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سرانه ۶۳/۳ مترمربعی تفرجگاه های فضای سبز اصفهان به ازاء هر نفر اندک و ضروری است افزایش 
پیدا کند.  مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان گفت: ســرانه متعارف 
فضا های سبز شهری در شهر های ایران بین هفت تا ۱۲ مترمربع برای هر نفر است که در مقایسه با 
شاخص تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد )۲۰ تا ۲۵ مترمربع برای هر نفر(، رقم کمتری است.
مجید عرفان منش، توسعه فضای سبز در معابر و محالت همگام با توسعه محیط شهری و افزایش 
جمعیت را حق مردم دانست و گفت: در حالی که میزان مصرف آب فضای سبز اصفهان نسبت به 
کل مصارف در حوزه زاینده رود کمتر از یک درصد و در حوزه شهر اصفهان حدود ۱۷ درصد است، 
کمبود منابع آبی و کاهش نزوالت جوی فضای سبز اصفهان را بسیار تحت الشعاع خود قرار داده 

است.
وی افزود: همه اقدامــات الزم برای کاهش مصرف آب از طریق بهبــود روش های آبیاری، اصالح 

الگو های کاشت و استفاده از گونه های کم مصرف در دستور کار شهرداری اصفهان قرار دارد.

کمبود سرانه تفرجگاهی فضای سبز در اصفهان

کدام صنایع اصفهان 
مازوت می سوزانند؟

ح کرد؛  رئیس پاالیشگاه نفت سپاهان مطر

بازار داخل از روغن موتور 
اشباع است

سخنگوی آبفای استان اصفهان: 

تامین آب شرب اصفهان 
بزرگ هنوز وارد شرایط بحرانی 

نشده است

برون رفت از چالش های 
توسعه حمل ونقل ریلی 

با ریل تولیدی ذوب آهن

ضرورت احداث سومین 
بیمارستان تامین اجتماعی 

در اصفهان 
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۳

۴
گرایی و دلخانی 

کاران جهانی در جمع برترین فرنگی 

مرگ ۳۲۹ مبتال به اچ آی وی 
در اصفهان

۶

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان با 
بیان اینکه رسانه های استان صدای مردم و مطالبات 
آنــان را منعکــس کننــد، تصریــح کــرد: مســووالن هــم 
بایــد پاســخگوی ســواالت خبرنــگاران و دغدغه هــای 

مردمی باشند. 
محمدرضا جانثاری در شورای اطالع رسانی استانداری 
کید کرد: خبرنگاران دغدغه های عمومی را  اصفهان تا
بررسی و غربالگری کننده تا به گوش مدیران  برسد و به 

سوال و چالش ها پاسخ داده شود.
جانثــاری بــا بیان اینکــه مــردم دیگــر نارضایتی هــا را به 
آرامی بیان نمی کننــد، اظهارداشــت: این رفتار جامعه 
ناشی از سنگینی گوش مدیران در ادوار گذشته است 
گر  که باعث شده به گونه ای دیگر دغدغه ها بیان شود و ا
گوش شنوایی باشد به طور حتم افراد جامعه هم مدارا و 

آهسته مشکالت را ابزار خواهند کرد.
معــاون اســتاندار اصفهــان در ادامــه در زمینــه  اطــالع 
رسانی در خصوص وضعیت آب و مطالبات کشاورزان 
گفت: حرف حق مردم در خصوص آب و مطالبات آنان 

باید توسط مسووالن شنیده شود.
وی بیان کــرد: الزم اســت که جهــاد کشــاورزی در باره 
معیشت کشاورزان، آب منطقه ای در خصوص حقآبه 
و شــرکت آب و فاضــالب درباره پســاب و مدیریــت آن و 
همچنین توزیع آب شــرب  به شــورای اطالع رســانی و 
رســانه های مکتوب، مجازی و ملی پاســخگو باشند تا 

واقعیت ها روشن شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان  
همچنین از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان 
خواست که ضمن فعال سازی دبیرخانه شورای اطالع 
رســانی، گــزارش مســووالن دســتگاه های مربوطــه در 
خصوص پاســخگویی به آنچه مردم باید اطالع داشته 

باشند رصد و از مدیران ارشد به شورا دعوت کند.
وی ادامه داد: از ظرفیت شورای اطالع رسانی همسو با 

تصمیمات شورای تامین استفاده خواهد شد و بخش 
عمده ای از موضوعات که جنبه امنیتی نداشته باشد 

از این طریق اطالع رسانی خواهد شد.
جانثــاری از رســانه ها خواســت تــا موضــوع جریان این 
رودخانــه را از نــگاه حقوقی مــورد بررســی و تحقیق قرار 
دهنــد و برای ایــن موضــوع از کارشناســان متخصــص 
اســتفاده  کنند و اصل مطلــب را به گــوش وزارت نیرو و 

مسووالن کشوری برسانند.

ســفیر اتریش در ایران گفت: ایران و اتریش با پیشــینه ۱۵۰ ساله 
ارتباطات علمی، می توانند در زمینه گیاهان دارویی همکاری 

مشترک داشته باشند. 
ولف ویترش هایم در دیدار با استاندار اصفهان با تشکر از میزبانی 
و استقبال خوب مسووالن استان اصفهان، اظهار داشت: ایران 
و اتریش همکاری علمی چند صد ســاله درباره پزشــکی دارند و 
بعنوان مثال در زمینه شناسایی گیاهان دارویی همکاری هایی 

از ۱۵۰ سال پیش تا کنون ادامه دارد.
وی افزود: یک دانشمند اتریشی در سال ۱۸۴۰ میالدی صدها نوع 
گیاه دارویی در ایران شناسایی کرد و در این زمینه دانشنامه ای 

کز علمی است. تدوین کرده که هنوز مورد استناد و استفاده مرا
کز علمی ایران،  سفیر اتریش در ایران، ابراز تمایل کرد با همکاری مرا
همایشــی درباره گیاهان دارویــی در اصفهان برگــزار و در کنار آن 

نمایشگاهی از فعالیت های فرهنگی و هنری برپت شود.  
"ویترش هایم" با اشــاره به حضــور یکــی از ورزشــکاران اتریش در 
باشــگاه ســپاهان اصفهــان، افــزود: زمینه هــای فعالیت هــای 
مشترک بین ایران و اتریش بسیار اســت که ورزشی و فرهنگی از 

جمله آنهاست.
وی با اشــاره به زمینه هــای همکاری در بخش هــای اقتصادی 
و بازرگانی گفت: در این ماموریت رایزن بازرگانــی اتریش در ایران 
بمنظور رسیدگی به درخواست ها و پرسش ها در این حوزه همراه 

من در اصفهان حضور یافت.
سفیر اتریش در ایران با اشاره به شناخت رایزن بازرگانی اتریش از 
ظرفیت ها و فرصت های ۲ طرف در زمینه فعالیت های اقتصادی، 
ادامه داد: این شناخت می تواند درباره فعالیت های اقتصادی 

ارتباط را آسان کند.
"ویترش هایم" گفت: اتریش در حوزه آموزش گردشــگری دارای 

مدارس بزرگی اســت و فرصتی بــرای جوانانی بشــمار می آید که 
در این زمینه تمایل به فعالیت دارند.

وی با اشاره به ظرفیت های اتریش در حوزه علوم نوین، ابراز کرد: 
امروز کشورها با چالش های متعددی از جمله مباحث زیست 
محیطی و تغییرات اقلیمی و برخی محدودیت ها در این زمینه 
مواجه هستند که اســتفاده از فناوری های نوین می تواند موثر 
باشــد. ســفیر اتریش در ایران  با اشــاره به اهدای یک میلیون دز 
کسن کرونا به ایران، گفت: باور داریم که حمایت مشترک، زمینه  وا
برطرف شدن کووید-۱۹ است و زمانی همه ایمن خواهند بود که 

کسن زده باشند. وا
"ویترش هایم" با بیان اینکه در زمان کنونی اتریش در حال پشت 
سر گذاشتن موج چهارم کرونا است، تصریح کرد: البته در ایران 
وضعیت متفاوت است و با کنترل شرایط، وضعیت خوبی دارد و 

با آرامش به مساله کووید-۱۹ می نگرد.
کرات وین و برطرف  وی ابراز امیدواری کرد که با نتایج خوب مذا

شدن تحریم ها و کرونا زمینه تعامالت بیشتر فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این 
دیدار گفت: اصفهان در زمینه های مختلف از جمله فناوری های 

نوین و صنعتی مستعد سرمایه گذاری است.
امیر رضا نقش در دیدار با سفیر اتریش در ایران، با اشاره به اینکه ۵۰ 
درصد فوالد کشور و ۲۰ درصد طال و جواهرات کشور در اصفهان 
تولید می شود، تصریح کرد: در زمینه گیاهان دارویی چند قطب 
در فریدن، سمیرم و برخی شهرستان های دیگر ایجاد شده است.

وی خاطر نشان کرد: راه اندازی اتاق مشترک اصفهان و اتریش در 
اتاق بازرگانی اصفهان می تواند در زمینه فعالیت های اقتصادی 
۲جانبــه از جمله صــادرات فــرش، صنایــع دســتی و تجهیزات 

پزشکی موثر باشد.
"ولف ویترش هایم" سفیر اتریش در ایران روز پنجشنبه در اولین 

سفر خود به اصفهان با استاندار اصفهان دیدار کرد.
وی در سفر یک روزه به اصفهان ضمن مالقات با دروازه بان اتریشی 
کز گردشگری از جمله کوه آتشگاه،  باشگاه سپاهان از برخی مرا

منارجنبان، میدان امام )ره( و کلیسای وانک بازدید کرد.

معاون سیاسی استاندار اصفهان: 

رسانه ها صدای مردم و مسووالن 
پاسخگوی خبرنگاران باشند

سفیر اتریش در ایران: 

زمینه همکاری ایران و اتریش 
در بخش گیاهان دارویی فراهم است
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آمادگی بیش از ۱۱۰۰ ناشر برای 
کتاب اصفهان  نمایشگاه مجازی 
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# اصفهان  تنها  نیست

کمک فوالدمبارکه برای 
تأمین تجهیزات بیش از

 ۴۰ مرکز درمانی شهرستان مبارکه
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غالمحسین رضایی - شهردار کوهپایه

کوهپایــه درنظــردارد نســبت بــه فــروش مقــدار تقریبــی 2۰ تــن ضایعــات فلــزی و غیرفلــزی خــود  شــهرداری 
شــامل آهــن آالت و ضایعــات غیرفلــزی پالســتیکی، پلــی اتیلــن، فایبــرگالس و... ازطریــق مزایــده اقــدام 
نمایــد. متقاضیــان می تواننــد جهــت بازدیــد و دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 1۴۰۰/۰9/13 لغایــت 

ــه مراجعــه نماینــد. کوهپای ــه شــهرداری  123۴7۶9 / م الف1۴۰۰/1۰/27 ب

نوبت اول
گهی مزایده آ

عمومــی   روابــط  گــزارش  بــه 
فوالدمبارکه ســعید رئیسی زاده 
حضــرت  بیمارســتان  رئیــس 
محمدرســول اهلل)ص( شهرســتان مبارکــه اظهــار 
کــرد: دســتگاه سی تی اســکن مولتی اســالیس تنها 
ابــزار تشــخیص و درمــان مبتالیــان بــه ویــروس 
کروناســت که با توجــه به فرســودگی تنها دســتگاه 
ســی تی اســکن ۲ اســالیس موجود در بیمارســتان 
حضــرت محمدرســول اهلل)ص(، این بیمارســتان 
نیازمنــد دســتگاه سی تی اســکن جدیــد بــود. وی 
افزود: دستگاه سی تی اسکن مولتی اسالیس قابلیت 
تشخیص میزان درگیر شدن ریه مبتالیان به ویروس 
کرونا را به پزشــکان و متخصصان خواهد داد تا نوع 

درمان براساس تشــخیص دستگاه سی تی اسکن مشخص شــود. رئیس بیمارستان حضرت 

محمدرسول اهلل)ص( شهرستان مبارکه خاطرنشان 
کــرد: ارزش ریالی دســتگاه مذکور، ۲۰۰ میلیــارد ریال 
است که شرکت فوالد مبارکه عالوه بر مساعدت های 
گذشــته که به تکمیــل تجهیــزات درمانــی بیماری 
کســیژن رایگان به این بیمارســتان  کرونا و تحویل ا
نموده، در این مرحله نیز با تأمین بخشی از هزینه آن، 
مســئولیت اجتماعی خود در قبال بهبود شرایط و 
وضعیت کرونا در کشور را در این بیمارستان به منصه 
کید بر ضرورت ارتقای  ظهور رسانده است. وی با تأ
کز درمانی درمانگر بیماران کرونایی اذعان  شرایط مرا
داشت: بیمارستان حضرت محمدرسول اهلل)ص( 
شهرســتان مبارکه یکــی از بیمارســتان های تحت 
سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دارای 
۱۱۱ تخت خواب فعال است که نقش مهمی در درمان مبتالیان به ویروس کووید ۱۹ داشته است.

تجهیز بیمارستان محمدرسول اهلل مبارکه 
کمک فوالدمبارکه به دستگاه سی تی اسکن با 

خبر
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رئیس پاالیشگاه نفت سپاهان گفت: چهار شرکت 
تولید روغن موتور در داخل کشور وجود دارد که بازار 

را اشباع کرده و باید صادرات داشته باشیم. 
محمــد حســن وفایــی در جمــع اصحــاب رســانه 
اظهــار داشــت: بــازار داخــل بیــش از ۱۸۰ هزارتــن از 
محصوالت این چهار شــرکت را نمی تواند بپذیرند 
و مجموعــه تولیدات ایــن شــرکت ها تمام ایــران را 

پوشش می دهد.
وی ادامه داد: به همین دلیل بخشی از تولید ما برش 

روغنی نفت است که آن را صادر می کنیم.
وفایــی افــزود: تحریم هــا بســیار اذیت کرده اســت 
به ویــژه در منطقــه؛ با ایــن حــال به به کشــورهای 
مختلــف از جملــه امــارات، چیــن وآفریقــا و بخش 
کمی از اروپا صــادرات داریم و بعضا بجــای دریافت 
پول با تهاتر تجهیزات وارد کرده و پاالیشگاه را به روز 

رسانی می کنیم. رئیس پاالیشگاه نفت سپاهان با 
بیان اینکه برخی از پاالیشگاه ها واحد روغن سازی 
دارند خاطرنشان کرد: یعنی برش روغنی نفت خام 
را به روغن موتور تبدیل می کنند و پاالیشــگاه های 
اصفهان و تهران و آبادان زیرســاخت چنین کاری 
را دارند. وی یاد آور شــد: پاالیشــگاه اصفهان ســال 
۵۴ تا ۵۷ توسط آمریکایی ها ساخته شــد و از سال 
۶۷ واحد روغن ســازی به آن اضافه شــد. در ســال 
۸۱ به دلیل بدهــی دولت مالکیــت آن به صندوق 

گذار شد. بازنشستگی نفت وا
وفایی تصریــح کــرد: توســعه پاالیشــگاه در جهت 
کمیت و کیفیت بــوده و مجموعــه توانایی های ما 
سبب شد به بزرگ ترین شرکت تولید کننده روانکار 

غرب خاورمیانه تبدیل شویم.
ک هستیم و آالیندگی  کید کرد: ما جز صنایع پا وی تا
نداریم و آالنایز های پاالیشگاه تحت نظارت مستقیم 
محیط زیست است و این ادعا را تایید می کند. رئیس 
پاالیشــگاه نفت ســپاهان گفــت: اســتانداردهای 
جهانی را برای تولید روغن رعایت می کنیم که مورد 

تایید اروپا نیز هست.
در این نشست شــرکت نفت ســپاهان با همکاری 
بنیاد شهید استان اصفهان، از مقام خانواده های 

شهدا تجلیل کرد.

کنون  مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان گفت: تا
بیــش از ۱۳۰ هزار متقاضی در اســتان بــرای خانه 
دار شدن در ســامانه طرح جهش تولید مسکن 

ثبت نام کرده اند.
علیرضا قاری القرآن گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
پاالیش و احراز شرایط این افراد هنوز شروع نشده 
است و پس از پایان مهلت ثبت نام در این مرحله، 
وارد مراحل پاالیش و مراحل بعدی خواهیم شد.

وی ادامــه داد: مهلــت ثبت نــام در طرح جهش 
تولید و تأمین مســکن که پیش  از این تا ۲۸ آبان 
اعالم شــده بود، تــا ۱۵ آذرماه تمدید شــد و پس از 
پایان مهلت ثبت نام در این مرحله، وارد مراحل 

پاالیش و مراحل بعدی خواهیم شد.
مدیرکل راه و شهرســازی اصفهــان بابیان اینکه 
امکان ثبت نام بــرای ۴۳ شــهر اســتان اصفهان 
فراهم شده است اظهار داشت: با توجه به اینکه 
زمین دولتــی در شــهرهای دیگر وجود نداشــت 
در این مرحلــه در ۴۳ شــهر از مجموع شــهرهای 

استان ثبت نام بازشده است.
کــرد: پیشــنهادی بــه وزارت راه و  وی اضافــه 
شهرســازی ارائه شــده که این ســامانه بــرای کل 
شــهرها باز شــود و بــر اســاس آن ها نیازســنجی و 

تأمین زمین شود.
قاری قرآن گفت: در صورت باز شدن این سامانه،  
امکان تشخیص مسکن موردنیاز برای کل استان 
اصفهان وجود دارد اما پیش بینی می شود در افق 
کلی برای یک دوره چهارساله باید حدود ۳۰۰ هزار 

واحد مسکونی در استان تولید شود.
وی بابیان اینکه افق ساالنه این طرح برای استان 
تولید حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد مســکونی اســت 
خاطرنشان کرد: مجموع موارد ثبت نامی در این 
طــرح، مســکن موردنیــاز اســتان را بــه مــا ارائــه 

می دهد.
مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان گفت: این طرح 
تنها در مورد تولید مسکن در حومه شهرها نیست 
بلکه در قســمت های مختلف تعریف می شــود 
و بخشــی از آن داخــل شــهرها و برخــی در بافــت 

فرسوده احداث خواهد شد.
وی بیــان کــرد: بــر اســاس آمــار حــدود ۳۰ درصد 
ثبت نام کنندگان در طرح جهش تولید مسکن 
حائز شــرایط هســتند و از این تعــداد، کمتــر از ۲۰ 
درصــد واریز وجــه کــرده و وارد پروســه شــده و به 

پروژه ها معرفی می شوند.
قاری قرآن افزود: متقاضیان واحدهای مسکونی 
طرح جهش تولید مسکن در ابتدای کار و هنگام 
ثبت نام خود اظهاری می کنند و باید دارای شرایط 
پنجگانه باشند اما پس از بررسی مدارک حدود ۳۰ 
درصد این افراد از شرایط کامل برخوردارند و تائید 

شدگان نهایی زیر ۲۰ درصد خواهند بود.
به گفته وی، احتمال اینکه این آمــار در ثبت نام 
جدید تغییر کند وجود دارد اما به نظر می رسد که 
میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای کسانی که خود 
اظهاری می کنند نســبت به کســانی کــه از فیلتر 
نهایی رد می شوند وجود دارد و به نظر می رسد که 
همین حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد در افق کلی برای 
کل استان به عنوان نیاز مسکن کافی خواهد بود.  
وی بــا اشــاره به اینکــه ثبت نــام بــرای ســه شــهر 
جدید فوالدشهر، بهارســتان و مجلسی صورت 
گفــت: همچنیــن ســامانه بــرای  می پذیــرد، 
متقاضیان در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 

شاهین شهر، شهرضا و کاشان نیز باز است.
قاری قرآن ادامــه داد: عــالوه بر این در شــهرهای 
زیــر ۱۰۰ هــزار نفــر جمعیت ایــن اســتان نیــز برای 
اردســتان، اژیه، انــارک، برزک، تودشــک، تیران، 
جندق، حسن اباد، خوانسار،  خور، داران، دهق، 
زواره، سده لنجان، علویجه، فرخی، فریدونشهر، 
گلپایگان، مهابــاد، میمــه، نصرآبــاد، نوش آباد، 
نیاســر، هرنــد، ورزنــه، وزوان، کمــه، کوهپایــه، 
آران وبیدگل، ایمانشــهر، بــاغ بهــادران، بوییــن 
ومیاندشت، طالخونچه، فالورجان، قهدریجان، 

گلدشت و نطنز ثبت نام انجام می شود.
وی تصریح کرد: ســبز بــودن فرم »ج«، نداشــتن 
مالکیت خصوصی، متأهل و یا سرپرست خانوار 
بودن و سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر 
موردتقاضا چهار شرط اصلی برای ثبت نام در این 

طرح است.  

ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: 
نوســانات ارزی در ۲ هفته اخیر تاثیری بر قیمت 
تلفن همراه نگذاشــته و در برخی مدل ها شــاید 

کاهش قیمت نیز بوده ایم.
بــه گزارش ایرنــا، بــا شــیوع کرونــا بــازار موبایــل و 
زیرساخت های فضای مجازی بیش از گذشته 
اهمیت پیدا کرد. با کمک دولت و بانک مرکزی 
برای تخصیص به موقع ارز و خروج دستگاه های 
تلفن همراه از گمرک، باعث شد در اغلب ماه هایی 
که کشور درگیر ویروس کرونا بود و آموزش، کسب 
و کار، حمل ونقــل و خدمــات دیگــر بــه ســمت 
الکترونیکی شــدن رفت، با مشکل تأمین تلفن 

همراه مواجه نشویم.
بررسی های ایرنا از بازار تلفن همراه نشان می دهد 
با وجود اینکــه در ۲ هفتــه گذشــته بــازار ارز دچار 
نوســاناتی شــد و روند افزایشــی داشــت، اما بــازار 
موبایل به دلیل اشــباع از مدل هــای مختلف با 
افزایش قیمت مواجه نشد.  محمدرضا عالیان، 
سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه درباره 
وضعیت بازار تلفن همراه گفت: روند طبیعی ثبت 
ســفارش و تخصیص ارز، باعث شــده بــازار تلفن 

همراه اشباع شود. همچنین در دسترس بودن 
تلفن همراه در بازار، باعث شده بازار رقابتی شکل 
بگیرد. این مقام صنفی با بیان اینکه شرکت ها باید 
در فروش خود گردش ایجاد کنند، گفت: گاهی 
اوقات واردکنندگان تلفن همراه، دســتگاه های 
تلفن را حتی بدون ســود به فروش می رســانند. 
کنــون بــه دلیل اینکــه شــرکت های واردکننده،  ا
کاالهــای خــود را از انبــار خــارج کرده انــد شــاهد 

باالرفتن قیمت نبوده ایم.
وی بیان داشت: در ۲ هفته گذشته، بازار ارز دارای 
نوساناتی بوده اما اشباع بودن بازار باعث شد این 
نوسانات روی قیمت تلفن همراه تأثیر نگذارد و در 
برخی موارد حتی قیمت ها تا ۲ درصد نیز کاهش 

پیدا کند.
عالیان افزود: در تالش هستیم با برگزاری جلسه با 
ذی نفعان دولتی، بازار را در همین حالت اشباع 
نگه داریــم تا فرآیند تأمین کاال با مشــکل مواجه 
گــر تقاضا افزایــش یابد و  و دچــار اختالل نشــود، ا
نتوانیــم کاالی مــورد نیــاز را تأمین کنیــم تعادل 
عرضه و تقاضا بهم می خورد و دچار افزایش قیمت 

خواهیم شد.

رئیس پاالیشگاه نفت سپاهان مطرح کرد؛ 

بازار داخل از روغن موتور اشباع است 

خبر

روند صدرنشــینی واردات ۲.۵ میلیــارد دالری 
گوشــی موبایل نســبت بــه کاالهای اساســی، 
گــزارش  همچنــان حفــظ شــده اســت. بــه 
گمرک ایران، آمارهای گذشته از تجارت خارجی 
نشــان داده بود که گوشــی موبایل نخســتین 
کاالی وارداتی است و بعد از آن اقالم اساسی قرار 
دارد، در همین رابطه بررســی آخرین وضعیت 
تجارت خارجــی در آمار گمرک ایران نیز نشــان 
می دهد که نه تنها از صدر واردات پایین نیامده 
بلکــه فاصله قابــل توجهــی هم بــا اقالم بعــد از 
خود دارد. در هشت ماهه نخست امسال، کل 
تجارت خارجی به ۶۳ میلیارد رســیده که از آن 
حــدود ۳۱ میلیــارد دالر صــادرات و ۳۲ میلیارد 
دالر واردات بوده اســت. بنا بر اعالم سخنگوی 
گمرک، در هشت ماهه امسال، هشت درصد کل 
واردات گوشی موبایل بوده است؛ به طوری که 
۲.۵ میلیارد دالر به وزن ۴۰۰۰ تن واردات گوشی 
انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل از لحــاظ وزنــی ۴۷ درصــد از نظــر وزن و ۱۱۱ 
درصد ارزش، افزایش داشته است. واردات ۲.۵ 
میلیارد دالری گوشــی موبایل که با ارز نیمایی 
انجام می شود، از هر یک از اقالم اساسی بیشتر 
بــوده اســت و بعــد از آن ذرت با دو میلیــارد دالر 
قــرار دارد که فاصله ۵۰۰ میلیون دالری گوشــی 

را نسبت به کاالی بعد از خود نشان می دهد.
این روال در آبان ماه نیز وجــود دارد؛ به گونه ای 
که از مجموع ۸.۳ میلیارد دالری تجارت خارجی 
که تقریبا به طور مساوی صادرات و واردات انجام 
شده، ۳۷۵ میلیون دالر واردات گوشی موبایل 
بوده است، بعد از آن گندم با ۲۶۱ میلیون دالر و 

ذرت با ۱۸۷ میلیون دالر قرار دارد.

رییس سازمان ملی استاندارد گفت: باید نظام 
استاندارد کشــور را برای ارائه خدمات مطلوب 
به مردم تقویت کنیم. به گزارش ســازمان ملی 
استاندارد ایران، مهدی اسالم پناه در نشست 
با معاون، مدیران و رؤسای اداره های معاونت 
نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد، بــاز مهندســی 
در برنامه های جــاری ســازمان را برای ترســیم 
آینده ای روشن ضروری دانســت. وی، نیروی 
انســانی را ســرمایه این ســازمان عنــوان کــرد و 
گفت: با استفاده از خرد جمعی، تجربه ارزشمند 
ســازمانی و پژوهش هــای بــه روز، راهبردهــای 
نوینی را برای آینده ای روشن ترسیم می کنیم. 
اسالم پناه با اشاره به تغییر جایگاه و شرح وظایف 
ســازمان ملی اســتاندارد ایران در قانــون اخیر، 
کید کرد: باید با حرکت در مسیر قانون، نظام  تا
استاندارد کشور را برای ارائه خدمات مطلوب به 
جامعه تقویت کرده و با انقالبی درون سازمانی، 
گام تحول آفرینی در حوزه کیفیت و اســتاندارد 
برداریم. وی با بیان اینکه ســازمان اســتاندارد 
برای تحقق اهداف و کســب موفقیت نیازمند 
چشــم انداز درســت اســت، خاطرنشــان کرد: 
پاسخ قدیمی به پرسش های جدید قابل قبول 
نیست و سازمان ملی استاندارد ایران با استفاده 
از توان نیروی داخلی و تلفیق دانش و مهارت در 
پیاده ســازی قانون، در مسیر خدمت به مردم 

به سازمانی پویا و هوشمند تبدیل خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن ارزیابی مثبت خود از 
نشست مشترک مجلس و دولت، گفت: مجلس 
یازدهم گام بلند برای صاحبخانه شدن مردم 
با تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن 
برداشت.  به گزارش خانه ملت، رستم قاسمی با 
اشاره به نشست مشترک مجلس و دولت که به 
مناســبت روز مجلس در صحن علنی مجلس 
برگزار شد، عنوان کرد: همگرایی دولت و مجلس 
باید با تعامل و ارتباط بیشــتری همراه باشد تا 
بتوانیم شرایط و اوضاع مســکن را سرو سامان 
دهیم. امیــدوارم بــا تعامالت دولــت و مجلس 

شاهد بهبود شرایط بازار مسکن باشیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مجلس یازدهم گام 
بلند برای صاحبخانه شــدن مــردم با تصویب 
قانون جهش تولید و تامین مسکن برداشت که 
می توان به مواردی همچون الزام دستگاه های 
اجرایی برای تامین زمین برای ساخت مسکن، 
تصویب ساخت یک میلیون مسکن در سال، 
تخفیف ۳۰ درصدی هزینه پروانه ساختمانی در 
طرح حمایتی مسکن، فراهم کردن امکان پیش 
خرید مصالح ساختمانی در بورس کاال، تشکیل 
صنــدوق ملی مســکن بــا هــدف تقویــت توان 
حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش 
مســکن و الــزام ثبــت معامــالت دســتگاه های 

ک اشاره کرد. دولتی و غیردولتی در سامانه امال

خبر وقتیکاالیقاچاقرقیبتولیدملیمیشود؛

 تردد خودروهای شوتی در جاده های اصفهان
ح  یکــی از الزامــات موفقیــت طــر
ممنوعیــت ورود لــوازم خانگــی 
خارجی به کشور، برخورد جدی با 

اقالم قاچاق است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شوتی چیست و 
خودرو های شوتی در جاده ها چه می کنند؟ جاده ها 
پر شــده از خودرو هایی که مثل برق و بــاد از کنار دیگر 
خودرو هــا می گذرنــد و به چشــم بر هــم زدنــی در افق 
محو می شوند. نه از پیچ و خم جاده هراسی دارند و نه 
جریمه نگرانشان می کند. می توان گفت حاال داشتن 
و راندن خودرو های شوتی به شغل تبدیل شده؛ شغلی 
که ریشــه تولید و اشــتغال هموطنان را می خشــکاند 
و کاال هــای قاچــاق را مانند خــوره به جــان محصول 

داخلی می اندازد.
بــا خــروج تولیدکننــدگان خارجــی لــوازم خانگــی 
از کشــورمان و بســتن مرز های رسمی کشــور بــه روی 
محصوالتشان، تولیدکنندگان ایرانی به تقویت تولید 
و اشــتغالزایی خود امیدوار شــدند و برای گرفتن بازار 
گر دســت  با عرضه محصول با کیفیت ترغیب؛ البته ا
قاچاقچیان کاال بســته شود و حنایشــان برای مردم 

رنگی نداشته باشد.
برای اصفهان به عنوان قطب تولید لوازم خانگی کشور  
بستن همه پنجره های قاچاق برای حمایت از تولید 

حیاتی است.
        افزایش اقبال مردم به لوازم خانگی ایرانی 

حسین عبدلی نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
و تعمیرکنندگان لوازم خانگی استان اصفهان گفت: 
اصفهــان بــا داشــتن کارخانه هــای بــزرگ و فعــال، از 

استان های موفق در تولید لوازم خانگی است.
وی ادامه داد: زمانی که واردات لوازم خانگی آزاد بود، 
تولیدکنندگان داخلی به لحاظ قیمت توان رقابت با 
آن ها را نداشتند، اما از زمانی که جلوی واردات گرفته 
شد، قیمت ها برای تولید کننده به صرفه و انگیزه تولید 

بهتر و بیشتر در آن ها ایجاد شد.
نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان 
لوازم خانگی اســتان اصفهان افزود: با استفاده از این 
کنون  فضا، تولیدکنندگان لوازم خانگی در اصفهان ا
سوله های بیشتری را در شهرک صنعتی دایر و اصفهان 

را به قطب تولید لوازم خانگی تبدیل کرده اند.
عبدلی در خصوص استقبال مردم از تولیدات داخلی 
بیان کرد: مردم بــه دلیل خدماتی کــه کارخانه های 
داخلی به آنان ارائه می کنند، به خرید محصوالت ایرانی 
گرایش پیدا کرده اند، اما فروشندگانی هم هستند که 
محصوالت خارجی را تبلیغ و پیشنهاد می کنند و مردم 

را از خرید کاالی وطنی منصرف می کنند.
گرانی مواد اولیه عامل قیمت های گزاف لوازم خانگی

وی با اذعان به ناتوانی بسیاری از مردم در خرید لوازم 
خانگی گفت: مــواد اولیه گران اســت و همیــن امر در 

قیمت نهایی محصول تاثیر زیادی می گذارد.
نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان 
لوازم خانگی استان اصفهان ادامه داد: مواد اولیه به دو 
صورت وارداتی و داخلی در دسترس تولید کنندگان قرار 
می گیرد و محصوالتی که تولید آن ها وابستگی زیادی به 
مواد اولیه وارداتی دارد تولیدکننده و مصرف کننده را در 

تنگنای زیادی قرار می دهد.
عبدلی در خصوص نظارت بر قیمت هــا تصریح کرد: 
امسال در بازار نوسانات ارزی زیادی را شاهد نبودیم، 
اما گاه بــه بهانه نــرخ ارز، بازار لــوازم خانگی بــا افزایش 

قیمت مواجه می شــود و همین موضوع نشانه نبود 
نظارت موثر بر قیمت هاست؛ البته بخشی از افزایش 
قیمت نیز به دلیل افزایش حق بیمه، دستمزد کارگر 

و اجاره هاست.
گر فروشــنده ای لوازم خانگی ایرانی را  وی اظهار کرد: ا
گران فروخت، مردم می توانند شکایت کنند و اتحادیه 
هم جلوی گران فروشی را می گیرد و متخلف را جریمه 

می کند، اما نظارتی بر کاالی قاچاق وجود ندارد.
و  فروشــندگان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس  نایــب 
تعمیرکنندگان لوازم خانگی اســتان اصفهــان درباره 
تمایل مردم به خرید اقــالم خارجی که ورودشــان به 

کشور ممنوع شده است.
وی گفت: برخی شــرکت های معروف تا همین اواخر 
در ایــران نمایندگــی و کارخانه داشــتند و مــردم هم از 
محصوالتشــان راضی بودند، اما بعد از ترک کشور به 
بهانه تحریم ها و پــس از آن برنامه ما برای ممنوعیت 
ورود اجناسشان به کشور، برخی سودجویان به قاچاق 

لوازم خانگی روی آورده اند.
ورود اجناس خارجی با خودرو های شوتی به بازار ایران
عبدلی تصریح کرد: قاچاقچیان با توجه به اقبال مردم 
بــه برند هایــی کــه واردات آن ها ممنوع شــده اســت 
دامی را پهن و کاالی قاچاق را به قیمت دلخواه عرضه 
می کنند و دستگاه های مســئول هم آنطور که باید و 
شاید نظارتی نمی کنند و به عواقب ورود کاالی قاچاق 
بی توجه هستند.  وی در ادامه به موضوع خودرو های 
شوتی هم پرداخت و گفت: باید اذعان کرد خودرو های 
شوتی با گذشت زمان به انسجام و هماهنگی خوبی 
رسیده اند و نقش بسیار مهمی در قاچاق لوازم خانگی 
دارنــد؛ به ایــن ترتیب قاچاقچیــان از تمایل مــردم به 
برخی نشان های خارجی، ســوء استفاده می کنند و 
گاه کالهبرداری هایی هم صورت می گیرد و این مردم 

هستند که متضرر می شوند.
نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان 
لوازم خانگی استان اصفهان یادآور شد: قاچاقچیان 
مکان مشخصی ندارند که اتحادیه روی آن ها نظارت 
کند و بتواند پیگیــر مطالبات مــردم شــود، کاال های 
قاچاق هم به هیچ وجه تحت اختیار اتحادیه نیست، 
پس به مــردم توصیه می شــود از خرید آن ها صرفنظر 

کنند.
عبدلی گفت: قاچاقچیان هر روز با ترفند های جدید 
بکار می گیرنــد، اما اعتمــاد مــردم بــه کاالی ایرانی در 
گر تولیدکنندگان با بهبود کیفیت  حال افزایش است و ا
محصوالتشان قدردان این اعتماد باشند، تولیدات 
داخلی بــه آرامی بین مردم جــای خود را بــاز می کند و 
خودبه خــود کاال هــای قاچاق بــازار خــود را از دســت 

می دهند.
وی به مصرف کنندگان لوازم خانگی توصیه کرد: پیش 
از خرید، با توجه به شناسه و کد بندی کاال از اصالت آن 

مطمئن شوند.
        بهترین تبلیغ برای کاالی ایرانی، کیفیت آن 

است
کبر خرمیان دبیر هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی  ا
استان اصفهان گفت: تولید لوازم خانگی در کشورمان 
رو به افزایش است، اما به نظر می رسد هنوز برای تامین 

نیاز بازار کافی نیست.
وی گفــت: باید تمام افــرادی را کــه مهــارت و توانایی 
تولید لوازم خانگی را دارند به تولید تشویق کرد و ادارات 
دارایی، کار و صمت هم باید موانع پیش روی آن ها را 
بردارند تا شمار تولید کنندگان زیادتر شود و رقابت بر سر 

کیفیت و قیمت باشد.
دبیر هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان 
تصریح کرد: کیفیت محصوالت بهترین تبلیغ برای 
گر مردم از کیفیت کاال  تولیدکننده لوازم خانگی است، ا
راضی باشند اقبال بیشتری به آن نشان می دهند و این 

محصول می تواند با محصوالت خارجی رقابت کند.
خرمیان ادامه داد: کاال های داخلی بســیاری وجود 
دارد کــه بهتــر از اقــالم خارجی بــا نشــان های تجاری 
گر در خرید فقط به دنبال نشان  مشهور هستند و مردم ا
خارجی خاصی نباشند می توانند در بین کاال های با 

کیفیت ایرانی جنس مطلوب خود را پیدا کنند.
وی قیمت لوازم خانگی را سرسام آور دانست و گفت: 
گاهی کاال هایی کم ارزش به قیمت های گزاف فروخته 
می شود که این سود نه به جیب دولت می رود و نه به 
مردم تعلق می گیرد، بلکه سرمایه دار ها را فربه تر می کند؛ 
پس دولت باید همان تدبیری را که برای بازار موبایل و 
برنج اتخاذ کرد بر لوازم خانگی نیز پیاده کند و همزمان 

جلوی قاچاق را هم بگیرد.
دبیر هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان 
به مردم توصیه کرد: قبل از خرید ابتدا به پروانه کسب 
گر تخلفــی روی داد از امکان  فروشــنده دقت کنند تا ا

پیگیری آن مطمئن شوند.
        خودروی شوتی حتی بدون جنس قاچاق 

توقیف می شود
سرهنگ کامران ریاحی رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفــت: با توجه 
به اینکه امســال، به نــام تولیــد، پشــتیبانی ها، مانع 
زدایی ها نامگذاری شــده اســت؛ اقداماتی را با هدف 

تشدید برخورد با قاچاق کاال انجام داده ایم.
وی ادامه داد: کشف لوازم خانگی در استان اصفهان 
از ابتدای سال تا پایان مهر، به لحاظ ارزش ۳۵ درصد 

نسبت به هفت ماهه سال ۹۹ افزایش یافته است.
فرماندهــی  اقتصــادی  امنیــت  پلیــس  رئیــس 
انتظامی استان اصفهان از برخورد جدی با خودرو های 
شــوتی خبر داد و گفت:مانند گذشــته کاالی قاچاق 
با کانتینر کاال جابجا نمی شــود و قاچاقچیــان هر روز 
کنون بیشــترین  شــگرد های جدید بــه کار می برند؛ ا
قاچاق لوازم خانگی از طریق خودرو های شوتی است.
سرهنگ ریاحی گفت: تالش شده خودرو های شوتی 
شناســایی و متوقف شــود و طبق شــیوه نامه ای که 
دادستان مرکز استان در خصوص خودرو های شوتی 
تنظیم کرده اســت، خودرو چه حامل کاال باشد چه 
گر وضع ماشین نشانه شــوتی بودن آن باشد  نباشد ا

می توان خودرو را متوقف کرد.
گر خودرو حامل کاال باشد کاال ضبط و  وی یادآور شد: ا

متهم تا دو برابر قیمت کاال جریمه می شود.
ممنوعیــت ورود لــوازم خانگــی خارجــی بــه کشــور 
تصمیمی است که پیش از ما بســیاری از کشور های 
صنعتی هم اجرا کــرده و بــه ارتقای تولید و گســترش 

بازار های هدف دست یافته اند.
گر  این قانون در کشــور ما هم ثمربخش خواهــد بود ا
تولیدکنندگان با شناخت درست از نیاز بازار و سلیقه 
مــردم محصوالتــی بــا کیفیــت و هــم رده بــا بهتریــن 
کاال های غیرایرانــی عرضه کنند و از ســوی دیگر تمام 

منافذ به روی ورود جنس خارجی بسته شود.

مدیــر شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقه 
اصفهان با اشاره به اینکه صنایع واقع در شعاع ۵۰ 
کیلومتری اصفهان مجوز مصرف سوخت مازوت 
ندارند، گفت: متاسفانه تمام گازوئیل توزیعی در کالنشهر اصفهان یورو 

۴ نیست و اولویت با اتوبوس های شرکت واحد است.
حسین صادقیان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تشــدید آلودگی هوا 
اصفهان و نگرانی استفاده صنایع از سوخت مازوت، اظهار کرد: هیچ 
یک از صنایع اصفهان از سوخت دوم مازوت استفاده نمی کنند به غیر 

از برخی کارخانه های سیمان واقع در شعاع باالتر از ۵۰ کیلومتر اصفهان 
که محیط زیست محدودیتی برای این صنایع ایجاد نکرده است.

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان صنایع اصفهان که در شعاع ۵۰ کیلومتری 
اصفهان قرار دارند، از سوخت مازوت استفاده نمی کنند.

مدیر شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقــه اصفهان با اشــاره به 
کید کرد: تمام سوخت مازوت  سرنوشت مازوت تولیدی اصفهان، تا
تولیدی اصفهان با ارسال به بندرعباس به سایر کشورها صادر می شود. 
وی گفت: روزانه حدود ۱۱ میلیون لیتر سوخت مازوت از اصفهان به 

بندرعباس منتقل می شود.
صادقیان همچنین با اشاره به اینکه خوشبختانه تمام بنزین توزیعی 
در کالنشــهر اصفهان یورو ۴ اســت، افزود: متاســفانه تمــام گازوئیل 
توزیعی در کالنشهر اصفهان یورو ۴ نیست، البته در مرکز شهر و همچنین 
مسیرهای ترانزیتی ورودی به شهر اصفهان گازوئیل با استاندارد یورو 

۴ توزیع می شود.
وی توضیح داد: نیاز روزانه اســتان اصفهان به گازوئیل یورو ۴ حدود 
۵.۵ تا ۶ میلیون لیتر و کالنشــهر اصفهــان بین ۲ تــا ۲.۵ میلیون لیتر 
کنون اولویت تحویل گازوئیل یورو ۴ اتوبوس های  گازوئیل است که ا

شرکت واحد است.

سرپرست معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد درباره 
جزئیات اعطای وام ۱۰ میلیونی به سرپرستان کرونایی 
خانوارها گفت: به سرپرستان خانوار که به علت کرونا 
در بیمارســتان بســتری شــده اند و فاقد شــغل و درآمد ثابت هستند، 

تسهیالت ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه پرداخت می شود.
احســان خاندوزی - وزیر امور اقتصــادی و دارایی - اعالم کرد کــه وام ۱۰ 

میلیونی قرض الحسنه به سرپرست کرونایی خانوارها داده می شود.
در این زمینه، عباس مرادپور - سرپرســت معاونت بانک و بیمه وزارت 
اقتصاد - درباره جزئیات آن گفت: به سرپرستان خانوار که به علت کرونا در 
۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه پرداخت می شود.بیمارستان بستری شده اند و فاقد شغل و درآمد ثابت هستند، تسهیالت 

وی افزود: وزارت اقتصاد، اطالعات مربوط به این افراد را از وزارت بهداشت 
دریافت و با اطالعــات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تطبیــق داده و 
مشموالن را شناســایی می کند. در صورتی که افراد مشمول این طرح 

باشند، با پیامک یا تلفن به آنها اطالع داده می شود.
کید کرد که هموطنان به بانک ها مراجعه نکنند و در  این مقام مسئول تا
صورتی که مشمول طرح باشند، از طرف بانک های مهر اقتصاد ایران و 

بانک رسالت با آنها تماس گرفته می شود.
مرادپور ادامه داد: این وام سه ساله با اقساط ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان 
گر خوش حساب  است. ضمانت وام بر اساس اعتبار سنجی افراد است و ا

باشند، سعی می کنیم حداقل تضمین ها را از آنها بگیریم.

کدام صنایع اصفهان مازوت می سوزانند؟

کرونایی اعالم شد شرایط پرداخت وام ۱۰ میلیونی به سرپرستان 

بیش از ۱۳۰ هزار نفر از اهالی اصفهان 
کردند در طرح جهش تولید مسکن ثبت نام 

نوسانات بازار ارز تاثیری بر بازار موبایل نداشته است

هزینه ۲.۵ میلیارد دالری
گوشی موبایل  واردات 

لزوم تقویت نظام استاندارد
کشور برای ارائه خدمات   

به مردم

صاحبخانه شدن مردم با قانون 
جهش تولید و تامین مسکن

گزارش

خبر

خبر
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سخنگویآبفایاستاناصفهان:

تامین آب شرب اصفهان بزرگ هنوز وارد شرایط 
بحرانی نشده است

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

سخنگوی آبفای استان اصفهان 
گفت: باوجود سردی هوا، آبی که 
به میــزان۱۱ مترمکعــب برثانیــه از 
تصفیه خانه آب بابا شیخعلی )سامانه اول آب رسانی( 
وارد مــدار می شــود کفــاف شــرب اصفهــان بــزرگ را 

می دهد.
مهرداد خورســندی با بیان اینکــه هنــوز وارد مرحله 
بحران نشدیم و طبق روال عادی آب شرب اصفهان 
تولید و تصفیه می شــود، اظهار داشــت: بــا توجه به 
کنون تعدادی از چاه های آب را خاموش  سردی هوا ا
کردیــم و آبــی کــه از تصفیــه خانــه تصفیــه و وارد مدار 

می شود، کفاف شرب را می دهد.
وی ادامــه داد: شــرکت آب و فاضــالب در تابســتان 
امســال از چاه ها و تصفیه خانه آب باباشــیخعلی در 
مجموع ۱۳ هزار تا ۱۳ هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه آب تولید 
تصفیه می کــرد درحالی کــه مصــرف حــدود ۱۸ هزار 
لیتر در ثانیه بود و چهار هزار و ۳۰۰ لیتر بر ثانیه کسری 

آب داشتیم.
کنون  سخنگوی آبفا اســتان اصفهان با بیان اینکه ا
۱۱ هــزار تا ۱۲ هــزار لیتر در ثانیــه )۱۱ تــا ۱۲ مترمکعب در 
ثانیه( کفاف شرب را می دهد و نیاز به وارد مدار کردن 
چاه ها ندارد، خاطرنشان کرد: از چاه های آب در حال 
حاضر موردی برای تأمین شرب استفاده می شود و در 
مجموع آبرسانی به اصفهان بزرگ شامل ۵۸ شهر و ۳۰۰ 

روستا از سامانه اول )تصفیه خانه باباشیخعلی( است.
خورسندی افزود: امید است مشکل برای تأمین آب 
گر قرار باشــد  اتفاق نیافتــد زیرا بنا به گفته اســتاندار ا
هرگونه تصمیمی در حوزه آب گرفته شود دستکم باید 
تأمین سه ماه آب شرب مردم اصفهان را پیش بینی 

کنیم.
وی تصریح کرد: هنوز وارد مرحله بحران برای تأمین 
شرب نشــدیم که اقدام خاصی در دستور کار داشته 
کنون با مدیریت فشــار، زون بندی و  باشــیم اما هم ا

تله متری شبکه و کنترل و مانیتورینگ شرایط را تحت 
نظر داریم و امید است با بارندگی های پیش رو ظرفیت 
پشت سد زاینده رود به عنوان منبع اصلی تأمین شرب 

استان اصفهان افزایش یابد.
        اصالح شبکه دلیل افت فشار چندساعته آب 

در منطقه شمال شهر اصفهان
کید بر اینکه هم  سخنگوی آبفا اســتان اصفهان با تا
کنون با توجه به سردی هوا ظرفیت ۱۱ تا ۱۲ متر مکعب  ا
بر ثانیــه آب تولیــدی از تصفیــه خانه، تأمیــن کننده 

آشــامیدنی و بهداشت شــهروندان اصفهانی است، 
درباره افت فشار آب در محدوده خیابان بهارستان در 
شمال شهر اصفهان گفت: این افت فشار و قطعی به 
علت ترمیم و اتصال لوله برای تقویت فشار آب منطقه 
بوده است و بســیاری از امور اصالح شبکه آب شرب، 
ترمیم و اتصاالت را در فصل سرما انجام می دهیم که 
افت فشار آب برای ساعاتی سبب نارضایتی شهروندان 

نشود.
        شکستگی لوله بر اثر فرونشست زمین در شهر 

اصفهان نداشتیم
خورسندی درباره تأثیر فرونشست زمین بر خطوط 
شبکه آبرسانی شهری اســتان اصفهان ابراز داشت: 
موردی گزارش هایی داشــتیم اما هنــوز آمــاری از آن 
در دســت نداریم، برای مثال حادثه نشست زمین و 
واژگونی خودرو درون یک فروچاله در نائین که مدتی 

پیش رخ داد از این دست موارد است.
کنــون شکســتگی لولــه بــر اثــر  وی بــا بیان اینکــه تا
فرونشســت در شــهر اصفهان گزارش نشــده اســت، 
اضافــه کــرد: در برخــی نمونه هــا کــه تــرک خوردگی و 
شکستگی لوله ها گزارش می شود هنگامی که برسی 
می کنیم یکی از علت ها فرونشست است که حتی در 
شــهرهای اطراف اصفهان بوده اســت و بدون شک 
فرونشست زمین بر خطوط آب و فاضالب اثر خواهد 

گذاشت.

واحد بریکت سازی ســرد از نرمه آهن اسفنجی در 
شرکت فوالد سفیددشت از زیرمجموعه های فوالد 

مبارکه راه اندازی شد.
ایمــان ســلیمانی مدیــر عملیــات شــرکت فــوالد 
سفیددشت گفت: قطعات و خطوط تولیدی این 

واحد کلیدی بــا همت بلند متخصصــان داخلی 
طراحی و راه اندازی شده و این واحد قادر است ۱۲ 
ونیم تن بر ساعت بریکت سرد از نرمه آهن اسفنجی 

تولید کند.
مدیر تکنولوژی و توسعه این شرکت، راه اندازی این 
واحد را از لحاظ فنی و اقتصادی حائز اهمیت ارزیابی 
کرد و گفت: با راه اندازی این واحد از انتشار غبار و نرمه 

آهن اسفنجی در محیط جلوگیری می شود.
جمشید علی بابایی افزود: با اجرای طرح توسعه 
مخازن ذخیره سازی آهن اسفنجی در آینده، زنجیره 
ارسال مواد اولیه به واحد فوالدسازی و ریخته گری 

تکمیل خواهد شد.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مدیریت 
شهری در حال حاضر آماده است تا با کارشناسان 
میــراث فرهنگــی بــرای تملــک فضاهــای تاریخی 

همچون عصارخانه جماله همکاری کند.
بــه گزارش ایمنــا، محمــد نورصالحــی در جلســه 
کارگروه بافت تاریخی کمیسیون عمران، معماری و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان در محل 
عصارخانه جماله اظهار کرد: دوره ششم مدیریت 
شهری نگاه ویژه ای به بافت تاریخی شهر اصفهان 
دارد و این بافت را یک ظرفیت می داند؛ بدین سبب 
به طور جــدی در صدد احیــای آن به خصــوص در 

مناطق مرکزی شهر خواهد بود.
وی افزود: در خصوص بناهای تاریخی که قابلیت 
باز تعریف دارند باید تفاهم نامه ای تنظیم و حقوق 

دولت در آن در نظر گرفته شود.
نورصالحــی ادامــه داد: مدیریت شــهری اصفهان 
در حال حاضر آماده اســت تا با کارشناسان میراث 
فرهنگی بــرای تملک فضاهــای تاریخی همچون 
عصارخانه جمالــه همکاری کنــد؛ در این مســیر از 
بخش خصوصی نیز دعوت و پشتیبانی خواهیم کرد. 
کید بر اینکه  رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با تا
هدف احیــای بافت تاریخــی جلوگیــری از تخریب 
بناهای تاریخی است، اضافه کرد: الزم است سازمان 
بهسازی و نوسازی شهرداری اصفهان با همکاری 
میراث فرهنگــی و بــا در نظــر گرفتن منافع ایــن دو 
دستگاه اجرایی و شهروندان اصفهان اقدامات خود 

برای احیا را تدوین و سپس اجرای آن را آغاز کند.
نورصالحی اضافه کرد: احیای بافت تاریخی در دل 
محالت اصفهــان باعث می شــود گردشــگر تــا دل 
کــه در دل این  کوچه های ایــن شــهر وارد شــود چرا
محالت آثــار تاریخی واجد ارزشــی بســیاری وجود 

دارد.
        باید به یک الگو برای احیای بافت تاریخی 

برسیم
همچنین در این جلســه علی قاســم زاده شــهردار 
اصفهان گفــت: بی شــک مدیریــت شــهری برای 
احیای بافت تاریخی نیازمند نظرات کارشناســی 
کید کرد: شهرداری اصفهان  و دقیق اســت، وی تا

حاضر است برای احیای بافت تاریخی تمام تالش 
خود را به کار گرفته و شرایط را برای احیا توسط بخش 

خصوصی فراهم کند.
وی ادامه داد: تفاهم نامه ای میان میراث فرهنگی 
و شهرداری اصفهان باید منعقد شود تا به یک الگو 
برای احیای بافت تاریخی برسیم و سپس بستر برای 

حضور بخش خصوصی آماده شود.
        احیای بافت تاریخی شهر اصفهان یک عزم 

واال می خواهد
رسول میرباقری رئیس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان نیز اظهار 
کرد: آثاری همچون عصارخانه جماله به فراموشی 
گر یک باران شدید بیاید چنین  سپرده شده است و ا

بناهایی را به راحتی از دست خواهیم داد.
وی افزود: با همکاری همه نهادها بــه ویژه میراث 
فرهنگی باید تصمیمات جدی برای بافت تاریخی 

اصفهان گرفته شود.
رئیس کمیســیون عمران، معماری و شهرســازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان بیان کرد: در منطقه 
سه شهرداری اصفهان آثار تاریخی بی نظیری مانند 
بازارچــه دردشــت را می توان دیــد که با احیــای آن 

می شود گردشگر را به دل بافت آورد.
وی ادامه داد: عصارخانه جماله یا عصارخانه های 
دیگر، حمام شــیخ بهایی و آثار تاریخی دیگری که 
در محله دردشت قرار دارد، می تواند یک گردشگر را 

برای یک روز فقط در این محله نگه دارند.
میرباقری گفت: احیای بافت تاریخی شهر اصفهان 
گر همــه نهادها حضور  یک عــزم واال می خواهــد و ا
داشته باشند ما شــاهد احیای بافت تاریخی شهر 

اصفهان خواهیم بود.

مشاور رییس جمهور گفت: برون رفت ازچالش های 
توســعه راه آهن و ناوگان حمــل و نقل ریلــی با ریل 

تولیدی ذوب آهن فراهم شده است.
ســعید محمــد در نمایشــگاه "کیش اینوکــس" بــا 
حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان به کیفیت ریل 
تولیدی این شرکت اشاره کرد و افزود: پیش تولید این 
محصول اســتراتژیک توســط ذوب آهــن اصفهان 
مجبور بودیم ریل های بی کیفیت با نــرخ باال وارد 
کید کرد: ذوب آهــن اصفهان با تولید  کنیم. وی تأ

انواع ریل با کیفیت موجبــات برون رفــت از عمده 
چالش هــای موجــود در توســعه راه آهن و نــاوگان 
حمل و نقل ریلی را فراهم آورد. مشاور رییس جمهور 
با بیان اینکه کارکنان ذوب آهن اصفهان افتخار کشور 
هستند، افزود: با توانمندی و قابلیت هایی که در 
کارکنان ذوب آهن سراغ دارم آنها می توانند نیاز کشور 
به فوالدهای سخت و آلیاژهای خاص برای صنعت 

حفاری را هم تولید کنند.
کیــد کرد: تجربــه همکاری های مــا در بحث  وی تا
پروژه های ریلی نشان داد ذوب آهن اصفهان قادر 
است بخش عمده نیازهای کشــور به محصوالت 

استراتژیک فوالدی را تامین کند.
ذوب آهن اصفهان در این نمایشــگاه با دایر کردن 
غرفه ای، قابلیت ها، اولویت ها و فرصت های سرمایه 
گذاری خود را به ســرمایه گذاران، فعاالن بازارهای 
پولی و ســرمایه و متولیان پروژه های سرمایه پذیر 

کشور ارائه می کند.

سرانه ۳/۶۳ مترمربعی تفرجگاه های فضای سبز 
اصفهان به ازاء هر نفر اندک و ضروری است افزایش 
پیدا کند.  مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان گفت: سرانه متعارف فضا های 
ســبز شــهری در شــهر های ایران بیــن هفــت تــا ۱۲ 
مترمربع برای هر نفر است که در مقایسه با شاخص 
تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد )۲۰ تا ۲۵ 

مترمربع برای هر نفر(، رقم کمتری است.
مجید عرفان منش، توسعه فضای سبز در معابر و 
محالت همگام با توسعه محیط شهری و افزایش 
جمعیت را حق مردم دانست و گفت: در حالی که 
میزان مصرف آب فضای ســبز اصفهان نســبت به 
کل مصارف در حوزه زاینده رود کمتــر از یک درصد 

و در حوزه شــهر اصفهــان حــدود ۱۷ درصد اســت، 
کمبود منابع آبی و کاهش نزوالت جوی فضای سبز 
اصفهان را بسیار تحت الشعاع خود قرار داده است.

وی افزود: همه اقدامات الزم برای کاهش مصرف 
آب از طریــق بهبــود روش هــای آبیــاری، اصــالح 
الگو های کاشت و استفاده از گونه های کم مصرف 

در دستور کار شهرداری اصفهان قرار دارد.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهــان، افزایش فضای ســبز را تنهــا راه کمک به 
کولوژی شــهری و افزایــش تاب آوری شــهر  بهبــود ا
دانســت و گفــت: آمــار تعــداد روز های ســالم شــهر 
اصفهان نشان می دهد که تنفس در هوای سالم 
کنان این شهر تبدیل شده است. به آرزویی برای سا

همت بلند صنعتگران در خودکفایی در صنعت:

راه اندازی واحد بریکت سازی فوالد سفید دشت 
از مجموعه فوالد مبارکه

رئیس شورای شهر:

ثار واجد ارزش بسیاری دارد محالت اصفهان آ

برون رفت از چالش های توسعه حمل ونقل ریلی 
با ریل تولیدی ذوب آهن

کمبود سرانه تفرجگاهی فضای سبز در اصفهان

بســیج ســازندگی، بیــش از ۲۷ نیــروگاه 
خورشیدی مقیاس کوچک پنج کیلووات 

را در فالورجان راه اندازی کرد.
فرمانده ســپاه ناحیــه فالورجان با اشــاره 
ح جهاد روشنایی به بیش  به اینکه در طر
از ۴۱ نفر تســهیالت پرداخت شده است، 
گفت: بــا حــدود ۲۰ میلیــارد ریــال هزینه، 
۴۱ ایســتگاه نیروگاه خورشیدی در منازل 
مســکونی ســطح شهرســتان راه انــدازی 
شده که ۲۷ نیروگاه به بهره برداری رسید 
و بقیــه آن تــا دهــه فجــر بــه شــبکه وصــل 

خواهد شد. 
ســرهنگ پاســدار جواد فصیحی با اشــاره 
به اینکــه اســتان اصفهــان  در پرداخــت 
نیروگاه هــای  راه انــدازی  تســهیالت 
خورشــیدی، رتبه اول را در اســتان دارد، 
ح، کمــک بزرگــی بــه تولید  گفت: ایــن طــر
انرژی الکتریکی می کند و همچنین، منبع 

درآمدی برای خانواده ها می شود.

چهــار قــرارگاه جهــادی بســیج ســازندگی 
در شهرســتان آران و بیــدگل راه انــدازی 

شده است.
مســئول قــرارگاه بســیج ســازندگی ناحیــه 
مقاومت بســیج ســپاه آران وبیدگل گفت: 
محرومیــت زدایــی در بخــش عمرانــی، 
خدماتی، بهداشــتی و درمانی، آموزشــی، 
کمک به توانمندسازی در راستای اقتصاد 
 مقاومتــی و جهــش تولید ازجملــه اهداف 

راه اندازی این قرارگاهها است.
سروان پاسدارمحسن لقب دوست افزود: 
اجــرای طرحهابــا بهره گیــری از ظرفیــت 
صــورت  جهــادی  گروه هــای  و   خیــران 

می گیرد.

استاندار اصفهان گفت: حمایت همه جانبه 
از صنایع فناوری برتر و پیشرفته )های تک(، 
فناوری هــای نــو و شــرکت های دانش بنیان 

در این خطه ضروری است. 
ســید رضا مرتضوی در شــورای برنامــه ریزی 
اســتان در محل اســتانداری اصفهان افزود: 
صنایعی که مبتنی بــر فناوری هــای جدید و 
به روز هســتند و آب َبر نیستند باید در استان 
کید بر توجه بیشتر به  توســعه یابند. وی با تا
اشــتغال زایی ادامــه داد: ورود هــر یــک از این 
صنایع به استان و یا گسترش آن سبب تحول 
اقتصادی، اشتغال زایی و تولید بیشتر می شود 
و این مهــم باید بیش از قبــل مورد توجــه قرار 
گیرد. اســتاندار اصفهــان با اشــاره به اهمیت 
مباحث فرهنگی اضافه کرد: حامی طرح های 
پاسداشــت یاد و خاطــره شــهدا و ایثارگری ها 
هســتیم اما معتقدیم که در ایــن ارتباط باید 
کار درســت و مطلوب انجام شود. سرپرست 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان در این نشست گفت: برنامه ما جلب 
مشارکت بخش خصوصی و ســرمایه گذاری 
در استان و جلوگیری از سرمایه گریزی است. 
امیررضا نقش تصریح کرد: ۱۳ درصد از موضوع 
پژوهش در کشور در اصفهان انجام می گیرد که 
نشانگر ظرفیت باالی این خطه در تولید علم و 
دانش دارد بنابراین می توان از آن برای تولید 

بیشتر استفاده کرد. 
مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس 
شــورای اســالمی نیز در ایــن شــورا با اشــاره به 
چالش کم آبی اظهارداشــت: شناسنامه دار 
کردن چاه های مجاز، مشخص شدن میزان 
برداشت ها و توقف برداشــت از چاه های غیر 
مجاز در استان باید بیش از قبل جدی گرفته 

شود.
همچنین مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان در این جلســه گفت: ایجاد 
پیوست مرتبط با آب برای واحدهای صنعتی 
و مجموعه هــای تولیــدی ضــروری و الزم 
است. هاشم امینی خاطرنشان کرد: این امر 
به بهره وری در مصرف آب می انجامد و از آنجا 
که استان با مساله خشکسالی روبه روست باید 
نهایت دقت را در استفاده از آب بویژه در صنایع 
داشته باشیم. شورای برنامه ریزی استان با 
حضور مدیران دستگاه های اجرایی و برخی 
از فرمانــداران و نمایندگان مجلس در ســالن 

اجتماعات استانداری اصفهان برگزار شد.

خبر خبر
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شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر مدیریت شهری 
برای رفع مشکالت جامعه معلوالن دغدغه دارد در این 
راستا ایجاد میز خدمت در مناطق شهرداری اصفهان 
برای پاسخگویی بهینه به مراجعه کننده های جامعه معلوالن عملیاتی 
می شود. علی قاســم زاده ضمن گرامیداشت هفته جهانی معلوالن در 
نشست صمیمانه و هم اندیشی با فعاالن جامعه معلوالن استان اظهار 
کنون  کرد: از ۲۰ سال پیش که فعالیتم را در شهرداری اصفهان آغاز کردم تا
برای رفع مشکالت و مسائل معلوالن جامعه دغدغه داشته ام البته هر 
مدیری که وارد شــهرداری اصفهان شــده اســت یکــی از دغدغه هایش 
مناسب ســازی و بهتر کردن شــرایط زندگی شــهر برای جامعه معلوالن 
بــوده اســت. وی اضافه کرد: هــر مدیری به اقتضــای شــرایط و امکانات 
موجود گامی را در این جهت برداشته است، در حال حاضر هم شهرداری و 
مسئوالن شهری برای رفع مشکالت جامعه معلوالن دغدغه مند هستند، 
وظیفه شــهرداری در دوره جدید نیز نســبت به این قشــر از افراد اجتماع 
کید کرد: به عنوان شهردار باید  سنگین تر خواهد بود. شهردار اصفهان تا
پاسخگوی وظایف خود نسبت به جامعه معلوالن باشــم در این راستا 
مقرر شده است که در حوزه اشتغال کارگروه های مشترکی را با تشکل های 
 جامعه معلوالن استان تعریف کنیم زیرا شهرداری ظرفیت دارد با کمک
 NGO ها کنار هم الگوهایی برای رفع مشکل اشتغال معلوالن پیدا کرده 
و این الگوها را عملیاتی کند. قاسم زاده تصریح کرد: با ایجاد بازارچه های 
عرضه محصوالت می توانیم زمینه های اشتغال را برای این قشر از افراد 

اجتمــاع فراهم کنیــم. وی اظهار امیــدواری کرد: ســال آینــده در چنین 
جلسه ای گزارش تحوالت ایجاد شده را در شهرداری اصفهان ارائه خواهیم 

کرد و جامعه معلوالن این عملکردها را تأیید کند.
        پیگیری مناسب سازی بهینه معابر شهری برای معلولین

قاسم زاده اظهار کرد: در حوزه مسائل شهرسازی عزم زیادی برای مناسب 
سازی، بهبود و بهینه سازی معابر شهری برای جامعه معلولین وجود 
کثر استفاده را برای اجرایی کردن این برنامه  دارد و از بودجه امسال حدا
خواهیم داشت و در صورت نیاز برای انجام این عملکرد در بودجه سال 

آینده اعتبار الزم در نظر گرفته می شود.
وی ادامه داد: با مشارکت معاونت حمل و نقل و شهری و حوزه معاونت 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تالش می شود تا سال 

آینده شــاهد شــرایط بهتری برای رفت و آمد معلوالن و فرهنگ سازی 
برای ارتقای نوع نگاه و رفتار بهینه شهروندان با این قشر از جامعه باشیم.

شــهردار اصفهان گفــت: همچنیــن با ایجاد فضاهــا و فرصت هــا تالش 
می کنیم تا از ظرفیت های فرهنگی جامعه معلولین به نفع شهر استفاده 
که در بین این افراد هنرمندانی وجود دارند که شهر می تواند از  کنیم چرا

ظرفیت های هنری و توانایی های آنها به خوبی بهره مند شود.
        مجتمع فرهنگی آموزشی ناشنوایان تکمیل می شود

قاسم زاده با اشاره به بازدید از یک مجتمع در حال ساخت برای ناشنوایان 
گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان برای مشارکت در 
تکمیل این مجتمع اعتباری پیش بینی خواهد شد تا هر چه سریع تر برای 

جامعه ناشنوایان مورد استفاده قرار گیرد.
کتفا نمی کنیم و رابطان  وی اظهار کرد: تعامل با معلوالن را به دو جلسه ا
شــهرداری با جامعه معلوالن به طور مســتمر تعامل خواهند داشت و 
شهرداری اصفهان شنوای طرح موضوعات این قشر از افراد جامعه است 

و هیچ منعی برای رفت و آمد آنها به شهرداری اصفهان وجود ندارد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه مناســب سازی معابر شــهری برای تردد 
معلــوالن را مد نظر داریــم، تصریح کــرد: تحقق میز خدمــت در مناطق 
مختلف شهرداری اصفهان برای پاسخگویی بهینه به مراجعه کننده های 
جامعه معلوالن عملیاتی می شود، امیدواریم با اجرایی کردن برنامه ها 
بتوانیم شــرایط زندگی بهتری را برای همه شــهروندان بــه ویژه جامعه 

معلوالن که از سرمایه ها و افتخارات جامعه هستند، فراهم کنیم.

هــادی نباتی نــژاد مدیــر روابط 
عمومی شــرکت فوالدمبارکــه 
گفت: پیرو دســتور محمدیاسر 
طیب نیــا مدیرعامــل فوالدمبارکــه و در راســتای 
عمل به مســئولیت های اجتماعی، این شرکت با 
کمک های خــود، عالوه بر تأمیــن بیــش از ۲۳ هزار 
کز درمانی کشور،  کســیژن رایگان مورد نیاز مرا تن ا
تجهیزات بیش از ۴۰ مرکز درمانی شهرستان مبارکه 

را تأمین کرد.
نباتی نژاد افزود: گروه فوالد مبارکه از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۰ 
کسیژن رایگان در اختیار بیمارستان های تحت  تن ا
پوشش دانشــگاه علوم پزشــکی کشــور به منظور 
درمان بیماران کووید ۱۹ قرار داده است، به نحوی 
که از ابتدای شــیوع این ویروس منحــوس تا پایان 

کسیژن مایع، جهت درمان بیماران مبتال به کرونا در  سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱ هزار تن و تا امروز بیش از ۲۳ هزار تن ا
کز درمانی سراسر کشور قرار داده است. اختیار مرا

شهرام حاجیان مدیر شبکه بهداشت و درمان شرکت فوالد مبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار ما از مساعدت فوالد 
مبارکه برای تأمین تجهیزات بیش از ۴۰ مرکز درمانی شهرستان مبارکه خبر داد و اظهار کرد: این شرکت در راستای 

عمل بــه مســئولیت های اجتماعــی خــود و برای 
بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه بیمارستان ها به 
بیماران کرونایی، برای تجهیز بیمارستان حضرت 
محمدرسول اهلل)ص( شهرستان مبارکه به دستگاه 
سی تی اســکن مولتی اســالیس، مبلــغ ۲۰ میلیارد 
ریال مساعدت کرد که این امر شهروندان و بیماران 
شهرســتان مبارکــه را از ترددهــای بیــن شــهری و 
مراجعه به بیمارســتان های مرکز استان اصفهان 

بی نیاز خواهد کرد.
وی افزود: شــرکت فــوالد مبارکــه در ماه جــاری نیز 
در راســتای تأمیــن تجهیــزات درمانــی مــورد نیــاز 
محمدرســول اهلل)ص(  حضــرت  بیمارســتان 
شهرســتان مبارکه اقدام به مســاعدت ۱۰ میلیارد 
ریالی نمــوده تا تعامــالت دوجانبه با حــوزه درمان 

منطقه را بیش از پیش پررنگ تر نمایند.
بنا بر این گزارش، فوالد مبارکه عالوه بر اقدامات فوق الذکر با مســاعدت ۱۰ میلیارد ریالی برای تأمین تجهیزات 
درمانی مورد نیاز بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین)ع( شهرستان شهرضا و مساعدت ۸ میلیارد ریالی برای تأمین 
تجهیزات درمانی مورد نیاز بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین)ع( شهر اصفهان، پشتیبانی خود از جبهه سالمت 

را بیش از پیش تقویت نموده است.

شهردار اصفهان:

دغدغه شهرداری برای رفع مشکالت جامعه معلوالن

کمک فوالدمبارکه برای تأمین تجهیزات بیش از ۴۰ مرکز درمانی شهرستان مبارکه

خبر
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طلوع نیروگاه های خورشیدی
 در فالورجان

راه اندازی چهار قرارگاه
 جهادی بسیج سازندگی 

در آران و بیدگل

 استاندار اصفهان:

حمایت همه جانبه  از صنایع 
فناوری برتر  در استان اصفهان 

ضروری است

نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس شــورای 
اســالمی گفت: برای حل مشــکالت و رسیدن به 
پیشرفت و توســعه باید وحدت داشته باشیم و 

در کشور یک صدای واحد شنیده شود.
اصغر سلیمی در گفت وگو با ایسنا درباره راهکارهای تزریق امید به 
جامعه، اظهار کرد: مردم باید احساس کنند که مسئوالن کشور به 
طور جدی به دنبال حل مشکالت کشور و رفع تحریم ها هستند و 
باید تالش مسئوالن را مشاهده کنند و برای رسیدن به پیشرفت 
و توســعه باید وحدت داشته باشیم و در کشــور یک صدای واحد 
شنیده شود به طوری که منافع ملی تامین شود و تمام جناح های 

سیاسی با یکدیگر متحد شوند.
وی افــزود: مــردم در شــرایطی هســتند کــه دغدغــه اصلــی آنــان 

مشکالت معیشتی و بیکاری است و همه باید به دنبال این باشیم 
تا مشکالت رفع شود. 

با توجه به اینکه در این زمان دولت، مجلس و قوه قضائیه همدلی 
و وفاق خاصی دارند یک فرصت مغتنم برای کشور است تا با ایجاد 
زیرســاخت های مناســب در بخش هــای مختلــف بســیاری از 

مشکالت حل شود.
این عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس بــا بیان اینکه بــرای حل 
مشــکالت به یــک سیاســت گذاری اصولــی نیازمندیم، گفــت: در 
حال حاضر بایــد با همدلــی و همفکری بــا نخبگان و بــه کارگیری 
تخصص آنان مشــکالت کشــور را حل کنیم و مجلس این آمادگی 
را دارد تــا در بحــث قانونگــذاری و نظــارت کمــک کند تــا دولت به 

اهداف خود برسد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس:

کشور باید یک صدای واحد شنیده شود برای حل مشکالت 

خبر
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ضرورت احداث سومین بیمارستان تامین 

اجتماعی در اصفهان 
و  شــدگان  بیمــه  زیــاد  تعــداد 
موقعیــت جغرافیایــی منطقــه 
احــداث ســومین بیمارســتان 
تامین اجتماعی در کالنشــهر اصفهــان را به اذعان 

کارشناسان اجتناب ناپذیر کرده است. 
تأمیــن اجتماعــی به عنــوان بزرگ تریــن ســازمان 
بیمه گــر ســالمت کشــور نقــش مهمی در ســالمت 
بیش از ســه میلیــون و پانصد هــزار نفــر از جمعیت 
بیمه شدگان این سازمان در استان اصفهان دارد. 
عالوه بــر آن موقعیت جغرافیایــی منطقه و کمبود 
خدمات پزشکی در نیمه جنوبی کشور باعث شده 
است تا بیمارستان های این ســازمان در اصفهان 
به تعداد زیادی از بیمه شدگان استان های مجاور 

و جنوب خدمت رسانی کنند.
پیــر شــدن جمعیــت اســتان اصفهــان و افزایــش 
بیمه شدگان در سال های اخیر، ضرورت گسترش 
خدمات بیمارستانی این سازمان بیمه گررا در این 

استان دوچندان می کند. 
        بیمارستان های فعلی تأمین اجتماعی 

اصفهان کافی نیست
عضــو کمیتــه درمــان مدیریــت درمــان ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی اصفهــان  اظهــار کــرد: ســازمان 
تأمین اجتماعی در اســتان تنها ســه بیمارســتان 
دکتــر شــریعتی، دکتــر غرضــی اصفهــان و حضــرت 
فاطمه الزهــرا )س( نجف آبــاد را در اختیــار دارد که 
قدمت آن ها بــه ۴۰ تــا ۵۰ ســال می رســد و باوجود 
افزایش تعداد بیمه شدگان استان در این سال ها، 
بیمارســتان جدیدی از طرف تأمیــن اجتماعی در 

استان ایجاد نشده است.
زهره سلیمانی افزود: مجموع تخت های فعال این 
ســه بیمارســتان حــدود ۱۰ درصــد کل تخت های 
بیمارستانی اصفهان است، درصورتی که نزدیک به 
۷۰ درصد جمعیت استان بیمه شده سازمان تأمین 

اجتماعی هستند.
کننــده  مراجعــه  تعــداد  افزایــش  گفــت:  وی 
در ســال های اخیــر و زمــان طوالنــی نوبت گیــری 
تلفنی بــرای درمانگاه هــای ســازمان، اســتفاده از 
خدمات این سه بیمارستان را برای بازنشستگان 
و کارافتادگان تأمین اجتماعی بسیار مشکل کرده 

است. 
        تخصیص یک بیمارستان به بازنشستگان و 

از کار افتادگان ضروری است
ســلیمانی که بازرس کانــون بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی اســتان اصفهــان نیز هســت برایــن باور 
است که تخصیص انحصاری یکی از ۲ بیمارستان 
ملکی ســازمان تأمین اجتماعی در اصفهان، تنها 
برای مراجعه بازنشســتگان و ازکارافتادگان استان 
پیشنهادی اســت که می تواند مشکالت این قشر 

را برطرف کند.
وی گفت که بیشتر بیمه شدگان تأمین اجتماعی 
استان اصفهان از قشر کارگران زحمت کش هستند 
که در صورت نیاز به بسیاری از عمل های جراحی، 
مانند جراحــی قلب امــکان پرداخــت هزینه های 
بیمارســتان های خصوصــی را ندارنــد در حالی که 
بزرگ ترین بیمارستان تأمین اجتماعی در استان 

اصفهان بخش جراحی قلب ندارد.
وی افزود: سال ها پیش مقررشده بود، بیمارستان 
میالد ۲ به عنوان دومین بیمارســتان بزرگ تأمین 
اجتماعی کشور بعد از بیمارستان "میالد یک" تهران 
احداث شود، ولی باوجود راه اندازی ۶ بیمارستان 
میــالد هنوز ایــن بیمارســتان در اصفهــان احداث 

نشده است.
مدیر درمان تأمیــن اجتماعی اصفهــان نیز گفت: 
محدودیت های ناشی از پاندمی کرونا موجب شد 
برای ماه ها بیمارستان های ملکی سازمان تأمین 
اجتماعــی اســتان، مرکــز ارجــاع معالجه بیمــاران 
کتیو  کرونایی شود و این موجب لغو اعمال جراحی ا
و ایجاد فهرست های انتظار طوالنی برای بیماران 

نیازمند عمل جراحی شد.
کید کــرد: افزایــش زمــان انتظار بــرای انجام  وی تأ
عمل های جراحی از پیامد های مرکز ارجاع شدن 
بیمارستان های تأمین اجتماعی استان است و در 

آینده هرگز نباید اتفاق بیفتد.
علــی اعتصــام پــور افــزود: بیمارســتان های ملکی 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی خدمــات اتــاق عمل و 
کیفیت مناسب و با کمترین  عمل های جراحی را با
قیمت در اختیار بیمه شدگان قرار می دهد و همواره 
درخواســت بــرای اســتفاده از ایــن خدمــات زیــاد 

بوده است.
کیــد کــرد: بــا توجــه به اینکــه ارائــه خدمات  وی تأ
اتاق عمــل و اعمال جراحــی در بیمارســتان هایی 
به جز بیمارســتان های متعلق به ســازمان تأمین 
اجتماعــی، هزینه بســیار بیشــتری بــرای بیماران 
دارد و ممکن اســت برخی بیماران را دچار مشکل 
مالی کند، باید تمهیداتی اندیشیده شــود تا دیگر 
بیمارستان های مهم تأمین اجتماعی استان، دیگر 
مرکز ارجاع کرونا انتخاب نشوند تا عمل های جراحی 
طبــق روال عــادی ادامه پیدا کند و فهرســت های 

انتظار بیش از این طوالنی نشود.
مدیر درمان تأمین اجتماعی اصفهان تصریح کرد: 
بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا )س(نجف آباد از 
اسفند ۹۸، با ظرفیت ۱۴۰ تخت فعال و بیمارستان 
دکتر غرضی اصفهــان با ظرفیت حــدود ۲۲۰ تخت 
برای پوشش نیاز های تخصصی بیماران کرونایی 
به طور کامل اختصاص یافت و عمل های جراحی 
در این بیمارستان ها به جز در موارد محدود حیاتی، 

متوقف شد.
کید کرد: از ابتدای شهریور ۹۹ نیز بیمارستان  وی تأ
دکتر شریعتی اصفهان، جایگزین بیمارستان دکتر 
غرضی به عنوان مرکز بیماران کرونایی تعیین شد و 
از اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با شروع موج چهارم 

کرونا، دوباره بیمارستان دکتر غرضی به عنوان مرکز 
کرونا تعریف و در این بیمارستان ها، فهرست های 

انتظار طوالنی برای عمل های جراحی ایجاد شد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی اصفهان افزود: در موج 
پنجم کرونا ظرفیت بیمارستان های دکتر شریعتی 
و دکتــر غرضی به بیمــاران کرونا اختصــاص یافت و 
بیمارســتان حضرت فاطمه الزهرا )س( نجف آباد 
نیز بــرای پوشــش بیمــاران ترومایی غرب اســتان 
تعیین شد که لغو اعمال جراحی الکتیو )غیر فوری 
قابــل برنامه ریــزی ازقبــل( و تهیه فهرســت انتظار 
طوالنی و محدود شــدن خدمات دندانپزشکی را 

به دنبال داشت.
اعتصام پور گفت: تعداد زیاد بیمه شــدگان تأمین 
اجتماعــی اســتان اصفهــان باعــث شــده اســت تا 
همواره بیمارســتان های ملکی ســازمان بــا تعداد 
زیــادی مراجعه کننــده مواجــه باشــند و در ۱۸ مــاه 
گذشــته محدودیت هــای کرونایــی زمــان انتظــار 

بیماران را افزایش داده است.
        مکان احداث سومین بیمارستان تأمین 

اجتماعی در اصفهان خریداری شده است
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان افزود: 
تعداد زیاد مراجعان و انباشت بیماران منتظر عمل 
جراحی به دلیل محدودیت های کرونایی ضرورت 
احداث ســومین بیمارســتان تأمین اجتماعی در 
شهر اصفهان و چهارمین بیمارستان ملکی سازمان 

در استان را دوچندان کرده است.
وی خاطرنشان کرد: جانمایی و خریداری مکان، 
ســومین بیمارســتان تأمین اجتماعی کالن شــهر 
اصفهان موسوم به "میالد ۲" پشت سالن اجالس 
انجام شــده اســت و می بایســت بــا تأمیــن بودجه 
مناســب، احداث این بیمارســتان هرچه سریع تر 

آغازشود.
اعتصام پور یادآور شد: احداث سومین بیمارستان 
تأمین اجتماعی در کالن شــهر اصفهــان می تواند 
کیفیت خدمت رســانی در ســایر بیمارستان های 

ملکی سازمان را افزایش دهد.
وی افزود: در صورت احداث بیمارستان "میالد۲"، 
بســیاری از خدمــات بیمارســتان شــریعتی به این 
بیمارستان منتقل و ظرفیت درمانگاهی بیمارستان 

دکتر علی شریعتی افزایش می یابد.

        نگهداری و به روزرسانی تجهیزات 
بیمارستان به صورت مستمر انجام می شود

مدیر درمان تأمین اجتماعی اصفهان به اهمیت 
نگهداری و به روزرسانی تجهیزات بیمارستان های 
کــرد  کیــد  فعلــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی تأ
و گفــت: خریــد و به روزرســانی تجهیــزات پزشــکی 
در بیمارســتان های ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
همــواره انجــام می شــود و در یــک ســال گذشــته 
برای بیمارستان شــریعتی اصفهان دستگاه های 
رادیولوژی، ماموگرافی، سی تی اسکن، فلورسکپی، 

کومری و آنژیوگرافی جدید خریداری شده است. ا
وی افزود: بهسازی و ارتقاء وضعیت ساختار فیزیکی 
و استانداردســازی بخش هــای بیمارســتان های 
سازمان تأمین اجتماعی در استان اصفهان همواره 
در دستور کار مدیریت درمان تأمین اجتماعی قرار 
دارد و در ســال های اخیــر در این زمینــه، اقدامات 

ارزشمندی صورت گرفت.
مدیــر درمــان تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان 
کیــد کــرد: بــرای ارتقــاء ارائــه خدمــات پزشــکی  تأ
در بیمارســتان های دکتــر شــریعتی و دکتــر غرضی 
 )NICU( اصفهــان، بخش مراقبــت ویــژه نــوزادان
راه اندازی و گام نخست و دوم طرح ارتقاء هتلینگ 
بیمارستانی و خرید و به روزرسانی تجهیزات پزشکی 

انجام شد.
وی گفت: در بیمارســتان دکتر شــریعتی اصفهان 
به عنوان دومین بیمارســتان بزرگ ملکی سازمان 
تأمیــن اجتماعی کشــور بعــد از بیمارســتان میالد 
تهــران، اقداماتــی ماننــد توســعه و ارتقــای بخش 
اورژانــس، اجــرای مراحــل اول و دوم طــرح ارتقای 
هتلینــگ، استانداردســازی دســتگاه های تهویه 

و ایجاد بخش آنژیوگرافی انجام شد.
وی افزود: در بیمارســتان دکتر غرضی اصفهان که 
تنها بیمارستان منطقه شمال کالن شهر اصفهان 
اســت، اقداماتــی مانند بهســازی و ارتقاء ســاختار 
فیزیکــی، احــداث پلی کلینیــک، توســعه و بخش 
اورژانس و ایجاد آزمایشگاه سلولی مولکولی انجام 

شده است.
اســتان اصفهان دارای بیش از پنج میلیــون و ۴۰۰ 
هزار نفر جمعیت اســت کــه ۳.۵ میلیون تــن آنان 

بیمه شده تامین اجتماعی هستند.

خبر

ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور از افزایش 
۲۸ درصدی تماس بــا اورژانس در پــی افزایش 
آلودگی کالنشــهر هااز جمله شــهر اصفهان خبر 

داد. 
 خالــدی ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور بــا هشــدار درباره 
افزایــش آلودگــی هــوا، گفــت شــهروندان در کالن شــهر ها از تردد 

غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
وی در پی افزایش غلظت آالیندگی و آلودگی هوا در کالنشهر های 
تهــران، اصفهــان، تبریز، مشــهد و شــیراز افــزود:  افراد ســالمند، 
مادران بــاردار، کودکان و افــراد دارای بیماری هــای زمینه ای به 

هیچ عنوان در شهر تردد نکنند.
وی با اشــاره بــه افزایش آلودگــی هوا در تهــران، اصفهــان، تبریز، 
مشهد و شــیراز گفت: با توجه به آلودگی هوا ورزشــکاران به هیچ  

وجه در فضای باز فعالیت نکنند.
کید بر ضرورت مصرف لبنیات و سبزیجات  خالدی همچنین با تا
در هــوای آلــوده افــزود: شــهروندان ترجیحــا از دســتگاه بخور در 

فضای منازل استفاده کنند.
ســخنگوی اورژانــس بــا بیان اینکــه در پــی افزایــش آلودگــی هوا 
تماس بــا اورژانــس ۲۸ درصــد افزایش پیــدا کرده اســت، گفت: 
انــس بــرای خدمت رســانی بــه  اتوبوس آمبوالنس هــای اورژ
شهروندان در میادین اصلی شهر مستقرند و چنانچه شهروندان 
عالئمــی از جملــه ســردرد، ســرگیجه، تهــوع و درد قفســه ســینه 

داشتند می توانند به آن ها مراجعه کنند.

رئیس پلیــس راهنمایــی و رانندگی اســتان اصفهان گفــت: متقاضیان 
ک بــه دو روش می تواننــد بــرای گرفتن نوبــت اقــدام کنند.   تعویــض پــال
ســرهنگ محمد رضــا محمــدی بــا اشــاره بــه بی نظمی تعــدادی از 
کید کــرد، متقاضیان  ک در ســاعات مختلف، تا متقاضیان تعویض پــال
ک در محل  ک باید به موقع و در ساعت مقرر برای تعویض پال تعویض پال

حضور یابنــد.  وی بــا بیان اینکه متقاضیان تنهــا باید بــه روش هایی که 
ک دریافــت کنند،  از جانــب پلیس راهــور اعالم شــده نوبــت تعویض پــال
افزود: متقاضیان می توانند بــه دو روش برای نوبت گیری بدون معطلی 
اقدام کنند.  رئیــس پلیس راهنمایــی و رانندگی اســتان اصفهان گفت: 
روش نخســت ســامانه اطالعات هویتــی و اطالعات ثبــت نام بــه آدرس 

 https://sakha.epolice.ir و روش دوم از طریــق نرم افــزار پلیــس مــن
 https://sakha.epolice.irup اســت. ســرهنگ محمــدی گفــت: 
 https://nobatdehi.epolice.ir متقاضیــان بــا مراجعــه بــه ســایت 
نیز می توانند در تمام ســاعات شــبانه روز، نوبت دریافت کنند، اما بهتر و 

خلوت ترین زمان از ساعت ۲۱ تا ۷ صبح است.

کارشناس برنامه ایدز مرکز بهداشت استان 
اصفهان از شناســایی ۷۹۵ مورد ابتال به اچ 
آی وی در اصفهــان تا آبان ماه امســال خبر 
داد و گفــت: ۸۱ درصد از مبتالیــان مرد و ۱۹ 

درصد زن هستند. 
روز  مناســبت  بــه  مشــکاتی  مرجــان 
جهانی ایدز، به موارد ثبت شــده عفونت اچ 
آی وی در ۶ ماهه اول سال جاری در کشور 
اشــاره و اظهــار کــرد: ۴۲ هــزار و ۹۳۳ مــورد 
مثبــت ابتال بــه اچ آی وی شناســایی شــده 
که ۷ هزار و ۹۵۴ نفر یعنی ۱۹ درصد زن و ۳۴ 
هزار و ۹۷۹ نفر یعنی ۸۱ درصد مرد هستند.

وی با اشاره به شناســایی ۷۹۵ مورد اچ آی 
وی در اصفهــان تا آبــان ۱۴۰۰، گفــت: از این 
تعداد ۶۴۱ نفر مرد و ۱۵۴ نفر زن هستند، به 
طوری که ۱۹ درصد از مبتالیان به اچ آی وی 
در اصفهان زنان و ۸۱ درصد مردان هستند.
کارشناس برنامه ایدز مرکز بهداشت استان 
اصفهان موارد فوت بر اثر عفونت اچ آی وی 
در اصفهــان را ۳۲۹ نفــر اعــالم کــرد و افزود: 
راه هــای انتقــال اچ آی وی در اصفهــان ۶۰ 
درصــد اعتیــاد تزریقــی، ۳۲ درصــد رابطــه 
جنســی، ۵ درصد نامشــخص، یــک درصد 
انتقال خون و ۲ درصد مادر به کودک بوده 
است. وی خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه سال 
جــاری راه احتمالــی انتقــال اچ آی وی در 
کشــور در ۱۵.۵ درصد موارد اعتیاد تزریقی، 
۵۴.۲ درصد روابط جنسی، ۲.۱ درصد مادر 
بــه کــودک و ۲۸.۲ درصــد راه احتمالی ابتال 
بیان شــده، اما هیج مــورد ابتالی جدیدی 
از طریــق خــون و فراورده هــای خونــی ثبت 

نشده است.
کید بــر اهمیت تشــخیص به  مشــکاتی بــا تا
هنگام و زود در اچ آی وی )HIV(، گفت: اچ 
آی وی بیماری عفونی قابل کنترل است که 
گر به موقع شناسایی شود و تحت مراقبت  ا
و درمان قرار گیــرد وارد فاز ایدز یا عالمت دار 
نمی شــود و فرد می تواند تا پایــان عمر خود 
بدون عالمت و عوارض زندگی کند، بنابراین 
تشخیص به موقع اهمیت زیادی دارد چون 
وقتــی بیمــار تحــت مراقبــت و درمــان قــرار 
گیرد نــه تنها باعــث بهبــود زندگی فــردی او 
می شود بلکه باعث کاهش انتقال بیماری 

به دیگران نیز می شود.
وی بــا بیان اینکــه مشــکل فعلــی در زمینــه 
کــه تعــداد بیمــاران  اچ آی وی ایــن اســت 
شناسایی شده کم است، گفت: حدود  ۴۰ 
درصــد از بیمارانی که تخمین زده می شــود 
بــه اچ آی وی مبتــال باشــند شناســایی 
شــده اند، در حالی کــه شناســایی بیماران 
گر ایــن افــراد شناســایی  قــدم اول اســت و ا

شوند پوشش درمان باالیی داریم.
کارشناس برنامه ایدز مرکز بهداشت استان 
اصفهــان، گفــت: بیمارانی که شناســایی و 
وارد سیســتم بهداشــت و درمــان شــوند تــا 
بیش از ۹۰ درصد تحت مراقبت و درمان قرار 
می گیرند، اما مشــکلی که وجــود دارد عدم 
شناسایی بیماران است و متاسفانه افرادی 
کــه در معــرض ابتــال بــه اچ آی وی هســتند 
جهــت انجــام تســت مراجعــه نمی کنند که 
گاهی،  علــت آن می تواند تــرس، نداشــتن آ
باور نداشــتن به بیمــاری و احتمــال ابتال به 
آن اســت که این امر سبب شــده بیماریابی 

ما کم باشد.
وی با بیان اینکه اچ آی وی یک برنامه ملی 

دارد کــه براســاس آن ۱۱ اســتراتژی تعریــف 
شــده، توضیح داد: این برنامه تنها توســط 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و حوزه بهداشــت 
انجام نمی شــود، بلکــه ســازمان های دیگر 
در این زمینه همکاری دارند از جمله آموزش 
و پــرورش، ســازمان زندان هــا، ســازمان 
بهزیستی و شهرداری. هماهنگی های بین 
بخشــی نیــز در ایــن زمینــه اهمیــت زیــادی 

دارد.
مشــکاتی با اشــاره به اینکه برنامه های ایدز 
در حــوزه پیشــگیری، مراقبــت و درمــان و 
تشــخیص اســت، تصریح کرد: در هــر کدام 
از این حوزه ها فعالیت هایی انجام می شود. 
در حوزه پیشــگیری، آمــوزش و برنامه های 
کاهــش آســیب اعتیــاد و ارتبــاط جنســی و 
پیشــگیری از انتقــال اچ آی وی از مــادر بــه 
کــز  نــوزاد، در حــوزه تشــخیص، افزایــش مرا
مشاوره و تست اچ آی وی و در حوزه درمان 
کلیه مراقبت های درمــان به صورت رایگان 

انجام می شود.
وی بــا یادآوری اینکــه امســال بــه دلیــل 
ح شــهدای  همزمانــی روز جهانی ایدز با طر
ســالمت نتوانســتیم برنامه هــای کمپیــن 
اطــالع رســانی و تســت اچ آی وی را انجــام 
گفــت: با ایــن وجــود برنامه هــا را  دهیــم، 
کــز کردیــم. اولین و  معطــوف بــه داخــل مرا
مهمترین فعالیت ما آموزش و اطالع رسانی 
اســت تا همــه مــردم بایــد آمــوزش ببینند و 
آموزش هــا طوری باشــد که انــگ بیماری را 

کم کند و باورهای غلط را از بین ببرد.
کارشناس برنامه ایدز مرکز بهداشت استان 
اصفهان برنامه دیگر را کاهش آســیب برای 
کم کردن آســیب رفتارهای پرخطر در حوزه 
اعتیاد با توزیع سرنگ و متادون و ارتباطات 
جنســی با توزیــع کانــدوم برشــمرد و افزود: 
برنامه دیگر مشاوره و تست اچ آی وی است 
که سعی کردیم تســت اچی آی وی در همه 
کز موجود باشــد تا هر کســی نیاز داشت  مرا
برای تست مراجعه کند. آزمایش ها رایگان 

انجام می شود و اطالعات محرمانه است.
وی با اشاره به اینکه تمام خدمات مراقبت 
و درمــان بیمــاران اچ آی وی مثبــت در 
دانشــگاه علوم پزشــکی بــه صــورت رایگان 
انجام می شــود، افزود: تســت اچ آی وی در 
سازمان زندان ها و بهزیســتی نیز به صورت 

رایگان انجام می شود.
مشــکاتی یکــی دیگــر از برنامه های ایــدز را 
پیشــگیری از انتقــال اچ آی وی از مــادر بــه 
نوزاد برشــمرد و افزود: تمــام مــادران باردار 
گــر  بایــد در دوران بــارداری تســت شــوند و ا
تســت آنهــا مثبــت شــد تحــت درمــان قــرار 
می گیرنــد، همچنیــن اقدامــات الزم بــرای 
زایمــان و نــوزاد از نظــر دارو و تامیــن شــیر 
خشک انجام می شود تا نوزاد سالم به دنیا 
بیاید، با این فعالیت ها ریسک انتقال اچ آی 
وی از مادر به نــوزاد به یک درصد می رســد 

که از اهمیت باالیی برخوردار است.

دوره تخصصــی تربیــت مربــی امــداد و نجات 
جمعیــت هــالل احمــر اصفهــان باحضــور ۲۱ 

شرکت کننده از ۱۰ استان کشور برگزار شد. 
شــریفی معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری 
گفــت: دوره  کشــور  جمعیــت هــالل احمــر 
آموزشــی تربیــت مربــی حــوادث جاده ایی در 
اســتان اصفهان برگزار شــد که در ایــن دوره ۱۰ 

استان شرکت داشتند.
وی افزود: حوادث جاده ایی از جمله حوادثی 
اســت کــه مهــم و قابــل اهمیــت در کشــور مــا 
هستند که سالیانه تعداد زیادی از هموطنان 
ما در تصادفات جاده ایی آســیب می بینند.از 
وظایف پایگاه هــای جاده ایی جمعیت هالل 
احمــر جمهــوری اســالمی ایران رهــا ســازی، 
نجــات و فوریت هــای پزشــکی به این آســیب 

دیدگان می باشد.
معاون آمــوزش، پژوهش و فنــاوری جمعیت 
کــرد: آمــوزش  هــالل احمــر در ادامــه بیــان 
تخصصــی هــالل احمــر بر ایــن مبنا می باشــد 
افرادی که در این پایگاه ها مســتقر می شــوند 
افــرادی بــا دانــش و مهــارت مناســب بــرای 

انجام این وظایف می باشد.
شــریفی گفت: جمعیت هــالل احمراصفهان 

در ایــن  کــه  خوبــی  ظرفیت هــای  بخاطــر 
بخــش و پایگاه هــا و مرکــز آمــوزش تخصصــی 
پیشــرفته ایی که دارد بــرای برگزاری این دوره 
مناســب تشــخیص داده شــد. در آینــده نیز از 
ظرفیت خوب استان اصفهان بیشتر استفاده 

خواهد شد.
وی افــزود: در ایــن دوره ۲۱ نفــر از مربیــان 
آمــوزش الزم را خواهنــد دیــد در خصــوص 
فرماندهــی حادثه و ایمنی و امنیــت و برخورد 
ک، روش های نوین رهاســازی  با مواد خطرنا
مصدومــان بــه گونه ایــی کــه آســیب کمتری 
ببینند و در خصــوص انتقال ایمن مصدومان 
کــز درمانــی آمــوزش الزم را از مربیــان  بــه مرا
براســاس آموزش بیــن المللــی و منابــع معتبر 
که در این بخش هست دریافت خواهند کرد.

مرگ ۳۲۹ مبتال به اچ آی وی در اصفهان

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر کشور:

برگزاری دوره تخصصی تربیت مربی امداد و نجات 
در اصفهان 

خبر خبر

مدیــرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان گفت: 
بهزیســتی در حــال حاضــر ۱۲۳ هــزار معلــول 
تحت پوشش خدمات مستمر و غیرمستمر 

در استان اصفهان دارد. 
ولی اهلل نصر اصفهانی مدیرکل بهزیستی استان 
اصفهان امروز در آئین بازدید استاندار اصفهان 
از شــیرخوارگاه نرجــس اصفهــان، گفــت:روز 
معلول برای معلوالن ما که بزرگترین جمعیت 
اقلیتی کشور هستند، بسیار مهم است و به 
همین مناسبت افتخار داریم میزبان معلوالن 

باشیم.
وی افــزود: در حــال حاضــر ۱۲۳ هــزار معلــول 
تحت پوشش خدمات مستمر و غیرمستمر 
در استان اصفهان هستند که می توانیم به ۳۲ 
هزار نفر از آن ها خدمات مســتمری پرداخت 
کنیم و جمعیتی در حدود ۱۰ تا ۱۲ هــزار نفر در 

نوبت دریافت خدمات مستمری هستند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: نزدیک به ۱۰ هزار خانواده زن سرپرســت 
تحت پوشش سازمان بهزیســتی قرار دارند. 
۱۲۰۰ کودک بدسرپرســت یا فاقد سرپرســت 
مؤثر در ۴۰ خانه بهزیستی و ۶۰۰ کودک نیز نزد 
خانواده های نسبی و سببی نگهداری شده و 

خدمات می گیرند.
وی ادامــه داد: همــه مــا خودمــان را مــددکار 
معلوالن و مددجویان تحت پوشش بهزیستی 
می دانیم و الگوی ما حضرت علــی )ع(، بزرگ 
مــددکار عالــم اســت. افتخــار مــا در ســازمان 
بهزیستی این است که به عنوان یک مددکار 

در خدمت جامعه هدف هستیم.

شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش  رئیــس 
نجف آبــاد گفــت: با آغــاز آمــوزش حضوری 
را در  دانش آمــوزان وضعیــت مطلوبــی 

مدارس شاهد هستیم. 
ســیدرضا موســوی زاده رئیــس آمــوزش 
و پــرورش شهرســتان نجف آبــاد  بــا اشــاره 
بیماری کرونــا  شــیوع  در ایــام  به اینکــه 
دانش آمــوزان  حضــور  از  خانواده هــا 
کســینه  ممانعــت می کردنــد، گفــت: بــا وا
شدن دانش آموزان و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی در مدارس، اولیاء با خیال راحت 

فرزندانشان را راهی مدرسه می کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه تفاوت آموزش 
حضوری و مجازی برای همــه مردم محرز 
اســت، در حــال حاضــر مــا آمــوزش را بــه 
صورت حضــوری ارائه می کنیــم و بازخورد 

بسیار خوبی دریافت کرده ایم.
شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش  رئیــس 
نجف آبــاد در پاســخ به اینکه تعــداد حضور 
دانش آموزان و نحوه ارائه آموزش حضوری 
هر مدرسه به عهده کیســت؟ گفت: مدیر 
هــر مدرســه بــه همــراه نماینــده اولیــاء و 
نماینده دبیران در شورای مدرسه نسبت 
بــه تعــداد دانش آمــوزان و فضای مدرســه 

در این خصوص تصمیم گیری می کنند.
او در پایــان بیان کرد: حدود ۲۶۲ مدرســه 
در شهرستان نجف آباد داریم که ۹۰درصد 
کســینه شــدند و شــیوه  نامه های  آن هــا وا
بهداشــتی نیز در مدارس به خوبی رعایت 

می شود.

خانمی که در کاشان با دعا نویسی و رمالی 
به منظور برآورده کــردن حاجات اقدام به 
کالهبرداری از مردم می کرد،  شناســایی و 

دستگیر شد.
گفــت:در پــی   فرمانــده انتظامی کاشــان 
شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر 
کالهبــرداری زن جوانــی، بــه بهانــه رمالــی 
و دعانویســی و کالهبــرداری ۵۵۰ میلیــون 
کیان در چند مرحلــه،  موضوع  ریال از شــا

در دستور ماموران انتظامی قرار گرفت.
گاهان  سرهنگ حسین بساطی افزود: کارآ
پلیس ایــن متهــم را شناســایی و در منــزل 

مسکونی اش دستگیر کردند.  
با ایجــاد  متهــم  گفــت:  وی 
گرامی با عنــوان فالگیــری و  صفحه اینســتا
کیان  دعانویســی،  پس از جلب اعتماد شا
از سادگی آنان سوء استفاده و با وعده های 
دروغین،  در چنــد مرحله مبالــغ فراوانی از 

آنان دریافت می کرد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

۱۲۳ هزار معلول 
تحت پوشش بهزیستی 
استان اصفهان هستند 

بازخورد خوب حضور
دانش آموزان نجف آبادی 

در مدارس 

کالهبرداری 
در پوشش رمالی و دعانویسی

کاشان   در 

سخنگوی سازمان اورژانس کشور: 

لودگی هوا، مسبب افزایش تماس های اورژانس  آ

ک در اصفهان  گیری اینترنتی متقاضیان تعویض پال کید پلیس بر نوبت  تا

خبر
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گریز به سوی خویشتن
زن ســپید پوش و زن ســیاه پوش، 
یکدیگر را در آغوش می کشند. این 
تصویــری از یــک مصالحــه پــس از 
مجادله نیست، چرا که این دو هیچ گاه دو زن نبوده اند، 
آن هــا ســویه های از هــم دورمانــده  شــخصیت زنــی 
بوده اند کــه در آخرین صحنه از نمایــش »مرثیه ای بر 
بهارنارنج های پالسیده«، سرانجام بر این دوگانگی فائق 

آمده و با هم یکی می شوند. 
ســیاه با ســفید در می آمیزد و تصویری به یاد ماندنی 
از صلــح درونــی یــک زن، بــر صحنــه نمایــش نقــش 
می بندد. این صلح به رنگ ســپید نیست، از سیاهی 
کستری است.  و ســپیدی توأمان برآمده، به رنگ خا
به نظر می رســد امضای قادر طباطبایی، نویسنده و 
کارگردان این نمایش که برداشتی آزاد از شاهکار فدریکو 
گارســیا لورکا» عروسی خون« اســت، همین پرداخت 
ویژه او به شخصیت عروس باشد که بر متن اصلی لورکا، 
حقیقتا خوب نشسته است؛ زنی که ســرانجام پس از 
جدال های بسیار، میان آنچه می خواهد و آنچه باید 
بخواهد، آن چه واقعا بر او گذشته است و آنچه جامعه 
می خواهد تا بر او بگــذرد، راه ســخت » خود بــودن« را 
گرچه از دره های فاجعه می گذرد،  برمی گزیند. راهی که ا
از روی خون مردانی که قصد تصاحب او را داشته اند، 
اما در انتها بــرای زن، وحدت وجود و فردیت از دســت 
رفته اش را به ارمغان می آورد. لورکا شــاعر و درام نویس 
اســپانیایی، عروســی خون را بــه ســال ۱۹۳۲ میالدی 
نوشته است. درست چهار سال پیش از آنکه به دست 
فاشیست های اســپانیایی در شــبانگاه نوزدهم اوت 
۱۹۳۶، جایی در بیابان هــای کولونیا و در زیــر نور ماه، 
تیرباران شود. عروسی خون اولین نمایشنامه از تریلوژی 
»عروســی خون، یرما، و خانــه ی برنارد آلبا« اســت که 
لورکا در هر ســه بــه موضوعات نقــد اجتماعــی آداب و 
سنن اسپانیا، ظلم به زنان، عشق های سرکوب شده 
و رؤیــای دوردســت آزادی می پردازد. بــه خصوص در 
»خانه ی برنارد آلبا« لورکا به طور مستقیم روابط درون 
خانوادگی را نمادی از دیکتاتوری نظامی وقت اسپانیا 
قــرار می دهد و پــس از آن اســت که به دســت مأموران 
ژنرال فرانکو، دســتگیر می شــود و به قتل می رســد. از 
لورکا با نام » شاعر کولی« یاد می شود چرا که او همواره به 
مضامین عصیان و طغیان علیه صدای غالب، در شعرها 
و نمایشنامه هایش می پرداخت. عروسی خون نیز قصه 

عصیان گری است. عصیان مردی که سال ها پیش، از 
عشق دختری بازمانده، چون مطالبات اقتصادی پدر 
دختر را نتوانسته برآورده کند و دختری که توسط پدر 
کنون به ازدواج با مرد دیگری  از این عشق منع شده و ا
فراخوانده می شود. این وصلت، برای پدر دختر و مادر 
داماد به مثابه یک معامله پر سود اقتصادی و خانوادگی 
کستان های وسیع  عمل می کند! اقتصادی، چون تا
داماد به زمین های حاصلخیز پدر دختر می پیوندد و 
خانوادگی، چون مادر داماد و پــدر دختر، هر دو انتظار 
کی  نوه های بسیار را می کشند تا میراث دار این ارثیه اشترا

باشند.
اما »عشق«، جای دیگری نفس می کشــد، در آزادی! 
و نه در حصار گریبان گیر قوانین و سنت های بر تخت 
نشسته آبا و اجدادی. چنین است که آن ها، مرد و دختر 
عاشق، می گریزند. لئوناردو، تنها شخصیت نمایشنامه 
لورکا که دارای اسم است، مردی با عشقی فرو خورده در 
کنون با همسر و نوزادش در کلبه ای محقر  جوانی که ا
زندگی می کند، سوار بر اسبی سرکش که نماد طغیان 
و ســرپیچی او از رســومات نظام غالب اســت، در شب 
عروســی دختر به ســراغ او آمده و دختــر هم بــا او از این 
مخمصه می گریزد. این فرار فاجعه بار به سوی آزادی، 
رخنه  ای ســت که لورکا در دل ســیاهی شــب به سوی 

نور ایجاد می کند.

شخصیت های لورکا در مســیر تن ندادن به بایدهای 
گر همچون لئوناردو،  مرسوم، ساخته می شوند، حتی ا
در انتهای مسیر کشته شوند اما پرداخت متفاوت قادر 
طبابایی به نمایشــنامه عروســی خون لــورکا، در نگاه 
ویژه او به شــخصیت عــروس معرفــی می شــود. راوی 
در این اجرا، دانای کل نزدیک به ذهن عروس اســت. 
ذهن دختر اما دو پاره شده، بخشی با لباس سپید در 
انتظار عروسی با مردی است که پدر )به عنوان نمادی 
از ســنت های عدول ناپذیر جامعــه( بــرای او انتخاب 
کرده و پاره ای دیگر دختری است در لباس سیاه، که در 

حسرت عشقی سرکش و منع شده، می سوزد.
گر در تمام صحنه های نمایش با جدال میان این  تماشا
دو بخــش از وجــود دختر همــراه می شــود. این چهره 
جذابی است که در نمایش »مرثیه ای بر بهارنارنج های 
پالسیده«، به عنوان پاسخی در مقابل ضرورت جامعه 
امروز، آفریده شــده اســت. چهره زن در جامعــه ای در 
حال گذار. زنی که در لحظه لحظه زیستنش، در اعماق 
گرچه  وجودش جنگی اســت میان پذیرش یا عبــور. ا
پایان تراژیک درام لورکا که در نزدیک به یک قرن پیش 
نگارش شده برای ما آشکار است، اما نگاه از زاویه دید 
شخصیت دختر به نمایشنامه عروسی خون و پرداخت 
و صیقل دادن به حس ها و تنش های روحی او، همان 
برداشت تازه  ای ست که داستان یک قرن پیش را برای 

عصر حاضر، دوباره جلوه گر می کند. این، همان رسالت 
اقتباس اســت که ماجرایی متعلق بــه زمانــی دور و در 

جغرافیایی دیگر را برای ما ملموس می سازد.
بنابراین قادر طباطبایی در انتخاب متن و بیان موضوع 
حقیقتا موفق عمل کرده است. همچنین تمامی عناصر 
گر به  فرمیک در این نمایــش، در خدمت ورود تماشــا
دنیــای ذهنی دختــر، طراحی شــده اند. گویــی تمام 
میزانسن ها ابتدا در ذهن عروس شکل گرفته و سپس به 
روی صحنه آمده اند. حرکت نرم بازیگران بر روی کاناپه 
و صندلی های چرخ دار، حتی آینه و پنجره ای که روی 
پایه های چرخ دار نصب شده اند و مدام در فضای سن 
می چرخند، تداعی گر سیالیت و عبور تصاویر از گذشته 
گر بنا  و حــال و آینده در ذهن مشــوش عروس اســت. ا
بر انتخاب باشــد، زیباترین صحنه ها لحظه ای ست 
که عروس ســپید پوش و دختر ســیاه پوش، یعنی دو 
وجه شــخصیت زن، هر دو ســوار بر اســب، پشــت ســر 
لئوناردو نشســته اند و در انتهــا، پس از رخــداد پایانی، 
سرانجام سیاهی و سپیدی به وحدت رسیده، یکدیگر 
را می پذیرند و در قاب پنجره به آغوش هم پناه می برند. 
حاال دیگر این شخصیت تغییر یافته ی تراژدی لورکاست 
کستری شده است. بازیگران  که از فاجعه عبور کرده و خا
نمایش همگی موفق عمل کرده اند. موســیقی متن 
از دیگر نقاط قوت نمایش است که با نوای حزن انگیز 
ترومپت، در صحنه های تراژیک، تداعی گر نوای شیپور 
تعزیه است که نمونه قابل ذکر تراژدی در نمایش ایرانی 
است. این اشاره نمادین به موسیقی تعزیه، در فضای 
گر را برای  کلی متن نوعی کارکرد بومی سازی دارد و تماشا
لحظاتی از فضای داســتان جدا و بــه وضعیت دنیای 
امروز متوجه می کند. الزم به ذکر است که موسیقی این 
نمایش کامــال تألیفــی و بــا آهنگســازی و تنظیم نیما 

شهبازی و کاوه مهدی زاده، اجرا شده است.
نمایش موفق »مرثیه ای بر بهار نارنج های پالسیده« 
به تهیه کنندگی فاطمه یاوری، نویسندگی و کارگردانی 
قادر طباطبایی، همچنین بازی بازیگرانی چون ستاره 
تبریز زاده، سحر رمضانی، مهسا کاظمی، الهام زنجانی، 
محمد بابایی دوگاهــه، محمدرضا وزیری فر، نیوشــا 
جندقیــان، نوید بانــی، شــادی تیمــوری و نوازندگان 
موسیقی زنده در صحنه که امیرمسعود اقبالی و علیرضا 
بختیاروند هستند، تا تاریخ سیزدهم آذرماه در سالن 

اصلی تاالر هنر اصفهان، روی صحنه خواهد بود.

تعداد یک هزارو ۱۳۹ ناشر از سراسر کشور برای حضور 
در اولین نمایشــگاه مجــازی کتاب اســتان اصفهان 
اعــالم آمادگی کردند.  بــه نقــل از روابط عمومی خانه 
کتاب و ادبیات ایران، پیش از شیوع ویروس کرونا در سال 139٨، حدود 
٤٤3 ناشر برای حضور در چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان 
ثبت نام کرده بودند؛ اما این آمار در اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان 
اصفهان با افزایش ۱۵۷درصدی همراه بوده و به ۱۱۳۹ ناشر رسیده است. 
از بیــن ۱۱۳۹ ناشــر متقاضی حضــور در اولین نمایشــگاه مجــازی کتاب 
استان اصفهان، ۵۱ ناشر از اصفهان برای شرکت در این نمایشگاه اعالم 
آمادگی کردند. ناشران سراسر کشور از بیست ونهم آبان ماه تا هفتم آذرماه 
 ۱۴۰۰ فرصت داشتند برای ثبت نام در این نمایشگاه به نشانی اینترنتی

 www.ketab.ir مراجعه کنند.
بــر اســاس این خبــر، افزایــش حضــور ناشــران نســبت بــه نمایشــگاه 
فیزیکی، ایجاد زمینه مســاعد برای معرفی بیشــتر و کامل تر کتاب های 
ناشران، صرف وقت و هزینه کمتر برای جست وجو و انتخاب و خرید کتاب 
توسط بازدیدکننده، امکان مشاهده عناوین بیشتر از ناشران مختلف با 
موضوعی واحد، افزایش دامنه انتخاب کتاب و... از جمله مزایای برگزاری 

نمایشگاه مجازی استانی کتاب است.
بنا بر اعالم، خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و با همــکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان اصفهان، اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان 

را با هدف فراهم کردن زمینه حضور بیشتر ناشران نسبت به نمایشگاه 
فیزیکی، امکان توزیع عادالنه یارانه حمایتی در تمام نقاط استان و کمک 
به توزیع مناسب کتاب در سطح کشور از بیستم تا بیست وششم آذرماه 

1٤٠٠ به مدت هفت روز برگزار خواهد کرد.

کتاب اصفهان  آمادگی بیش از ۱۱۰۰ ناشر برای نمایشگاه مجازی 

نمایش

خبر

دو فیلم کوتــاه »عزیــز« و »ناهید« به بیســتمین 
کا« بنگالدش راه یافت. جشنواره جهانی فیلم »دا
فیلم کوتــاه »عزیــز« بــه کارگردانی مهــدی برزکی 
در بخــش »فیلم های کوتــاه و مســتقل« و فیلم 
کوتــاه »ناهیــد« بــه کارگردانی صمــد علیــزاده در 
گر« جشــنواره به رقابت  بخش »فیلم هــای معنا

می پردازند.
کا«  بیســتمین جشــنواره جهانــی فیلــم »دا
بنگالدش با موضوع »فیلم بهتر، مخاطب بهتر و 
جامعه بهتر«، ۲۵ دی تا ۳ بهمــن ۱۴۰۰ مصادف 
با ۱۵ تــا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ بــا حمایت انجمن فیلم 

رنگین کمان برگزار می شود. 

این رویداد فرهنگی از سال ۱۹۷۷ به منظور ترویج 
فرهنگ سالم سینما در بنگالدش و جشن گرفتن 
جریان اصلی جهانی در فیلم و ارتباط اجتماعی 

آن برگزار می شود.

معــاون تبلیغی دفتــر تبلیغــات اســالمی اصفهان 
گفت:تا پایان سال جاری حداقل ۱۲ جلسه اجرای 
جنگ شــاد معنــوی از طریــق مبلغــان تخصصی 
دفتر تبلیغات در بیمارستان امام حسین)ع(برای 

کودکان اجرا می شود.
حجت االسالم حامد اهتمام پس از دیدار با رئیس 
بیمارســتان تخصصــی کــودکان امام حســین )ع( 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: بدون توجه به 
بعد معنوی، نمی تــوان جســم و روان انســان را به 
خوبــی شــناخت و بــرای ســالمت آن برنامه ریــزی 

منسجمی داشت.
        شادمانی معنوی امید و اعتماد برای انسان 

به همراه می آورد
وی با بیان اینکه شــادمانی معنوی امید و اعتماد 
برای انســان به همراه می آورد، تصریح کرد: اسالم 
شادی عبث را تأیید نمی کند، بلکه شادی سازنده 
کــه در جهــت اهــداف الهــی باشــد را می پذیــرد و 
شــادکامی می تواند انســان را بــرای ادامــه زندگــی 

امیدوارتر کند.
        شادی های معنوی در افزایش سالمت روح 

و جسم مؤثر است
تبلیغــات  دفتــر  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
کید کرد: شادمانی از هیجانات  اسالمی اصفهان تا
بنیادی انسان است که نقش مؤثر و تعیین کننده ای 
در تأمیــن ســالمت فــرد و در ادامه بــرای جامعه به 

همراه دارد.
وی تصریح کرد: به منظور هماهنگی و تبادل نظر 
برای برگزاری برنامه های شاد معنوی برای کودکان 
بستری در بیمارستان امام حسین)ع(با دکتر مهرداد 
معمارزاده، رئیس این بیمارستان تبادل نظر انجام 

شد.
        تأمین سالمت معنوی و روحی کودکان

حجت االســالم حامد اهتمــام افزود: در جلســه با 
رئیس بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین 
)ع)نسبت به تأمین سالمت معنوی و روحی کودکان 
کید و توافق شــد که تا پایان سال جاری  بیماران تا
حداقــل ۱۲ جلســه اجــرای جنگ شــاد معنــوی از 
طریق اعــزام مبلغان تخصصــی کــودک و نوجوان 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در این بیمارستان 

انجام شود.
گفتنی است در قسمت دیگری از این دیدار، معاون 
فرهنگی تبلیغــی دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان 
به همــراه حجــت االســالم و المســلمین محســن 
کاردانپور، رئیس اداره اعزام تخصصی و تشکل های 
تبلیغــی و همچنیــن از مبلغــان تخصصــی کودک 
و نوجوان ایــن دفتــر از کــودکان بســتری در ایــن 
بیمارســتان عیادت کرده و بــا اجــرای برنامه های 

ویژه، لحظات فرح بخشی برای آنها به وجود آمد.

بــه مناســبت هفتــه فرهنــگ شهرســتان، 
جشنواره و نمایشگاه عکس ارگ دستان در 

اردستان برگزار شد.
معــاون فرهنگــی و جوانــان اداره کل ورزش 
و جوانان اصفهــان در حاشــیه بازدید از این 
نمایشگاه در اردستان، ۲۶۰ سمن و سازمان 
مــردم نهــاد را در این اســتان فعال دانســت 
و گفــت: شناســایی افــراد توانمنــد در حوزه 
فعالیت انجمن هــای مردم نهاد در دســتور 
کار و بــا توجــه بــه بیانیــه گام دوم همــکاری 
همه دســتگاه ها با انجمن های مــردم نهاد 

ضروری است. 
عباس مرادیان با بیان اینکه این نمایشــگاه 
بــه مناســبت هفتــه فرهنــگ شهرســتان 
اردســتان بــه همــت انجمــن مــردم نهــاد 
برپــا شــده افــزود: ۱۵۰ عکــس از ۶۰ شــرکت 

کننــده در موضوعــات تاریخــی و فرهنگی به 
دبیرخانه جشــنواره ارســال شــده که پس از 
داوری تعــداد ۳۰ عکــس بــه عنــوان تصاویر 
برتــر انتخــاب و بــه صــورت تابلــو بــه نمایش 

درآمده است.
وی افزود: در پایان این جشنواره به ۳ عکس 
برتر از نگاه بازدیدکنندگان جوایزی به رســم 

یادبود اهداء خواهد شد.

۱۲ اثر برای حضور در مرحلــه نهایی چهلمین 
جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر، انتخــاب 

شدند.
 هیأت انتخاب بخــش دیگرگونه های اجرایی 
چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، پس 
از بررســی ۴۰ اثــر، ۱۲ نمایــش را، بــرای حضــور 

در این رویداد هنری، معرفی کرد.
امیــر راد، ســعید بهنــام و محمــد ســایبانی، 
اعضای هیأت انتخاب این بخش از جشنواره 

تئاتر فجر بودند.
ح زیــر  نمایش هــای پذیرفتــه شــده، بــه شــر

هستند:
۱. به سیاهی و سپیدی / آرش رضایی

۲. بیزمان / پروین هادی نیا
۳. بیم و بام / مهدی ملکی

۴. تخمیر / رضا غیور
۵. دگردیســی شــاعرانه یــک گیشــا / عیســی 

صادقی
۶. روبسپیر / حامد اصغرزاده

۷. رها / مهیار جوادی ها
۸. سایکوسیس )خود( / حسین قاسمی هنر

۹. قنبرعلی / آرمان قنبری
۱۰. مادر هزار ساله / لیلی عاج

غ سرکنده / علی محمدی ۱۱. مر
۱۲. هفت تا نه و نیم / مریم خلیلی

کاشان  کوتاه از  راه یابی دو فیلم 
کا« بنگالدش  به جشنواره جهانی فیلم »دا

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

۱۲ جنگ شاد معنوی توسط مبلغان 
در بیمارستان امام حسین اجرا می شود

به مناسبت هفته فرهنگ شهرستان،

برپایی جشنواره عکس ارگ دستان در اردستان

راه یابی ۱۲ اثر به دیگرگونه های اجرایی 
جشنواره تئاتر فجر 

فیلم کوتاه

خبر

جشنواره

ک، معنــا و  کاوی فــرم، ادرا مقالــه  »وا
پس زمینه هــا در فیلــم کوتــاه تجربی بر 
اســاس رویکرد نئوفرمالیســم« نوشــته  
»الهام باطنی« فیلمساز اصفهانی، یکی 
از ســه اثر برگزیــده در ســومین همایش 

مطالعات فیلم کوتاه تهران است.
 با اعالم هیئت داوران سومین همایش 
مطالعــات فیلــم کوتــاه تهــران شــامل 
احمــد الســتی، محمدرضــا اصالنــی، 
بهــروز  یوســفیان،  محمدجعفــر 
محمــودی بختیــاری، علــی روحانــی، 
وحیداله موســوی و رامتین شــهبازی، 
کالبــد  در  برشــت  »روح  مقاله هــای 
اســتراتژی های  تجربــی:  انیمیشــن 
ســمعی و بصــری مشــترک میــان تئاتــر 
روایــی و انیمیشــن های کوتــاه رابــرت 
بریــر« اثــر احمــد خــوش نیت،»فیلــم 
تجربــی و تمایل به ســاخت معنا پیش 
کاوی  از زبان« اثر شمیســا ناصری و »وا
ک، معنــا و پس زمینه هــا در  فــرم، ادرا
فیلــم کوتــاه تجربــی بــر اســاس رویکرد 
نئوفرمالیســم« اثــر الهــام باطنــی، بــه 
عنوان ســه اثــر پژوهشــی برگزیــده برای 

ارائه در این همایش معرفی شدند.
کــه اثــر او بــرای ارائــه در  الهــام باطنــی 
ســومین همایش مطالعات فیلم کوتاه 
تهران برگزیده شــده اســت،اظهار کرد: 
»دیویــد بــوردول« یکی از پژوهشــگران 
پژوهشــی  روش  کــه  اســت  ســینما 
فرمالیسم را که مبتنی بر توجه به فرم اثر 
گی های هنر  هنری است، مطابق با ویژ
سینما تغییر داده و روش نئوفرمالیسم 

را ابداع کرده است. 
او در روش پژوهشــی خود به ســینمای 
تجربــی و فــرم خــاص آن توجــه خاصی 

دارد.
 در ایــن پژوهــش من بــه فرم ســینمای 
تجربــی از دیــدگاه بــوردول پرداختــه ام 
کــه  کــرده ام  ح  و نوعــی از معنــا را مطــر

سینمای تجربی شکل می دهد.
ک  وی ادامــه داد: آثــار هنــری، ادرا
خاصــی را از نظــر بــوردول برمی انگیــزد 
ک در سینمای تجربی نیز  و این نوع ادرا

گی های خاص خود را دارد. ویژ
از نظــر فرمالیســت ها، اثــر هنــری در 
ارتباط با پس زمینه های هنری و زندگی 
روزمره شکل می گیرد و این موضوع را در 

سینمای تجربی بررسی کرده ام.
این پژوهشگر سینمای تجربی تصریح 
کــرد: در ســال های گذشــته و در زمــان 
بــه  فعالیت هــای روزنامــه نــگاری ام 
دیــدن ویدئوآرت هــا در گالری ها عالقه 
خاصی داشتم و با هنرمندان این عرصه 

مصاحبه های زیادی می کردم.
یکی دو فیلم کوتاه تجربی نیز ساخته ام 
و در تماشــای فیلم های تاریخ سینما، 
همیشــه بــه ســینمای تجربــی توجــه 
داشــتم؛ در نتیجــه بــرای پایــان نامــه 
کارشناسی ارشد سینما دانشگاه سوره 
تهران که در ســال ۹۷ از آن دفاع کردم، 
بــه بررســی تطبیقــی ســینمای تجربی 
و ویدئوآرت ایــران در ابتــدای دهــه ۹۰ 
ج از آن  پرداختم. ایــن مقالــه، مســتخر

پایان نامه است.
گرچــه فلســفه شــکل  گفــت: ا باطنــی 
گیری ایــن همایــش را بایــد متولیــان 
کــه  آن توضیــح دهنــد، امــا تــا جایــی 
می دانــم توجــه بــه پژوهــش در عرصــه 
فیلم کوتاه باعث شکل گیری همایش 
مطالعات فیلم کوتاه تهران شده است 
و دوره سوم آن نیز به ســینمای تجربی 
اختصــاص داده شــد که کمتــر در ایران 

شناخته شده است. 
اســاتید حاضــر در هیــأت انتخاب ایــن 
دوره همایــش نیــز از میــان فعــاالن 
پژوهش و ساخت فیلم تجربی ازجمله 
اســاتیدی ماننــد محمدرضــا اصالنی، 
احمــد الســتی و وحیــداهلل موســوی 

هستند.
این فیلمساز اصفهانی افزود: تعداد ۷۶ 
چکیده مقاله به این همایش رسید که 
از این میان ۲۲ چکیــده مقاله پذیرفته 
شد و از میان ۲۲ چکیده مقاله انتخاب 
شــده نیــز ۱۱ مقاله بــه صــورت کامل به 
دبیرخانه رســید که از این میان نیز سه 
مقالــه بــرای ارائــه در ســومین همایش 
مطالعــات فیلــم کوتــاه تهــران انتخاب 
کاوی  شدند که مقاله من به عنوان »وا
ک، معنــا و پس زمینه هــا در  فــرم، ادرا
فیلــم کوتــاه تجربــی بــر اســاس رویکرد 
مقالــه   ســه  از  یکــی  نئوفرمالیســم« 

پذیرفته شده است.

درخشش فیلمساز اصفهانی 
در همایش مطالعات فیلم

 کوتاه تهران

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۵7۶9، تاریخ: 1۴۰۰/۰9/۰7، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 139۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت 
مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰۰۵78 مربوط به تقاضای 
آقای/خانم محمدرضا آقاکوچکی 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 مع الواسطه از 322۵9 مورخ ۵3/۰2/1۰ دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمدرضا آقاکوچکی به شناسنامه 
شماره 129۶۵ کدملی 11۴۰۵۰۵831 صادره فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب زمین کشاورزی به 
مساحت 8۰۰ مترمربع پالک شماره 13 فرعی از 8۰ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 8/8۵ متر درب و دیوار به جاده، شرقا به طول ۶۴/۶۰ 
متر به دیوار پالک 8۰/12، جنوبا به طول 2۰ متر درب و دیواریست به پالک 79/12 و 12/۵ متر به دیواریست 
به پالک 79/12۵، غربا به طول 12 متر و 21/2۰ متر به دیوار پالک 79/173 حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای 
ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرائی آن 
مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/13، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
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آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰891۵، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰9/۰8، ایران جوان بخت ورنوسفاردانی 
فرزند قدمعلی به کدملی 11۴۰99188۴ به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره ۴۰۶۶ فرعی از 87 اصلی 
واقع در خمینی شهر بخش 1۴ ثبت اصفهان که در دفتر امالک 183  صفحه ۵32 به نام خانم محترم حجازی فرزند 
یداله سند صادر و تسلیم گردیده است و طبق سند انتقال 199۰8۴ مورخ 2۰ مرداد 1389 دفترخانه  73 خمینی 

شهر به ایران جوان بخت ورنوسفاردانی فرزند قدمعلی انتقال قطعی گردید و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 12۰ آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 1233298 / م الف

 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده 3 
قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این دادگاه تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول 
به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض سند مالکیت صادر خواهد شد 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1( رای شماره 1399۶۰3۰2۰27۰18۰۴1 
مورخ 1399/11/۰1 عباس رضایی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 827 صادره از اصفهان بشماره ملی 
128۴789۴89 در دو دانگ یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۴ فرعی از اصلی 
13197 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۶۰/33 مترمربع. خریداری طی سند رسمی. 2( رای شماره 
1399۶۰3۰2۰27۰18۰۵۶ مورخ 1399/11/۰1 ناصر زمانی فرزند نصراله بشماره شناسنامه 1 صادره 
از کوهپایه بشماره ملی ۵۶۵9۵27۵82 در دو دانگ یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین 
پالک ۴ فرعی از اصلی 13197 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۶۰/33 مترمربع. خریداری طی سند 
رسمی. 3( رای شماره 1399۶۰3۰2۰27۰18۰۴3 مورخ 1399/11/۰1 حسین جعفری زاده فرزند علی 
بشماره شناسنامه 1۵ صادره از جرقویه بشماره ملی ۵۶۴989۶۵۴2 در دو دانگ یکباب ساختمان احداثی برروی 
قسمتی از قطعه زمین پالک ۴ فرعی از اصلی 13197 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۶۰/33 مترمربع. 
خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/13، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/28 – 
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آگهی

فیلم کوتاه



سال پنجم - شماره 1292

 شنبه  1۳  آذر 1۴۰۰ - 28 ربیع الثانی 1۴۴۳

۴ دسامبر     2۰21 ورزش6
مدیرعاملباشگاهذوبآهن:

بنیان مسابقات ایمیدرو را ذوب آهن گذاشت
مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن 
گر قانونی به  گفت: انتظار داریــم ا
تصویب می رسد ســلیقه ای اجرا 
نشــود. همه تیم ها در فوتبال کشــورمان باید بهره 
یکســانی ببرند و ما نیز در راســتای کمک به ورزش 
کشــور جزئی از فوتبــال هســتیم. پرســنل کارخانه 
ذوب آهن در شرایط سختی انجام وظیفه می کنند و 

دوست داریم آن ها را در کنار خود ببینیم.
علی احسانی در حاشیه مسابقات دارت و دو صحرا 
نوردی ایمیــدرو که بــه میزبانــی باشــگاه و کارخانه 
ذوب آهن برگزار شــد اظهار کرد: مسابقات ایمیدرو 
نزدیک به ۱۲ سال اســت که در حال برگزاری است. 
متولی مسابقات در زمانی باشگاه ذوب آهن و بخش 
ورزش کارخانه ذوب آهن بوده است. در واقع زمانی 
عمده ســهام دار ایمیدرو شــرکت ذوب آهن بود اما 
چند سالی می شود بخشــی از این ســهام به وزارت 
گذار شــده است.  کار و ســازمان تأمین اجتماعی وا
بنیان مســابقات ایمیدرو را ذوب آهن گذاشت و با 
هدف برگزاری مســابقاتی بین کارمندان و کارگران 
شــرکت های ایمیدرو شــکل گرفــت. در واقع ایــن 
مسابقات ســالیانه انجام می شــود و در ابتدای کار 
با رشــته فوتســال برگزار گردید و باشــگاه ذوب آهن 

میزبان همان مسابقات بود.
وی ادامه داد: در ادامه کار گروه مسابقات ایمیدرو 
شــکل گرفــت کــه شــرکت های ذوب آهــن، فــوالد 
مبارکه، فوالد خوزستان، مس ایران و گل گهر اعضا 
کار گروه هستند و ساالنه سیاست گذاری آن از سوی 
مدیران این شرکت ها انجام می شود. خوشبختانه 
سال به ســال روند برگزاری مســابقات توسعه پیدا 

کرده و در بخش بانوان نیز فعال شده است.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن افزود: سال گذشته 
به دلیل شــیوع کرونا در کشــور مســابقات ایمیدرو 
برگــزار نشــد. در این یک ســال فرصــت بروز رســانی 
مقررات و سیاست گذاری ها بود و امسال بر اساس 
بهتر شــدن شــرایط، کارخانــه و باشــگاه ذوب آهن 
میزبــان مســابقات دارت و دو صحــرا نــوردی شــد. 
حتی مســابقات شــنا نیز به میزبانی فوالد مبارکه و 
در مجموعه باغ فــردوس انجام می شــود. به دلیل 
آنکه باشــگاه ذوب آهــن از نظــر ســاختار و امکانات 
غنــی اســت ســعی کردیــم میزبان ایــن مســابقات 
شویم و تالش می کنیم سال به سال این میزبانی ها 

بهتر شود.

        ایمیدرو شرکت سهامی ذوب آهن را به 
عنوان برند مسابقات می شناسد

وی در خصوص هدف از برگزاری مسابقات ایمیدرو 
تصریح کرد: هدف از برگزاری مسابقات قهرمانی افراد 
نیست بلکه هدف افزایش راندمان در حوزه کارگری 
اســت. این شــرایط برگــزاری باعث شــور و نشــاطی 
ویژه ای بین پرسنل ذوب آهن می شود. حتی این 
را باید اضافه کنم که ایمیدرو شــرکت سهامی ذوب 
آهن را به عنوان برند مســابقات می شناسد. حتی 
دیده می شــود که فدراســیون ورزش کارگــری برای 
اعزام نفرات به مســابقات برون مرزی روی پرسنل 

شرکت ذوب آهن حساب ویژه ای باز کرده است.
احسانی در خصوص همکاری باشگاه ذوب آهن با 
هیئت و فدراسیون ورزش کارگری اظهار کرد: سعی 
کرده ایم ارتباط تنگاتنگی بین باشــگاه ذوب آهن و 
فدراســیون ورزش کارگری و هیئت آن ایجاد کنیم. 
هیئت کارگری بیــن ۳۰ تا ۴۰ انجمن دارد و پرســنل 
ما از بین مسئوالن انجمن ها هستند. من نیز چند 
ســالی به عنوان رئیــس انجمــن دومیدانی هیئت 
کارگری انجــام وظیفه کرده ام و فکــر می کنم تعامل 

خوبی وجود دارد.

        تیم فوتبال ذوب آهن جنگنده ظاهر شده 
است

وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاران در خصــوص 
وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن و بازی با آلومینیوم 
ک خاطر نشان کرد: دو سه فصل گذشته را خوب  ارا
طی نکرده ایم. امــا در حــال حاضر بــا بازیکنانی که 
از لیگ یک و لیگ برتــر جذب شــده اند کار را پیش 
می بریم. می دانیم کیفیت آن ها با بازیکنان با تجربه 
و صاحب نام لیگ برتر متفاوت اســت اما زمان نیاز 
است تا سطح بازیکنان با لیگ برتر هم تراز شود. در 
کل از روند تیم راضی هستم و دغدغه ای در خصوص 
اتفاقــات ســال قبــل نداریــم. تیــم ذوب آهن ایــن 
هفته هــا و همانطور که فوتبــال دوســتان دیده اند 
به این راحتی گل نمی خورد و جنگنده ظاهر شده 
است. به نظر می رسد کمی روی اشتباهات فردی 
مشــکل داریم و گل دریافت می کنیم و قطعا روز به 
روز بهتر و هماهنگ تر می شویم. مدیرعامل باشگاه 
ک  ذوب آهــن ادامــه داد: در بــازی بــا آلومینیــوم ارا
خوب ظاهر شــدیم. تیم حریف تنهــا تیمی بود که 
تا این هفته مســابقات به تیمی در شهر خود امتیاز 
نداده بــود و جــو ســنگینی در این خصــوص وجود 

داشت. فکر می کنم خوب کار کردیم و کامال اصولی 
در دفاع و حملــه ظاهر شــدیم. در نهایت می توانم 
بگویم بازی احساســی را شــاهد نبودیم و این نوید 

بخش روزهای خوب برای ذوب آهن خواهد بود.
گران در لیگ  وی در پایان با اشــاره به حضور تماشا
برتر و عدالت برای همــه تیم ها افزود: انتظــار داریم 
گر قانونی به تصویب می رسد سلیقه ای اجرا نشود.  ا
همه تیم ها در فوتبال کشورمان باید بهره یکسانی 
ببرند و ما نیز در راستای کمک به ورزش کشور جزئی 
از فوتبال هســتیم. پرســنل کارخانــه ذوب آهن در 
شــرایط ســختی انجام وظیفــه می کنند و دوســت 
گر  داریم آن ها را در کنار خود ببینیم. انتظار می رود ا
تصمیماتی اتخاذ می شود یکسان و بین همه تیم ها 
لحاظ شــود. در واقع باشــگاه های پایتخت نشین 
هزینه می کنند مــا هم ایــن کار را انجــام می دهیم. 
گران در ورزشگاه  هیچ مشکلی برای حضور تماشــا
فوالدشهر نداریم و به محض آنکه پاسخ مثبت را از 
مراجع ذی صالح بگیریم میزبان هواداران هستیم. 
امیدوارم به زودی شــرایط این موضوع فراهم شود 
تــا در کنــار تیم هایمــان هــواداران ذوب آهــن را نیــز 

داشته باشیم.

خبر

یک سایت معتبر خارجی از خداحافظی مهاجم 
ملی پوش ایران خبر داد.

بــه گزارش ایمنــا، ســایت ترنســفر مارکت یکــی از 
منابع مهم در خصوص قیمت و آخرین وضعیت 
بازیکنان فوتبال اســت. با اعالم این سایت، رضا 
قوچان نژاد مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران 
در ســن ۳۴ ســالگی رســما از دنیــای فوتبــال 

خداحافظی کرد.
قوچان نژاد در بازی ایران مقابل کره جنوبی گل 
حساسی را به ثمر رساند تا پایه گذار صعود تیم ملی 
به جام جهانی باشــد و همواره با آن گل در ذهن 

هواداران فوتبال ایران یادآوری می شود.

کنشــی به این خبر نداشــته و  هنوز این بازیکن وا
باید دید چه تصمیمی از سوی قوچان نژاد اتخاذ 

می شود.

نــام دو کشــتی گیــر فــارس در جمــع برتریــن 
فرنگی کاران جهان اعالم شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اتحادیه 
جهانی کشتی برترین فرنگی کاران سال ۲۰۲۱ 
جهان را معرفی کرد که نام چهار ایرانی در این 
جمــع دیــده می شــود و دو نفرشــان اســتان 

فارسی هستند.
میثــم دلخانــی قهرمــان رقابت هــای جهانی 
نــروژ در وزن ۶۳ کیلوگــرم و محمدرضــا گرایی 
قهرمان المپیــک توکیــو و رقابت های جهانی 
نروژ در وزن ۶۷ کیلوگرم دو فرنگی کار فارســی 
هســتند که نامشــان در این لیســت به چشم 

می خورد.
کبر یوسفی قهرمان رقابت های جهانی  علی ا
نــروژ در وزن ۱۳۰ کیلوگــرم بــه عنــوان نفــرات 
اول ایــن وزن و محمدهادی ســاروی دارنده 
مدال برنز المپیک توکیو و طالی جهانی نروژ 

هم به عنوان نفــر دوم وزن ۹۷ کیلوگرم این 
وزن، دو کشــتی گیــر فرنکــی کار 

دیگر ایرانی برتر ۲۰۲۱ جهان 
هســتند. بــرای تعیین 

گیــر  کشــتی  بهتریــن 
سال سیستم معمول 

رنکینگ اتحادیه جهانی 
در نظــر گرفته شــد که بر اســاس 
رقابت هــای بیــن المللــی جــام 
 ،۲۰۲۱ پلیکونه ایتالیــا  ماتئــو 
رقابت هــای قهرمانــی قاره هــا، 
رقابت هــای بیــن المللــی اوپــن 

لهستان ۲۰۲۱، مسابقات المپیک توکیو ۲۰۲۱ 
و مسابقات جهانی ۲۰۲۱ اسلو نروژ بود.

بــا توجــه به اینکــه در ســال ۲۰۲۱ رقابت های 
المپیک و جهانی برگزار شد، برای مدال آوران 
المپیــک در قیاس بــا مــدال آوران جهانی ۲۰ 

درصد امتیاز بیشتر تعلق گرفت.
اتحادیه جهانی در پایان سال ۲۰۲۱ به کشتی 
گیــران برتــر ۱۰ وزن آزاد، فرنگــی و بانــوان در 
مجموع ۶۰۰ هزار دالر جایــزه نقدی پرداخت 
خواهد کرد؛ بنابراین در پایان ســال بر اساس 
رنکینگ در هر وزن به نفــر اول ۱۰ هزار دالر، به 
نفر دوم ۷ هــزار دالر و به نفر ســوم ۳ هــزار دالر 

جایزه داده می شود.

در قرعه کشی مرحله یک شانزدهم جام حذفی 
فوتبال حریفان ســپاهان و ذوب آهن مشخص 
شــدند.  بر همین اســاس تیم فوتبال ســپاهان 
اصفهان در این مرحله باید از تیم ستارگان اورکی 
اسالمشــهر میزبانی کند. همچنیــن ذوب آهن 

دیگر نماینده اصفهان در مرحله یک شانزدهم 
جام حذفی در ورزشگاه فوالدشهر میزبان رایکا 
بابل خواهد بود. دیدار های ایــن مرحله از جام 
حذفــی در روز هــای ۲۸ و ۲۹ آذر و پــس از هفتــه 

دهم لیگ برتر برگزار می شود.

عضو زن فدراســیون فوتبال به علت فعالیت های 
اقتصادی شــائبه دار خود توســط وزارت اطالعات 
دستگیر شده است. به گزارش خبر ورزشی، شهره 
موسوی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که از حدود 
دو هفته قبل به این ســمت در فدراسیون فوتبال 
حاضر نشده، روز هشــتم آذر و بعد از جشن تولد در 
شرکتش دستگیر شده است. چندین ماه قبل هم 
شــایعاتی در ارتباط با دســتگیری او به علت برخی 
از فعالیت های اقتصادی در خــارج از حوزه فوتبال 
وجــود داشــت. ف. ق )همســر عضــو فدراســیون( 
مالک شرکت اقتصادی هم توسط نیروهای وزارت 
اطالعات جمهوری اســالمی ایران دســتگیر شده 
است. همسر او چندین ماه قبل به علت ناکامی تیم 
فوتبالش در صعــود به لیگ دســته یــک اظهارات 
تندی را علیه فدراسیون فوتبال مطرح کرده بود که 
منجر به محرومیت او شد. این دو مدیریت شبکه 
بازاریابی مرتبــط با رمــز ارز "کینگ مانــی" را برعهده 

داشــته اند که از چندین هفتــه قبــل اعتراضاتی از 
سوی مردم در مقابل این شرکت صورت گرفته بود. 
حتی طی هفته های گذشته گروهی از مالباختگان 
در مقابل فدراسیون فوتبال هم تحصن داشته اند.

حــاال مشــخص نیســت تکلیف ایــن پســت در 
فدراسیون فوتبال ایران چه می شود؟ با ادامه این 
رسیدگی احتماال شهره موسوی باید از جایگاه نایب 
رئیس سوم کنار رفته و شخص دیگری صندلی او را 

در مجمع بعدی تصاحب کند.

با توجه به تاییــد مدارک تاجیکســتان و لبنــان در 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــرای حضــور در لیگ 
قهرمانان آسیا ۲۰۲۲، سپاهان شانس حضورش در 
مرحله گروهی را از دست داد و باید به همراه استقالل 

در پلی آف شرکت کند.
 سهمیه کشورمان در لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۲۲ و 
فصل پیش رو طبق سهمیه بندی سابق ۲+۲ است 
و پرسپولیس و فوالد به ترتیب به دلیل قهرمانی در 
لیگ و جــام حذفی به صورت مســتقیم در مرحله 

گروهی شرکت خواهند کرد.
در مقابل سپاهان و استقالل باید در مرحله پلی آف 

لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ شرکت کنند، اما چند روز 
پیش اخباری مبنی بر ابطال ســهمیه کشور های 
تاجیکستان و لبنان برای حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا ۲۰۲۲ به دلیل دیر فرستادن مدارک مطرح شد.
طبق قوانین AFC در سال های گذشته در صورت 
ابطال سهمیه این چنین کشور هایی سهمیه ایران 
۳+۱ می شد یعنی سپاهان به صورت مستقیم در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۲۲ شــرکت 

می کرد.
اما سایت »فوتی رنکینگ« در خبری فوری اعالم کرد 
کنفدراسیون فوتبال آسیا مجوز حضور باشگاه های 
تاجیکســتانی و لبنانی را صادر کــرد، بدین ترتیب 
اســتقالل تاجیکســتان در مرحلــه گروهــی حاضر 
 AFC خواهد داشت و دو تیم از هر کشور در مسابقات

کاپ ۲۰۲۲ شرکت می کنند.
با توجــه به ایــن خبــر ســهمیه ایران در مســابقات 
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ مثل گذشته ۲+۲ ماند و 
سپاهان شانس حضور در مرحله گروهی را از دست 

داد و باید به همراه استقالل در پلی آف شرکت کند.

خداحافظی قوچان نژاد از دنیای فوتبال؟

خبر

کاران جهانی گرایی و دلخانی در جمع برترین فرنگی 

حریفان سپاهان و ذوب آهن در جام حذفی مشخص شدند

نایب رییس فدراسیون فوتبال توسط وزارت اطالعات 
دستگیر شد

از دست رفتن شانس حضور سپاهان در لیگ آسیا

خبر

اتحادیه جهانی کشتی برترین فرنگی کاران سال 
۲۰۲۱ جهــان را معرفــی کرد که نــام چهار ایرانی 

در این جمع دیده می شود.
به گزارش فدراســیون کشــتی، میثم دلخانی 
قهرمــان رقابت هــای جهانــی نــروژ در وزن ۶۳ 
کیلوگــرم، محمدرضا گرایی قهرمــان المپیک 
توکیــو و رقابت هــای جهانــی نــروژ در وزن ۶۷ 
کبر یوسفی قهرمان رقابت های  کیلوگرم و علی ا
جهانی نروژ در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به عنوان نفرات 

اول وزن خود شناخته شدند.
محمدهادی ساروی دارنده مدال برنز المپیک 
توکیو و طالی جهانی نروژ هم به عنوان نفر دوم 

وزن ۹۷ کیلوگرم شناخته شد.
در سال ۲۰۲۱ و برای تعیین بهترین کشتی گیر 
سال سیستم معمول رنکینگ اتحادیه جهانی 

در نظر گرفته شد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران برای حضور در 
مسابقات قهرمانی جهان عازم اسپانیا شد.
زینــب بذرافکــن، فاطمــه خلیلی، هانیــه 
لک، بهار ایزد گشــب، حدیثه نوروزی، آرزو 
کیانــی آرا، مریم یوســفی، شــقایق باپیری، 
ع،  مینا وطن پرست، صونا بیداد، شیما زار
نــگار زنده بــودی، حانیــه کریمــی، نوریــه 
عباســی، الناز قاســمی و عطیه شهســواری 
۱۶ بازیکن تیم ملی هندبال بانوان ایران در 
رقابت هــای هندبال قهرمانــی زنان جهان 

هستند.
خدیجــه قانــع ســرمربی و عــزت اهلل رزمگــر 
مدیر فنی تیم هندبال بانوان ایران، هستند 
و معصومــه مســیبی سرپرســتی تیــم را بــر 

عهده دارد.
 C تیــم ملــی هندبــال زنان ایــران در گــروه
مســابقات هندبال قهرمانی زنان جهان با 

رومانی، نروژ و قزاقستان همگروه است.

از بانــوان قهرمــان پاورلیفتینــگ شهرســتان 
برخــوار تجلیل شــد. رییس هیئت بدنســازی 
گفــت:  و پرورش انــدام شهرســتان برخــوار 
در شهرســتان برخــوار، ورزشــکاران رشــته 
پاورلیفتینگ در دو گروه بانوان و آقایان فعالیت 
می کنند و در حــال حاضــر، ۳۰ بانوی ورزشــکار 
کنون، مدال های  در این رشته فعال هستند و تا
مختلف ملی و استانی کسب کرده اند. ابراهیم 
صادقی در آیین تجلیل از نفرات برتر مسابقات 
پاورلیفتینگ چند جانبه شهرستان های استان 
اصفهــان افزود: تیــم جوانــان برخــوار موفق به 
کســب مقام ســوم شــد. در این آییــن از فاطمه 
نجیمی، اعظم مسیح زاده، بهناز رفیعی، هاجر 
رشمانی، چهار بانوی مدال آور و مینا جمشیدی 

مربی این رشته تجلیل شد.

برگزیدگان مســابقات لیگ چوب کشــی کشور 
معرفی شدند.  در این مسابقات که به میزبانی 
هیئت بازی های بومی محلی استان اصفهان 
و باشگاه گیتی پسند برگزار شد ۱۸ تیم در بخش 
آقایان و ۱۸ تیم متشکل از ۴۰۰ ورزشکار در بخش 
بانوان از سراسر کشور به مدت دو روز با هم رقابت 
کردند. این مسابقات برای نخستین بار در کشور 
برگزار و هشــت تیم برتر آقایان و هشــت تیم برتر 
بانوان به مسابقات لیگ دسته اول کشور راه پیدا 
کردند. در بخش آقایان تیم های آینده ســازان 
کبودر آهنــگ همدان، اشــتاد ســازه خراســان 

رضوی و سایپا برازجان اول تا سوم شدند.
در بخش بانوان گیتی پسند، شبستر آذربایجان 
و اشتاد سازه خراســان مقام های اول تا سوم را 

بدست آوردند.

بانــوان بسکتبالیســت ســپاهان در لیــگ برتر 
باختند. در ادامه مسابقات گروه ب بسکتبال 
بانوان باشگاه های برتر کشور، تیم های پاالیش 
نفت آبادان و فوالد مبارکه ســپاهان به مصاف 
هم رفتند کــه در پایان، این نفتی هــا بودند که 

توانستند ۸۴ بر ۵۰ بر حریف خود غلبه کنند.
پاالیش با این برد هفت امتیازی شــد و در صدر 
جدول قرار گرفت؛ سپاهان هم ۶ امتیاز و چشم 

به بازی های آتی دارد.

چهار ایرانی در جمع بهترین
 فرنگی کاران سال ۲۰۲۱

تیم ملی هندبال بانوان 
ایران عازم اسپانیا شد

تجلیل از بانوان قهرمان 
پاورلیفتینگ برخوار

پایان رقابت های لیگ 
چوب کشی کشور در اصفهان

باخت بانوان سپاهان 
در بسکتبال

در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، سپاهان و گل 
گهر با نتایج خوبی که کسب کردند، ترین های هفته 

را از آن خود کردند.
 طبق سنت این فصل از لیگ برتر، هفته هفتم هم یک هفته کم گل از آب 
کتورهای تهاجمی کمتر از قبل شود. در این  در آمد تا آمار ضعیف لیگ در فا
هفته سپاهان تنها تیمی بود که بیش از یک گل به ثمر رساند و سه بازی با 

نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
عجیب اینکه بیش از نیمی از تیم ها یعنی دقیقا ۱۰ تیم در این هفته موفق 
به گلزنی نشدند! این آمار تأسف بار نشان می دهد لیگ ایران تا چه حد 
ضعیف شده است که دالیل آن را می توان در موضوعات مختلفی مثل 
فقر دانش و جسارت مربیان، کوچ ستاره های درجه اول لیگ و نتیجه گرا 

بودن مدیران باشگاه ها جست وجو کرد.
جذاب ترین بازی هفته دیدار سپاهان و نساجی بود، دیداری که دو تیم 
فوتبال خوبی به نمایش گذاشتند و به خصوص سپاهان موقعیت های 

گر تعویضی های سپاهان دقت  زیادی خلق کرد. در نیمه دوم این دیدار ا
بیشتری می کردند شاید آمار کم گل های هفته هفتم از بین می رفت و 

سپاهان یک برد پر گل را جشن می گرفت.
        تیم هفته: سپاهان

ســپاهان برای دومین هفتــه متوالی، این بــار در خانه با ارائــه یک بازی 
تهاجمی و زیبا پیروز شــدند تا همچنان صدرنشــین جدول رده بندی 
گردان محرم نویدکیا در روزی که پای شهریار مغانلو هم به گلزنی  باشند. شا

باز شد عملکرد خوبی داشتند و نمرات باالیی از متریکا دریافت کردند.
        سرمربی هفته: امیر قلعه نویی

سرمربی گل گهر که برای آخرین بار از روی سکوها نظاره گر بازی تیمش 
بود در دیداری مهم و البته سخت خارج از خانه به پیروزی رسید. گل 
گهر در حالی پیکان را با یک گل شکست داد که رقیب از مدعیان باالی 
جدولی به حســاب می آمــد و با توجــه به تفکرات مجتبی حســینی، 
سرمربی این تیم، شکستن دیواره های دفاعی این تیم و کسب ۳ امتیاز 

کار راحتی نبود.
        دروازه بان هفته: ایمان صادقی )فجرسپاسی(

ایمان صادقی در روزی که دروازه خود را برابر شهرخودرو بسته نگه داشت، 
هر ۴ شوت در چارچوب رقیب را هم مهار کرد و بهترین بازیکن زمین لقب 
گرفت. به غیر از او در این هفته کریستوفر کنت و محمدرضا اخباری هم 

عملکرد خوبی داشتند.
        مدافع هفته: شاهین توکلی )مس رفسنجان(

مدافع مس رفسنجان در روزی که دروازه تیمش بسته ماند و با یک گل 
از ســد هوادار گذشــت، با هشــت قطع توپ، ۶ دفع توپ و ۹ نبرد موفق 
بهترین بازیکن زمیــن بود. توکلی یکــی از عناصر مهم در خط دفاع ســه 

نفره مس است.
        هافبک هفته: امین پورعلی )گل گهر(

امین پورعلی در روزی که تک گل سه امتیازی تیمش را به زیبایی به ثمر 
رساند، با توجه به پستش که هافبک دفاعی است در بسته ماندن دروازه 
گل گهر هم نقش ویژه ای داشت. او در روزی که هفت بازیابی توپ، سه 
شــوت )۲ شــوت در چارچوب( و یک گل به نام خود ثبــت کرد، بهترین 

بازیکن زمین شد.
        مهاجم هفته: شهریار مغانلو )سپاهان(

پس از هفت هفته باالخره شهریار مغانلو خرید با ارزش سپاهان موفق 
به گلزنی شد و نه یک بار بلکه ۲ بار دروازه نساجی را باز کرد. مغانلو که در 
کارهای دفاعی هم موفق بود، در دیدارهای قبلی سپاهان هم با وجود 
عدم گلزنی، بازی مؤثری برای تیمش انجام می داد. او در روزی پنج شوت 
به سمت دروازه نساجی زد و سه بار از بازیکنان نساجی خطا گرفت بهترین 

بازیکن هفته هم از سوی متریکا لقب گرفت.
        گل هفته: امین پور علی )گل گهر سیرجان(

تک گل سه امتیازی با ارزش گل گهر را در مقابل پیکان، امین پورعلی، 
کاپیتان این تیم روی یک ضربه ایســتگاهی به ثمر رســاند تا تیمش ۱۳ 

امتیازی شود و همچنان در جمع مدعیان باقی بماند. 

ترین های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال

گهر بیشترین سهم را دارند گل  سپاهان و 

خبر

عضو موظف هیئت مدیره سپاهان در فوتسال گفت: بازیکنی 
که خوب پرورش یابد می تواند برای تیم های بزرگ بازی کند 
و کمک تیم ملی باشــد کــه اصفهان در ایــن زمینه عملکرد 

ضعیفی داشته است.
علی افضل در رابطه با شــرایط تیم فوتسال ســپاهان، اظهار کرد: سهمیه تیم 
دیگــری را گرفتیــم و در لیــگ برتر حاضر شــدیم که این تیم دیر بســته شــد، به 
دلیل اینکه سال اول حضور سپاهان در لیگ برتر فوتسال است چند بازیکن غیر 
بومی جذب کردیم تا کمک کنند تیم را در لیگ نگه داریم و به مرور زمان از بازیکنان 
اصفهانی که رشد کردند استفاده می کنیم تا این جوانان از بین نروند و در چرخه 

فوتسال باقی بمانند. وی با بیان اینکه امسال هدف سپاهان نتیجه گرفتن نیست، تصریح کرد: برای نیم فصل 
دوم جذب بازیکن خواهیم داشت و محمد نویدبخش و ابراهیم حسینی به تیم اضافه می شوند.

عضو موظف هیئت مدیره سپاهان در فوتسال در خصوص انتظاراتی که از رئیس کمیته فوتسال دارد، خاطر 
نشان کرد: شخصی که قرار است مسئولیت فوتسال را برعهده بگیرد باید به باشگاه ها اهمیت دهد و با آن ها تعامل 
داشته باشد، ببیند درد فوتسال چیست و آن را برطرف کند. حضور باشگاه های بزرگی مانند سپاهان، ذوب آهن، 

کتور و استقالل در فوتسال که تشکیالت خوبی دارند کمک بزرگی  پرسپولیس، ترا
به فوتسال ایران و تیم ملی می کند. افضل ادامه داد: تیمی که در لیگ برتر فوتسال 
حضور دارد باید ثبات هم داشته باشد و به این شکل نباشد که باشگاهی یک 

سال تیم داری کند و برای سال دوم دیگر تیم ندهد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران  مبنی بر اینکه آیا پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی 
به شما داده شده است یا خیر؟ گفت: خیر، پیشنهادی داده نشده است و من 

هم به آن فکر نکردم.
عضو موظف هیئت مدیره سپاهان در فوتسال با بیان اینکه امیدوارم فوتسال 
اصفهان روز به روز بهتر شود، اظهار کرد: از باشگاه هایی که در رده سنی پایه تیم 
داری می کنند، درخواست دارم برای بازیکنان مربیانی بگذارند که بتوانند اصول پایه فوتسال را آموزش دهند و 
تنها به فکر آوردن مقام در پایه نباشند. بازیکنی که خوب پرورش یابد می تواند برای تیم های بزرگ بازی کند و 

به تیم ملی کمک کند.
افضل افزود: باید در بخش مردان و زنان بازیکنــان خوبی در اصفهان پرورش دهیم که نخواهیم بازیکن غیر 

بومی جذب تیم کنیم. اصفهان در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته است.

 عضو موظف هیئت مدیره سپاهان در فوتسال: 

برای تیم ملی به من پیشنهاد نشده است

خبر



سال پنجم - شماره 1292

 شنبه  1۳  آذر 1۴۰۰ - 28 ربیع الثانی 1۴۴۳

۴7 دسامبر     2۰21 سالمت

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

شماره: 1۴۰۰217۰2۰۰۶۰1۵3۴2، تاریخ: 1۴۰۰/۰9/۰7، 1( باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه شامل سند 17۶1۰ و 1۰189 مورخ 38/۰9/21 و ۴۰/۰۴/12 
دفتر ۶1 و 73 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 بل منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/

خانم محمد رحمتی اندانی به شناسنامه شماره 28 کدملی 11۴1۵28۴۴۴ صادره فرزند 
رحیم نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
19۴/۴۰ مترمربع پالک شماره 3۰8 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 2( باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه شامل سند 17۶1۰ و 1۰189 مورخ 38/۰9/21 و ۴۰/۰۴/12 
دفتر ۶1 و 73 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 زهرا رحمتی اندانی به شناسنامه شماره 1۶3 کدملی 11۴1۶۴۶331 صادره فرزند رحیم 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 19۵ 
مترمربع پالک شماره 3۰۶ و 3۰8 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 3( باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند 17۶1۰ و 1۰189 مورخ 38/۰9/21 و ۴۰/۰۴/12 دفتر 
۶1 و 73 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 محمد 
رحمتی اندانی به شناسنامه شماره 28 کدملی 11۴1۵28۴۴۴ صادره فرزند رحیم نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 19۵ 
مترمربع پالک شماره 3۰۶ و 3۰8 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. ۴( باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند 17۶1۰ و 1۰189 مورخ 38/۰9/21 و ۴۰/۰۴/12 دفتر 
۶1 و 73 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 زهرا 
رحمتی اندانی به شناسنامه شماره 1۶3 کدملی 11۴1۶۴۶331 صادره فرزند رحیم نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 19۴/۴۰ 
مترمربع پالک شماره 3۰8 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. ۵( باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند 17۶1۰ و 1۰189 مورخ 38/۰9/21 و ۴۰/۰7/12 دفتر 
73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم علیرضا رحمتی 
به شناسنامه شماره 1۰7 کدملی 11۴1۶33922 صادره فرزند نوروزعلی نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 2۰۰ مترمربع پالک 
شماره 3۰۶ و 3۰8 فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. ۶( باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل سند 17۶1۰ و 1۰189 مورخ 38/۰9/21 و ۴۰/۰۴/12 دفتر 73 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 مهری کاظمی به شناسنامه شماره 
1۴۵88 کدملی 11۴۰۵19271 صادره فرزند صادق نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 2۰۰ مترمربع پالک شماره 3۰۶ و 3۰8 
فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را 
با حدود ذیل صادر می نماید. 7( باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
سند 17۶1۰ و 1۰189 مورخ 38/۰9/21 و ۴۰/۰۴/12 دفتر 73 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 علیرضا رحمتی به شناسنامه شماره 1۰7 
کدملی 11۴1۶33922 صادره فرزند نوروزعلی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 2۰۵ مترمربع پالک شماره 3۰8 فرعی از 112 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. 8( باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 17۶1۰ و 1۰189 
مورخ 38/۰9/21 و ۴۰/۰۴/12 دفتر 73 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 مهری کاظمی به شناسنامه شماره 1۴۵88 کدملی 11۴۰۵19271 
صادره فرزند صادق نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی به مساحت 2۰۵ مترمربع پالک شماره 3۰8 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/13، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/28 - رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 1231۵12 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 1۴۰۰8۵۶۰2۰3۰۰13۵31، فاطمه ایران نژاد فرزند عباس طبق درخواست وارده 
به شماره 1۴۰۰217۰2۰3۰۰23۰۶3 مورخ 1۴۰۰/۰8/17 و  باستناد یک برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است  که سند مالکیت یک و چهار-
پنجم حبه مشاع 72 حبه  ششدانگ پالک ثبتی شماره 12۰1 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که درصفحه ۵9۰ دفتر 33۶ امالک ذیل ثبت 83۴82  بنام فاطمه ایران نژاد  
فرزند عباس  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت جابجایی مفقود شده است. چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیراز آنچه در این آگهی ذکرشده( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1۴۰۰/۰9/12 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف محسن نساج نجف آبادی - 123۰99۶ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 1۴۰۰8۵۶۰2۰3۰۰13۵37، فاطمه ایران نژاد فرزند عباس طبق درخواست وارده 
به شماره 1۴۰۰217۰2۰3۰۰23۰۶3 مورخ 1۴۰۰/۰8/17 و  باستناد یک برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است  که سند مالکیت سه-دهم مشاع 
72 از شانزده سهم ششدانگ باستثنای بهای ثمینه اعیانی پالک ثبتی شماره 118۶ واقع در 
قطعه 7 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه ۵ دفتر 3۶9 امالک ذیل ثبت 89۶۶9 

بنام فاطمه ایران نژاد فرزند عباس ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: ه علت جابجایی مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 12۰ آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیراز آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰9/12 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف محسن نساج نجف آبادی - 123۰999 / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
رای شماره 3711 مورخه 1۴۰۰/۰7/28 آقای حسین سلطانی نیا فرزند سهراب ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 12۰مترمربع قسمتی از پالک شماره ۶ اصلی واقع در بخش 12 
حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰9/13، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/28 - حجت اله کاظم زاده اردستانی 
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 12337۵۵/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان 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 17۰1 و 17۰۰ مورخه 1۴۰۰/۰3/28 آقای رسول کامرانیان نجف آبادی فرزند 
حیدرعلی سه دانگ مشاع و خانم هما گلی نجف آبادی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 118/۶۰ مترمربع قسمتی از پالک ۰  فرعی از 1۰1۴ اصلی قطعه 7 نجف آباد و 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی سند رسمی شماره 19۵۰7، 1399/۰2/1۶ 
دفترخانه 39۵ مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/13، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰9/28 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 123373۶/ م الف

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
شماره آگهی: 1۴۰۰۰39۰21۴1۰۰۰۰۴۵، تاریخ آگهی: 1۴۰۰/۰9/۰۶، شماره پرونده: 
1397۰۴۰۰21۴1۰۰۰29۶، آگهی مزایده پرونده شماره بایگانی 97۰۰۴۵۴، پالک شماره 
8۵7 فرعی از 291 اصلی بخش ثبت اصفهان به مساحت 2۵3/2 مترمربع شش دانگ عرصه 
و اعیان پالک مذکور در صفحه ۴2۰ دفتر امالک جلد ۵۴8ذیل شماره 11893۴ ثبت بشماره 

چاپی ۵۴۵97۴ سری الف سال 83 بنام عبدالعلی رحمانی مورچه خورتی فرزند مرحوم 
عباس شماره شناسنامه 18۴7 تاریخ تولد ۰۴/ 13۰۴/۰۴ صادره از اصفهان دارای شماره 
ملی ۵11۰28۴199 دارای سابقه ثبت و صدور سند مالکیت است. حدود اربعه: شماال: در 
دوقسمت بطول های )۵.۶۰( متر و ۶ متر دیوار به دیوار پالکهای 8۵۶ و 8۵1 فرعی از شرقا: 
بطول 9.8۰ متر دیوار به دیوار پالک 8۵8 فرعی جنوبا: بطول 12.3۵ متر درب و دیواریست به 
کوچه غربا: بطول 21.۶۰ متر درب و دیواریست به اتوبان اصفهان-تهران مشخصات مالکیت: 
آقای عبدالعلی رحمانی مورچه خورتی فرزند مرحوم عباس به شماره شناسنامه 18۴7 با جزء 
سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
۵۴۵97۴ سری الف سال ساخت 83 که در صفحه ۴2۰ دفتر امالک جلد ۵۴8 ذیل شماره 
11893۴ ثبت گردیده است. محدودیت: سند رهنی شماره 191337 مورخ 1393/۰9/2۵ 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 33 شهر شاهین شهر اصفهان که بنفع بانک کشاورزی شعبه 
شاهین شهر در رهن است. سند رهنی شماره 19133۶ مورخ 1393/۰9/2۵ دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 33 شهر شاهین شهر استان اصفهان که به نفع بانک کشاورزی شعبه 
شاهین شهر در رهن است کابینت آشپزخانه معمولی نمای داخلی چوبی درب و پنجره های 
بیرونی فلزی سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی که دارای انشعابات آب و برق و گاز 
می باشد به مساحت 1۵۰متر مربع لذا با توجه به موقعیت محل و نوع بنا و کیفیت مصالح و 
مشترکات و کاربری و امتیازات و عومال موثر در قیمت گذاری ارزش تمامت ششدانگ عرصه و 
اعیان از پالک موردنظر بالغ بر ۵/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد و بنابر اعالم بستانکار فاقد 
بیمه می باشد که از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/۰1 در واحد اجرای اسناد 
رسمی شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده می شود. مزایده از 
مبلغ ۵/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پنج میلیارد و صد میلیون ریال( شروع و به هرکس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده درصورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد می گردد 
ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه سیمای شهر چاپ اصفهان مورخ 1۴۰۰/۰9/13 درج 
و منتشر می گردد و درصورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحا شرکت 
در جلسه مزایده خریدار منوط به پرداخت 1۰ درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده ی قانونی او در جلسه مزایده به همراه تقاضای کتبی و ارایه کارت 
شناسایی معتبر الزامی بوده و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد. دراین صورت عملیات فروش بنفع بستانکار ادامه می یابد. رشید 

توکلی مسوول واحد اجرای اسناد رسمی شاهین شهر - 12312۴۵/ م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد امیری به وکالت ازطرف مالک آقای شایان تابان بااستناد دو برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء شهود در دفترخانه 239 اصفهان رسما گواهی شده است مدعی است 
سند مالکیت خود به شماره چاپی  3۴3۶۰8 از ششدانگ پالک ثبتی 3۰1/۵۰212 واقع 
در بخش 1۶ حوزه ثبتی اصفهان )شاهین شهر( که در صفحه ۵87 دفتر ۴89 ذیل شماره 
1۰8721 بنام شایان تابان ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و به موجب سند قطعی 1۴۰۶۶ 
مورخ 1393/۰7/1۵ دفترخانه 29۶ اصفهان به او انتقال قطعی یافته و معامله ی دیگری هم 
انجام نشده است و نحوه گم شدن جابجایی اعالم شده چون درخواست صدور سند المثنی 
گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 12۰ 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. مهدی ذکاوتمند جزی مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک میمه - 123۴۴۵۶/ م الف

آگهی

تاثیرات قهوه و چای بر مغز انسان 
یک فنجان قهوه یا چای صبحگاهی 
چند مزیــت بــرای تقویت مغــز دارد 
و می توانــد خطــر ســکته مغــزی را 
گر شــما فردی هســتید کــه روزانه قهوه  کاهــش دهد.  ا
و چای می خورد، مغز شــما ممکن اســت از شما تشکر 
 PLOS Medicine کند. مطالعه جدیدی که در ژورنــال 
منتشر شد، نشان داد افرادی که چهار تا شش فنجان 
قهوه یا چای در روز می نوشند، کمتر دچار سکته مغزی و 
زوال عقل می شوند. مطالعه حاضر داده های بیش از ۳۵۰ 
هزار فرد سالم بین ۵۰ تا ۷۴ سال را به دست آورد و مصرف 
قهوه و چای را مورد ارزیابی قرار داد. این فواید در افرادی که 
قهوه را به تنهایی یا همراه با چای می نوشیدند مشاهده 
شد. در مقایسه با افرادی که چای یا قهوه ننوشیده اند، 
خطر زوال عقل و سکته مغزی ۲۸ درصد کاهش یافته 
گرچه این مطالعه نتوانست علت و معلولی را اثبات  است. ا
کند، اما دلیل دیگری نیز دارد که چرا گنجاندن قهوه در 

الگوی غذایی شما نیاز است.
        فواید قهوه بر روی مغز

مطالعات قبلی نشان داده است که قهوه فواید زیادی 
برای سالمتی دارد. این گیاه تیره رنگ پلی فنول های 
مشــابهی که در میوه ها و ســبزیجات یافت می شود را 
دارد. مطالعــات متعددی دربــاره  ارتباط بین مصرف 
متوسط قهوه و سالمت بهتر مغز، از جمله کاهش خطر 
زوال شناختی و بیماری پارکینسون انجام شده است.

همچنین کاهش برخی ســرطان ها، بهبود ســالمت 
کبد، کاهش خطر ابتال به دیابت نوع دو و کاهش خطر 
نارسایی قلبی را می توان از دیگر مزایای بالقوه مصرف 

قهوه و چای دانست.

        نقش کافئین بر سالمتی
مطالعات متعــددی بــرای ارزیابی اینکه کــدام مؤلفه 
بیشترین تأثیر را بر ســالمتی دارد، انجام شــده است. 
 Annals of Internal مطالعــه ای در ســال ۲۰۱۷ در
Medicine نشان داد افرادی که قهوه می نوشند بیشتر 
از افرادی که قهوه نمی نوشــند عمر می کنند و مزایای 
افزایش مرگ ومیر صرف نظــر از اینکه قهوه کافئین دار 
یا بدون کافئین باشــد دیده می شــود و خطــر مرگ در 
افرادی که حداقل دو تا سه فنجان در روز می نوشیدند، 
۱۸ درصد کاهش پیــدا می کند. یک مطالعــه اخیر در 
استرالیا نشــان داد که خوردن شش یا بیشتر فنجان 

قهــوه در روز می تواند خطــر ابتال بــه زوال عقــل را تا ۵۳ 
درصد در مقایسه با افرادی که فقط از یک تا دو فنجان 
قهــوه در روز می نوشــند، افزایش دهــد. خطر کاهش 
حجم مغز نیز مشــاهد شــد. عالوه بر این، افــرادی که 
دارای اســتعداد های ژنتیکی خاصی هستند ممکن 
است با مصرف باالی کافئین در معرض خطر بیشتری 

قرار بگیرند.
        کافئین برای چه افرادی مضر است؟

انواع خاصی از ژن می تواند منجر به افزایش حساسیت 
به کافئین و در نتیجــه افزایش خطر مشــکالت قلبی 
شــود. این امر به ویژه بــرای افرادی کــه آریتمی قلبی را 

ک باشــد. همچنین  تجربه می کنند می تواند خطرنا
افرادی که باردار، شــیرده هســتند، از زخــم معده رنج 
می برند، یا مبتال به اختالالت خواب یا میگرن هستند، 
باید از مصرف قهوه خودداری کنند. اما مصرف متوسط 
)به عنوان ســه تا چهار فنجــان در روز یــا ۴۰۰ میلی گرم 
کافئین تعریف می شــود( برای تقویت سالمتی بسیار 

مفید است.
        بهترین روش دم کردن قهوه

قبل از اینکه بتوانید از مزایای قهوه در فنجان خود بهره 
ببرید، باید بدانید که چگونه آن را بخرید، ذخیره و دم 
گرچه اطالعــات در مــورد فواید قهــوه ارگانیک  کنید. ا
گر هدف شــما  در مقابل غیر ارگانیک کمیاب اســت، ا
اجتناب از آفت کش های روی دانه اســت، یک گزینه 
ارگانیک به دستیابی به آن کمک می کند. یک مطالعه 
در سال ۲۰۲۰ در مجله اروپایی قلب و عروق پیشگیرانه 
نشــان داد کــه دم کــردن قهوه بــا فیلتر کاغــذی برای 
بهترین تأثیر بر ســالمت قلب بهینه است. این به این 
دلیل است که فیلتر های کاغذی ترکیبات موجود در 
قهوه را که ممکن است خطر حمله قلبی را تحت تاثیر 
قرار دهند، حذف می کند. عــالوه بر این، از آنجایی که 
کنش نشان دهد،  قهوه می تواند به عناصر محیطی وا
توصیه می شــود قهوه را دور از نور، گرما، هــوا و رطوبت 
گر قصد استفاده از قهوه را در عرض یک  نگهداری کنید. ا
هفته ندارید، باید در فریزر در ظرف یا کیسه ای نگهداری 
کنید که در برابر سوختگی فریزر مقاوم باشد. برای اینکه 
بهترین تاثیر را از قهوه خود بدون آســیب رســاندن به 
سالمتی خود داشته باشید، باید از قهوه سیاه یا بدون 

هیچ گونه شیرین کننده اضافه شده استفاده کنید. 

مغز

یک مطالعه جدید فواید و مضرات نمک سفید و 
صورتی را به تفکیک اعالم کرده است. 

نمک صورتی نه تنها زیباســت، بلکــه دارای مواد 
معدنی و ریز مغذی های بیشتری نسبت به نمک 
معمولی سفید است. اما یک مطالعه جدید این ایده 
را که نمک صورتی برای شــما بهتر اســت  با برخی 
یافته های بسیار نگران کننده، رد کرده است و اینکه 
نمک صورتی از سفید مفیدتر است؛ درست نخواهد 

بود.
با یک جستجوی سریع در گوگل می توانید فواید 
نمک صورتی را مشــاهده کنید؛ از بهبود خواب تا 
مبارزه با پیری و غیره. همچنین ادعا می شــود که 
نمک صورتی ریزمغذی های بسیار بیشتری نسبت 
به نمــک ســفید اســتاندارد دارد و بنابرایــن از نظر 
تغذیه ای برتر است. با این حال، تحقیقات جدید 
استرالیایی این مسئله را با برخی یافته های بسیار 

نگران کننده رد کرده است.
محققان دریافتند کــه در حالــی که برخــی از مواد 
مغذی مفید در مقادیر بیشتری در نمک صورتی 
در مقایسه با نمک سفید یافت می شــوند )آهن، 
کلسیم و منیزیم(، طیفی از ترکیبات بالقوه مضر نیز 

در نمک های صورتی یافت می شوند.
آلومینیوم، سیلیکون و گوگرد از جمله ترکیبات غیر 
مغذی موجود در نمونه های نمک صورتی است. 
وجود سرب در نمک های صورتی نگران کننده ترین 

موضوعی بود که در این تحقیقات مشخص شد.
در کل نمک فارغ از هر رنگی نمی تواند برای سالمتی 
مفید باشد، نمک سرشار از سدیم است که می تواند 
گر بیش از حد مصرف  فشار خون شما را باال ببرد و ا
شــود، می توانــد منجــر بــه بســیاری از مشــکالت 

سالمتی از جمله نارسایی قلبی، سنگ کلیه و حتی 
سرطان معده شود. نمک صورتی نیز از این قاعده 
مستثنی نیست و به دلیل وجود احتمالی آالینده ها 

می تواند آسیب بیشتری به شما وارد کند.
        1۰ راه برای کاهش مصرف نمک

واقعیت این است که بیشــتر ما نمک بیش از حد 
می خوریم. بله، برای عملکرد درست بدن مان به 
مقداری سدیم نیاز داریم، اما می توانیم تمام آنچه 
را که نیــاز داریــم از غذا هــای کامل )مثــال غذا های 
دریایی، نان و شیر( تامین کنیم. نیازی به افزودن 
نمک  از نــوع صورتــی فانتزی یــا...  بــه وعده های 

غذایی نیست.
۱(گیاهان و ادویه جات تازه را جایگزین نمک کنید.

۲(چاشــنی های خریداری شده در فروشــگاه را به 
جای فلفل قرمز و سیر کنار بگذارید.

۳(سس های خود را در خانه از ابتدا درست کنید.
۴( آب موجــود در ســوپ ها و خورشــت ها را عوض 

کنید.
۵(گوشــت های فــرآوری شــده مانند سوســیس و 

بیکن را با گوشت تازه جایگزین کنید.
۶( میوه هــای تازه یــا ماســت را به جــای چیپس و 

چوب شور انتخاب کنید.
۷( در صورت امکان، از نمک استفاده نکنید.

۸(در آشپزخانه خالق باشید و غذا های مورد عالقه 
خود را در خانه درست کنید.

۹( کنســرو لوبیا را آبکش کــرده و زیر آب  بشــویید تا 
مقداری از نمک آن شسته شود.

۱۰(در کنار غذای خود از میوه های مرکبات )لیمو، 
لیموترش، پرتقال( استفاده کنید تا طعم متفاوتی 

روی پروتئین ها داشته باشید.

نمک صورتی سالم تر از سفید است؟ 

سالمت

نارنگی از بهترین داروهای طبیعی ضدســرفه 
اســت که مصرف آن بــرای افرادی کــه مبتال به 
ســرفه های خلط  دار هستند، بســیار مناسب 
کسپکتورانت  اســت. این میوه مانند شــربت ا
خاصیت خلط آور دارد و موجب تخلیه خلط از 

گلو و کاهش سرفه های بیمار می شود.
پوست خشک شده ی نارنگی یکی از مفیدترین 
بخش های این میوه بــرای بهبود ســرفه های 

روزهای سرد زمستانی است.
افرادی که به نفخ شکم مبتال هستند، با مصرف 
میــوه نارنگــی می توانند ایــن مشــکل را درمان 
کنند. ایــن افــراد می تواننــد میــوه نارنگــی را به 
تنهایی میل کنند یا از آب یا میوه خشک شده 
آن مصرف کنند کــه همگی خاصیت ضد نفخ 
دارند. حتی افرادی که تمایل دارند، می توانند 
میــوه خشک  شــده نارنگــی را بــه صــورت پودر 
درآورده و آن را بــه غذای خــود اضافه کنند تا اثر 

نفاخی غذا را از بین ببرد.
افرادی که در نسخه آنها داروهایی وجود دارد که 
به افزایش میزان پتاسیم خون کمک می کند، 
بایــد مراقــب باشــند کــه مصــرف همزمان این 
داروهــا با نارنگــی، موجب افزایش بیــش از حد 
پتاســیم در بــدن آنهــا می شــود و این مســئله، 
خود، عوارض جانبی متعددی به دنبال دارد؛ 
بنابراین، افرادی که داروهای حاوی پتاســیم 
مصرف می کنند، باید در مصــرف نارنگی دقت 
و حتما پس از مشــاوره با متخصص، این میوه 
را مصرف کنند. افرادی که دچار مسمومیت با 
الکل می شوند، می توانند این مسمومیت را با 
نوشیدن آب نارنگی یا خوردن نارنگی تازه برطرف 
کنند. همچنین، خاصیت سم زدایی نارنگی به 
بیمار کمک می کند تا خیلی سریع بر مسمومیت 

و ضعف خود غلبه کند.
گر به فشــارخون مبتال هســتید، نوشیدن آب  ا
نارنگی تازه یا افزودن میوه خشک شــده ی آن 
به غذا کمک می کند تا فشار خون خود را کاهش 
دهید و آن را کنترل کنید. همچنین، افرادی که 
نیاز به دریافت پتاسیم بیشتری دارند، می توانند 
با نارنگی، میزان پتاسیم مورد نیاز خود را تامین 

کنند.

دانستنی ها

نارنگی بهترین دارو 

برای درمان سرفه 

علت تعریق کف دست می تواند 
موارد زیادی را شامل شود که این 
کتسابی  عوامل می توانند ارثی یا ا

باشند.
شایع ترین دلیل هایی که باعث تعریق کف دست 

می شود، عبارتند از:
• اختالالت تیروئیدی

D کمبود ویتامین •
• اختالالت غدد عروقی

• اضطراب و استرس
• اختالالت پوستی

• کاهش فشار خون
• کاهش قند خون

• همچنین عوامل مختلفی از جمله چاقی می توانند 
میزان تعریق یا دفعات عرق کردن بدن را تغییر دهند
برخــی درمان های خانگــی بــرای عرق کــردن کف 

دست
جوش شیرین

جوش شیرین دارای خاصیت قلیایی است و یکی از 
بهترین روش ها برای درمان خانگی عرق کردن کف 

دست و پا است.
سرکه سیب

یکی از موثرتریــن راهکارهای خانگی برای تخفیف 
عرق دســت و پا، ســرکه سیب است. ســرکه سیب، 
قابض بوده که با تنگ کردن منافذ پوست، تعریق 
گر ســرکه  ســیب را  زیاد را کنترل می کند. همچنین ا
 pH کی مصرف کنید، بــرای تعدیل به صورت خورا

بدن مفید است.
سیب زمینی

ســیب زمینی حــاوی خــواص ضــد تعریق اســت. 
بنابراین، سیب زمینی نیز یکی از درمان های خانگی 
موثر بــرای عرق کــردن کــف دســت و پا به حســاب 
می آید. استفاده از سیب زمینی می تواند آب و عرق 

اضافی بدن شما را جذب کند.
آرد ذرت

آرد ذرت بــه دلیــل جــذب رطوبــت و خنثــی کردن 
بوی نامطبوع به درمان عرق کردن کف دســت و پا 

می تواند کمک کند.
مریم گلی

مریم گلی یکی از درمان های قدیمی برای عرق کردن 
کف دست است. این ماده کف دست را خشک کرده 
و از تعریق زیاد جلوگیری می کند. به عالوه، چای مریم 
گلی سرشار از ویتامین B و منیزیم است که به کاهش 

بیش فعالی در غدد عرق کمک می کند.

کف دست کردن  شایع ترین علت عرق 

دانستنیها
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 برخی از خودروسازان برجسته از جمله تسال، 
اســتدالل می کنند که ایجاد خطوط تولید در 
هند قبل از اینکه مطمئن شوند بازار به اندازه 
کافی بزرگ اســت، منطقی نیســت. بزرگترین 
مانع در حال حاضر هزینه است؛ به خصوص 
در کشــوری که درآمــد مردم به طور متوســط 

کمتر از۲ هزار دالر در سال است.
کمتر از یــک درصد از خودروهــا و خودروهای 
شاســی بلنــد فروختــه شــده در هنــد برقــی، 

هستند. 
ماروتــی ســوزوکی )خودروســاز پیشــرو(، کــه 
نیمی از کل فروش خودرو را به خود اختصاص 
داده اســت، حتــی یــک خــودروی برقــی نیــز 
عرضــه نمی کنــد و بارها اعــالم کرده اســت که 
در حــال حاضــر قیمــت باالی ایــن مدل هــا، 
باعث عدم استقبال مصرف کنندگان هندی 

می شود.
 از آنجــا کــه دیگــر کشــورها در تــالش هســتند 
هرچــه ســریع تر از خودروهــای بنزینــی دور 
شوند، به نظر می رسد دورنمای پنجمین بازار 
بزرگ خودرو در جهان برای تبدیل شــدن به 
قطب فروش ســدان های برقی و وانت بارها، 

چندان درخشان نیست.
گادکاری هفتــه گذشــته در صحبــت بــا یــک 
نهــاد صنعتــی گفــت کــه دولت این کشــور در 
نظــر دارد از ابتــدای دهــه آینــده، مدل هــای 
برقی حــدود ۳۰ درصد از فــروش خودروهای 
شــخصی و ۴۰  درصــد از اتوبوس هــا را به خود 

اختصاص دهند.
بــه گفتــه وی، خوش بینــی بســیار بیشــتری 
نســبت بــه چشــم انداز خودروهای دو و ســه 
خ وجــود دارد و این بخــش از ســال ۲۰۳۰  چــر

بــه بعــد، می توانــد شــاهد ۸۰ درصــد فــروش 
مدل های باتری دار باشد.

در حال حاضــر شــواهدی از این تغییــر وجود 
 Ola Electric دارد. مــاه گذشــته کــه شــرکت
Mobility اســکوتر برقــی خــود را معــادل بــا 
کــرد، در ۲۴  گــذاری  ۱،۳۳۷ دالر قیمــت 
ســاعت اول ۶۰،۰۰۰ دســتگاه به فروش رفت. 
 Hero Electric تولیدکننــده رقیــب آن یعنــی
Vehicles که قصد دارد ظرفیت ســاالنه خود 
را به ۵۰۰ هزار اســکوتر افزایــش دهد، می گوید 
کــه هنــد می توانــد تــا ســال ۲۰۲۷ بــه فــروش 

خ بنزینی پایان دهد. خودروهای دو چر
گفتنی اســت این یــک گام بــزرگ خواهد بود؛ 
چرا که طبق داده های انجمن خودروسازان 
هند، این خودروها در سال منتهی به مارس، 
۸۱ درصــد از کل بــازار خــودروی هنــد را بــه 
خود اختصاص دادنــد که تقریبــا ۱۹ میلیون 

دستگاه است.
شایان ذکر است که تولیدکنندگان اسکوترها 
و موتورســیکلت های الکترونیکی، اطمینان 
بیشــتری بــه تقاضــا دارنــد و بــا معضــالت 
سرمایه گذاری که تولیدکنندگان خودروهای 
گران تــر بــا آنهــا درگیــر  خ بزرگتــر و  چهارچــر

هستند، دست و پنجه نرم نمی کنند.

محققــان دانشــگاه mit یــک روش مبتنــی بــر 
طیف ســنجی رامان بــرای تشــخیص عفونت 
کتریایی در محصوالت کشــاورزی را توسعه  با

داده اند.
 راهــکار جدیــد دانشــمندان می توانــد بــرای 
مدیریــت بیماری هــای گیاهــان و بهــره وری 
بــه  توجــه  بــا  باشــد.  حیاتــی  کشــاورزی 
افزایــش تقاضــا بــرای تامیــن مــواد غذایــی و 
امنیــت جهانــی، نیــاز روزافزونــی بــرای بهبود 
سیســتم های تولیــد کشــاورزی وجــود دارد. 
کتریایــی در  در ســطح جهانــی، عفونــت با
گیاهان یکــی از عوامل اصلــی کاهش عملکرد 
کشــاورزی اســت. تغییــرات آب و هوایــی نیــز 
سرعت گسترش بیماری های گیاهی را بیشتر 
می کنــد. از ایــن رو، توســعه روش هایــی برای 
تشخیص سریع و زودهنگام محصوالت آلوده 

به بیماری مهم است.
        روش های تشخیص محصوالت آلوده 

ع در مزار
 TLL معــاون   Chua Nam Hai پروفســور 
گیاهــان  زودهنــگام  تشــخیص  می گویــد:" 
زراعی آلوده به بیماری گام مهمی برای بهبود 

مدیریت بیماری در گیاهان است. 
این روش از گســترش بیشــتر بیماری به سایر 
محصــوالت جلوگیــری می کنــد. در قدیــم 
فقــط بــا بازرســی از گیاهــان عالئــم و شــدت 
بیماری قابل تشــخیص بود. به نظر پروفسور 
MIT این ایــده شــبیه  راجیــو رام پروفســور 
انجام آزمایش های پزشــکی برای شناســایی 
بیماری های انســانی در مراحل اولیه اســت. 
روش هایــی ماننــد تشــخیص مولکولــی هــم 
کتریایی را در گیاهان  می توانند عفونت های با

شناسایی کنند. 
باالســت.  بســیار  روش  انجام ایــن  هزینــه 
تجهیــزات ســنگین و بزرگــی بــرای اجــرای آن 

مورد نیاز است.
 ایــن الگوریتــم از روش آنالیــز نــوری بــر مبنای 
لیــزر اســتفاده می کنــد. توســعه این روش 
ع کشاورزی را بهبود می بخشد.  عملکرد مزار
محققــان در حــال حاضر در حــال کار بــر روی 
توســعه طیف ســنج های رامــان قابــل حمــل 
هستند. این تحقیق توسط توسط بنیاد ملی 
تحقیقــات ســنگاپور و شــرکت های فنــاوری 
)CREATE( پشتیبانی می شــود. مرکز فکری 
و نــوآوری SMART توســط MIT و NRF در 
سال ۲۰۰۷ تأسیس شــد. برنامه DiSTAP به 
 Temasek و آزمایشگاه MIT رهبری محققان
Lifesciences بــه مشــکالت عمیــق در تولیــد 
مواد غذایی در ســنگاپور و جهان می پردازد. 
آن هــا در حــال توســعه ابزار هــای جدیــدی 
برای اندازه گیــری مــداوم هورمون های مهم 

گیاهی هستند.

سیستم لیزری آژانس ناسا قرار است به منظور 
فرماندهی سیستم های فضایی آمریکا پرتاب 

شود.
 ناســا با پرتاب »نمایــش رله ارتباطــات لیزری 
)LCRD(« خــود در روز یکشــنبه، ۱۴ آذر، 
گامی به ســوی عصر بعــدی ارتباطات فضایی 
برمــی دارد. پوشــش زنده ایــن پرتــاب قــرار 
اســت در تلویزیــون ناســا، وب ســایت آژانــس 
و برنامــه ناســا از ســاعت ۳:۳۰ صبــح بــه وقت 
شرقی شروع شــود. اولین سیســتم رله لیزری 
آژانس قرار است به عنوان بخشی از مأموریت 
آزمایش فضایی برنامه STP( ۳-۳( به منظور 
نیــروی  فرماندهــی سیســتم های فضایــی 

فضایی آمریکا پرتاب شود.
ایــن ارتباطــات لیــزری ارتباطــات نــوری نیــز 
نامیــده می شــود، زیــرا از نــور بــرای ارســال 
خ داده  اطالعات استفاده می کنند. در واقع نر
باالتــری را نســبت بــه سیســتم های فرکانس 
رادیویــی ســنتی ارائــه می دهنــد و امــکان 
انتقــال داده هــای بیشــتری را بــا هــر ارســال 
فراهــم می کنند. ماموریــت LCRD ارتباطات 
لیــزری فضــا بــه زمیــن را نشــان خواهــد داد 

و ایســتگاه های زمینــی در هاوایــی و کالیفرنیا 
را به هــم متصل می کند. ناســا از عمــوم مردم 
دعوت می کند تا برای حضور مجازی در پرتاب 
و دریافــت بــه روز رســانی ها و فعالیت هــای 

ماموریت از طریق ایمیل ثبت نام کنند. 
گــودارد  LCRD توســط مرکــز پــرواز فضایــی 
ناســا در گرین بلت، مریلند هدایت می شــود. 
همکاران شــامل آزمایشــگاه پیشــرانش جت 
 MIT ناســا در جنــوب کالیفرنیــا و آزمایشــگاه
لینکلــن هســتند. LCRD از طریــق برنامــه 
ماموریت های نمایشی فناوری ناسا به عنوان 
بخشــی از اداره ماموریــت فنــاوری فضایــی و 
برنامه ارتباطات و ناوبری فضایی )SCaN( در 

مقر ناسا در واشنگتن تامین می شود.

جاه طلبی های هند در زمینه دوچرخه های برقی

ع لوده در مزار کشف روش جدید تشخیص محصوالت آ

ناسا در حال آماده شدن 
برای اولین ارتباط لیزری با فضا

فناوری

هوا و فضا

اولین کاری که بعد از گم شدن گوشی 
باید انجام دهید

گم کردن گوشی هوشمند یکی از 
بدترین اتفاقاتی است که می تواند 
بــرای فــرد رخ دهد، بــا وجود این 
در چنین شــرایطی می توانید چند قــدم بردارید که 
دستگاه خود را بازگردانید، یا حداقل از داده های خود 

محافظت کنید.
از بین تمام مشکالتی که ممکن است برای هر یک از 
ما اتفاق بیفتد، شاید یکی از بدترین احساسات این 
باشد که متوجه شــویم گوشــی خود را گم کرده ایم. 
بســیاری از اطالعــات شــخصی در ایــن دســتگاه ها 
ذخیــره شــده اند، اطالعــات بانکــی، رســانه های 
اجتماعی، ایمیل ها، عکس ها و ویدیوها و به همین 
دلیل گم کردن گوشی، یکی از بدترین اتفاقاتی است 

که می تواند بیفتد.
 مطمئنا اولین احساسی که در مواجهه با این اتفاق 
دست می دهد، ترس اســت، زیرا در حالی که سعی 
می کنید تلفن خود را پیدا کنید، گوشی تان هیچ کجا 
نیست. وب سایت یواس آتودی به نکاتی اشاره کرده 
که می تواند در صورت گم شدن گوشی، به کاربر کمک 
گر آیفون یا گوشی اندرویدی خود را گم  کند. بنابراین ا
کردید، این مراحل را می توانید برای محافظت از خود 
گر احســاس کردید گوشــی خود را گم  انجام دهید. ا
کرده اید، یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهید این 
است که فورا با آن تماس بگیرید. بنابراین یک دوست 
یا هر کسی را که تلفن دارد پیدا کنید، تلفن او را قرض 
گرفته و با گوشی خود تماس بگیرید. احتمال زیادی 
وجود دارد که کسی تلفن را ببیند یا صدایش را بشنود، 
که در آن صورت آن را برمی دارد و شما می توانید یک 
قرار مالقات با آن شخص گذاشته و تلفن خود را پس 
بگیرید. البته درصورت قفل بودن گوشی نیز می توانید 
یک پیام متنی با این مضمون ارسال کنید که "تلفنم 
را گم کرده ام، در اینجا نحوه تماس با من آمده است." 
گر بــه دالیلی این روش هــا کار نمی کنند، می توانید  ا
از یکــی از مهم تریــن ویژگی های گوشــی هوشــمند 
اســتفاده کنید. ایــن ویژگــی در گوشــی های آیفون 
 Find My Phone عنــوان  تحــت   و اندرویــدی، 

یــا Find My Mobile بــه معنــای )گوشــی مــن را پیدا 
گر بــه دالیلی ایــن ویژگــی را فعال  کــن( وجــود دارد و ا
نکرده اید، بهتر است در اسرع وقت این ویژگی را فعال 
کنید. این ویژگی ها قابلیت مکان یابی گوشی را دارند 
و همچنین می توانید کارهای دیگری را نیز با آن انجام 
دهید. از جمله اینکه از راه دور صدای آن را بلند کنید، 
گر بدانید  یا حتی اطالعاتش را پاک کنید، به خصوص ا
تلفنتان بــرای همیشــه گم شــده اســت و اطالعات 
شــخصی زیــادی روی آن دارید کــه نمی خواهید در 

دسترس فرد دیگری قرار بگیرد.
 بــرای انجام ایــن کار در گوشــی آیفــون، بــه برنامــه
 Find My Phone برویــد، می توانید ایــن کار را روی 
یــک دســتگاه اپــل دیگــر یــا روی رایانــه نیــز انجــام 
دهید که ایــن کار هــم در شــرایطی که گوشــی تان را 
 گــم کرده ایــد، محتمل تــر اســت، ســپس بــه بخش

 icloud.com/find برویــد و بــا اپــل آیــدی خــود کــه 
در گوشــی تان روشن اســت وارد سیســتم شوید که 
نقشه ای را به شــما نشــان می دهد و مکان تقریبی 
خوبی از جایی که گوشی شما در آن قرار دارد، نشان 

خواهد داد.
در گوشــی  اندرویدی هم می توانید فرآیند مشــابه را 
 android.com/find ،انجــام دهیــد. بــه وب ســایت
بروید که گزینه های مشابه در آنجا وجود دارد و یک 
نقشه مکانی و زمانی از آخرین جایی که گوشی شما 
بوده است، نشان می دهد. در عین حال می توانید 
صدایی را پخش کنید که تا گوشی با صدای بلند زنگ 
ک کنید و  بخورد، می توانید از راه دور گوشی خود را پا
یا آن را در حالت گمشده قرار دهید، که در آن صورت 
پیامی بــا اطالعاتی بــرای نحــوه یافتن گوشــی روی 

صفحه نمایش قرار می گیرد.

گر مطمئن شدید که تلفن خود را برای همیشه گم  ا
کرده اید، کار دیگری که می توانید انجام دهید، این 
است که همه رمزهای عبور حساب های خود را تغییر 
دهید. این کار تالش زیادی می خواهد اما ارزش دارد 
که بخواهید برای ایمن کردن خود این وقت را بگذارید، 
زیرا احتمــال دارد که روی گوشــی خود رمــز عبور قرار 
نداده باشه و یا رمز عبور قابل حدسی داشته باشید 
که باعث می شود کسی که گوشــی تان را پیدا کرده، 
به تمامی اطالعات دستگاه شــما دسترسی داشته 
باشد، بنابراین الزم است رمزهای عبور حساب های 
گر گوشــی تان رمــز عبور  خــود را تغییر دهیــد. البتــه ا
قــوی دارد، ایــن نگرانــی وجــود دارد، امــا همچنــان 
تغییــر رمزهــای عبــور برای اینکــه مطمئــن باشــید 

اطالعاتتان ایمن است، اقدام عاقالنه ای است.

فناوری

داستان کوتاه

گــر دوســت داریــد اطالعــات بیشــتری از  ا
اقیانــوس آرام بــه دســت بیاوریــد، در ایــن 
گــزارش بــا مــا همــراه باشــید تــا نگاهــی به 
جالب ترین حقایــق در مورد این پهنه آبی 

بزرگ بیندازیم. 
        حقایق جالب در مورد اقیانوس آرام

پیــش،  ســال  میلیــارد   ۱.۱ از  بیــش   -۱
ابرقاره ای به نام رودینیا )Rodinia( وجود 
داشــت که شــامل مناطقی نظیر استرالیا، 
قطب جنــوب، قاره آمریــکا، جنوب چین، 
جنوبــی  آفریقــای  و  ســیبری  گرینلنــد، 
می شــد. ۳۵۰ ســال بعد این منطقه از هم 
گسیسته شد و به این ترتیب اقیانوس آرام 

به شکل امروزی پدید آمد.
۲- توده هــای خشــکی و اقیانوســی دائما 
تکتونیکــی در حــال  بــه خاطــر صفحــه 
جابه جایی هستند. به گفته دانشمندان، 
اقیانــوس آرام ســاالنه ۰.۵۲ کیلومتــر مربع 
کــه  کوچــک می شــود. این در حالیســت 
اقیانــوس اطلــس هــر ســال دچــار افزایش 

است.
آبــی،  نظــر حجــم  از  آرام  اقیانــوس   -۳
بزرگترین اقیانوس دنیاســت. مرز های آن 
شامل اقیانوس منجمد شمالی در ناحیه 
شــمالی و قــاره قطــب جنــوب در قســمت 
جنوبــی اســت. همچنین ایــن اقیانوس از 
غرب به آســیا و اســترالیا و از شــرق بــه قاره 

آمریکا منتهی می شود.
۴- در واقعیت تمامی اقیانوس های جهان 
با هر بخشی که نام مختص به خود را دارد 
به یکدیگر متصل هســتند. اقیانــوس آرام 
کا بــه  از ناحیــه غربــی از طریــق تنگــه مــاال
اقیانــوس هنــد و از شــرق بــه وســیله تنگه 
مــاژالن بــه اقیانــوس اطلس متصل شــده 

است.
۵- اقیانــوس آرام حدود یک ســوم ســطح 
زمیــن را در ۱۶۵ کیلومتر می پوشــاند. این 
مقــدار از مســاحت کل زمین کــه تنها ۱۴۸ 

کیلومتر است نیز بیشتر می باشد.
آرام  اقیانــوس  بخــش  وســیع ترین   -۶
از اندونــزی بــه کلمبیــا رفتــه که حــدود ۱۹ 
هزار و ۸۰۰ کلیومتر است. گفته می شود این 
طول در واقع پنــج برابر بیشــتر از قطر ماه و 

دو برابر محیط آن است!
۷- کف ایــن اقیانــوس بــه طور متوســط ۴ 

هزار و ۲۷۰ متر عمق دارد. 
این مقدار با ارتفاع کــوه ماترهورن معروف 
که در آلپ واقع شده است برابری می کند. 
عمیق ترین قسمت اقیانوس آرام در گودال 
ماریانا بوده که این مــکان ده هزار و نهصد 
و بیســت و هشــت متر زیر زمین اســت و به 
عنــوان عمیق ترین مــکان روی کــره زمین 

شناخته می شود. 
قله اورســت در مقایســه با این ارتفــاع تنها 

۸۸۵۰ متر ناچیز است!
در  را  آب  کل  حجــم  دانشــمندان   -۸
اقیانوس آرام حدود ۷۱۴ میلیون کیلومتر 

مکعب تخمین زده اند. 
ایــن مقــدار بــا نیمــی از آب اقیانوس هــای 
جهــان برابــری می کنــد. اقیانــوس اطلس 
کمتــری داشــته و تنهــا ۳۱۰  حجــم آب 

میلیون متر مکعب است.

روزی در جمهــوری دموکراتیــک آلمــان 
سابق، یک کارگر آلمانی، کاری در سیبری 

پیدا می کند. 
او که می داند سانسورچی ها همه نامه هارا 
می خوانند، به دوستانش می گوید: بیایید 
گرنامه ای که از طرف  یک رمز تعیین کنیم؛ ا
من دریافت می کنید با مرکب آبی معمولی 
نوشته شــده باشــد، بدانید هر چه نوشته 

ام درست است. 
گر با مرکب قرمز نوشــته شده باشد، سراپا  ا

دروغ است.
یــک مــاه بعــد دوســتانش اولیــن نامــه را 
دریافــت می کننــد کــه در آن بــا مرکــب آبی 
نوشــته شــده اســت: اینجا همه چیز عالی 
است؛ مغازه ها پر، غذا فراوان، آپارتمان ها 
گــرم و نــرم، ســینماها فیلم هــای  بــزرگ و 
غربــی نمایــش می دهنــد؛ تنها چیــزی که 

نمی توان پیدا کرد مرکب قرمز است.

حقایقی درباره اقیانوس آرام 
که نمی دانستید 

مرکب قرمز

کباب الپلو تهیه شــده از گوشــت 
لقمــه ای یا چرخ کــرده بــه همراه 
برنج است. کباب الپلو بسیار شبیه 
به کباب تابه ای است که فقط کباب آماده شده در 

الی برنج است و برنج دم می کشد.
گر دنبال غذایی ساده و مقوی هستید که کمی هم  ا
تنوع به برنامه غذایی شما بدهد، کباب الپلو احتماال 
انتخاب خوبی خواهد بود. تهیه کباب الپلو خیلی 
ساده است. گوشت چرخ کرده طعم دارشده با پیاز 
ادویه الیه الیه وسط برنج قرار می گیرد و در حرارت آن 
پخته می شود. این کباب خوشمزه همراه با گوجه 
سرخ یا گریل شده و ماست طعمی عالی دارد. سبزی 

خوردن هم در کنار آن گزینه خوبی است. 
        مواد الزم

• گوشت چرخ کرده ۲۰۰ گرم
• برنج ۲ پیمانه

• پیاز ۱ عدد
• نمک، فلفل و زردچوبه به مقدار کافی

• ماست چکیده ۱ قاشق غذاخوری
• زعفران دم کرده ۲ قاشق غذاخوری

• روغن ۴ قاشق غذاخوری
• سیب زمینی ۱ عدد )دلخواه(

        مرحله اول
گوشت چرخ کرده را در کاسه ای بریزید. پیاز را رنده و به 
آن اضافه کنید. نمک، فلفل و زردچوبه را اضافه کنید 

و خوب همه مواد را با هم ورز بدهید.
یک قاشق ماست چکیده اضافه کنید و مجددا هم 
بزنید. گوشــت آماده شــده را تا آماده شــدن برنج در 

یخچال قرار دهید تا کمی خودش را بگیرد.
        مرحله دوم

برنــج را پس از شست وشــو، در یــک قابلمه کوچک 
محتوی آب بریزید و روی شعله قرار دهید. بعد از ۱۰-۸ 
دقیقه که نیم پز شد آن را آبکش کنید. کف قابلمه دو 
قاشق روغن بریزید. زعفران را هم اضافه کنید و قابلمه 

را روی شعله مالیم بگذارید.
        مرحله سوم

گوشت را از یخچال خارج کنید و آن را به سه یا چهار 
قسمت مســاوی تقســیم کنید. یک الیه برنج کف 

قابلمه بریزید.
ســپس یک قســمت از گوشــت را بردارید و به شکل 
دایره روی برنج پهن کنید، طوری که با دیواره قابلمه 

فاصله داشته باشد.
دوباره برنج بریزید و این کار را به ترتیب الیه الیه ادامه 
دهید تا همــه برنج ها و گوشــت ها مصرف شــوند و 
الیه رویی برنج باشد. روی هر الیه نصف قاشق هم 

روغن بریزید.
        مرحله چهارم

در آخر می توانید یک عدد سیب زمینی را نازک و حلقه 
حلقه کنید و روی برنج بچینید. در قابلمه را ببندید و 
بگذارید حدود ۱ ساعت روی شعله خیلی کم بماند. 

بهتر است از شعله پخش کن استفاده کنید.
بعد از این مدت بگذارید کمی خنک شــود. سپس 
کباب الپلو را در دیس برگردانید. برش بزنید و همراه با 

گوجه سرخ کرده و ماست سرو کنید.
        نکته

گر دوســت داشــته باشــید می توانید روی هــر الیه  ا
گوشت مقداری هم سماق بپاشید.

کباب الپلو، سریع و دلپذیر طرز تهیه 

همان گونه کــه میدانید فاصله 
رفسنجان تا کرمان ۱۱۷ کیلومتر 
است، از این مسیر ۳۵ کیلومتر را 
که بپیمایید به کبوترخان خواهید رسید جایی که 
قدمت کاروانسرای آن به نقلی به دوران زندیه و به 

سخنی دیگر به دوران صفویه بازمی گردد.
می گویند کاروان سرای کبوترخان توسط گنجعلی 
خان و به دستور شاه عباس ساخته شده است، این 

بنای تاریخی حدود ۲۰۰۰ مترمربع مساحت دارد.

کاروان سرای 
کبوترخان

گردشگری

دستپخت

همایش تجلیل و تکریم 
خدمتگزاران و جهادگران 

استان اصفهان 
همایــش تجلیــل و تکریــم خدمتگــزاران و 
جهادگــران اســتان اصفهــان، در ســالن 
اجتماعات کوثر حرم زینبیه اصفهان برگزار 

و از جهادگران نمونه استان، تقدیر شد.
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