در ورزشگاه 
نقش جهان به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار 
در نهایــت با پیــروزی ۲ بــر صفر ســپاهان بــه پایان 

رسید.
سپاهان در حالی بازی را آغاز کرد که مطابق انتظار از 
همان ابتدای بازی با تفکر هجومی به دنبال گلزنی 
گردان محرم که به لطف پرس موفق از یک  بود. شا
کثر دقایق بازی صاحب  سوم دفاعی نســاجی در ا
توپ و میدان بودند چندین بار روی حمالت متنوع 
روی دروازه نســاجی خطرساز ظاهر شدند تا اینکه 
باالخره در دقیقــه ۳۰ این شــهریار مغانلو، مهاجم 
محبوب سپاهانی ها بود که روی یک موقعیت تک 
به تک قفل دروازه نساجی و البته گلزنی خودش را 
باز کرد. پس از گل نساجی هرچند کمی پیش کشید 
و در صدد زدن گل تساوی برآمد اما باز این سپاهان 
بــود کــه در دقایــق پایانی نیمــه نخســت چندین 
موقعیت خوب در فاصله چند دقیقــه روی دروازه 
نســاجی به وجود آورد که البته هیچکــدام تبدیل 
به گل نشد تا نیمه نخســت با پیروزی سپاهان به 

پایان برسد.
طالیی پوشــان کــه بــه نظــر در روز خوب خــود قرار 
داشــتند نیمــه دوم را هــم هجومی همراه بــا پرس 
از جلو آغاز کردنــد و همچنان تشــنه زدن گل های 
بیشتر بودند. ســپاهان که بر خالف نیمه نخست 
با بازی بســته و دفاعی نســاجی رو به رو نشــده بود 
گل دوم را هم روی استفاده از عمق نساجی باز هم 
توسط مغانلو به ثمر رســاند تا گام بلندی به سوی 
کسب ۳ امتیاز خانگی برداشته باشــند. بازی بعد 
از ایــن گل دوم و تعویض هایی که ســپاهان انجام 
داد به اصطــالح از تب و تــاب افتاد و بــا وجود اینکه 
در ضــد حمــالت بازیکنــان ســپاهان فضاهــای 
خوبی برای ایجاد موقعیت و زدن گل های بیشــتر 
داشــتند اما در نهایت همان دو گل شهریار مغانلو 
تعیین کننده نتیجه بازی بود تــا روند پیروزی ها و 

صدرنشینی سپاهان ادامه پیدا کند.

ســپاهان با ایــن پیــروزی 
۱۶ امتیازی شــد و بدون 
توجه به ســایر نتایج به 
صدرنشــینی خــود در 

جدول ادامه داد.

          شرمنده مردم 
اصفهان هستم

سرمربی تیم فوتبال 
ســپاهان گفــت: بــه 

عنوان یــک اصفهانی 
شــرمنده مردم شــهرم 

هستم و تالش می کنیم 
با نتایج و بازی هایمان آنها 

را خوشحال کنیم.
به گزارش ایسنا، محرم نویدکیا 

در نشســت خبری بعــد از بازی 
با نســاجی که با پیروزی ۲ بر صفر 

تیمش همراه بــود، اظهارکرد: بازی 
کتیکی و خیلی خوبی به ویژه برای  تا

هوادارانــی بــود کــه از طریــق تلویزیون 
بازی را تماشا می کردند. نیمه اول پایاپای 
بود ولی ما تا قبل از این که به گل برســیم 
بازی خیلــی معمولی ای داشــتیم و بعد 
از زدن گل اول، شــرایطمان خیلــی بهتر 
شــد و موقعیت های بهتری روی دروازه 

نساجی ایجاد کردیم.
کــرد: نیمــه دوم هــم چــون نســاجی  وی بیــان 
می خواست امتیاز بگیرد و فضاهای فوق العاده ای 
در اختیار ما قرار داد، سعی کردیم استفاده کنیم اما 
متاسفانه در ضربات آخر با دقت نبودیم 
و موقعیت هــای زیادی را از دســت 

دادیم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان 
گفــت:  نســاجی در هفــت 
بازی ای که ما داشتیم، 
کــه  تیمی بــود  تنهــا 
توانســت اینقدر بــه 
دفاع ما در نیمه دوم 
فشار آورد. تیم قابل 
کــه  احترامی اســت 
در اصفهان اینگونــه 

بازی کرد.
وی افــزود: در نیمــه دوم کمی نظــم 
کتیکــی را کــه باید داشــته باشــیم،  تا
نداشــتیم. درست اســت که تیم من 
بــرده اســت و بایــد خوشــحال باشــم 
اما به خاطر ایــن کــه در بخش هایی از 
بــازی نظــم الزم را نداشــتیم بــرای مــن 
سخت اســت و باید این هفته فوق العاده 
درخصوص ایــن موضوعــات حــرف بزنیــم و 
نباید بگذاریم دقایقی بازی را از دســت بدهیم. 
گر این  گر موقعیت های زیادی ایجاد کنیم. ا حتی ا
نظم را بــه حالت قبــل برگردانیــم می توانیــم بازی 

بهتری انجام دهیم.
نویدکیــا دربــاره مغانلــو و گلزنــی او هــم گفــت: اول 
باید دربــاره ســجاد حرف بزنــم که مهاجــم هدف 
است و ســال گذشــته نیز آقای گل شــد و بهترین 
بازی ها را بــرای مــا انجام داده اســت اما امســال 
از خودگذشــتگی کــرده و بــه عنــوان وینگــر بــه 
تیــم کمــک می کنــد. او را درک می کنــم امــا بــه 
خاطــر شــرایط تیم ایــن کار را انجــام می دهد. 
مغانلــو در بازی هــای قبــل هم تــالش می کرد 
اما موقعیت هــای زیادی نصیب او نمی شــد. 
خوشــبختانه در ایــن بــازی از موقعیت هایش 
استفاده کرد و یکی دو موقعیت ایده آل دیگر هم 

داشت که از بازیکنی مثل شهریار توقع داریم باز هم 
بهتر و بهتر باشد زیرا آنها فوتبالیســت های تراز اول 
هستند و خوشــحالم چنین مهاجم و وینگرهایی 
دارم. مطمئنم هفته به هفته بیشتر به تیم کمک 
می کنند. همه فکر می کنند که وینگر باید صرفا گل 
بزند اما برای مــن چیزهای دیگری مهم اســت که 
گر در شــرایطش قرار  بازیکنانم انجــام می دهنــد و ا

بگیرند، گل هم می زنند.
وی در پایــان گفــت: به عنــوان یــک اصفهانی باید 
بگویم کــه شــرمنده مــردم شــهرم هســتم و تالش 
می کنیم با نتایج و بازی هایمان آن ها را خوشحال 

کنیم.
          بازی با سپاهان، نابرابر بود

مربــی تیــم فوتبــال نســاجی دربــاره بــازی تیمش 
با ســپاهان گفت: شــرایط بــازی نابرابر بــود و تمام 

مهره هایمان را در اختیار نداشتیم.
به گزارش ایسنا، شــاهرخ بیانی،  مربی تیم فوتبال 
نساجی در نشســت خبری بعد از بازی با سپاهان 
که با شکست ۲ بر صفر تیمش همراه بود، اظهارکرد: 
به تیم خوب سپاهان و کادرفنی تیم و بازیکنانشان 
تبریک می گویم. سپاهان تیم بسیار خوب و قابل 

احترامی است. 
پنج، شش بازیکن تیم ما بیمار بودند و سه نفر را هم 
اصال نیاوردیم اما باخت را توجیه نمی کنیم. جوانانی 
که بازی کردند خیلی خوب کار کردند و بازی خوبی 
کتیکی دو  بود. من فکر می کنم سرعت بازی و کار تا

تیم خوب بود.
بیانی در ادامه گفــت: بازیکنان ما جــوان و ۲۱ و ۲۲ 
ســاله بودند و بازی اول یا دومشــان بود. آنها قابل 
قبــول بــازی کردنــد. امیــدوارم در بازی هــای بعــد 

بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم.
وی عنوان کرد: هر تیمی که مقابل آن بازی می کنیم 
نقطــه قــوت و ضعــف آن را می دانیــم و روی آن هــا 
کار می کنیم. ســپاهان واقعا قابل احترام  و پرمهره 
است. ضمن این که بیشــتر نفرات آن ها عضو تیم 
ملی هستند. ما روی ضعف پشت دفاع حریف هم 
کار کرده بودیم ولی شــرایط بازی نابرابــر بود و تمام 
مهره هایمان را در اختیار نداشتیم و سپاهان هم از 
اشتباهات ما روی تجربه اش استفاده کرد. به آن ها 

تبریک می گویم.

خبر

مهاجم ایرانی پورتو نامزد جایزه پوشکاش ۲۰۲۱ برای 
تصاحب عنوان بهترین و زیباترین گل فوتبال جهان 
شد. به گزارش ایسنا، مهدی طارمی، مهاجم ایرانی 
پورتو که در ســال گذشته گل های زیبایی را به ثمر 
رسانده بود، نامزد جایزه پوشکاش شد. این جایزه 
به زیباترین گل فوتبال جهان تعلق می گیرد که هر 

سال در مراسم بهترین های فیفا اهدا می شود.
برای جایزه پوشکاش امســال عالوه بر گل مهدی 
طارمی، گل های لوییس دیــاز، گائوتر هین، اریک 
المال، والنتینــو الزارو، ریاض محرز، ســاندرا آنســاه، 
وانجلیــس پاولیدیــس، دانیال ســانچس، پاتریک 

شــیک و کارولیــن ویــر بــرای رای گیــری انتخــاب 
شده اند.

عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک 
گفت: با برگزاری انتخابات در جلسه اول کمیسیون 

مخالف بودم، اما اعتراضم فایده ای نداشت.
شــهربانو منصوریان عضو کمیســیون ورزشکاران 
کمیته ملی المپیک با اشاره به اعتراضش نسبت 
به انتخابات در این کمیســیون گفت: جلسه اول 
قرار بود، برای دریافت ابالغ ها باشد، اما انتخابات 
رییس و نایب رییس کمیسیون ورزشکاران انجام 
شد که با آن مخالفت کردم. معتقدم، نامزد ها ابتدا 

باید برنامه های خود را اعالم کنند.
وی افــزود: خیلی هــا در جلســه مخالــف برگــزاری 
انتخابات بودند، اما این اعتراض را قبول نکردند. در 
حالی که برای کار به این کمیسیون آمده ایم و نباید 

اختالف داشته باشیم.
قهرمان تیم ملی ووشو گفت: چهار نفر از قهرمانان 
در جلسه اول کمیسیون ورزشکاران غایب بودند و 
شک نکنید، انتخابات مهندسی شده بود، چون 

غیر از این ممکن نیست.

رئیس فدراسیون دو و میدانی گفت: با توجه به نرخ 
باالی ارز توان به کارگیری مربی خارجی را نداریم و 
تالش می کنیم دانش مربیان داخلی را ارتقا دهیم.
هاشم صیامی درحاشیه دیدار رئیس فدراسیون 
دو و و میدانــی بــالروس بــا وزیــر ورزش افــزود: 
استعداد های خوبی در رشته های پرتاب دیسک 
و چکش در کشــورمان داریم و حتــی در المپیک 
مدال کسب کرده ایم و بالروس هم دارای مربیان 
خوبی در زمینــه رشــته های پرتابی اســت. برای 
همین با فدراسیون دو و میدانی بالروس تفاهنامه 

همکاری امضا کردیم.
وی ادامه داد: قرار شــد ورزشکاران ما در تابستان 
در بالروس اردو بزنند و در زمستان هم ورزشکاران 
کشــورمان  گرمســیری  بالروســی در مناطــق 
اردوهایشان را برگزار کنند و ورزشکاران ما می توانند 
بــا ورزشــکاران مطــرح بالروســی تمریناتشــان را 

برگزار کنند.

رئیس فدراســیون دو و میدانی گفت: استخدام 
مربیــان خارجی بــا توجه بــه نــرخ بــاالی ارز برای 
فدراسیون بسیار دشــوار اســت و به همین علت 
تالش می کنیم سطح فنی و دانش مربیان داخلی 
را ارتقا دهیم و باید از ظرفیت کشور های که در دو 

ومیدانی مطرح هستند، استفاده کنیم.
صیامی افزود: فدراسیون دو و میدانی پیش از این 
هم با فدراســیون های دو و میدانــی ترکیه و هند 

تفاهنامه های همکاری امضا کرده بود.

وزیر ورزش و جوانان درباره دیدار شهرآورد تهران 
در چاچوب هفته هشتم لیگ برتر گفت: حضور 

هواداران در ورزشگاه مشخص می  شود.
به گزارش ایرنا، سیدحمید سجادی این اظهارات 
را پس از پایان دیدار رئیس فدراسیون دوومیدانی 
بالروس با وی در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد 
و افزود: به عنوان جامعه ورزش عالقه مند هستیم 
هواداران در ورزشــگاه ها حضور داشــته باشند و 
تفکر من این اســت ورزش به معنــای واقعی اش 
برگزار شود که یکی از لذت های رقابت های ورزشی 

گران است. حضور تماشا

وی اظهــار کــرد: تصمیــم نهایــی دربــاره حضــور 
تماشاچیان در شهرآورد تهران مشخص می شود 
و تــالش می کنیــم در صــورت امکان، ایــن اتفاق 
گر در  بیفتد. از هم میهنان عزیز اجازه می خواهم ا
هر صورت و به هر دلیلی در ستاد مقابله با کرونا و 
گران  شورای تأمین استان قرار شد حضور تماشا
را در شهرآورد پایتخت نداشته باشیم ما را تحمل 

کنند و صبوری به خرج بدهند.
گر قرار شــد  وزیــر ورزش و جوانــان اضافــه کــرد: ا
گر نداشته باشیم به عنوان خادم ورزش  تماشا
و جوانان از آنها عذرخواهی می کنم و می خواهم 
گــر  بــه احتــرام کادر درمــان تمکیــن کننــد و ا
مجوزی صادر شــد تا با تعــداد محــدود میزبان 
گرانی از هــر ۲ تیم در  هــواداران باشــیم و تماشــا
ورزشگاه حضور داشته باشند، دستورالعمل ها و 
فاصله گذاری را رعایت کرده و دست کم خودمان 

مراعات کنیم.
شهرآورد پایتخت در چارچوب هفته هشتم لیگ 
برتر فوتبال باشگاه های کشور روز شنبه )۱۳ آذر( از 
ساعت ۱۶ در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

قاســمپور با اعالم اتحادیه جهانی کشــتی برترین 
آزادکاران وزن ۹۷ کیلوگرم سال ۲۰۲۱ جهان شد.

به گزارش  فدراســیون کشــتی، کامران قاســم پور 
به عنوان نفر اول وزن ۹۲ کیلوگرم، حسن یزدانی و 
ع به عنوان نفر دوم اوزان ۸۶ و ۱۲۵  امیرحسین زار
کیلوگرم و محمد نخودی به عنوان نفر سوم وزن ۷۹ 

کیلوگرم شناخته شدند.
در سال ۲۰۲۱ و برای تعیین بهترین کشتی گیر سال 
سیستم معمول رده بندی اتحادیه جهانی در نظر 
گرفته شــد و تعییــن رده بهترین ورزشــکار ســال بر 

مبنای نتایج رویداد های زیر گرفته شد:
رقابت های بین المللی جــام ماتئو پلیکونه ایتالیا 

۲۰۲۱
رقابت های قهرمانی قاره ها

رقابت های بین المللی اوپن لهستان ۲۰۲۱
مسابقات المپیک توکیو ۲۰۲۱

مسابقات جهانی ۲۰۲۱ اسلو نروژ.
با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۱ رقابت های المپیک 
و جهانی برگزار شــد، برای مــدال آوران المپیک در 
قیاس با مدال آوران جهانی ۲۰ درصد امتیاز بیشتر 

تعلق گرفت.
اتحادیه جهانی بر خالف دوره های پیشین که به 
برترین کشتی گیران هر رشــته جوایز نقدی اهداء 
می کرد در پایان سال ۲۰۲۱ به کشــتی گیران برتر ۱۰ 
وزن آزاد، فرنگــی و بانوان در مجموع ۶۰۰ هــزار دالر 
جایزه نقدی پرداخت خواهد کرد؛ بنابراین در پایان 
سال به نفرات برتر رده بندی در هر وزن جوایز دالری 

به این شرح تعلق می گیرد:
نفر اول: ۱۰۰۰۰ دالر
نفر دوم: ۷۰۰۰ دالر

نفر سوم: ۳۰۰۰ دالر.

طارمی نامزد جایزه پوشکاش شد
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کمیسیون ورزشکاران اعتراض منصوریان در 

توان استخدام مربی خارجی نداریم

گران  سجادی: تصمیم در مورد حضور تماشا
در شهرآورده مشخص خواهد شد

قاسم پور بهترین آزادکاران وزن ۹۷ کیلوگرم جهان شد

خبر

ســرمربی تیم ملی بســکتبال با ویلچــر جوانان 
گفت: در بازی های پاراآسیایی بحرین به دنبال 

قهرمانی هستیم.
کی ســرمربی تیــم ملی بســکتبال با  عباس خا
ویلچر جوانان افزود: شــش مرحله اردو را پشت 
کنون با ترکیبی که مد نظرمان  سر گذاشتیم و ا
بود راهی بحرین شدیم. در تیم ملی دو بازیکن 
لژیونر داریم. در تمام مراحل اردو ها تالش کردیم 
ســطح فنی بازیکنان را بــا تمرینــات تکنیکی و 

تاکتیکی ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: خوشــبختانه به لحــاظ آمادگی 
جســمانی و فنــی تیــم ملــی در شــرایط خوبی 
قرار دارد. امیدوارم با کســب بهترین نتیجه در 
بازی های پاراآسیایی بتوانیم دست پر به کشور 

برگردیم.
کــی افــزود: مســابقات بــه صــورت دوره ای  خا
است و تمام هشــت تیم حاضر در این رویداد با 
یکدیگر به رقابت می پردازند تا چهار تیم نهایی 
مشــخص شــود و پــس از آن دیــدار رده بندی و 
فینال برگزار خواهد شد که تمام تالش ما ابتدا 
حضور در فینال مسابقات و سپس کسب عنوان 

قهرمانی است.
وی افزود: تیم هــای خوبی در ایــن دوره حضور 
دارند و ما برای تمام بازی هایمان برنامه ریزی 

داریم تا بتوانیم اهدافمان را محقق سازیم.
سرمربی تیم ملی گفت: از مسئولین کمیته ملی 
پارالمپیک و فدراسیون برای تمام حمایت هایی 
که از تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان داشتند 

تشکر و قدردانی می کنم.

بازیکنان والیبال نشسته سپاهان به اردوی تیم 
ملی دعوت شدند.

شش نفر از بازیکنان تیم والیبال نشسته فوالد 
مبارکه سپاهان به دومین مرحله اردوی آمادگی 
تیم ملی والیبال نشســته بانــوان از کــه دهم تا 
هفدهــم آذر ماه ســال ۱۴۰۰ در کمــپ تیم های 

ملی فدراسیون برگزار می شود، دعوت شدند.
بــه گزارش ایســنا، زینــب ملکــی، زهــرا عبدی، 
مهری فالحی، بتول خلیل زاده، فاطمه جهانی 
و ســپیده جمال دوســت نفراتــی هســتند کــه 
تمرینات خود را زیرنظر مریم ایرانمنش سرمربی 

و پروانه باغبانیان انجام خواهند داد.

تیم ملی بسکتبال ایران در یک بازی برتر بحرین 
را شکست داد.

تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدار خود 
از پنجره نخســت انتخابی جام جهانــی ۲۰۲۳ 
مقابل بحرین به میدان رفت و با نتیجــه ۱۰۰ بر 

۶۴ پیروز شد.
ملی پوشــان ایران در هر چهار کوارتــر امتیازات 
بیشتری کسب کردند و به ترتیب ۲۴ بر ۱۷، ۲۵ بر 

۱۸، ۲۳ بر ۱۵ و ۲۸ بر ۱۴ پیروز شدند.
تیم ایران در اولین دیدار  خود ۵ آذر ۱۴۰۰ در سالن 
بسکتبال آزادی به مصاف بحرین رفت و در پایان 

با نتیجه ۸۲ بر ۶۶ حریف خود را شکست داد.  
ایران در گروه D با قزاقســتان، بحرین و ســوریه 
همگروه است و در ادامه این رقابت ها ۵ اسفند 

۱۴۰۰ مقابل قزاقستان قرار می گیرد.  

ارســالن کاظمی و بهنام یخچالی به ترتیب 
تاثیرگذارترین و امتیازآورترین بازیکنان ایران 

مقابل بحرین بودند.
 به گزارش ایسنا، تیم ملی بسکتبال ایران در 
دومین دیدار خود از پنجره نخست انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۳  مقابل بحرین به میدان 

رفت و با نتیجه ۱۰۰ بر ۶۴ پیروز شد.  
کاظمی بــا  در پایان ایــن دیــدار ارســالن 
تاثیرگذاری ۳۸، ارزشمندترین بازیکن ایران 
مقابل بحرین بود. او ۱۴ امتیاز کســب کرد، 
۱۷ ریبانــد و ۲ توپ ربایــی داشــت و ۶ پاس 

منجر به گل نیز ثبت کرد.
بهنام یخچالی هــم در این دیــدار ۲۲ امتیاز 
کسب کرد و امتیازآورترین بازیکن زمین بود.
محمــد  و   ۱۷ نیــز  حســن زاده  محمــد 
جمشیدی  ۱۶ امتیاز کسب کردند. ارسالن 
کاظمی بــا ۱۴، ســعید داورپنــاه ۱۳، ســجاد 
مشــایخی ۸، مهــدی کامرانــی ۶ و ســاالر 

منجی ۴ امتیاز بدست آوردند.

بسکتبال با ویلچر؛ به دنبال
 قهرمانی در بازی های 

پاراآسیایی بحرین

شش تایی های والیبال
 نشسته سپاهان در اردوی 

تیم ملی

بسکتبالیست های ایران
کردند  بحرین را ۱۰۰ تایی 

آمار بازی ایران- بحرین؛
 کاظمی ارزشمندترین، 
یخچالی امتیازآورترین

سرمربی تیم والیبال سپاهان معتقد است، با وجود 
فشار بازیکنان شهداب بر تیمش در هفته دهم لیگ 
برتر تداوم در حمالت رمز موفقیت و رسیدن به پیروزی 

تیمش بود که توانستند نوار پیروزی های خود را ادامه دهند.
رحمان محمــدی راد در گفــت وگو با ایســنا در خصوص بــازی تیمش از 
هفته دهم لیگ برتر والیبال در مقابل شهداب یزد که با برتری ۳ بریک 
ســپاهان به پایان رســید، اظهارکرد: هر دو تیم والیبــال زیبا و با کیفیتی 
به نمایش گذاشــتند که جای تبریک دارد. با توجه به شناخت دو تیم 
از یکدیگر کــه در جریان بازهای گذشــته به دســت آورده بودیــم به ویژه 

در تورنمنت چهارجانبه اصفهان ســطح کیفی بــازی خود بــود وهر دو 
تیم بهترین بازی خــود را به نمایش گذاشــتند. وی افزود: به مجموعه 
ســپاهان تبریک می گویم و تیم خودم که توانســتیم نــوار پیروزی های 
خود را ادامه دهیم و این دهمین بــرد ما بود که در روحیه بازیکنان تاثیر 
زیادی دارد، پخش مسابقه از طریق تلویزیون اینترنتی باشگاه موجب 
گر باشند و  شده تا طرفداران والیبال و سپاهان بازی های زیبایی را تماشا
گران در سالن ها باشیم تا انرژی مثبت  امیدوارم زودتر شاهد حضور تماشا
آنها به تیم تزریق شود. وی در خصوص افت وخیزهای بازی و فشاری که 
تیم شهداب روی تیمش وارد کرد، گفت: جدای از نتیجه و بازی که ما در 

مقابل شهداب انجام دادیم، فکر می کنم آنها نیز یکی از بهترین بازیهای 
خود تا این مرحله لیگ انجام داد و مشخص بود برای بازی مقابل تیم ما 
برنامه دارد و همین مسئله موجب شد تا کیفیت بازی فوق العاده باال برود. 
سرمربی تیم والیبال سپاهان، خاطرنشان کرد: یکی از نکات مثبت تیم 
سپاهان تداوم در حمالت بود که توانستیم از طریق آن به پیروزی برسیم، 
البته که در برخی مواقع از بازی تیم حریف با سرویس های خوب پرشی که 
می زد به ویژه بازیکنی مثل حاجی پور دریافت های اول ما کمی با مشکل 
روبرو شد، اما توانستیم بازی را مدیریت کنیم و در حمله موفق عمل کنیم.
وی در خصوص ست سوم که منجر برتری تیم شهداب شد، اضافه کرد: 
ست سوم دو تیم فشار زیادی بر روی هم وارد کردند و شهداب عملکرد 

خوبی داشت و مستحق برد در ست سوم بود.
سرمربی تیم والیبال سپاهان درباره داوری و اعتراضی که بازیکنانش به 
داور داشتند، گفت: با توجه به کیفیت و سطح بازی، هیجان بازیکن بود 

که داوران را کنترل کردند و مشکل خاصی به وجود نیامد.
محمدی راد حضور تیم های امید و جوانان والیبال سپاهان تیمش را 
مثبت ارزیابی کرد و افزود: بازی های با چنین کیفیتی می تواند درس های 
بزرگی برای آنها داشته باشد، تماشای بازی بازیکنانی که ۲ المپیک را در 
کارنامه خود دارند، دیدن توانایی و رفتارهای آنها می تواند کالس درس 
بزرگی برای این بازیکنان که ابتدای راه هستند باشد. جا دارد از مجموعه 
سپاهان که به این مسئله ورود کرده و برنامه ریزی خوبی در این زمینه 
کرده است، تشکر کرد. این بازیکنان آینده سازان والیبال استان و کشور 

هستند و فصل بسیار خوبی است تا بتوانند از این کالس استفاده کنند.
سرمربی تیم والیبال سپاهان با اشــاره به بازی بعدی تیمش در مقابل 
سایپا گفت: هر بای برای ما اهمیت خاص خود را دارد، سعی می کنیم 
کیفیت و خوبی به  با توجه به آنالیزی که از تیمها داریم بتوانیم بــازی با
نمایش بگذاریم و بتوانیم کیفیت بازیکنان و سالمت آنها را تا پایان لیگ 

در سطح خوبی نگه داریم.

سرمربی تیم والیبال سپاهان: 

تداوم در حمله رمز پیروزی تیم ما بود

خبر

عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، برای عضویت در هیئت اجرایی این کمیته 
نامزد می شود.  احسان حدادی عضو کمیسین ورزشکاران کمیته ملی المپیک گفت: برای 
پست رییس و نایب رییس کمیسیون نامزد نشدم، اما برای عضویت در هیئت اجرایی کمیته 

کاندید می شوم.
وی افزود: امیدوارم فــردی که می خواهد، برای هیئت 
اجرایی کمیته ملی المپیک انتخاب شود، از بیرون تحت 
فشار قرار نگیرد و برای منافع شخصی رای خود را تغییر 
ندهد و به نفع فردی رای ندهد که توانایی الزم در کمیته 

ملی المپیک ندارد.
نایــب قهرمــان پرتــاب دیســک المپیــک لنــدن گفت: 
جامعه ورزش با رای دادن به ما برای ورود به کمیسیون 
ورزشکاران، اعتماد کرده است و باید از حق ورزشکاران 

دفاع کنیم.
وی افزود: در جلسه اول کمیسیون ورزشکاران با وجود 
رای گیری بــرای انتخــاب رییــس و نایب رییــس، برای 
انتخاب عضو هیئت اجرایی مخالفت کردم، چون حسن 
یزدانی و محمدرضا گرایی قهرمانان بزرگ کشتی، هادی 

ساعی و ندا شهسواری غایب بودند.

حدادی در خصوص اعتراض فدراسیون کشتی مبنی بر مهندسی در انتخابات این کمیسیون و شکایت به مجامع 
بین المللی گفت: با شناختی که از درایت دبیر دارم، این قهرمان المپیک مدیری نیست که به اصطالح "حرف 

خانه را در کوچه بزند" و این موضوع قطعا حل می شود.
وی افزود: فدراسیون کشتی توقع دارد، نماینده دیگری 
هــم در ایــن کمیســیون داشــته باشــد، نمی دانم، این 
توقع به حق است یا نه، اما به احترام قهرمانان المپیکی 
غایــب در جلســه اول، درخواســت کردیــم تــا انتخــاب 
نماینده کمیسیون در هیئت اجرایی به جلسه بعدی 

موکول شود.
نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک گفت: خیلی ها که 
حمایت شده بودند، دوست داشتند که در همین جلسه 
اول کمیسیون، همه چیز تمام شــود، در حالیکه اعالم 
کرده بودند، این جلسه برای دریافت حکم ها است و بعدا 

به انتخاب رییس و نایب رییس کمیسیون تبدیل شد.
وی افزود: کســی که برای ریاســت نامزد می شــود، باید 
برنامــه داشــته باشــد، کســی در ایــن جلســه برنامه ای 
نداشت، اما ایرادی ندارد، بدون برنامه هم می شود کار 

کرد و این اتفاق را به فال نیک می گیریم.

کمیته ملی المپیک نامزدی حدادی برای هیئت اجرایی 

خبر



سال پنجم - شماره 129۰
چهارشنبه  1۰  آذر 1۴۰۰ - 2۵ ربیع الثانی 1۴۴۳
17 دسامبر     2۰21 سالمت

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۴۲8 و ۳۴۲9 
مورخه ۱۴۰۰/۰7/۱۳ خانم زهره مهدیه نجف آبادی فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 
و آقای علی مداحیان نجف آبادی فرزند رضا  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
۱۱۴/۶۶ مترمربع قسمتی از پالک شماره 7۴۳  اصلی واقع در قطعه۴ نجف آباد  بخش ۱۱ 
حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰8/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۲۲۱8۰/ م الف
آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
شماره: ۱۳99۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰8۲۰۰، تاریخ: ۱۳99/۰8/۰۲، رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۳۲8۰۱ مورخ 98/۱۰/۰8 دفتر ۳۲ 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم عطیه حاجیان 
فروشانی به شناسنامه شماره ۱۱۳۰۶۰۶7۵9 کدملی ۱۱۳۰۶۰۶7۵9 صادره خمینی شهر 
فرزند محمدتقی نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۳۰/8 مترمربع 
پالک شماره ۲۱۱ فرعی از ۱۰۶ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند ۳۲8۰۱ مورخ 98/۱۰/۰8 دفتر ۳۲ و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم عبداله پریشانی فروشانی به شناسنامه شماره ۲۲۲ 
کدملی ۱۱۴۱۱۰۱8۳۱ صادره خمینی شهر فرزند ذوالفقار نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱۳۰/8 مترمربع پالک شماره ۲۱۱ فرعی از ۱۰۶ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: 
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۳۲8۰۱ مورخ 98/۱۰/۰8 دفتر 
۳۲۲ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم غالمرضا محمدی 
فروشانی به شناسنامه شماره ۳۳۳ کدملی ۱۱۴۱۵9۲7۶۲ صادره فرزند نوروزعلی نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۵۰/۱۵ مترمربع پالک شماره ۲۱۱ فرعی از ۱۰۶ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۰ - رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۲۲۱۰۱ / م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۱۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیات چهار آقای محمد 
حقیقی به شناسنامه شماره ۱7۲ کدملی ۱۲۴9۴۶7۰7۱ صادره نایین فرزند علی اصغر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰9 مترمربع پالک 
شماره ۴8 فرعی از ۱۴87۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۱۱۱7 
مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیات چهار خانم ملیحه موسوی به شناسنامه شماره ۳8۰ کدملی 
۴۴۴9۶789۳۱ صادره اردکان فرزند سیدمرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۲۰9 مترمربع پالک شماره ۴8 فرعی از ۱۴87۴ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۰ – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۲۲۶97 / م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰۶ هیات دو آقای محسن 
خدادادی کلیشادی به شناسنامه شماره ۱۲۳ کدملی ۱۲89۳۲۰۲9۲ صادره اصفهان فرزند 
نوروزعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶۵/7۳ مترمربع از پالک شماره ۳۲۴ و 
۳۲۵ فرعی از ۱۴9۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال 9۳۵۵۵، 7۴/۳/۲۴ دفتر ۳۴ اصفهان بوده. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰9/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان موسوی – ۱۲۳۲78۵ / م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۱98 مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰۳ هیات سه آقای حسین 
عباسی قورتانی به شناسنامه شماره ۳۰8 کدملی ۵۶۵9۲۵۰۲97 صادره کوهپایه فرزند 
علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۳۱ مترمربع پالک شماره ۵۰ فرعی 
از ۱۴9۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند 
۳۱9۴، 8۳/۰۴/۲۲ دفترخانه ۱۴۰ بهارستان اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۱۰، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– ۱۲۳۳۰89 / م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۴8۳ مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰8 هیات سه خانم اعظم حالج 
جزی به شناسنامه شماره ۶97۰ کدملی ۱۲87۴۱۱۰۲9 صادره از اصفهان فرزند حسن 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۰/۳۵ مترمربع پالک 
شماره ۱۵۱78 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند 
88۴8۰، 98/۰8/۱8 دفترخانه ۱87 اصفهان رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۴8۴ 
مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰8 هیات سه آقای مهدی رحیمی به شناسنامه شماره ۳97 کدملی 
۱۲9۱۵۵۰۲۳۲ صادره از اصفهان فرزند حسین نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۰/۳۵ مترمربع از پالک شماره ۱۵۱78 اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند 88۴8۰، 98/۰8/۱8 دفترخانه ۱87 

اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۰9/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان موسوی – ۱۲۳۳۱77 / م الف
آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۶9۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰9/۰۳، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۵7۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم عبدالرسول طاهری اندانی 
مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رأی هیأت: با توجه به تقاضانامه 
ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند 8۴۳۱ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده 
و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی 
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم عبدالرسول طاهری اندانی به شناسنامه شماره ۳778 کدملی 
۱۱۴۱۳۰8۵۲۵ صادره فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 9۰/9۰ 
مترمربع پالک شماره ۴۲۶ فرعی از ۱۱۰ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت 
به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰9/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۳۱۳۳۰ / م الف
آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵7۵9، تاریخ: ۱۴۰۰/۰9/۰۶، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۰۲۴ مربوط به تقاضای آقای/خانم نیلوفر قاسمی نژاد مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و 
مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل سند ۳99۴9 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ دفتر ۳۲۲ و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم نیلوفر قاسمی نژاد به شناسنامه شماره ۱۰۵9 
کدملی ۱۱۴۱۱79۲۴۵ صادره فرزند حسین نسبت به ۲ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۲9۲/۱8 مترمربع پالک شماره ۴۰ فرعی از ۱۱۴ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس 
دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات 
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 

نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲۵ - رییس اداره ثبت اسناد و 
امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۳۱۱9۱ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵7۵8، تاریخ: ۱۴۰۰/۰9/۰۶، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۰۲۵ مربوط به تقاضای آقای/خانم عباس رحمتی مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه 
و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل سند ۳99۴9 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ دفتر ۳۲۲ و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم عباس رحمتی به شناسنامه شماره ۶۵8 کدملی 
۱۱۴۱۶898۳9 صادره فرزند عبداله نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۲9۲/۱8 مترمربع پالک شماره ۴۰ فرعی از ۱۱۴ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 
۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت 
به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰9/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۳۱۱79 / م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۰۱۲۴، 
۱۴۰۰/۰8/۲۳ هیات دوم آقای جلیل آقائی به شناسنامه شماره ۱7 کدملی ۱۱۵9۶۵۴۶۱۱ 
صادره خمینی شهر فرزند محمود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۲/۴۴ مترمربع 
قسمتی از پالک شماره ۴۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت ابوالقاسم رحمتی اندانی از سند شماره ۲۴۰۳۴ مورخ ۱۳۴۱/۱۲/۱۲ دفترخانه شماره 
۲9 اصفهان تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲۵ - 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان شهریاری – ۱۲۳۱۱97 / م الف
آگهی فقدان سندمالکیت

شکوفه احمدیان با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت به شماره 
97د۲8۰۴9۱ دفتر ۱۳98۲۰۳۰۲۰۳۵۰۰7۱۶۲ میزان ششدانگ پالک ۴۰۶/۴899 واقع 
در بخش ۱۶ ثبتی اصفهان به نامش صادر و تسلیم گردیده رهن و بازداشت ندارد و اظهارداشته که 
سند مالکیت مرقوم در اثر اثاث کشی از بین رفته،  چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، 
طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آ.ق.ث مراتب آگهی می گردد که هرکس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل سند را ارایه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین 

شهر - ۱۲۳۱7۱8/ م الف

آگهی

فواید و مضرات خوردن فست فودها
مصرف غذاهای فســت فــود، به 
معنــی صرفــه جویــی در وقــت و 
کاهش هزینه تغذیه افراد اســت، 

اما این سریع بودن به چه قیمتی به دست می آید؟
گــر می خواهیــد بدانید کــه فواید و مضرات فســت  ا
فودهــا چیســت و ایــن مــواد غذایی چــه تاثیــری بر 
روی ســالمتی شــما می گذارند، ادامه این مطلب را 

دنبال کنید.
کثــر انســان  ها از کمبود وقــت گالیه  در عصــری کــه ا
می  کنند، هیچ چیز به اندازه  وعده  هــای غذایی که 
سریع و راحت آماده می  شوند، لذت بخش نیست. 
ازنظــر مصرف  کنندگان اســتفاده از فســت فودها در 
وعده  های غذایی مختلف دارای فوایدی است که 
متاســفانه این فواید گاهی در مقابل سالمتی آن  ها 

قرار می  گیرد.
          مزایای خوردن فست فود

مزایای خوردن فست فود را با یک مثال ساده شروع 
می  کنیم. فــردی که فســت فودها را جــز وعده  های 
اصلی غذایی خود قرار داده است نیازی به رفتن به 
فروشــگاه، خرید میوه، سبزیجات و گوشــت ندارد. 
در خانه   نیز وقتی برای شســتن و آماده ســازی آن  ها 
و درنتیجه شســتن ظــروف پــس از صرف غــذا تلف 
نمی  کند. پس مسلما برای این فرد استفاده از فست 

فود یعنی صرفه  جویی در وقت و انرژی.
حقیقت غیرقابل انکار دیگــر در مورد فســت فودها 
صرفه جویی در هزینه ها است. هزینه   تهیه بسیاری از 
فست فودها حتی از آشپزی در منزل و تهیه یک وعده 
غذایی مثل ناهار کمتر است. هم  چنین فرد می  تواند 
وقت خود را به جای آشپزی صرف انجام فعالیت  های 

درآمدزا نماید.
          مضرات فست فودها

          انتخاب غذاهای ناسالم

علی رغم این که بسیاری از فست فودها در تبلیغات 
خــود از ارائــه غذاهــای ســالم و کم کالــری ســخن 
می  گویند اما بایســتی پذیرفــت فســت فودهایی از 
قبیل ســیب زمینی سرخ شــده، انواع پیتزا و برگر  ها 
بسیار پرکالری و پرنمک هستند. هم  چنین بسیاری از 
دسرها، بستنی  ها و کیک  ها حاوی درصدهای بسیار 
باالیی شکر هستند که برای افراد دیابتی مضر است. 
جالب است بدانید بدن قندهای اضافی را به صورت 

چربی ذخیره می  کند.
          چاقی

یکی از ویژگی  های شناخته شده فست فودها اثرات 
که حاوی کالری باال  چاق کنندگی آن  ها اســت، چرا
هستند. طبخ بسیاری از این غذاها مستلزم استفاده 
از مقادیر بسیار باالیی از روغن است که صرف نظر از 

مقدار مصرفی، بسیاری از آن  ها به خودی خود ناسالم 
هستند. مصرف این غذاها باعث بروز چاقی می  شود.

          اثرات مضر  نگهدارنده ها  و افزودنی  ها
بســیاری از فســت فودهــا حــاوی نگه دارنده هــا و 
افزودنی  ها هســتند. این افزودنی  ها برای ســالمت 
انسان بســیار مضر اســت و برخی از آن  ها زمینه ساز 
بروز انواع مختلفی از سرطان هستند. سیب زمینی 
سرخ شده و پیتزا حاوی مقادیر باالیی سدیم است 
که در صورت مصرف بیش ازحد با اختالل در عملکرد 

کلیه و سیستم قلبی عروقی همراه خواهد بود.
          کیفیت پایین مواد مصرفی

بســیاری از رســتوران  ها از مــواد اولیــه فلــه  ای و 
ارزان قیمت برای تهیه فست فود استفاده می  کنند. 
تعداد زیادی از رستوران  های فست فود وجود دارد که 

کم است.  فضایی غیربهداشتی بر روند طبخ آن  ها حا
بسیاری از این واحد  ها جهت تسریع در آماده سازی، 
فرآیندهای ساده  ای مثل شست وشوی سبزیجات 
و گوشــت را به درســتی انجام نمی  دهند یــا کال از آن 

صرف نظر می  کنند!
          شکل گیری عادت  های غذایی بد در کودکان

فست فودها می  توانند، برای کودک یک تفریح باشند 
اما بردن کودکان به این مکان ها به دفعات زیاد توصیه 
که الگوی غذایی نامناسبی در کودکان  نمی  شود چرا
و نوجوانان شــکل می  گیرد. کــودکان و نوجوانــان از 
خوردن غذاهایی مثل پیتزا، ســیب زمینی و برگرها 
لذت می   برنــد و زمانی که این تبدیل بــه یک عادت 
برای آن  ها شود، جایگزین کردن غذاهای سالم کاری 

سخت و فراتر از تصور شماست.

دانستنیها

بیمــاری پارکینســون عالئــم زیــادی دارد 
که یکی از آن ها مشکالت چشمی است. 

بیماری پارکینســون یک بیماری عصبی 
پیشرونده اســت به این معنا که بیمار در 
آن دوپامیــن کافی نــدارد، به دلیــل آنکه 
برخی از سلول های سازنده آن مرده اند.

بیمــاری  بــرای  درمانــی  هیــچ  گرچــه  ا
پارکینســون وجــود نــدارد امــا تشــخیص 
زودهنگام بســیار مهم اســت تــا بیماران 
بتوانند درمان مناسب و مشاوره در مورد 
مراقبت های این بیماری را دریافت کند.

انجمــن پارکینســون در انگلیس می گوید 
کــه افــراد مبتــال بــه بیمــاری پارکینســون 

اغلب از مشکالت چشمی رنج می برند.
برخی از بیماران ممکن است از پلک زدن 
خ  غیر ارادی رنج ببرند، این اتفاق زمانی ر
می دهد کــه ماهیچه هایی کــه پلک ها را 
باز می کنند به ســختی باز می شوند. این 
تیــک عصبــی معمــوال در زمــان صحبت 
کردن اتفاق می افتد. گاهی اوقات پلک ها 
می توانند کامال بسته شوند و مانع از دید 
صحیــح شــما شــوند. در مــوارد خفیــف 
آغازی، مالش مالیم پلک ها ممکن است 

کمک کننده باشد.
ایــن عالئــم شــامل اشــکال در حرکــت 
چشــم ها، هنگام نــگاه کردن به اشــیاء با 
حرکت سریع قابل توجه باشد، همچنین 
تاری دید که می تواند به دلیل مشکل در 

حرکت چشم ایجاد شود.
برخــی دیگــر بــا دیــدن دو تصویــر از یــک 
جســم بــه طــور همزمــان، ممکــن اســت 

دچار دوبینی شوند.
افراد مبتال به بیماری پارکینسون ممکن 
کــه  اســت کمتــر از دیگــران پلــک بزننــد 
ممکــن اســت باعــث خشــکی و ســوزش 

چشم شود.
بیماران پارکینســون ممکن اســت در نور 
کم به ســختی ببینیــد. همچنین ممکن 
اســت نتوانند شــکل اجســام را به وضوح 
تشخیص دهند، این می تواند بر توانایی 

خواندن حروف کوچک نیز تأثیر بگذارد.
برخی از افراد مبتال به بیماری پارکینسون 
در تشخیص تفاوت بین رنگ های خاص 
مشکل دارند و ممکن اســت در شناخت 
فضــای اطــراف خــود مشــکل داشــته 

باشند.
بســیاری از عالئــم و نشــانه های دیگــر 
وجــود دارد کــه باید بــه آن ها توجــه کرد، 
ســه عالمــت اصلی ایــن بیمــاری وجــود 
دارد. این عالئم شــامل لــرزش غیرارادی 
قســمت های خاصــی از بــدن، حرکــت 
آهســته و ســفتی و انعطــاف ناپذیــری 

عضالت است.
کثر افراد مبتال به پارکینسون  عالئم برای ا
با رســیدن به ســن پنجاه ســالگی شــروع 

می شود.
درمان هــا و عوامل مختلفــی وجود دارند 
کــه می تواننــد بــه مدیریت ایــن بیمــاری 
کمک کننــد؛ از آنجایی که علــت بیماری 
اســت،  ناشــناخته  هنــوز  پارکینســون 
راه هــای مطمئــن بــرای جلوگیــری از این 

بیماری نیز یک راز باقی مانده است.
برخی تحقیقات نشان داده اند که ورزش 
منظم ممکن است خطر ابتال به بیماری 
پارکینســون را کاهــش دهد. طبــق گفته 
بنیاد پارکینســون انگلیس، ۲.۵ ســاعت 
ورزش در هفته می تواند پیشــرفت عالئم 
را کاهش دهد. این بنیاد می گوید ورزش 
می تواند به مدیریت عالئم فیزیکی و سایر 
عالئم مانند مشکالت خواب، خستگی، 

خلق و خو و سالمت روان کمک کند.

عالئم چشمی که نشان دهنده بیماری 
پارکینسون است 

پارکینسون

استفاده از دانه های خوشمزه به جای تنقالت 
پرکالــری و غیرســالم بهتریــن راه بــرای حفــظ 
کی بهترین  سالمت بدن است. دانه های خورا
تنقالتی هســتند که می توانید مصرف کنید، 
گر دانــه ای که انتخــاب می کنید  به خصوص ا
یکــی از دانه هــای زیر باشــد. در ایــن مطلب  ۷ 
کی که بهتر است هر روز آن ها را در رژیم  دانه خورا

غذایی خود بگنجانید، معرفی شده است.
کی مفید           دانه های خورا

          برنج قهوه ای
کســیدان موجــود در ایــن برنــج ۳۰ برابر  آنتی ا
بیشــتر از برنــج ســفید اســت. برنــج قهــوه ای 
همچنین منبع خوب فوالت، منیزیم، فسفر، 
روی، ویتامیــن ب ۶ و نیاســین نیــز به شــمار 

می رود.
          دانه کدو تنبل

سرشــار از ویتامیــن ب، آهن، منیزیــم، زینک 
و پروتئیــن اســت. پروتئین هــای تخمــه کدو 
بــه میــزان زیــادی در اســیدآمینه ای بــه نــام 
تریپتوفان متمرکز شــده اند کــه باعث کاهش 
میزان استرس و اضطراب می  شوند. این دانه ها 
همچنین حاوی میــزان زیادی از اســیدهای 
چرب ضروری هستند که به سالمت رگ  های 
خونی کمک می  کنند و کلســترول بــد خون را 

پایین می آورند.
          شاه دانه

این دانه  های ریز حاوی فیبرهایی هستند که 
برای ســالمت قلب و سیســتم گوارشی مفید 
هستند. شاه دانه به دلیل دارا بودن اسیدهای 
چرب امگا ۳ و امگا ۶ برای سالمت پوست و مو 
بسیار مفید است. امگا ۳ همچنین التهاب را 
کاهش می دهد و سالمت قلب و عروق و مغز را 
تضمین می  کند. از این گذشته شاه  دانه حاوی 
ترکیبات گیاهی به نام فیتوســترول اســت که 

میزان کلسترول خون را پایین می آورد.
          دانه های آفتابگردان

دانــه آفتابگــردان منبــع فوق العــاده  ویتامین 
ب و فوالت محســوب می  شــود. این دانه ها از 
سیستم ایمنی و ســالمت بدن به خصوص در 

دوره  بارداری حفاظت می کنند.

سالمت

با مصرف روزانه این ۴ دانه

کی سالمت بمانید  خورا

متخصــص تغذیــه روس معتقد 
کارونــی  اســت مصــرف هــر روز ما
می توانــد باعــث ســندرم روده 
تحریک پذیر، بیماری های خود ایمنی و مشــکالت 
پوستی شود.  آناســتازیا گاوریکووا متخصص تغذیه 
روس می گوید تنوع مواد مغذی قاعده اصلی هنگام 
تنظیم رژیم غذایی اســت که به جلوگیــری از عواقب 
گر هر روز ماکارونی  خطرناک برای بدن کمک می کند. ا
بخوریــد، مــواد مغــذی را که بــرای مثــال در غــالت از 
جمله گندم سیاه، برنج قهوه ای و کینوا وجود دارد، 

کارونی را  گر خــوردن هــر روز ما دریافت نمی کنید اما ا
دوست دارید، می توانید بررسی کنید که آیا مشکلی 
در دستگاه گوارش یا بیماری های خود ایمنی دارید؟ 
پوست شــما چگونه به نظر می رســد؟ آیا اضافه وزن 
کارونی  گر مشکلی ندارید، می توانید از ما دارید یا نه؟ ا
تهیه شــده از گندم معمولی در حد اعتدال استفاده 
کنید. این متخصــص تغذیه اضافــه می کند که بهتر 

کارونی بــدون گلوتن تهیه شــده از فونچوز،  اســت ما
کی، نخود فرنگی، نخود و ذرت وارد رژیم غذایی  شیراتا
شــود. پیش از ایــن، آناســتازیا گاوریکــووا متخصص 
تغذیه، محصوالتی را نام برد که باعث باال رفتن روحیه 
و سرحالی در زمستان می شوند. به گفته او محصوالت 
لبنیاتی از نوع پنیر، ماست، ماست کیسه ای است. این 
متخصص برای کسانی که به دالیلی از مصرف آن ها 

اجتناب می کنند توصیه کرد که کنجد و ماهی کوچک 
را در رژیم غذایی خود قرار دهند. کارونی  عوارض زیاده روی در مصرف ما تغذیه
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محققان با اســتفاده از هــوش مصنوعــی مدلی را 
ساخته اند که ربات  ها با کمک آن روابط بین اشیا را 

مانند انسان  ها درک می کنند. 
مــدل جدیــد یادگیــری ماشــینی، ربات هــا را قادر 
می ســازد تا تعامــالت جهــان را به روش انســان ها 
درک کنند. انسان ها روابط بین اشیا را می بینند. 
بسیاری از مدل های یادگیری، روابط درهم  تنیده 
گاهی  بین اشــیا و افــراد را درک نمی کنند. بــدون آ
از این روابط، ربات ها در پیروی از دستورات مشکل 

خواهند داشت.
محققان MIT مدلی را توســعه داده انــد که روابط 
زیربنایی بین اشــیای یک صحنه را درک می کند. 
مدل آنها روابط فردی را یکی یکی نشان می دهد، 
ســپس این بازنمایی هــا را بــرای توصیــف صحنه 
کلی ترکیب می کند. این راه، مدل را قادر می ســازد 
تا تصویر دقیق تری از صحنه تولید کند. این مدل 
در موقعیت هــای پیچیده مثل تعامل ماشــین و 

انسان کاربرد دارد.
ییلــون دو، دانشــجوی دکتــرای علــوم کامپیوتر و 
هوش مصنوعی CSAIL می گوید:" ما فکر می کنیم 
که بــا ســاختن این سیســتم می توانیــم از آن برای 
دســتکاری و تغییــر موثرتر محیــط مان اســتفاده 
کنیم. ایــن چارچــوب می توانــد تصویــری از یــک 

صحنه براســاس توصیف متنی اشــیا و روابط آنها 
را ایجاد کند."

محققان از تکنیک مدل های مبتنی بر انرژی برای 
نشان دادن روابط استفاده کردند. این تکنیک آنها 
را قادر می سازد تا با رمزگذاری هر توصیف همه اشیا 
و روابط را استنتاج کنند. سیستم های دیگر همه 
روابط را به  طور کلی در نظر می گیرند. این سیستم 
به صورت معکوس کار می کند. از این مدل می توان 
برای ویرایش یک تصویر با مرتب کردن مجدد اشیا 
در صحنه اســتفاده کرد. مدل جدید از داده های 
کمتری برای نشان دادن صحنه های پیچیده تر به 
ربات استفاده می کند. در نهایت قرار است تا مدل 
جدید در ربات ها گنجانده شود. مدل سازی روابط 
چندگانه بین اشیا پیشرفت چشمگیری در بینایی 

کامپیوتر است.

گوشی هوشمند Samsung Galaxy A۱۳ به زودی 
در هند و ســپس به صورت جهانی عرضــه خواهد 

شد. 
گوشی هوشمند سامسونگ به نام ۵G A۱۳ چند 
روزی اســت که مورد بحث قرار گرفته اســت. گفته 
می شود که گوشی های سری گلکسی A ارزان ترین 
گوشی های ۵G سامسونگ هستند. تاریخ دقیق 
عرضه این گوشی هنوز اعالم نشده است، اما مطابق 
شایعات، این دستگاه ممکن است امسال یا اوایل 

سال آینده میالدی عرضه شود.
کی از آن  البته گزارشی که به تازگی منتشر شــده حا
 ۴G اســت که انتظــار مــی رود سامســونگ نســخه
گلکسی A۱۳ را به زودی در هند عرضه کند. تولید این 
گوشی در حال حاضر در کارخانه Greater Noida این 
شــرکت آغــاز شــده اســت. این گــزارش همچنیــن 

طراحی این گوشی هوشمند را نشان می دهد.
 A۱۳ ۴ سامسونگ گلکسیG از نظر طراحی، نسخه
دارای پنل پشتی پالستیکی با روکش براق است. یک 
دوربین چهارگانه نیز در قسمت پشــت گوشی قرار 
خواهد داشت که به صورت عمودی ظاهر می شود 

و شبیه به Galaxy As۵G، ۵۲ است.
  A۱۳عالوه بر این، گفته می شود سامسونگ گلکسی
،۴Gدارای جک هدفــون ۳.۵ میلی متری، پورت 
USB-C و محفظه بلندگو در لبه پایینی اســت. از 
سوی دیگر، دکمه پاور و دکمه تنظیم صدا در سمت 

راست گوشی قرار خواهند گرفت.

در ایــن مطلب به ترفنــدی برای حــذف پیام های 
واتساپ پس از مهلت مجاز پرداخته شده است. 

واتســاپ بــا حــدود دو میلیــارد کاربــر فعــال بــه 
محبوب ترین شبکه اجتماعی جهان تبدیل شده 
است. براســاس گزارش ها در این پلتفرم ترفند ها و 
مزیت های پنهان زیادی وجود دارد کــه کاربران با 
اســتفاده از آنها می توانند تجربه بهتری را برای کار 

با این پیام رسان داشته باشند.
ممکن اســت برای شــما هم پیش آمده باشــد که 
بخواهید پیامی را که در واتســاپ ارســال کرده اید، 
حذف کنید، در این پیام رسان پیام ها به طور کامل 
حذف نمی شوند و پیامی حاوی این جمله که شما 
پیام را حــذف کرده اید، باقی می مانــد. برای اینکه 
ک شدن،  بتوانید پیام را بدون ماندن هیچ ردی از پا

حذف کنید، ادامه این خبر را بخوانید.
برای استفاده از این ترفند ابتدا پیام رسان واتساپ 
خود را ببندید، سپس اینترنت را قطع و گوشی  خود را 
در حالت پرواز قرار دهید. در این مرحله به تنظیمات 
گوشی رفته و ســاعت خودکار را در گوشی غیرفعال 

کرده و آن را به صورت دســتی به زمــان و تاریخی که 
پیام خود را ارسال کرده اید تنظیم کنید.

در ایــن مرحلــه دوبــاره بــه واتســاپ برویــد و روی 
پیامی که می خواهیــد حذف کنید کلیک کــرده و 

سپس روی گزینه حذف برای همه ضربه بزنید. 
در مرحله آخر حالت پرواز را لغو کنید تا تلفن و برنامه 
واتساپ دوباره به اینترنت متصل شده و بالفاصله 
پیام ها برای همه افرادی که به آنها رسیده  است، 
حذف شــود. پــس از انجام ایــن مراحــل، فراموش 
نکنید که ساعت و تاریخ  را دوباره به صورت دستی یا  

خودکار  تنظیم کنید.

طراحان ساخت شــهر شناور ســعی دارند که تمام 
انرژی هــای الزم در ایــن شــهر را از طریــق انــرژی 
خورشــیدی، باد و برق آبی تامین کنند و این شهر 
را عاری از هرگونه عامل آلوده کننده محیط زیست 
نگه دارند.  این روز ها شگفتی های کمی در جهان 
دور و اطراف نمی بینیم، شگفتی هایی که انسان ها 
خالق آن هستند. به زودی قرار است در کره جنوبی، 
شهر شناوری ساخته شود تا از انسان ها در برابر باال 

آمدن آب دریا ها مراقبت کند.
          ۴ دلیل دانشمندان برای ساخت شهر های 

شناور
1- حل مشکالت جمعیتی

رشــد جمعیــت و غیــر قابل ســکونت شــدن زمین 
در آینــده به همراه مشــکالتی کــه ذکر شــد، عرصه 
را بــرای زندگــی آینــدگان تنــگ خواهد کــرد، امــا در 
پــروژه شــهر های دریایــی جمعیت قابــل توجهی 
در این شهر ها اسکان خواهند یافت که در مجاورت 
چشــم انداز های بی نظیــر و دست ســاز بشــری از 
فضای طبیعی نظیر پارک های ترکیبی گذران عمر 

خواهند داشت.

2- گرمای زمین
یکــی از دالیــل ســاخت شــهر های شــناور جــدا از 
جاذبه گردشگری آن، دوری از گرمای زمین است. 
واضح اســت که کره زمین در حال گرم شدن است 
و این فرایند نگران کننده بشــر را مجبور کــرده برای 
مقابله با پیامد های احتمالی و گاه قابل تصور آن، 

دور اندیشی های الزم را انجام دهد.
۳- باال آمدن سطح آب دریا ها و اقیانوس ها

این پدیده نیــز جایگاه چندانی بــرای ادامه حیات 
بی دغدغه بشری باقی نگذاشته است و احتمال آن 
می رود که در آینده با آب شدن یخچال های قطبی 
آب سطح دریا و اقیانوس ها باال بیاید و زمین را برای 

کنان آن غیرقابل سکونت کند. سا
۴- آلودگی اتمسفر

آلودگی اتمسفر مشکل جدی این روز های کره زمین 
اســت که از دالیــل بســیاری سرچشــمه می گیرد. 
محققان با این پروژه به دنبال کاهش آلودگی زمین 
و کمک به ثبات جوی و آب و هوایی هستند. در این 
پروژه، راهکار هایی برای آینده و ارائه جایگزین های 

مناسب در این باره مطرح می شود.

ربات ها تعامالت جهان را به روش انسان  ها درک می کنند 

گوشی پایین رده سامسونگ 
با فناوری ۵G در راه بازار است 

کنیم؟  چگونه پیام واتساپ را بدون هیچ ردی حذف 

دلیل ساخت شهرهای شناور در کناره اقیانوس ها چیست؟ 

فناوری

دانستنی های فناورانه

دانستنی ها

کدام محصوالت سامسونگ 
در سال ۲۰۲۲ عرضه می شوند؟ 

براساس گزارشات، سامسونگ 
قصد دارد سال آینده ۳۶ میلیون 
گلکسی تب و ۹ میلیون ساعت 

هوشمند عرضه کند. 
امسال شاهد عرضه های زیادی از سوی سامسونگ 
در بخش های گوشی  هوشمند و تبلت  بودیم. این 
کنون خود را برای عرضه برنامه ریزی شده  شرکت ا
سال آینده آماده می کند. گزارش جدیدی در فضای 
آنالین منتشــر شــده اســت که برنامه زمان بندی 
عرضه  محصوالت سامسونگ را که گفته می شود در 

سال ۲۰۲۲ انجام می شود، فاش می کند.
 ،The Elec طبق گزارش سایت خبری کره جنوبی
بخش تجــاری بی ســیم سامســونگ برنامه های 
ک  تجــاری خــود را بــرای ســال ۲۰۲۲ بــه اشــترا
گذاشته اســت. این طرح تجاری شامل تبلت ها، 
ساعت های هوشمند، لپ تاپ ها و هدفون های 
بی سیم سامسونگ اســت. این گزارش می افزاید 
که سامســونگ قصد دارد ۳۳.۶ میلیون دستگاه 

گلکسی تب را در سال آینده عرضه کند.
گفته می شود سری تبلت های سامسونگ گلکسی 
تــب اس ۸ در ســال ۲۰۲۲ عرضــه می شــود. ســری 
جدید تبلت های سامسونگ شامل گلکسی تب 
اس ۸ وانیلی، گلکســی تب اس ۸ الیت، گلکســی 
تب اس ۸ پالس و گلکســی تب اس ۸ اولترا خواهد 
بود. انتظار می رود تولید تمامی سری های گلکسی 
تب اس ۸ سامسونگ در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ 
آغاز شود. با این حال، گفته می شود که این شرکت 

تولید گلکسی تب اس ۸ الیت را در سه ماهه سوم 
سال ۲۰۲۲ آغاز خواهد کرد.

کــی از آن اســت که غول  این گــزارش همچنین حا
 Galaxy فناوری کره جنوبی ۱.۶ میلیون دســتگاه
 Galaxy Tab S۸ و ۱.۲ میلیون دستگاه Lite Tab S۸
وانیلی تولید خواهد کرد. گفته می شود مدل های 
گلکسی تب اس ۸ پالس و گلکسی تب اس ۸ اولترا 
به ترتیــب در ۹۰۰ هــزار و ۴۰۰ هزار دســتگاه ســاخته 
می شوند. در کنار سری S۸، طبق گزارش ها، سال 
آینده شــاهد راه اندازی تبلت های ســری گلکسی 

 Galaxy Tab A۷ و Galaxy TabA۸ از جملــه A
Lite خواهیم بود. گفته می شود که هر دو دستگاه 
بیــن ســه ماهــه اول و چهــارم در ســال ۲۰۲۲ وارد 
فرآیند تولید خواهند شد. همچنین گفته می شود 
سامســونگ از هرکــدام ۱۱ میلیون دســتگاه تولید 

خواهد کرد.
این گزارش ادعا می کند که سامسونگ همچنین 
قصد دارد دو لــپ تاپ وینــدوزی و یک کــروم بوک 
را در ســال ۲۰۲۲ روانه بازار کند. انتظــار می رود این 
شــرکت مدل هــای Pro ۲ Galaxy Book ۳۶۰ و 

۵G Pro ۲ Galaxy Book را عرضه کند. این گزارش 
همچنین نشان می دهد که سامسونگ در نظر دارد 
در سال آینده ۱۹ میلیون دستگاه از ساعت هوشمند 
آینده خود را تولید کند. سامسونگ در حال برنامه 
ریزی برای تولید ۴.۸ میلیون دستگاه گلکسی واچ 
۵ در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ است. همچنین 
گفته می شود سامسونگ سال آینده ۲۳ میلیون 
دستگاه گلکسی بادز پرو ۲ و گلکسی بادز الیو ۲ تولید 
خواهد کرد که انتظار می رود آن ها در سه ماهه دوم 

توسعه پیدا کنند.

فناوری

داستان کوتاه

امروزه موضوع »خستگی در محیط کار« به 
مســاله ای مهم و قابل توجه تبدیل شــده و 
کارشناسان و مدیران بیش از پیش از اهمیت 
تاثیرات سوء خستگی و تاثیری که بر عملکرد 

گاه شده اند. آن ها می گذارد آ
          راه های مقابله با خستگی کارمندان

          میز کارتان را تزئین کنید
شاید در نگاه اول این کار بیهوده و بی اهمیت 
گر انجامش دهید از تاثیر آن  به نظر بیاید، اما ا
غافلگیر خواهید شد. محیط اطراف ما و هر 
گاه و بی آنکه  آنچه دور و بر ما قرار دارد ناخودآ
متوجه باشیم بر ما تاثیر می گذارد. بنابراین، 
گر میز کارتان که تقریبا همیشه  تصور کنید ا
جلــوی چشــمتان اســت را بــا چیزهایی که 
دوست دارید تزئین کنید چقدر در روحیه تان 

موثر خواهد بود.
          هدف گذاری کنید و به خودتان 

پاداش بدهید
همیشه سعی کنید در کارتان هدف داشته 
باشید و تصویری در ذهنتان داشته باشید 
کــه قــرار اســت بــه آن برســید. این کار باعث 
می شود در محیط کار انگیزه پیدا کنید و کار را 
مانند مسیری در جهت رسیدن به اهدافتان 
ببینید. کســانی که هــدف واالیــی ندارند و 
صرفــا می خواهند جایــی کار کنند مطمئنا 
خیلی زود دچار خستگی و کسالت در محیط 
گــر هــدف بزرگــی در ذهنتان  کار می شــوند. ا
دارید آن را به اهداف کوچکتری تقسیم کنید 
و هربار که به یکی از این هدف ها رسیدید به 

خودتان پاداش بدهید.
          تفریح و خوشگذرانی کنید

زندگــی کوتاه تــر از آن اســت کــه عمرتــان را با 
نفرت از شغلتان هدر بدهید. سخت نگیرید 
و کمی تفریح کنید. ســعی کنید بــرای زمان 
بعد از کار با دوستان یا همکاران برنامه های 
مفرح داشته باشید، ورزش کنید، به سینما 
بروید. یک سرگرمی شخصی برای خود پیدا 

کنید و در ساعات بیکاری آن را انجام دهید.
          به رئیستان بگویید

کار احســاس خســتگی و  گــر در محیــط  ا
بی انگیزگی می کنید شاید به این دلیل باشد 
که کارتان و محیط کاری شما به اندازه کافی 
چالــش برانگیز نیســت. پس این موضــوع را 
با رئیســتان مطرح کنید. مدیران معموال از 
طرح چنین موضوعاتی اســتقبال می کنند 
و شــاید ایده هایی بــرای تغییر مســئولیت و 
وظایــف کاری شــما داشــته باشــند. شــاید 
شــما را در کارهایی وارد کنند که قبال از آن ها 
بــه دور بوده ایــد و با این کار انگیزه و اشــتیاق 
کافــی بــرای ادامــه کار پیدا کنیــد. با افــزوده 
شدن مسئولیت ها با چالش های جدیدی 
در محیط کار روبرو خواهید شــد و احساس 

خستگی کمتری خواهید کرد.

گردان شیوانا زوج جوانی بودند  در بین شا
که چهره ای فــوق العاده شــفاف و ملکوتی 
داشــتند. این دو زوج بــه شــدت شــیفته 
سخنان شیوانا بودند و با وجودی که کلبه 
شــان در دورتریــن نقطــه دهکده بــود، اما 
هر روز صبح زودتر از بقیه در کالس شــیوانا 

شرکت می کردند. 
گــی برجســته این زوج جــوان یعنــی  ویژ
شــفافیت فــوق العــاده چهــره و آرامـــــش 
گردان  عمیق شان همیشــه برای بقیه شا

شیوانــا یک سوال بود. 
صورتــــی  کــه  جــــــــــوان  دختــری  روزی 
معمولــی داشــت در مقابــل جمــع از جــا 
برخاست و از شــیوانا پرســید:" استــــــــــاد! 
همــه مــا بــه یک انــدازه از درس های شــما 
بهـــــــره می بریم، شمــــــا برای همــه ما یک 
درس واحــد می گویید.پس چگونه اســت 
که چهــــــره بعضــی از ما شــفافیت معمولی 
دارد و چهره ایــن زوج جوان ایــن چنیــن 

ملکوتی می درخشد؟
و  گفت: ایمـــان  و  تبســمی کرد  شــیوانا 
باور اندک روح تـــو را به بهشت خواهد برد. 
اما باور زیاد بهشت را به روح تو می آورد. هر 
چه بـــــاور تو به خالق کائنات بیشترباشد. 
حضــور او در وجــود تــو بیشــتر نمـــــودار 

می گردد.

گر کارمند خسته هستید  ا
حتما بخوانید!

چهره ملکوتی

همچــون  ترکــی  پلوهــای 
لذیذتریــن  از  کباب ترکــی 
دنیــا  در  معــروف  غذاهــای 
هستند. از نکات مهم در پخت پلو ترکی استفاده 

از ماهیتابه برای پخت این غذا است. 
پلــو ترکــی یکــی از انــواع پلو  ها  اســت که در کشــور 
ترکیه  تهیه می شــود. این پلو، بســیار خوشمزه و 
ساده است و از گوشــت در آن استفاده  می شود. 
شــما  می توانید این پلوی خوشــمزه را با گوشــت 
غ تهیــه  گوشــت شــترمر غ یــا  بوقلمــون یــا مــر
کنید. این پلو را  می توانید برای ناهار یا شام آماده 
و به منظــور تنــوع در غذاهای خود آن را درســت 
کنید. پلــو ترکی بســیار ســاده و رنگارنگ اســت و 

ظاهر جذابی دارد.  
          مواد الزم

• گوشت خورشتی ۲۵۰ گرم

• برنج ۲ پیمانه
• پیاز ۳ عدد

• جعفری ساطوری شده ۴ قاشق غذاخوری
• زعفران به مقدار الزم
• چوب دارچین ۱ عدد

• نمــک، فلفــل ســیاه، پــودر پاپریــکا و زردچوبه 
به مقدار الزم

          مرحله اول
دو عدد از پیازها را پوست بگیرید و خاللی کنید. 
ســپس داخل یک قابلمه یا زودپــز بریزید و ابتدا 
بدون افــزودن روغن کمی تفت دهیــد تا آب پیاز 
کشیده شود. سپس کمی روغن و زردچوبه اضافه 
کنید و تفت دهید تــا پیازها طالیی و از ســبکی و 

ج شوند. بعد گوشت را اضافه کنید. خامی خار
          مرحله دوم

خ  در ادامه گوشت را به همراه ادویه  ها خوب سر

کنید تا گوشت تغییر رنگ دهد. 
هر چقدر گوشــت با پیاز بیشتر تفت بخورد زودتر 
پختــه  می شــود و طعــم بســیار بهتــری خواهــد 

داشت. 
بعد یــک پیمانه آب جــوش را به همــراه یک تکه 
چــوب دارچیــن اضافــه کنیــد و درب قابلمــه را 
بگذارید تا گوشت بپزد و روغن پس دهد. از ابتدا 

کمــی آب اضافــه کنید تا گوشــت بــا حــرارت کم، 
خوب مغز پخت شود.

          مرحله سوم
در ادامــه برنج را کــه از چند ســاعت قبــل خیس 
کردید روی حرارت قرار دهیــد تا به جوش بیاید. 
برنج را آبکش کنید و کف قابلمه ته دیگ مناسب 
را قرار دهید و برنج را دم بگذارید. در ادامه نمک 
گوشــت را تنظیــم کنیــد و در انتهــا کمی زعفــران 
دم کــرده به گوشــت  ها بزنیــد و چــوب دارچین را 

ج کنید. خار
جعفــری ســاطوری را بــه همــراه یکــی دیگــر از 
پیازهــای باقی مانده کــه نگینی کردیــد مخلوط 
کنید. حاال برای سرو این غذا برنج را کمی زعفرانی 
نمایید و گوشــت را روی برنج ریخته و جعفری و 
پیاز را نیز اضافه کنید. به همین راحتی پلو ترکی 

ما آماده می شود.

فضانــوردان ناســا قصــد دارنــد تــا 
بــرای بــار نهــم در فضــا پیــاده روی 
کنند که این برنامه از طریق سایت 
رســمی این ســازمان پخــش می شــود.  ناســا در حال 
 ISS آماده شــدن برای راهپیمایی فضایی دیگــری در

اســت. این نهمین فعالیت از این نوع در ســال جاری 
اســت. تومــاس مارشــبرن و کایــال بــارون که بــه تازگی 
وارد ایستگاه فضایی بین المللی شده اند، در روز های 
آینــده از آن جا خــارج می شــوند تا روی یک سیســتم 
آنتن معیوب کار کنند. ناســا گفت:" ایــن دو فضانورد 

با همکاری هم یک سیســتم آنتن باند S معیــوب را با 
گرچه این  یک سیســتم یدکــی جایگزیــن می کننــد. ا
موضوع تأثیر محــدودی بر عملکرد ایســتگاه دارد، اما 
کنون است." این برنامه  بهترین زمان برای جایگزینی ا
پنجمین فعالیت مارشبرن خواهد بود. او در سال های 

۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ نیز پیاده روی را تجربه کرده بود. این اولین 
ماموریت فضایی بارون است. جدیدترین راهپیمایی 
فضایی ISS سپتامبر ۲۰۲۱ انجام شد. فضانورد آژانس 
کیهیکو هوشید از  فضایی اروپا به نام توماس پسکت و آ

آژانس فضایی ژاپن این کار را انجام دادند.

کشور ترکیه طرز تهیه محبوب ترین پلو رنگینی از 

چگونه نهمین پیاده روی فضایی ناسا را ببینیم؟ 

با ۲ کیلومتر دور شدن از مریوان 
و رســیدن به روســتای برقلعه، 
می توانیــد از کــوه زیبــای برقــال 
دیدن کنید. جاذبه دیدن این کوه تجربه ســفری 
دلچســب از مردمان خوش برخورد و مهمان نواز و 
لذت بردن از منظره دشت سرسبزی که در پای کوه 

وجود دارد را برای شما به ارمغان می آورد.

کوه برقال مریوان

گردشگری

دستپخت

هواوفضا

نمایش خط قرمز  
نمایش »خط قرمز« از گروه نمایشی »آوان« 
بــه نویســندگی و کارگردانــی محمــد جــواد 
صرامی تــا ۱۰ آذر از ســاعت ۱۸ در مجموعــه 

فرهنگی فرشچیان اصفهان اجرا می شود. 
حســن محمدی، خاطره حســینی، بهنام 
شمســایی، نگیــن ذبیحــی، بیتــا عابدی، 
امین بابادی، زهرا قاسمی، محمد مهدی 
بیابانکــی، ســحر ســلیمانی، آیــدا مالکــی، 
امیــر حســین عطایــی و علیرضــا عشــوری 

بازیگران این نمایش هستند.
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