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به گزارش روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه، بیمارستان تخصصی سیار شهید آیت اهلل صدوقی مستقر در شهر 
اصفهان که امسال با حضور سردار سالمی، فرمانده کل محترم سپاه پاسداران انقالب اسالمی افتتاح و راه اندازی 
گردید از حمایت های فوالد مبارکه بی نصیب نبوده و این شرکت بدون فوت وقت برنامه ریزی های الزم جهت رفع 

کمبود تخت های این بیمارستان را در دستور کار خود قرار داد.
کز درمانگر بیماران کرونایی، با مساعدت 1۵  کسیژن رایگان بیمارستان ها و مرا شرکت فوالد مبارکه عالوه تأمین ا
میلیارد ریالی خود، اقدام به افزایش ظرفیت 7۰ عددی تخت های بیمارستانی بیمارستان تخصصی سیار شهید 

آیت اهلل صدوقی کرده است. 
در همین ارتباط، اصغر بکرانی رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در گفت وگو با خبرنگار 
کنون، شرکت فوالد مبارکه در راستای مسئولیت های اجتماعی خود بیش از ۲۳ هزار  ما اظهار کرد: از تیرماه گذشته تا

کسیژن به صورت رایگان به نظام سالمت کشور اهدا کرده که اهمیت این موضوع... تن ا

افزایش ظرفیت تخت های بیمارستانی 
کمک فوالد مبارکه  با 

ح های زیربنایی استان اصفهان: مجری کل طر

تکمیل بزرگراه پیامبر اعظم)ص( 
تسریع می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
تشریح کرد:

دلیل نوسان شدید قیمت 
برنج ایرانی

با تغییرات جدید؛

ثبت نام نهضت ملی مسکن 
تا پایان آذر ماه تمدید شد

ارشد نظامی آجا در استان  اصفهان خبر داد: 

اجرای طرح های 
محرومیت زدایی در سراسر کشور

عشایر اصفهان ۲۸ درصد 
گوشت قرمز استان را تأمین 

می کنند
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۳ وزیر ورزش: در حال بررسی حضور بانوان 
در ورزشگاه ها هستیم

تولید ۳۵۰ هزارتن سبزی و صیفی 
در گلخانه های اصفهان 

۶
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با هدف تمرکز بر استان های کم برخوردار انجام شد؛ 

اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
بدون بهره به اصحاب فرهنگ وهنر
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# اصفهان  تنها  نیست

انتقال آب از خلیج فارس 
به اصفهان در اولویت های

 راهبردی استان
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اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای اعالم کرد که ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده »طال، جواهر و پالتین« از مشتریان 

دریافت شود.
اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای در خصوص قانون جدید 
مالیات بر ارزش افزوده طال، اعالم کرد که ۹ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده »طال، جواهر و پالتین« از مشتریان دریافت 

شود.
در این اطالعیه  خطاب به عموم واحدهای صنفی فعال در 
حوزه »طال، جواهر و پالتین« و مشتریان آمده است: سازمان 
امور مالیاتی در ابالغیه ای به اصناف، از واحدهای صنفی 

طال، جواهر و پالتین فروش خواست تا ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده را از مشتریان دریافت کنند.

بر اساس این ابالغیه، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده 
از تاریخ 1400/10/13 از سوی سازمان امور مالیاتی 
کشور الزم االجرا اعالم شده و با توجه به جزء ۲ بند »ب« ماده 
)۲۶( این قانون در خصوص عرضه کنندگان کاال و خدمات 
طال، جواهر و پالتین مقرر است »اجرت ساخت، حق العمل 
و سود فروشنده کاالهای موضوع این بند، مشمول مالیات و 

عوارض با نرخ ۹ درصد )۹%( خواهد بود.«
بدیهی است پرداخت این وجه مربوط به مشتری است.

علت صدای انفجار از آسمان بادرود آزمایش یکی از 
سامانه های موشکی منطقه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،براساس اعالم گزارش 
میدانی خبرنگار صدا و سیما، شنبه شب از سایت موشکی 
روستای عباس آباد بخش بادرود یک فروند موشک به آسمان 
پرتاب شد. شنیده ها حاکی از برخورد موشک به یک پهباد 

)ریز پرنده( یا هلی شات دارد.
بر اساس اطالعات دریافتی از منطقه، موشک پدافندی 
با هدف آزمایش واکنش سریع نسبت به تهاجم احتمالی 

شلیک و با هدایت سایت پدافندی منطقه در آسمان منفجر 
شده است.

     جای هیچ گونه نگرانی نیست
فرمانده پدافند هوایی منطقه نطنز: ساعتی پیش برای 
ارزیابی آمادگی میدانی، یکی از سامانه های موشکی منطقه 

آزمایش شد و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
برای ارزیابی سامانه های مستقر در منطقه، این گونه تمرینات 
در فضای کامال امن و با هماهنگی کامل شبکه یکپارچه 

پدافندی صورت می گیرد.

نماینده رئیس مجلس شورای اسالمی در منطقه کاشان و آران و 
بیدگل گفت: سند مالکیت منطقه آزاد تجاری کاشان با اقدامات 

و فعالیت های انجام شده به زودی صادر می شود. 
جواد نائینی با اشاره به توسعه شهرک های صنعتی کاشان و آران 
و بیدگل اظهار داشت: برخی از این شهرک ها تا سطح یک هزار 

هکتار افزایش یافته است که این یک اقدام بزرگ و مهم است.
وی با بیان اینکه یک طرح بزرگ 400 هکتاری برای برزک در 
دستور کار قرار گرفته است، ابراز داشت: این طرح مورد بازدید 

وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفته است که مردم شهر و منطقه 
برزک نیز از برکات آن متنعم می شوند.

نماینده رئیس مجلس شورای اسالمی در منطقه کاشان و آران 
و بیدگل با اشاره به جلسات متعدد با صاحبان صنایع منطقه 
تصریح کرد: با مذاکراتی که با مدیران و مسئولین فوالد کویر آران 
و بیدگل داشتیم مقرر شد دفتری از این مجموعه بزرگ صنعتی 
در کاشان دایر شود. وی همچنین از صدور سند مالکیت 
برای منطقه آزاد تجاری کاشان خبر داد و گفت: با اقدامات و 

هماهنگی های انجام شده به زودی این موضوع محقق می شود 
که این امر می تواند نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت اقتصادی و 

صنعتی کاشان داشته باشد.
نائینی با بیان اینکه کاشان باید در تراز یک شهر پیشرو بین المللی 
باشد، افزود: برای رسیدن به این هدف مدیریت شهری و شخص 
شهردار کاشان فعالیت های خوبی انجام داده اند که آخرین 
نمونه آن انعقاد قرارداد خواهرخواندگی کاشان و شهر مقدس 

نجف اشرف است.
وی با اشاره به اهمیت صنعتی و اقتصادی منطقه کاشان 
و حضور هزاران کارگاه و کارخانه صنعتی در این منطقه 
خاطرنشان کرد: طی ماه های اخیر بازدیدهای متعددی از 
کارخانجات و شرکت های صنعتی انجام شده است و مشکالت 
آنها احصا شده است که به دنبال آن هستیم با کمک دستگاه ها 

و سازمان های اجرایی در راه حل این مشکالت قدم برداریم.
نماینده رئیس مجلس شورای اسالمی در منطقه کاشان و آران 
و بیدگل با اشاره به قدمت باهویت منطقه کاشان و پیشینه و 
گذشته این منطقه در توسعه و تعالی آموزه های دینی و سابقه 
کاشان در هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد: شهرستان 
کاشان بیش از یک هزار و ۷00 شهید را تقدیم نظام مقدس 
جمهوری اسالمی کرده است و الزم است نگاه مدیران و 

مسئولین منطقه به مردم ناشی از تعهد خدمت به مردم باشد.

اتاق اصناف ایران اطالعیه داد؛

اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طال، جواهر و پالتین از مشتریان 

علت صدای انفجار در آسمان بادرود چه بود؟ 

نماینده رئیس مجلس در کاشان و آران و بیدگل:

سند مالکیت منطقه آزاد تجاری کاشان به زودی صادر می شود
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رئیس هیئت  مدیره انجمن انبوه ســازان گفت: 
نهضت ملی مســکن نــه در کوتاه  مــدت بلکه در 
طوالنی مــدت تأثیرات مثبتــی را بر بازار مســکن 

خواهد داشت.
مهدی جعفرپیشــه اظهار کرد: تا زمانــی که این 
واحدهــای وعــده داده شــده ســاخته شــود، به 
بهره برداری برسد و تحویل متقاضیان داده شود 
مدت زمانی به طــول می انجامد و در آن شــرایط 
با تأثیر در کاهش تقاضای مســکن، این بــازار را تا 

حدودی به سمت تعادل خواهد برد.

گرچــه عوامــل ســاخت یــک  وی توضیــح داد: ا
مســکن اعــم از زمیــن، مصالــح ســاختمانی، 
هزینه هــای شــهرداری، دســتمزد کارگر و ســایر 
عوامل بر سر جای خود خواهد ماند ولی کاهش 
تقاضــا در بــازار مســکن موجــب تخلیــه حباب 

قیمتی در این بازار می شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان در پاسخ 
به این سوال که چشــم انداز بازار مسکن تا پایان 
امســال به چــه صــورت اســت؟ گفت: ایــن مورد 
گر  کــرات ویــن دارد؛ زیــرا ا بســتگی به نتیجه مذا
کرات به نتیجه برسد با تأثیرگذاری در قیمت  مذا
دالر، قیمت مصالح ساختمانی داخلی و خارجی 
هم کاهش پیدا کــرده و در نتیجه بر قیمت تمام 

شده مسکن تأثیرگذار خواهد بود.
کــرات به  گــر مذا جعفرپیشــه خاطرنشــان کرد: ا
نتیجه نرسد اتفاق خاصی را نمی توان پیش بینی 
کرد. در صورت عدم نوسان در نرخ ارز احتماال بازار، 

با همین روند فعلی به جلو خواهد رفت.

از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بالغ بر ۵۰7 
هزار دستگاه خودرو سواری تولید شده که تنها 
1.۴ درصد معادل ۶۸۰۰ دســتگاه بیشتر مدت 
مشابه ســال گذشــته اســت؛ این در حالیست 
که تولیــد خودروهای باری ســنگین )کامیون، 
کامیونت و کامیونت( در این مدت بیش از ۶۴ 

درصد رشد تولید داشته است.
به گزارش ایسنا، طبق آمارهای وزارت صمت، 
در هفــت ماهــه ســال جــاری، خودروســازان 
داخلی ۵۰7 هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو سواری 
تولید کرده اند که در مقایســه با ۵۰۰ هــزار و ۵۰۰ 
دســتگاه خودرو تولیدی در هفت ماه ابتدایی 
ســال 1۳۹۹، تنها ۶۸۰۰ دســتگاه بیشتر شده و 

رشد 1.۴ درصدی را ثبت کرده است.
بیشــترین رشــد تولید در بین خودروها در این 
مقایســه آمار متعلــق بــه کامیــون، کامیونت و 
کشنده ها است که رشد ۶۴.۴ درصدی داشته 
اســت. تولید این خودروهای باری ســنگین از 
۳۰1۶ دســتگاه تولیدی در مجمــوع هفت ماه 

نخســت ســال گذشــته بــه ۴۹۵7 دســتگاه در 
مدت مشابه سال جاری رسیده است.

کمباین هــا و اتوبــوس، مینی بــوس و ون ها نیز 
تولیــد افزایشــی داشــته اند؛ بــه ترتیــب تولیــد 
کمباین در هفت ماهه امسال نسبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته 1۳.۵ درصد و اتوبوس، 
مینی بــوس و ون 1۲.۵ درصــد افزایش داشــته 

است.
از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه به ترتیب 
۳۹۴ دستگاه کمباین و 11۳۶ دستگاه اتوبوس، 
مینی بــوس و ون تولیــد شــده اســت؛ این در 
حالیســت که در مجموع هفت ماهه ابتدایی 
ســال 1۳۹۹ آمار تولید این خودروهــا به ترتیب 
دســتگاه   1۰1۰ و  )کمبایــن(  دســتگاه   ۳۴7

)اتوبوس، مینی بوس و ون( ثبت شده است.
در مقابــل تولیــد وانــت در هفــت ماهــه 1۴۰۰ 
نســبت به مــدت مشــابه ســال گذشــته، 11.۸ 
درصد کاهــش تولید داشــته اســت. از ابتدای 
ســال جاری تــا پایــان مهــر مــاه ۴1 هــزار و ۲۵۴ 
دستگاه وانت تولید شده است در حالی که در 
همین بازه زمانی سال 1۳۹۹، تعداد وانت های 

تولیدی ۴۶ هزار و 7۹7 دستگاه بوده است.
کتــور نیــز از 11 هــزار و ۲7۳  همچنیــن تولیــد ترا
دســتگاه تولیدی در هفــت ماه ابتدایی ســال 
گذشــته بــه 11 هــزار و ۲۵7 دســتگاه در مــدت 
مذکور سال جاری رسیده و افت ۰.1 درصدی را 

تجربه کرده است.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مســافرتی کشــور 
گفت: نیمی از دفاتر خدمات مسافرتی کشور به 

دلیل کرونا، غیرفعال شده اند.
حرمت اهلل رفیعی در نشست مدیران و فعاالن 
گردشگری ایران و عراق اظهار کرد: گردشگری، 

چرخ اقتصاد را به گردش در می آورد.
وی ادامــه داد: پیــش از کرونا، کشــور ما حدود 

هشت میلیون گردشگر خارجی داشت.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مســافرتی کشــور 
با اشــاره بــه فعالیــت پنــج هــزار دفتــر خدمات 
کرونــا  شــیوع  افــزود:  کشــور  در  مســافرتی 
نیمی از ایــن دفاتــر را بــه تعطیلــی کشــاند کــه 
برنامه ریزی برای فعال شدن و جبران خسارت 

آن ها ضروری است.
رفیعــی اضافــه کــرد: خوشــبختانه عــزم دولت 
جدید در این زمینه، راسخ است و ما می توانیم 
به افــق ۲۰ میلیــون گردشــگر خارجی در ســال 

1۴۰۴ برسیم.

دفتر بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
راه انــدازی ســامانه »ســوت زنی« در راســتای 
حمایت و تشویق گزارشگران فســاد را پیگیری 

می کند.
بازرســی  دفاتــر  راهبــری  گزارش ایرنــا،  بــه 
سازمان های تابعه، تشریح برنامه های مرتبط 
بــا اجــرای اصولــی ســالمت اداری و مبــارزه بــا 
فســاد، ایجاد تمهیــدات الزم بــرای راه انــدازی 
سامانه سوت زنی و تهیه دستورالعمل حمایت و 
تشویق گزارشگران فساد، بازبینی فرایند و تهیه 
طرح جدید بازرسی و مشارکت ناظران مردمی، 
تشــکیل ســتاد هم ســویی دربــاره شناســایی 
موانع، حضور میدانی در سفرهای استانی برای 
گره گشایی مشکالت مردم و احصای چالش ها و 
مشــکالت اداره های اجرایی استان ها از جمله 
اقدامات این دفتر در این سه ماه فعالیت دولت 

سیزدهم به شمار می رود.
همچنیــن در ایــن مــدت، یک هــزار و ۲۸۰ 
شــکایت و درخواست مردمی توســط این دفتر 
بررســی و ۸۲ درصد آن پاســخ داده شد. بسط 
و توسعه سامانه پاسخگویی تلفنی ۲۵۰۰ برای 

پاسخگویی و راهنمایی سریع تماس گیرندگان 
در حوزه هــای مختلــف و ابــالغ دســتورالعمل 
ارتباط مردمی به حوزه های ستادی و اجرایی 
در مورد ســفرهای رئیس جمهوری و نظارت و 
رصد بر ایــن فراینــد، از دیگــر اقدامات این دفتر 

محسوب می شود.
در بخش ارزیابــی عملکرد نیــز می توان بــه ارائه 
چالش های پیــش روی نظــام ارزیابی عملکرد 
دستگاه های اجرایی برای بهینه سازی فرایند 
ارزیابی عملکــرد، تهیه و تدوین شــاخص های 
پیشــنهادی مرتبط با محور شفافیت و تعارض 
منافــع بــه ســازمان اداری و استخدامی کشــور 

اشاره کرد.

رئیس هیئت  مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان:

کرد نهضت ملی مسکن بازار را متعادل خواهد 

خبر

معــاون وزیر صنعــت، معــدن و تجــارت گفت: 
آبان مــاه امســال 1۵ هــزار و ۹۶۰ فقــره گــزارش و 
شکایت مردمی پیرامون کاال و خدمات از طریق 
ستاد خبری مستقر در سازمان  صنعت، معدن 

و تجارت استان ها دریافت شد.
به گــزارش ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، عبــاس تابــش اظهار کــرد: از 
مجموع شکایت ها و گزارش های دریافتی، 1۵ 
هزار و 7۹۶ فقره شامل ۹۹ درصد شکایات قابل 
پیگیــری و 1۶۴ فقره شــامل یــک درصــد از کل 

غیرقابل پیگیری بوده است.
وی افــزود: از مجموع شــکایت های رســیدگی 
شــده نیز تعداد پنج هزار و ۴۵ فقــره )۳1 درصد( 
منجر به تنظیم بــرگ گــزارش بازرســی، ۶,۴۶۰ 
فقره )۴1 درصد( منجر به احراز نشدن تخلف و 
چهار هزار و ۴۵۵ فقره )۲۸ درصد( به علت انجام 

کارشناسی در حال پیگیری است.
رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان با بیان اینکه از این تعداد شکایت، 
1۳,۶۳۵ فقــره )۸۵ درصــد( مربــوط بــه کاال و 
۲,۳۲۵ فقــره )1۵ درصــد( مربــوط بــه خدمات 
کید کرد: بیشترین شکایت های  بوده است، تا
دریافتــی در بخــش کاال مربوط بــه انــواع نان و 
غ و در بخش خدمــات مربوط به نرخ تعمیر  مر
خودروهای سبک و رســتوران های غذاخوری 

است.
تابش با اشــاره به اینکه بیشــترین شــکایت ها 
بر اســاس نوع تخلف مربوط به گران فروشــی و 
تقلب است، گفت: در ارتباط با چگونگی دریافت 
شکایت ها نیز در مجموع 1۰ هزار و ۶۵ فقره )۶۳ 
درصد( تلفنی، ۲,۳۰۰ فقره )1۴ درصد( حضوری 

و ۳,۵۹۵ فقره )۲۳ درصد( کتبی بوده است.
وی خاطرنشــان کــرد: اســتان های خراســان 
رضوی، تهــران، هرمــزگان و آذربایجان شــرقی 
بــا افزایــش تعــداد شــکایت ها و اســتان های 
کهگیلویــه و  کرمــان،  خوزســتان، جنــوب 
بویراحمــد و ایــالم بــا کاهــش شــکایت مواجه 

بوده اند.
رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان با بیان اینکه سهم شکایت های 
بررســی شــده )متخلــف و غیرمتخلــف( از کل 
شکایات قابل پیگیری در آبان ماه سال جاری 
به میزان 7۲ درصد بوده اســت، افزود: این رقم 
نسبت به مهرماه سال جاری یک درصد افزایش 

داشته است.

دولــت ســیزدهم در شــرایطی روی کار آمــد که 
وضعیــت شــاخص های کالن اقتصــاد بســیار 
وخیم بود؛ رشــد اقتصــادی حدود صفــر؛ تورم 
۴۵,۲ درصــدی، افزایش ضریب جینی و رشــد 

شکاف طبقاتی از جمله این میراث است.
بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه، دولــت 
سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که وضعیت 
شــاخص های کالن اقتصاد بســیار وخیم بود؛ 
رشد اقتصادی حدود صفر؛ تورم ۴۵,۲ درصدی، 
افزایش ضریب جینی و رشد شکاف طبقاتی از 
جمله این میراث است. متأسفانه دولت قبل 
تنهــا در مدت پنــج مــاه ابتدای ســال جــاری از 
همه ظرفیت بودجه به عبارتی بیش از ۵۵ هزار 
میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده 
کرد؛ با توجه به ضریب انبساط پولی تنها از همین 
محل بیــش از ۶۳7 هزار میلیــارد تومان حجم 
نقدینگی اضافه شد؛ در کنار آن نابسامانی اضافه 
برداشت بانک ها موجب شد حجم نقدینگی به 

مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان برسد.
همین بــی انضباطــی مالــی و رها کردن کشــور 
منجر به فشار به معیشت مردم و کوچک شدن 
ســفره های آنان شــد. در چهار ســال گذشته، 
متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده 
ک هم ســرمایه  یعنــی حتــی به انــدازه اســتهال
گذاری نشده است؛ متأسفانه به علت معطل 
گذاشتن فعالیت های اقتصادی و بی برنامگی 
سرانه تولید ناخالص به قیمت ثابت حتی از سال 
1۳۹۰ هم کمتر شده که نشان دهنده عمق رکود 

اقتصادی در این سال ها است.
گر کشــور شــش ســال رشــد اقتصادی هشت  ا
درصدی داشته باشد تازه به وضعیت سال 1۳۹۰ 
گر به این وضعیت بدهی سنگین  می رســیم؛ ا
۵۳۵ هــزار میلیــاردی اوراق مالــی و ۵۰ میلیارد 
دالری به صندوق توســعه ملی، رشــد عجیب 
بدهی دولت به بانک ها و بانــک مرکزی در نظر 
بگیریم، مشخص می شود اســتفاده نکردن از 
پول پرقدرت بانک مرکزی در مدتی که از خدمت 
دولت سیزدهم می گذرد چه ارزشی دارد. تقطیع 
ســخنان و نشــر مطالــب جهــت دار نمی تواند 

کارنامه دولت قبل را بپوشاند.

خبر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تشریح کرد:

دلیل نوسان شدید قیمت برنج ایرانی
معاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان با تایید افزایش 
قیمت برنج داخلی و شرایط سخت 
گرچه برخی از  مردم در خرید کاالهای اساسی، گفت: ا
اقالم و کاالهای اساسی تولید داخل است، اما افزایش 
نرخ ارز تاثیر غیرمســتقیم بر اقــالم داخلی می گــذارد و 
راهکار این است که سیســتم های نظارتی قوی شود 
گری در  و در نظر داریم با نظارت بیشــتر، و اجاره ســودا

بازار را ندهیم.
امیررضا نقش دربــاره افزایش افسارگســیخته قیمت 
کاالها در بازار، اظهار کرد: در حال حاضر کنترل ســتاد 
تنظیم بازار بر روی هفت قلم کاالی اساسی همچون 
مرغ، تخم مرغ، برنج، شکر و... که ارز یارانه ای دریافت 
می کنند، شــدید اســت و هیــچ گونــه افزایش قیمتی 

نداریم.
وی دربــاره افزایش قیمت روزانــه برنج ایرانی، توضیح 
داد: دلیل نوســانات قیمتی برنج ایرانــی، کمبود این 
محصول در بازار است که برای کنترل قیمت آن در بازار 

دستگاه های نظارتی را ملزم بر نظارت بیشتر کرده ایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
از تزریــق برنــج وارداتی به بــازار برای کمک به قشــر کم 
برخوردار خبر داد و گفت: طبیعتــا تزریق برنج وارداتی 
با قیمت مناسب به بازار، موجب تنظیم قیمت برنج 

داخلی می شود.
وی دربــاره انتقــاد از افزایش قیمــت برنج ایرانــی از ۳۴ 
به ۶۰ هزار تومــان، اظهار کــرد: دســتگاه های نظارتی 
همچون سازمان صمت و جهاد کشاورزی باید نظارت 
تشدیدتری بر بازار داشته باشند و در جلسه این هفته 
افزایش شــدید قیمــت برنــج داخلــی را در دســتور کار 

ســتاد تنظیم بازار اســتان قرار داده ایــم، تا در ایــن باره 
چاره اندیشی شود.

نقش افزود: در ســایر اقالم و کاالهای اساســی شــاهد 
ثبات نسبتا مناسبی هستیم و در تالشیم دستگاه های 
نظارتی به بــازار ورود کنند، البتــه آن بخش از بــازار که 
عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها در بازار است، دیگر 

نیازی به دخالت سیستم های دولتی نیست.
وی گفت: ماه گذشــته در بحث جلوگیــری از افزایش 
قیمت میوه در بازار اقدامات پیشگیرانه انجام داده ایم 

و خوشبختانه مشکل خاصی در این اقالم نداریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
با تایید شرایط سخت خرید کاالهای اساسی و کاهش 
گرچه برخی از  کید کرد: ا شــدید قدرت خرید مردم، تا
اقالم و کاالهای اساسی تولید داخل است، اما افزایش 
نرخ ارز تاثیر غیرمســتقیم بر اقــالم داخلی می گــذارد و 
راهکار این است که سیستم های نظارتی قوی شود و 
گری در بازار  در نظر داریم با نظارت بیشتر اجازه ســودا

را ندهیم.

کید بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار، اظهار کرد:  وی با تا
باید دســتگاه های ناظر در اســتان به موضوع نوسان 
شدید قیمت ها در بازار ورود کنند و اجازه ندهند حباب 

قیمت ها در بازار شکل گیرد.
نقش در پاسخ به اینکه آیا تا پایان امسال قیمت ها در 
بازار به ثبات می رسد یا خیر، اظهار کرد: ستاد تنظیم 
بازار اســتان در تالش برای کنترل بازارها است تا بیش 
از این به قشر آسیب پذیر جامعه فشــار وارد نشود، اما 
برخی افزایش قیمت ها از دست استان ها خارج است.

مجــری کل طرح هــای زیربنایــی اســتان اصفهــان 
با اشــاره بــه اهمیــت تکمیــل پروژه هــای نیمه تمام 
جاده ای استان، گفت: بزرگراه پیامبر اعظم )ص( یکی 
از پروژه های جاده ای اســتان به شــمار می رود که با برنامه ریزی صورت 

گرفته، تالش می کنیم که هرچه سریعتر زمینه تکمیل آن را فراهم کنیم.
علیرضا صلواتی با اشاره به روند اجرایی پروژه بزرگراه پیامبر اعظم)ص(، 
اظهار کرد: بزرگراه پیامبر اعظم )ص( راه اصلی شهر دولت آباد به کنارگذر 

شرق اصفهان و به طول ۳۰ کیلومتر است که در حال حاضر 1۲ کیلومتر از 
کریزی آن انجام  عملیات دکوپاژ و ساخت بتن و نیز ۵۰ هزار مترمکعب خا
گرفته است، همچنین عملیات اجرایی آن از اردیبهشت 1۴۰۰ آغاز و مدت 

زمان اجرای آن ۲۴ ماه برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد: هزینه ساخت پروژه بزرگراه پیامبر اعظم)ص( 1۲۰ میلیارد 
کنون نزدیک به 7 میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده  تومان برآورد و تا
و با برنامه ریزی های صورت گرفته، تالش می کنیم بــا اقدامات مجزا در 
راستای آزادسازی مسیرهای باقیمانده و تخصیص بودجه، زمینه تسریع 

اجرای این پروژه  را فراهم آوریم.
مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان با اشاره به لزوم تکمیل 
بزرگــراه پیامبــر اعظــم )ص(، افــزود: با توجــه به رویکــرد دولــت در زمینه 
محرومیت زدایی و توسعه همه جانبه با اســتفاده از جاده های اصلی و 
همچنین نیاز دولت آباد به اتصال به آزادراه شرق اصفهان، این بزرگراه نقش 
موثری در تامین این نیاز و بهره برداری صنایع این شهر از آزادراه داشته و 
با تکمیل آن گام مهمی در راستای این رویکرد دولت برداشته می شود، 
همچنین تکمیل این بزرگراه زمینه اتصال مناطق مهمی از استان اصفهان 

به کریدور شمالی - جنوبی کشور را فراهم می کند.
وی با برشــمردن مزایای بزرگراه پیامبر اعظم)ص(، توضیــح داد: اتصال 

منطقــه دولت آباد بــه آزادراه ســردار شــهید حجــازی )شــرق اصفهان(، 
اتصال مناطق مهم استان اصفهان به کریدور شمالی- جنوبی کشور، 
محرومیت زدایی و توسعه همه جانبه در مناطق مختلف استان، کوتاه 
شدن مســیر منطقه غرب اصفهان تا کریدور آزادراهی شمالی - جنوبی 
کشور، کاهش ترافیک های درون شهری و انتقال ترافیک درون شهری 
به مسیر بزرگراهی و... از جمله مهم ترین مزایای بزگراه پیامبر اعظم)ص( 

است که با تکمیل و افتتاح آن محقق خواهد شد.
کیــد بر لزوم تکمیــل پروژه های نیمه تمام، گفــت: تالش ما  صلواتی با تا
تکمیل پروژه های زیربنایی نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی در استان 
اصفهان است و در این زمینه الزم است با شناسایی نقاط قوت و ضعف 

پروژه ها، زمینه تکمیل آنها را فراهم کنیم.
وی اظهار کــرد: امــروزه پروژه هــای زیربنایی راه و شهرســازی در اســتان 
اصفهان از اهمیت ویژه ای برخوردار هســتند و باید به دنبال آن باشیم 

که این پروژه هرچه سریع تر تکمیل شود.
مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با بیان اینکه رویکرد شرکت 
ساخت تکمیل پروژه های نیمه تمام است، افزود: فعالیت در حوزه عمرانی 
با دشواری های بسیاری همراه است و ما نیازمند عزم همگانی و مدیریت 

جهادی هستیم تا زمینه تکمیل این پروژه ها فراهم شود.

مدیرعامل بانک مســکن با اشــاره به اینکــه در طرح 
نهضت ملی مسکن بیش از پنج هزار میلیارد تومان از 
محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان واریز شد، 
از پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت در اجرای این طرح به متقاضیان 
خبر داد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود شایان در 
خصوص مشارکت آن بانک در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و میزان 
تسهیالتی که به این بخش و متقاضیان آن تخصیص یافته است نکاتی را 
ارائه کرد. وی با یادآوری این مطلب که سهم بانک مسکن برای تخصیص 
تسهیالت به بخش مسکن بر اساس تصمیم و تخصیص دولت ۶۳ هزار 
میلیارد تومان است که با پرداخت این تسهیالت ۲1۰ هزار واحد مسکونی 
کنون 1۶۸ هزار  طرح نهضت ملی مسکن احداث خواهد شد، گفت: تا
نفر سهم الشرکه خود را برای احداث طرح اقدام ملی مسکن واریز کرده و 

تسهیالت را نیز دریافت کردند.
کنون 1۶۸ هزار نفر آورده اولیه خود  مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: تا

را برای آغاز به کار و تکمیل واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن 
پرداخت کرده اند که این میزان معادل 1۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد 
شده است. همچنین از این میزان آورده متقاضیان بیش از ۵ هزار میلیارد 

تومان به پروژه ها تخصیص یافته است.
شایان توضیح داد: از محل تسهیالت بانکی نیز تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد 
تومان از طریق شعب بانک مسکن برای اجرا و تکمیل پروژه ها پرداخت 

شده است.
وی تصریح کرد: با تکلیفی که دولت در اجرای نهضت ملی مسکن بر دوش 
بانک مسکن نهاده است بانک تمامی تالش خود را برای کمک به احداث 

و تکمیل واحدها با پرداخت تسهیالت انجام خواهد داد.
مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: بانک مسکن آمادگی دارد تا به 
عنوان بانک عامل چنانچه سایر بانک ها مشکالتی از نظر توسعه شعب و 
ارائه اعطای تسهیالت داشته باشند به عنوان عاملیت کار آنها را نیز انجام 
بدهد. چنانچه منابع در اختیار بانک مسکن قرار برگیرد با توجه به تخصص 

و توانمندی شعب بانک مسکن این آمادگی برای بانک وجود دارد.
یادآور می شود بر اساس تصمیم دولت، طرح اقدام ملی مسکن در طرح 

نهضت ملی مسکن ادغام شده است.

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی از 
تمدید مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مســکن تا 
پایان آذر 1۴۰۰ خبــر داد. محمود محمــودزاده از تمدید 
فرصت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان آذر ماه امسال خبر داد.

پیش از این فرصت نام نویسی تا ۲۸ آبان ماه بود که برای بار نخست تا نیمه آذر 
و سپس تا پایان ماه جاری برای بار دوم تمدید شده است.

این در حالی است که در روزهای اخیر پیشنهاداتی برای تسهیل شرایط ثبت 
نام طرح جهش تولید و تأمین مسکن )نهضت ملی مسکن( ارائه شد که به 

تأیید اولیه دولت رسیده است.
گیر      رفع برخی محدودیت های دست و پا

از جمله این موارد می توان به ثبت نام افراد مجرد باالی 1۸ سال، کاهش سابقه سکونت در برخی شهرها از ۵ سال 
به ۲ تا ۳ سال، حذف برخی اقشار از محدودیت های زمانی مدت اقامت از جمله نظامیان و روحانیون و همچنین 

کاهش سابقه مالکیت خصوصی از 1۶ به ۵ سال اشاره کرد.
پس از این تغییرات هنوز بسیاری از متقاضیان که اخیرا واجد شرایط شده اند نتوانسته اند ثبت نام خود را انجام 
دهند. محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه هفته گذشته 1۰ آذر ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی هم 
با اشاره به احتمال مهلت ثبت نام متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن گفته بود چنانچه تقاضایی وجود داشته 

باشد این زمان تمدید خواهد شد زیرا بنا نداریم تا صف انتظار برای مسکن ایجاد شود.

     کارشناســان: حــذف محدودیت های ثبت نام، به پویایی بیشــتر 
ساخت و ساز کمک می کند

هر چند که قبل تر هم برخی کارشناسان از ایجاد محدودیت های متعدد برای 
ثبت نام در طرح های حمایتی مسکنی انتقاد کرده بودند که در هفته های 
اخیر برخی از این محدودیت هــا در مصوبه هیئت دولــت و ذیل آئین نامه 
اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن و برخی هم در شورای 

عالی مسکن ذیل قانون جهش تولید مسکن اصالح شده است.
بنا بر این گزارش، از روز ۲۸ مهرماه ثبت نام اجرای قانون جهش تولید مسکن 
در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir در ۳1 

استان آغاز شده که تا ۳۰ آذر ماه ادامه دارد.
متقاضیان پس از ورود بر روی گزینه »ثبت نام نهضت ملی مسکن« کلیک کنند. عدم استفاده از تسهیالت یارانه ای 
دولتی در بخش مسکن و سبز بودن فرم »ج«، فقدان مالکیت خصوصی و سابقه حداقل پنج سال سکونت در 
شهر مورد تقاضا سه شرط اصلی خواهد بود. قبال برای مردان شرط تأهل وجود داشت که اخیرا به مردان باالی 
1۸ سال به شرط تأهل در زمان تحویل واحد، اجازه ثبت نام داده شده است. خانم های مجرد باالی ۳۵ سال 

نیز می توانند ثبت نام کنند.
همچنین درباره نداشتن مالکیت، برخی گروه های درآمدی در بعضی مناطق براساس تشخیص وزارت راه و 

شهرسازی از این شرط معاف هستند.

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان:

تکمیل بزرگراه پیامبر اعظم)ص( تسریع می شود

مدیرعامل بانک مسکن:

بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان مسکن واریز شد

با تغییرات جدید؛

ثبت نام نهضت ملی مسکن تا پایان آذر ماه تمدید شد

افزایش ۱.۴ درصدی تولید خودرو سواری 
در ۷ ماه امسال

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی کشور خبر داد:

کشور  تعطیلی نیمی از دفاتر خدمات مسافرتی 
کرونا به سبب 

راه اندازی سامانه »سوت زنی« در وزارت تعاون

معاون وزیر صمت اعالم  کرد:

۱۶ هزار شکایت از قیمت 
کاال و خدمات در آبان ماه

سازمان برنامه و بودجه:

گر کشور ۶ سال رشد اقتصادی  ا
۸ درصدی داشته باشد، تازه به 

وضعیت سال ۱۳۹۰ می رسیم

خبر

خبر

خبر

خبر
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دوشنبه  1۵  آذر 1۴۰۰ - 1 جمادی االول 1۴۴۳

۶3 دسامبر     2۰21
مدیرعامل ذوب  آهن اصفهان:

ذوب  آهن اصفهان از خوش آتیه ترین صنایع 
فوالدی کشور است

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهان 
گفت: با توجه به طرح آزادســازی 
انــرژی در  قیمــت حامل هــای 
راستای واقعی شــدن قیمت ها، ذوب آهن به علت 
استفاده از روش کوره بلند، کمترین آسیب را خواهد 
دید و در شمار خوش آتیه ترین صنایع فوالدی کشور 

قرار می گیرد.
بــه گــزارش مــوج، منصــور یــزدی زاده در ارتبــاط بــا 
وضعیــت تولیــد محصــوالت فــوالدی در ذوب آهن 
اصفهان اظهار کرد: خرداد  ۹7 در حالی ذوب آهن را 
کم بر آن، این شرکت را به  تحویل گرفتم که شرایط حا

مرز ورشکستگی رسانده بود.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به زیان انباشته یک 
هزار میلیارد تومانی این شرکت در گذشته اشاره کرد 
که باعث شد مشــمول ماده 1۴1 شــود و ارتباط آن با 
تمام بانک ها قفل شده بود و ادامه داد: ذوب آهن با 
مشکالت مالی بســیاری مواجه بود و توان پرداخت 
بدهــی را نداشــت به این صــورت کــه حتــی حقــوق 
پرسنل از محل تســهیالت بانکی با ۲7 تا ۲۸ درصد 
ســود پرداخت می شــد که بــا جریمه هــای آن به ۳۰ 

درصد می رسید.
یزدی زاده اظهار داشت : در آن زمان پروژه های ذوب 
کسیژن  و.... متوقف  آهن همچون پی سی آی، ریل، ا
بود و تامین قطعات و نیازها امکان پذیر نبود و شرایط 
گذار می شد. به سمتی می رفت که باید این شرکت وا

گذاری ذوب آهن  وی با بیان اینکه مخالف جدی وا
بودم بنابراین با داشتن کارشناسان و کارگران فهیم 
توانستیم بار دیگر ذوب آهن را به رغم وجود این دیدگاه 
که ذوب آهن بعد از ۵۰ تا ۶۰ سال فرسوده شده است 
روی پا نگهداریــم، ادامــه داد: فرایند تولیــد در ذوب 
کنون بالغ  آهن مطابق با فرایند جهانی است و هم ا
بر 7۵ درصد فوالد در جهان به روش کوره بلند تولید 

می شود.
یــزدی زاده بــا اشــاره به اینکــه متاســفانه از ســوی 
برخی این دیــدگاه وجود داشــت کــه ذوب آهن باید 
گذار شود و یا می توان از روش تولید فوالد در فوالد  وا

مبارکه اســتفاده کرد، ادامه داد: عملیاتی کردن این 
سخنان به معنای مرگ ذوب آهن است، قیاس ذوب 
آهن با شرکت های بزرگ فوالدی در کشور مع الفارق 
است به این صورت که سایر واحدهای تولیدی برای 
احیای ســنگ آهن از گاز طبیعی استفاده می کنند 
که به وفور در دسترس است و بســیار ارزان در اختیار 
کنون بــا چالش مواجه  آنها قــرار می گرفت که البتــه ا

شده است.
وی گفت: ایــن در حالــی اســت کــه ذوب آهــن برای 
احیای سنگ آهن از ذغال و کک استفاده می کند و 
برای این کار نیاز به روی پا نگهداشــتن تمام معادن 
ذغال سنگ کشور است و چون در مواقعی نیاز کمی و 
کیفی ذوب آهــن تامین نمی شــود اقدام بــه واردات 
با قیمت های گزاف می شــود به طوری کــه کک را با 
قیمت جهانی 7۰۰ دالر و ذغال سنگ را با قیمت ۴۰۰ 

دالر  خریداری می کنیم که قابل قیاس با قیمت انرژی 
سایر فوالدسازان کشور نیست.

یزدی زاده گفت : با توجه به اینکه قیمت انرژی برای 
تولید ذوب آهن مانند ســایر نقاط دنیا گران اســت، 
۵۰ درصد قیمت تمام شــده این شــرکت اختصاص 
به حامل های انرژی دارد حال آنکه با وجود افزایش 
قیمت های حامل های انرژی، این نسبت برای سایر 

فوالدسازان  کشور 1۰ درصد است.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه ذوب آهن 
فرسوده نیست بلکه باید فعالیت های انجام شود که 
قیمت انرژی کاهش یابد، گفت: یکــی از اقدامات ما 
در این زمینه اســتفاده از روش تزریق پــودر ذغال به 
کوره بلند با استفاده از سیستم “پی سی آی” است 
کــه جایگزیــن کک می شــود و پــروژه آن اجرا شــد. از 
آنجایی که مشابه آن در داخل نیست و طرف خارجی 

هم حاضر به آموزش پرسنل ما نمی شد بنابراین به 
روش سعی و خطا و استفاده از مشاوران خارجی روش 

پی سی آی را در ذوب آهن راه اندازی کردیم.
وی گفــت: بــا مجموعــه اقدامــات انجــام شــده هم 
کنون ذوب آهن از آن شرایط سختی که این شرکت  ا
را به مرحله ورشکستگی نزدیک کرده بود خارج شده 
اســت و به نقطــه مطلــوب رســید و امیــدواری برای 
آینده ایجاد شده به ویژه برای سهامداران که از سال 

۹۲ به پیشرفت ذوب آهن دلبسته اند.
یزدی زاده بیــان کــرد: اجــرای پروژه هایی همچون 
پی سی آی که قیمت تمام شــده را کاهش می دهد 
و همچنین تولید ریل که یک محصول استراتژیک 
است و دروازه ای شــد به سمت تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باالتر،  موفقیت امروز ذوب آهن را رقم زد 

که در واقع ثمره یک کار جمعی است.

شــرکت فــوالد مبارکــه قصــد دارد در یــک اقــدام 
چندمرحله ای تأمین کنندگان و پیمانکاران سراسر 
کشــور که امکان همــکاری با ایــن شــرکت را دارند از 
طریق خوداظهاری شناسایی و از توانمندی های 
آنان در مسیر توسعه خود استفاده کند. راهبردی که 
هم به تقویت شرکت فوالد مبارکه و هم شرکت های 
همکار منجــر خواهد شــد. مزیت هــای فراوانــی را 
می توان برای این راهبرد جدید شرکت در نظر گرفت، 
که به برخی از آن ها به صورت کوتاه اشاره می شود. 
مهم تریــن حســن این اتفاق ایجــاد فرصــت برابر و 
عادالنه در سرتاسر کشور، برای تمامی پیمانکارانی 
اســت که قصد همکاری بــا فــوالد مبارکــه را دارند. 
همکاری با فوالد مبارکه یک اتفاق دست نیافتنی که 
صرفا محدود به برخی شرکت ها باشد نخواهد بود و 
همه فرصت عرضه توانمندی های خود را خواهند 
داشت. مزیت بعدی که می توان به آن اشاره کرد، 
افزایش کمی شــرکت ها در مناقصه اســت که چند 
پیامــد مثبــت دارد: ایجــاد رقابت، واقعی تر شــدن 
قیمت ها، افزایش سالمت مناقصه و شفاف بودن 

مسیر ازجمله این پیامدهای مثبت است.
نکتــه بعــدی شناســایی پیمانکارانی کــه توانایی 
انجام کار دارند در سراسر کشور است که می توان در 

پروژه های مختلف از آن ها استفاده کرد.
بنگاه های کوچک و بــزرگ توانمنــد در این فرایند 
فرصت پیدا می کنند تا با کسب حمایت فوالد خون 
تازه ای در شــریان های اقتصادی خــود تزریق و به 
فعالیت خود ادامه دهند. این مسئله اشتغال زایی 
را نیز در پی خواهد داشت که یکی دیگر از اهداف این 

طرح است.
باال رفتن سطح کیفی کار شرکت ها و پیمانکاران، 
دیگر مزیتی است که می توان به آن اشاره کرد. با باال 
رفتن رقابت، شرکت ها برای به دست آوردن پروژه ها 
گزیر به باال بردن سطح خدمات و توانمندی های  نا
خود می شوند و این مسئله به افزایش بیشتر کیفیت 

خدمات در سراسر کشور کمک می کند.
شرکت های دانش بنیان نیز با ورود به این مسیر و با 
حمایت فوالد مبارکه می توانند ضمن توانمند کردن 
خود، با تأمین نیازهای استراتژیک فوالد، گامی در 

راستای  خودکفایی صنعت فوالد و ایران بردارند.
در انتها،  مسئله آخری که می توان به اشاره کرد این 
است که این اتفاق ظرفیت آن را دارد به یک نمونه 
موفق که توسط شرکت های بزرگ نفتی، معدنی و 
فوالدی از آن الگوبرداری شــود تبدیل  گردد و آینده 

روشنی پیش روی صنعت ایران قرار می دهد.
گفتنی است مرحله اول این شناسایی درخصوص 
پیمانکاران و شرکت های ارائه دهندۀ  فعالیت های 
خدماتــی انجــام خواهد شــد و این شــرکت ها باید 
معیارهایی نظیر نیروهای انســانی، ظرفیت های 
بازرگانی و مالی و فنی متناسب با موضوع قرارداد را 
در سامانه SRM فوالد مبارکه در قالب خوداظهاری 

ثبت و تکمیل کنند.

ســازمان  گیاهــی  بهبودتولیــدات  معــاون 
جهادکشــاورزی اســتان اصفهــان گفــت: ســاالنه 
افزون بر ۳۵۰ هزار تن سبزی و صیفی و 1۶۵ میلیون 
اصله، شاخه و گلدان گل در گلخانه های اصفهان 

تولید می شود. 
اصغــر رســتمی افزود: محصــوالت صیفــی بیشــتر 
شامل خیار، گوجه فرنگی، انواع فلفل، بادمجان و 
سبزیجات برگی است. معاون بهبودتولیدات گیاهی 
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان اصفهان افــزود: 
کنون سطح زیر کشت گلخانه های استان از مرز ۲  ا
هزار و ۴۰۰ هکتار گذشته که ۲ هزار و ۲۰۰هکتار سبزی 
و صیفــی و حــدود ۲۰۰ هکتــار گل و گیاهــان زینتی 
است. رستمی اضافه کرد: امسال برغم تاخیر در ابالغ 
کنون بیش از 7۰ هکتار توسعه  تسهیالت بانکی تا
گلخانه داشته ایم و افزون بر۳۰۰ فقره طرح احداث 
گلخانه با مساحت حدود ۲۰۰ هکتار با نیاز تسهیالتی 
1۵ هزار میلیــارد ریال، نیازمند دریافت تســهیالت 
بانکی است. معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان 
جهادکشاورزی اســتان اصفهان مجموع سرمایه 
گذاری طرح های جدید گلخانه اســتان را افزون بر 

یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد کرد.
رستمی افزود: در صورت حمایت مالی و اختصاص 
تسهیالت ارزان قیمت، چشم انداز توسعه گلخانه 
در اصفهان مطلوب است بطوری که امکان افزایش 

هزار هکتار در هر برنامه پنج ساله وجود دارد.
به گفته وی، تسهیل صدور مجوزهای متقاضیان، 
برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز، جذب نیروی 
کار ماهر و مسوول فنی در گلخانه ها از جمله اقدامات 
سازمان کشاورزی استان برای کمک به فعاالن این 
حوزه است. رستمی گفت: به ازای هر هکتار گلخانه 
برای هشت تا 1۰ نفر شغل مستقیم و به همین تعداد 

شغل غیر مستقیم ایجاد می شود.
       صادرات ساالنه 1۰۰ هزارتن محصوالت 

گلخانه ای اصفهان
ســازمان  گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
بیشــترین  اصفهــان  اســتان  جهادکشــاورزی 
محصــوالت کشــت شــده در گلخانه های اســتان 
را بــه ترتیــب فلفــل دلمه ای،گوجــه فرنگی)معمو
لی،گیالسی،زیتونی(،بادمجان،خیار،ســبزیج

ات برگی وگل های زینتی عنــوان کرد و افــزود: آلوئه 
ورا،مــوز، انبه،آنانــاس و برخی گیاهــان دارویی نیز 
در ماه های اخیر به کشــت های گلخانه ای استان 
اضافه شــده اســت. وی افــزود: ســاالنه حــدود 1۰۰ 
هزار تــن از محصوالت گلخانه ای اســتان اصفهان 
به روسیه، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
صادر می شود. رستمی گفت: بیشــترین صادرات 
گلخانه ای اســتان مربــوط به انــواع فلفــل و گوجه 
فرنگی اســت. وی افــزود: در صــورت برنامــه ریزی 

مناســب ظرفیت صادرات ســاالنه 1۰ میلیــارد دالر 
گل و گیاه زینتی از گلخانه های اســتان به خــارج از 
کشــور وجود دارد. معــاون بهبودتولیــدات گیاهی 
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان اصفهان افــزود: 
بیشتر گلخانه های استان در شهرستان های تیران 
و کرون، دهاقان، شهرضا، خمینی شهر، فالورجان 

و اصفهان احداث شده است.
       افزایش هزینه احداث و تجهیز گلخانه ها

ســازمان  گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
جهادکشــاورزی اســتان اصفهــان، صرفــه جویــی 
و افزایــش بهــره وری در مصــرف آب، افزایــش چند 
برابری تولید درمقایسه با فضای باز، اشتغال پایدار، 
کیفیــت را از  ارزآوری و تولیــد محصــوالت ســالم و با
مهمترین ویژگی های کشت گلخانه ای برشمرد. 
وی با بیان اینکه کمبود منابع آبی پایدار و با کیفیت 
همانند بسیاری از بخش ها، گلخانه های استان 
را نیز با چالــش روبه رو کرده اســت، افــزود: تاخیر در 
اعطای وام و ســود باالی تســهیالت بانکی، شرط 
شش دانگ بودن زمین برای صدور مجوز گلخانه، 
ضعف بازاریابی برای برخی محصوالت، هزینه های 
باالی جانبی مانند حمل و نقل و وجود واسطه ها 
در مرحلــه فــروش از دیگــر مشــکالت فعاالن ایــن 
بخش است. رستمی با بیان اینکه ساخت هر هکتار 
کنون افزون بر ۶ میلیارد تومان هزینه دارد،  گلخانه ا
افــزود: بیشــترین افزایــش قیمــت در بخش هــای 
ســازه، تجهیزات و پوشــش پالســتیکی گلخانه ها 
بــوده اســت. بــه گفتــه وی، تخصیص تســهیالت 
ارزان قیمت و ایجاد زنجیره تولید راهکار موثری برای 
رفع این چالش ها بخصوص در بخش گلخانه های 
گیاهان زینتی استان خواهد بود. اصفهان 1۰ درصد 
از مجموع گلخانه های کشور را به خود اختصاص 
داده و در این بخش حائز رتبه ســوم کشــور اســت. 
مجموع اراضی زراعی استان اصفهان حدود ۴۸۶ 
هزار هکتار است. تولید ساالنه انواع غالت، حبوبات 
و محصوالت علوفــه ای، جالیــزی و انواع ســبزی و 
صیفــی و گیاهان زینتــی اســتان در شــرایط عادی 
حدود چهار میلیون و پانصد هزار تن برآورد می شود. 
مجمــوع اراضی باغــی اســتان اصفهان نیــز حدود 
۸۰ هــزار هکتــار اســت. مجمــوع تولیــدات باغــی و 
گلخانه ای استان در شــرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار 

تن برآورد می شود.

انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان باهدف تامین 
کــز صنعتــی ومعدنــی از اولویت های  آب پایــدار مرا

راهبردی استان است.
اســتاندار اصفهــان در نشســت کارگــروه تأمین آب 
اصفهان از خلیج فارس به ریاست استاندار اصفهان 
پس از استماع روند مراحل پیگیری شده گفت: الزم 
است مطالعات فنی، اقتصادی، فرهنگی، زیست 

محیطی و اجتماعی برای اجرای این طرح تکمیل و 
نهایی شود. سید رضا مرتضوی، فرونشست زمین، 
معضالت زیســت محیطی و کاهــش کشــاورزی را 
در حوضه آب ریز زاینده رود خطری بالقوه دانست 
و گفــت: اجرای این طرح نتایج خوبــی برای فالت 
مرکزی ایــران و به ویــژه اســتان اصفهان بــه همراه 

خواهد آورد.

گام بلند فوالد مبارکه در راستای شفافیت، 
کیفیت و حمایت از بنگاه های داخلی افزایش 

تولید ۳۵۰ هزارتن سبزی و صیفی 
گلخانه های اصفهان  در 

انتقال آب از خلیج فارس 
به اصفهان در اولویت های راهبردی استان

گفــت:  مجلــس  ســابق  نماینــده  یــک 
زیرساخت های کشور باید اصالح شود به طوری 
که ایــن زیرســاخت ها متناســب با پیشــرفت و 
عدالت باشد تا جوان نخبه به ماندن در کشور 
ترغیب شود. احمد سالک در گفت وگو با ایسنا 
دربــاره علل مهاجرت نخبــگان و لــزوم رفع این 
مشکل، اظهار کرد: مهاجرت نخبگان از کشور 
عوامل متعددی دارد که بخشــی از آن خارجی 
و بخش دیگــر علل داخلی را شــامل می شــود. 
در مــواردی برخی از جریان هــای داخلی عامل 
مهاجرت نخبگان به خارج از کشور هستند که 
ضعف در زیرساخت های داخلی این مشکل را 

بزرگ تر می کند.
وی افزود: در داخل کشــور نیز باید برنامه ریزی 
درست و اصولی برای ترغیب نخبگان به ماندن 
انجام شود. به همین دلیل باید ارتباطات میان 
صنعت و دانشگاه و جامعه تعریف منطقی شود 
به طوری که وقتی نخبگان از حوزه یا دانشگاه 
غ التحصیل شدند بدانند کجا باید مشغول  فار

به کار شوند و دغدغه شغلی نداشته باشند.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: برخی از افراد 
خارج نشین از طریق ماهواره ها و فضای مجازی 
ســعی می کنند جوان نخبه ایرانی را به خروج از 
کشور تشویق کنند. معتقدم اســتعمار در این 
رابطه یک دام برای جلب نخبگان ایرانی تدارک 
گر دقت کنیم متوجه می شویم که  دیده است. ا
علت پیشرفت آمریکا به این دلیل بوده است که 
نخبگان را از سراسر جهان و کشورهای مختلف 
جمع کرده اســت، اما وقتی تاریــخ مصرف این 

نخبگان بگذرد از آمریکا طرد می شوند.
ســالک تصریح کــرد: بنابرایــن ضعــف داخلی 
و هجمــه بیگانــگان از عوامل اصلــی مهاجرت 
نخبگان از کشور است. برخی از اساتید دانشگاه، 
دانشــجویان خود را تشــویق به خروج از کشــور 
می کنند که جای تأسف دارد. جریانات نفوذی 
سعی می کنند جوان نخبه ایرانی را به مهاجرت 

تشویق کنند که نباید اجازه این امر را بدهیم.
وی خاطرنشــان کــرد: زیرســاخت های کشــور 
باید اصالح شود به طوری که این زیرساخت ها 
متناسب با پیشرفت و عدالت باشد. وقتی یک 
نخبه نگاه می کند که اسباب پیشــرفت و کار او 
در کشور فراهم نیست به رفتن از کشور تحریک 
می شــود که البته برخــی از نخبگان هــم که به 
خارج از کشور می روند پس از چند سال به کشور 
باز می گردنــد. در مواردی نخبگان کشــور برای 
افــزودن دانــش علمی خــود به خــارج از کشــور 
می رونــد و بــا بازگشــت به ایران این دانــش را به 
کشــور می آورند که در این مورد اشــکال خاصی 

وجود ندارد.

با تصویب شورای اسالمی شهر دبیرخانه فرهنگی 
زاینده رود در شهرداری اصفهان راه اندازی شد. 
شــهردار اصفهان گفت: این دبیرخانه موظف 
است نگاه مردم و جامعه ملی و حساسیت پیش 
آمده بین بخشی بین اصفهان و دیگر شهر ها را از 
مسیر فرهنگی نسبت به زاینده رود اصالح کند و 
امید است بتوان با یک همت جمعی و ملی این 
نگرانی را از جامعه برطرف کرد. علی قاسم زاده 
افزود: این روز ها شــهروندان اوقات خوشی را با 
گشــت وگذار در فصل زیبای برگ ریزان پاییز در 
گر نیرو های خدمات  شهر سپری می کنند، اما ا
شــهری شــهرداری به موقع بــرای جمــع آوری 
برگ هــا اقــدام نکننــد، می توانــد بــرای مــردم 
گــر برگ ها  مشــکل آفرین شــود؛ بــه خصــوص ا
خشک و به ریزدانه تبدیل شود در هوا معلق و 
برای مردم مشکالت تنفسی ایجاد می کند. وی با 
بیان اینکه به همت پاکبانان شهرداری بسیاری 
از برگ هــای پاییزی درختان شــهر جمــع آوری 
کبانان شهرداری  شد، افزود: متأسفانه دو نفر از پا
در حین مأموریت دچار سانحه تصادف شدند؛ 
که بــه علت ســرعت زیــادی خــودروی ســواری 
کبانان فوت کــرد و دیگری هم  پیکان یکی از پا
در حال حاضر در بیمارستان بستری شده و به 
زودی با به دست آوردن سالمتی خود به جمع 
خانواده شــهرداری باز گردد. شهردار اصفهان 
گفت: رانندگانی که در نیمه شب تردد می کنند 
مراقبــت افرادی در دل شــب مشــغول نظافت 
شهر هستند باشند و با سرعت مجاز تردد کنند.

علی قاســم زاده، علت تصادف منجــر به فوت 
کبان را طبق نظر کارشناسان پلیس سرعت  پا
باالی خودروی سواری پیکان وانت اعالم کرد و 
افزود: در اثر برخورد این خودرو با خودروی حمل 
کبان که در پشت خودروی  زباله شــهرداری، پا
حمل زباله مشــغول انجام خدمت بــود، جان 

خود را از دست داد.

خبر خبر

استان

خبر

یک نماینده سابق مجلس:

ضعف زیرساخت های 
داخلی از عوامل مؤثر 

در مهاجرت نخبگان است

راه اندازی دبیرخانه 
فرهنگی زاینده رود 

در شهرداری اصفهان

بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت فوالدمبارکــه، 
بیمارستان تخصصی سیار شهید آیت اهلل صدوقی 
مســتقر در شــهر اصفهان که امســال با حضور سردار 
ســالمی، فرمانده کل محترم سپاه پاســداران انقالب اســالمی افتتاح و 
راه اندازی گردید از حمایت های فوالد مبارکه بی نصیب نبوده و این شرکت 
بدون فوت وقت برنامه ریزی های الزم جهت رفع کمبود تخت های این 

بیمارستان را در دستور کار خود قرار داد.
کز  کسیژن رایگان بیمارستان ها و مرا شرکت فوالد مبارکه عالوه تأمین ا
درمانگر بیماران کرونایی، با مساعدت 1۵ میلیارد ریالی خود، اقدام به 
افزایش ظرفیت 7۰ عددی تخت های بیمارستانی بیمارستان تخصصی 
سیار شهید آیت اهلل صدوقی کرده است. در همین ارتباط، اصغر بکرانی 
رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در گفت وگو 
کنون، شرکت فوالد مبارکه در  با خبرنگار ما اظهار کرد: از تیرماه گذشته تا
کسیژن به  راستای مسئولیت های اجتماعی خود بیش از ۲۳ هزار تن ا
صورت رایگان به نظام سالمت کشور اهدا کرده که اهمیت این موضوع، 
به ویژه در پیک دامن گیر گذشته بارها مورد تمجید جامعه و مسئوالن 
وزارت درمان و بهداشت قرار گرفته اســت وی افزود: بیش از ۲۳ هزار تن 
کسیژن مایع به ۲۲ دانشگاه علوم  کسیژن شرکت فوالد مبارکه مخازن ا ا

پزشکی کشور تحویل داده شده و در 7۰ بیمارستان کشور مصرف شده 
است که به طور مستقیم به مصرف بیماران مبتال به کرونا قرار گرفته است.
کسیژن بیمارستان هایی از استان های  بکرانی با اشاره به اینکه مخازن ا
اصفهان، چهارمحال و بختیــاری، یزد، مرکزی، خوزســتان، خراســان 
رضوی، مازندران و کردســتان توسط شــرکت فوالد مبارکه تأمین شده 
کسیژن  کسیژن معادل 7 کیلوگرم ا است، ادامه داد: هر کپسول ۴۰ لیتری ا
کسیژن اهدایی شرکت فوالد مبارکه معادل ۳ میلیون  دربرمی گیرد که ا

کسیژن خواهد بود. کپسول ا

وی اذعان داشت: از تیرماه سال گذشته تاکنون معادل ۳ میلیون کپسول 
کسیژن توسط شرکت فوالد مبارکه به مخازن بیمارستان های  ۴۰ لیتری ا
کسیژن منتفع شده اند. کشور تزریق شده است و به تبع آن بیماران از این ا

کید  رئیس اداره تجهیزات پزشــکی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان تأ
کسیژن بنا به وضعیت بیمار  کرد: از آنجا که نحوه بهره مندی بیماران از ا
کســیژن متغیر اســت نمی توان به طور دقیق مشخص  و سطح اشباع ا
کسیژن اهدایی شرکت فوالد مبارکه  کرد چه تعداد بیمار در این مدت از ا
بهره مند شــده اند اما به طور متوسط می توان گفت یک بیمار مبتال به 
کسیژن در دقیقه، در شبانه روز به هزار  کرونا  با پیش فرض مصرف 1۰ لیتر ا

کسیژن نیاز دارد. و ۴۰۰ لیتر ا
کسیژن تراپی به عنوان یکی از محوری ترین روشهای  وی تصریح کرد: ا
درمان بیماران مبتال به کرونا قلمداد می شــود و این اقدام شرکت فوالد 
گرچه اقدامات این  مبارکه در راستای مسئولیت اجتماعی بی نظیر است. ا
شرکت از بدو شیوع کرونا با تامین محصوالت ضدعفونی کننده و تولید 
کسیژن و  کز درمانگر به ا ماسک همراه بود اما با توجه به تشدید نیاز مرا
کسیژن  جلوگیری از بازار سیاه این شرکت تصمیم گرفت کاالی ارزشمند ا
را برای بیمارستان های کشــور تأمین کند تا از تلفات کرونا در موج های 

اخیر بکاهد.

کمک فوالد مبارکه  افزایش ظرفیت تخت های بیمارستانی با 

خبر

ارشــد نظامی آجا در اســتان های اصفهان، یزد 
و چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اجــرای 
طرح های محرومیت زدایی ارتش، گفت: ارتش 
در مســئله کمک رســانی و محرومیت زدایی کارنامه درخشانی 

دارد و تمرکز خدمات در اصفهان است.
امیر سرتیپ دوم محسن آذرافروز، در نشست خبری با اشاره به 
نقش موثر و انجام فعالیت های ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه محرومیت زدایی، اظهار کرد: تمرکز و کمک به محرومیت 
زدایــی ارتــش بنا بــه وظیفــه ذاتــی اســت کــه در قانون اساســی 
مشخص شده و شعار »ارتش فدای ملت« باعث شده در راستای 

محرومیت زدایی نقش فعال داشته باشیم.
وی، ارتــش را یکــی از ارکان و بــازوان قدرتمنــد نظــام جمهــوری اسالمی دانســت و گفــت: ارتش در 

عرصه های پر فراز و نشیب کشور فعالیت های بی بدیلی با عملکرد درخشان داشته و دارد.
خ می دهد،  آذر افروز با اشاره به شرایط اقلیمی خاص کشــور و بالیای طبیعی بسیاری که در کشور ر
تصریح کرد: این بالیا خسارت های بسیاری به کشور وارد می کند، اما ارتش در بخش های مختلف 

با نیت کمک رسانی فوری اقداماتی ارزنده انجام می دهد.
ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، ایجاد حصار امن برای کشور 
را رســالت اصلی ارتش دانســت و گفت: ارتش در موضوع کمک رســانی و محرومیت زدایی کارنامه 

درخشانی دارد و تمرکز خدمات در اصفهان است.
آذر افروز با اشــاره به بحران کرونا در کشــور، گفت: ویروس کووید 1۹ در دو ســال اخیر شاخص ترین 
بالیایی است که ما را درگیر کرده است، اما از روزهای نخست تمام سازمان ها فعالیت های ویژه ای 

انجام دادند و ارتش نیز از این قاعده جدا نبوده است.
کید کرد: ارتش عالوه بر اینکه امنیت مرزها را بر عهده دارد، یک چشــم آن متوجه مردم است  وی تا

که هرمنطقه ای که نیازمند کمک باشد و از دست ارتش بر بیاید به آن ناحیه کمک رسانی کند.
آذر افروز به تشکیل کمیته مدیریت و فرماندهی محردمیت زدایی در ارتش جمهوری اسالمی اشاره و 
اظهار کرد: تمام تجهیزات ارتش که در زمان جنگ استفاده می شوند در زمان صلح کاربردی خواهد 

بود و حتی یک تانک هم کمک می کند.
ارشــد نظامی آجا در اســتان های اصفهــان، یــزد و چهارمحال و 
بختیــاری، بــا بیان اینکــه امروز کشــور به واســطه خشکســالی با 
بحران هایی مواجه است، گفت: در حال حاضر آب نیست. البته 
ارتش در مواقع خاص در این بحث وارد شده و هرجا نیاز به کمک 
باشد اعالم آمادگی داریم. موضوع بی آبی چالش سراسری است 
و منتظر هســتیم که ببینیم مســئوالن کشــور در ایــن زمینه قرار 

است چه برنامه ای داشته باشند.
کید بر اینکه ماموریت های ارتش برای دیده شــدن  آذر افروز با تا
نیست، خاطرنشان کرد: فرزندان ارتش بی ادعا فعالیت می کنند 
و ارتش در کنار سایر سازمان های کشــور برای پشتیبانی حضور 

دارد.
وی در خصوص کمک متخصصان و پزشکان منطقه اصفهان به مناطق محروم، گفت: بعد از اعالم 
فراخوان داوطلبانه در زاهدان کمک هایی از سوی اصفهان روانه شد. هرکجا دانشگاه علوم پزشکی 

در مقاطع بحرانی درخواست نیرو داشته ارتش وارد عمل شده است.
ارشــد نظامی آجا در اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحــال و بختیاری، گفت: بــرای مثال در اوج 
گیری کرونا در سیستان و بلوچســتان کادر درمان دچار چالش جدی شــدند و ما حداقل ۴۰ نفر در 
یک پرواز از ارتش اصفهان برای این شهرســتان به همراه کادر پزشــکی از جمله پزشــک و پزشــکیار 
کسیناســیون ارتش در خیابان صفه پزشــکان و  اعزام شــدند. وی تصریح کرد: همچنین در مرکز وا

پزشکیاران ما فعالیت دارند.
آذر افروز بر افزایش تهدیدهای کشور از سوی دشمنان اشاره و اظهار کرد: نیروهای نظامی بر اساس 
گر غیر از این باشد نیروها رو به فنا خواهند بود.  کنیک و تکنیک خواهند داشت و ا تهدیدات جدید تا

خوشبختانه در کشور این مهم انجام می شود و در یگان ها به مرحله اجرا در می آید.
ارشــد نظامی آجا در اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری به راه انــدازی جاده جدید 
دهق و میمه اشاره و اظهار کرد: با این اقدام مسیر کسانی که از تهران قصد رفتن به خرم آباد را دارند 

۹۰ دقیقه کاهش می یابد و این امر بسیار مهم است.

ارشد نظامی آجا در استان  اصفهان خبر داد: 

کشور اجرای طرح های محرومیت زدایی در سراسر 

خبر
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۶ دسامبر     2۰21 جامعه4
عشایر اصفهان ۲۸ درصد گوشت قرمز استان را 

تأمین می کنند
مدیــرکل امــور عشــایر اصفهان 
گفت: عشــایر اســتان امســال با 
تحویل پنج هزار راس گوسفند 
بــه وزن 1۳۸ تــن به شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
اســتان، بیشــترین میزان تحویل دام ســبک در 

میان عشایر کشور را داشتند. 
مختار اسفندیاری مدیرکل امور عشایر اصفهان 
گفــت: زمــان مناســب خریــداری دام از عشــایر 
اصفهان از ابتدای فروردین تا اواخر مرداد است 
و امســال با توجه بــه عملیاتی شــدن دیرهنگام 
دســتورالعمل خرید دام مازاد عشــایر استان، در 
شــرایطی که خرید ۴۵ هزار رأس دام سبک برای 
امور عشــایر اصفهــان برنامه ریزی شــده بود این 
سازمان تنها توانســت پنج هزار رأس گوسفند به 

شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهد.
وی گفت: پس از تابســتان دام های بارور عشایر 
اصفهانــی بــه دلیل رشــد جنیــن آن هــا، قابلیت 
ارســال بــه کشــتارگاه را ندارنــد و بــا توجــه به این 
شــرایط و زمان ابــالغ خریــد دام عشــایر، تحویل 
بیش از پنــج هــزار رأس دام مازاد توســط عشــایر 
اســتان بــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور 

امکان پذیر نبود.
مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: زمان مناسب 
خرید دام از عشایر در استان ها و مناطق مختلف 
کشور متفاوت است و امسال بسیاری از استان ها 

نتوانستند دامی از عشایر خریداری کنند.
وی گفت: با توجه به طول مسیر هزار کیلومتری 
کوچ عشــایر اســتان، بیش از ۹۹ درصــد دام های 
عشــایر اســتان از نــوع ســبک هســتند و عشــایر 
اصفهــان بــه نــدرت و در تعداد بســیار کــم و تنها 
بــرای مصــارف شــخصی، اقــدام بــه پــرورش گاو 

می کنند.
     عشایر اصفهان 2۸ درصد گوشت قرمز 

استان را تأمین می کنند
مدیــرکل امور عشــایر اصفهان گفت: عشــایر این 
منطقه با تأمین ۲۸ درصد گوشــت قرمز مصرفی 
اســتان، نقش بســزایی در تأمین پروتئین کشور 
دارند و مولدترین تولیدکنندگان گوشت هستند.
وی گفت: میزان تولید لبنیات عشایر بختیاری و 

قشقایی استان، هفت هزار تن است و آنان جزء 
بزرگ تریــن تولیدکننــدگان محصــوالت لبنــی در 
اصفهان هســتند و عشــایر اصفهان یک میلیون 

رأس دام دارند. 
اســفندیاری گفــت: در اســتان اصفهــان حــدود 
۵۵ هــزار عشــایر در قالــب 11 هــزار خانــوار زندگــی 
می کننــد کــه هرچند جمعیــت کمی دارنــد، ولی 
از تولیدکننــدگان مهــم و جــزء مولدتریــن اقشــار 

جامعه محسوب می شوند.
وی گفت: عشــایر بختیاری و قشقایی در استان 
حضور ندارند و ایل بختیاری به مناطق قشالقی 
خوزستان و ایل قشقایی به استان های گرمسیر 
کــوچ  فــارس، بوشــهر و کهگیلویــه بویــر احمــد 
کرده اند؛ عــرب جرقویه نیز کــه در فصل ییالق در 
اســتان چهارمحــال و بختیاری بودند، در شــرق 

اصفهان استقرار دارند.
     آبرسانی سیار به 11 هزار خانوار عشایری 

استان اصفهان انجام شد
رییــس اداره بهســازی امــور تولیــد، ســازمان امــور 
عشــایر اســتان اصفهــان نیــز گفــت: آب رســانی به 
دام هــا از مهم تریــن اقدامات بــرای افزایــش تولید 
گوشت عشایر است و امسال این اداره با تخصیص، 
بهســازی و نوســازی ۶ دســتگاه تانکــر آب رســان و 
استفاده از چهار دســتگاه کامیون آب رســان که از 
فرمانداری های شهرستان های سمیرم، شهرضا 
و فریدون شــهر تأمیــن شــد، آب رســانی به ایــالت 

بختیاری و قشقایی را انجام داد. 
حسین غالمی گفت: هفت ماه امسال آب رسانی 
بــه 11 هــزار خانــوار عشــایری در شهرســتان های 
سمیرم، فریدون شهر، شــهرضا، دهقان و داران 

انجــام شــد و بیــش از 1۲۰ هــزار مترمکعــب آب 
برای مصرف عشــایر و دام های ایشان تخصیص 

داده شد.
گفــت: آب رســانی بــه عشــایر بختیــاری و  وی 
قشقایی اســتان در هفت ماه امســال، بیش از ۲ 
میلیــارد تومان هزینه داشــته اســت کــه نیمی از 
آن توسط ســازمان امور عشــایر و بقیه آن توسط 
فرمانداری های از محل مالیات بــر ارزش افزوده 

تأمین شده است.
وی گفــت: از ابتدای آبان امســال نیز آب رســانی 
به حــدود هــزار خانــوار عشــایر عــرب جرقویه ای 
آغازشده است که برای انجام آن به یک میلیارد 
تومــان اعتبــار نیــاز اســت و اســتفاده از محــل 
اعتبــارات ارزش افــزوده می توانــد در ایــن زمینــه 

راهگشا باشد.

خبر

رئیــس شــورای حــل اختــالف اصفهــان از آزادی 
مددجــوی 7۲ ســاله از زنــدان لنجــان بــا ســازش در 

پرونده ۵ میلیارد تومانی خبر داد. 
ســید محمد موســویان رئیس شــورای حل اختالف اصفهــان از آزادی 
مددجوی 7۲ ساله از زندان لنجان با سازش در پرونده ۵ میلیارد تومانی 

خبر داد. وی گفت: این مددجوی محکوم مالی 7۲ ســاله پس از ۸ ماه 
تالش اعضای شــورای حل اختالف با اخذرضایت از شــکات و با کمک 

ستاد دیه، از زندان آزاد شد.
رئیس شورای حل اختالف اصفهان گفت: در راستای کاهش جمعیت 
کیفــری زندانیــان و افزایش صلح و ســازش، شــعبه زندان شــورای حل 

اختالف لنجان با دعوت از شکات موفق شدند این مددجوی محکوم 
مالی را آزاد کنند.

وی با بیان اینکه شــورا های حل اختالف با هدف صلح و ســازش ایجاد 
شــده اســت گفت: در دوره تحول این صلح و سازش در شــورا های حل 

اختالف تقویت شد.

خبر

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
1۲ شهرســتان استان ازجمله شــهر اصفهان در 

وضعیت آبی شیوع کرونا قرار گرفتند.
پژمــان عقــدک بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیت 
شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: 
بررسی رنگ بندی شهرهای استان در زمینه 
شیوع کرونا بیانگر بهبود وضعیت این بیماری 

است.
هیــچ  حاضــر  حــال  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
شهرســتانی در اســتان اصفهــان در وضعیــت 
قرمز و نارنجــی کرونا قــرار نــدارد، تصریح کرد: 
1۲ شهرســتان اســتان در وضعیــت زرد کرونــا 

قرار دارد.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
کاشــان، شــهرضا،  گفــت: شهرســتان های 
اردســتان، نائیــن، نطنــز، فالورجــان، تیران و 
کرون، خوانســار، ســمیرم، بوئین میاندشت، 

فریدونشــهر و چــادگان در وضعیــت خطــر 
متوسط کرونا ثبت شده است.

وی بــا بیان اینکــه شهرســتان های اصفهان، 
لنجان، خمینی شهر، فریدن، دهاقان، خور و 
بیایانک، مبارکه، برخوار، نجف آباد، شاهین 
گلپایــگان و آران و بیــدگل در  شــهر و میمــه، 
وضعیت آبــی کرونــا ثبت شــده اســت، افزود: 
هنوز هیچ شهرســتانی در اســتان در وضعیت 

سفید کرونا ثبت نشده است.

مدیرعامــل ســازمان آرامســتان های شــهرداری 
اصفهان گفت: تعرفه خدمات دفن در آرامســتان 
باغ رضوان در شورای اسالمی شهر اصفهان تصویب 

و ابالغ شد. 
علی حاجیان مدیرعامل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان گفت: در راستای توسعه عدالت 
و شفافیت با پیگیری مدیریت شــهری و سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان و عنایت شورای 
اسالمی شــهر و فرمانــدار شهرســتان، تعرفه مجوز 
دفن، پیش مجوز دفن، خدمات دفن و خدمات 
مربوط به تبدیل قبور سنتی دارای سند پیش مجوز 

دفن در آرامستان باغ رضوان مصوب و ابالغ شد.

وی گفت: به همین منظور سازمان آرامستان های 
شــهرداری اصفهان به صورت شفاف تعرفه های 
مصــوب در آرامســتان بــاغ رضــوان و مجموعــه 
ســاختمان های اداری، امــور متوفیــان و ســایر 
قسمت های مرتبط را اطالع رســانی کرده است و 
با اعمال نظــارت و کنترل هــای الزم تالش خواهد 
کرد در جهت تحقق عدالت و کاهش دغدغه های 

شهروندان گام بردارد.
مدیرعامــل ســازمان آرامســتان های شــهرداری 
اصفهان گفت: تمام خدمات در آرامستان ها صرفا 
بر اساس تعرفه های مصوب شورای اسالمی شهر 
انجام می شود و شهروندان نباید هیچ گونه مبلغی 

خارج از تعرفه های مصوب قانونی پرداخت کنند.
حاجیــان بــا بیان اینکــه شــهروندان می تواننــد 
نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را به سامانه 
۳۰۰۰۸۰7۰۰7 پیامک کنند، گفت: امکان خرید و 
فروش قبر در آرامستان ها توســط اشخاص وجود 
ندارد و برای کسانی که دارای سند پیش مجوز دفن 
گذاری قبور صرفا به بستگان درجه یک و  باشند، وا

پس از طی مراحل قانونی امکان پذیر خواهد بود.

حسین باغشیخی
گاهانــه در حال تغییر  هنرمندان دچــار معلولیت آ
شکل افکار هســتند و هنر در افراد دارای معلولیت 
نشــان دهنده حرکت به ســمت خود مختــاری در 
عرصــه فرهنــگ اســت. وقتــی بــه هنرمنــدان فکر 
می کنیم، معموال به مهارت، خالقیت و بینش آن ها 
توجه داریــم. در ذهن ما، هنرمندان مشــهور غالبا 
روی پایه هــای نبوغ قــرار می گیرند و عمدتــا از بقیه 
افراد جدا می شــوند. هنر در افــراد دارای معلولیت 
نشــان دهنده حرکت به ســمت خود مختــاری در 
عرصه فرهنگ اســت. هنرمندان دارای معلولیت 
گاهانــه در حال تغییر شــکل افکاری هســتند که  آ
همیشــه از آن هــا چنیــن انتظــاری را ندارنــد. ون 
گوگ، گویا، ماتیس، میکل آنژ، کریســتی براون و…

نمونه هایــی از بســیاران اســت تا رســیدن به فضه 
ریاضی ها، فاطمــه نصرآبادی هــا و.... در بین افراد 
دارای معلولیت، هنرمندانی وجود دارند که سعی 
می کنند محدودیت و معلولیــت را از خود بزدایند. 
هنرمندانی که شــرایط خود را پذیرفته اند، با خود 
کنار آمده انــد و با هنر خود باعث افتخار می شــوند. 
درگیر شــدن با هنرهای مختلف می توانــد در روند 
شکل گیری هویت مؤثر باشد. چه بسیار افرادی که 
در سرتاسر جهان، که با رسیدن به این نکات مهم، 
با وجود محدودیت های مختلف از نظر جسمی، 
توانسته اند بر همه سختی ها فایق آمده و نام خود 
را در شــکل گیــری هنــری تازه بــه معــرض نمایش 
بگذارند. این افراد همــواره برای همه مــردم دارای 
ارزش و فخر بسیار هستند و آثارشان باعث لطافت 
روح و آرامش روان آن ها است چون من وشما که به 
واسطه هنر دوستان معلول خودمان به وجودشان 
می بالیم. جامعه پذیری و اجتماع پذیری افراد دارای 
معلولیت اولین کارکرد هنر است و باعث می شود افراد 
معلول، اجتماعی شوند. دومین کارکرد هنر رسیدن 
به خودباوری و اعتمادبه نفس به عنوان شــهروند 
خالق و هنرمند اســت که می تواند به توانایی این 
افراد و تأثیرگذاری آن ها کمک کند. خودشکوفایی 
و کشف استعداد و زمینه بروز توانمندی ها یکی دیگر 
از مقوله هایی اســت که باعث می شود توانمندی 

مغفول مانده معلول بروز پیدا کند. 
کیــد بــر مــوارد مطروحــه، کاشــان بــا داشــتن  باتا
جایگاه های پرورش استعدادهای معلوالن، انجمن 
نابینایان وکم بینایان و دیگر جایگاه ها، ثابت کرده که 
مهم ترین کارکرد هنر این است که زمینه ای برای از 
خانه بیرون آمدن افراد دارای معلولیت با استفاده 
از هنر فراهم کند. حاال من وشماییم و رسالتی بلند 
وســترگ، چرا که این افراد با توجــه به نیازهایی که 
دارند مطالبات زیادی هم دارند و این مطالبات باید، 

کید می کنم »باید«، مطلوب ما باشد. امروز کاشان  تا
محور تفاخر در عرصه هنر معلوالن اعم از رشــته ها 
وگرایش های مختلف است، هنری در مسیر واالیش 
گیر و با حضور خود  و شیوه بیان مطالبه اثربخش، فرا
افراد دارای معلولیت، که اثرپذیری آن را بیشترخواهد 
نمود. به نظر می رسد قدرت تأثیرگذار رسانه به عنوان 
رکن رکین توسعه، در سپهر برنامه های بلند مدت 
خــود، می توانــد اســتعالی این نــگاه را ارمغــان آور، 
آنگونه که از رسانه های منطقه فرهنگی کاشان -نه 
فقط در یک هفته منتسب بدیشان بل در همه ایام 
تقویم -انتظار می رود که ایفــای نقش نمایند. یاد 
خبرنگار معلول ودوست بزرگوارم رضا بهار سبز، که 
گر شهری یا جامعه ای ساختیم که در  می گفت: »ا
آن حقــوق افــراد دچار معلولیــت هم رعایت شــده 
بود، کسانی که 1۰ تا 1۵ درصد جامعه را می سازند و 
به بیانی بزرگترین اقلیت محسوب می شوند، شک 
نکنید که حقوق همه افراد دیگر هــم در آن رعایت 
شده است«. گاهی در برابر هنر عزیزانمان، ما مردم، 
معلول تلقی می شویم.ما به واقع به نوشتن و گفتن 
واقعیت ها نیازمندیم. تنها این گونه است که تغییر 
اتفاق می افتد نه هیــچ بیراهــه دیگری. این هفته 
فرصت مغتنمی است برای ارج نهادن به تجارب و 
توانایی های هم نوعانی که با معلولیت های گوناگون 
دست و پنجه نرم می کنند، به نوعی برنامه ای است 
بــرای بازبینــی در اقدامات انجام شــده و نیــز وعده 
داده شده مبتنی بر کنوانسیون حمایت از حقوق 
معلوالن جهت احیا حقوق معلوالن و اصالح نوع 
نگرش عمومی نسبت به پدیده معلولیت در جامعه. 
روز و هفته معلوالن باعث شــد تا نگاهی دیگرگونه 
به این حوزه داشته باشم و تمام قامت خدمت همه 
هنرمندان معلول که بسیار از ایشان یادگرفته ام و ایضا 
هنرمندان شــهرم که پایمردانه در تعلیم وآموزش 
صاحبان ویلچرهای در مسیر کمال، کوشیدند ادب 
کنم و درود و احترام پیشــکش نمایم. شــاید روزی 
برسد که بلند بگوییم: در کاشان هنر نقش گرفت 
و معلولیت رنگ باخت… حتما کزاین غمان برسد 

کند. مژده بهار گر سالکی به رسم امانت، وفا
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
اسالمی شهر کاشان

هیچ شهری پرخطر نیست

تصویب بهای خدمات دفن در باغ رضوان اصفهان 

هنرمندان دچار معلولیت 
درحال تغییر شکل افکار هستند

خبر

  یادداشت میهمان

خبر

بــا آغــاز پویش ایرانــی ســبز هر ایرانــی یــک 
نهــال، 1۸۰ هکتــار از ذخیــره گاه جنگلــی 
شهرســتان ســمیرم در حرکتــی جهــادی 

جنگل کاری و احیا می شود.
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری  مدیــر 
گفت: ایــن پویــش بــا  اســتان اصفهــان 
مشــارکت جمعیــت هــالل احمــر، بســیج 
سازندگی، سازمان های مردم نهاد، مردم 
محلی و اداره منابع طبیعی اجرا می شود.

محمد علی کاظمی افزود: 11 استان کشور 
از جمله اســتان اصفهــان، دو شهرســتان 
ســمیرم و فریدونشــهر ۶۵ هــزار هکتــار از 
گــرس برخــوردار  ظرفیــت جنگل هــای زا

هستند.
وی گفت: اســتان اصفهان دارای ۴۵ هزار 
هکتار جنگل دســت کاشت اســت که این 
جنگل هــا به انــواع درختــان مقــاوم به کم 
آبی اسکوپاریا و ارژن زینت بخش شده اند.

کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری  مدیــر 
استان اصفهان افزود: عالوه بر جنگل های 
دســت کاشــت در مناطــق کویــری بــرای 
احیــا  و  کویــر  پیشــروی  از  جلوگیــری 
درختچه هــای کویــری ۳۰7 هــزار هکتــار 
گونه هــای مقــاوم بــا بیابان کاشــت شــده 

است.
 ۶۰ در  داغباشــی  جنگلــی  ذخیــرگاه 
کیلومتری جنوب ســمیرم مرز بین استان 
اصفهــان و چهــار محــال و بختیــاری واقع 

شده است.

ولی اهلل نصــر اصفهانی گفــت: بضاعت ما در 
دستگاه های دولتی برای کمک به معلوالن 
ناچیز است اما موسسات خیریه ایثار کرده و 

بهشت هایی را خلق می کنند. 
ولــی اهلل نصــر اصفهانــی مدیرکل بهزیســتی 
کــه  گفــت: خوشــحالم  اســتان اصفهــان 
امروز ایــن افتخــار نصیــب مــن شــده کــه در 
مجموعــه ای  دســت اندرکاران  خدمــت 
هســتم که عطر وجود آن ها نه تنها خانواده 
خودشــان بلکــه خانواده بــزرگ معلــوالن را 

هم فرا می گیرد.
وی با اشــاره به هفته معلوالن گفت: شــعار 
امســال »اســتفاده از توانمندی و اســتعداد 
کرونا بــا راهبــری و  معلــوالن در دوران پســا

مدیریت معلوالن« است. 
کــه از توانمنــدی و  ســعی مــا بر ایــن اســت 
اســتعداد های افــراد دارای معلولیــت بــه 
بهترین وجه استفاده کنیم تا فرصتی برای 
نمایــش مهارت ها و بروز توانایی این قشــر از 

جامعه فراهم شود.
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان با اشاره 
به افتتاح مرکز توانبخشــی کودکان بهشــت 
گفت: فرشــتگانی این مرکــز را بــرای کودکان 
بهشــتی معصوم ایجــاد کرده انــد کــه جــای 

تقدیر و تشکر دارد.
مرکــز  دســت اندرکاران این  گفــت:  وی 
خدمــات متنوعــی ارائــه می کنند که بســیار 
ارزشمند است. بضاعت ما در دستگاه های 
بــه هیــچ عنــوان  دولتــی ناچیــز اســت و 
تکافــوی نیــاز مددجویــان را نمی دهــد، 
و  کــرده  موسســات این چنینی ایثار  امــا 

بهشت هایی را خلق می کنند.
نصر اصفهانی با بیان اینکه بر خالف ما که با 
حکم سازمانی و با حقوق، فعالیت می کنیم، 
کــز، ازلــی اســت و  حکــم فعاالن اینگونــه مرا
باقیــات و صالحــات دارد، گفــت: مــا عضــو 
کوچکی از جامعه خادمان معلوالن اســتان 
اصفهان هستیم و افتخاری است که در این 

حوزه خدمت گزاری می کنیم.
وی بــا اشــاره بــه برخــی برنامه هــای هفتــه 
معلوالن گفت: نمایشــگاهی از آثار معلوالن 
با حضــور رئیس جمهور افتتاح می شــود که 
از 1۰ اثر برتر، ۳ اثر مربوط به اســتان اصفهان 

است.
محمــدزاده عضــو هیــات مدیــره انجمــن 
خیریه کودکان بهشت نیز در مراسم افتتاح 
گفــت:  انجمــن توانبخشــی این مجموعــه 
افتخار انجمــن خیریه کودکان بهشــت این 
اســت که ۵ ســال قبل با همت چند انسان 

دردمند راه اندازی شده است.
وی افزود: ۴۵۰ توانخــواه در این مرکز حضور 
کــه حــدود ۲۰۰ نفــر آمــوزش روزانــه  دارنــد 
می گیرند و مابقی خدمات مختلف حمایتی 

را دریافت می کنند.

گرس: پویش مردمی احیای زا

اجرای طرح پویش ایرانی 
سبز هر ایرانی یک نهال 

در سمیرم 

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان: 

بضاعت دستگاه های 
کمک  دولتی برای 

به معلوالن ناچیز است 

آزادی مددجوی ۷۲ ساله از زندان لنجان 

به مناسبت روز جهانی معلوالن، در ویژه برنامه بر بال 
فرشتگان از اعضای جامعه معلوالن در فضایی شاد و 

مهیج  با اهدای جوایز تجلیل به عمل آمد.
هاجر ابراهیمی مســئول باغ بانــوان پردیــس اظهار 
داشــت: طبــق جلســاتی کــه بــا جامعــه معلــوالن 
صورت گرفت، برنامه"بر بال فرشتگان" برنامه ریزی 
و اطالع رســانی ها بــه نحوی انجام شــد کــه اعضای 
جامعه  معلوالن و عموم جامعه بتوانند در این برنامه 

شرکت کنند.
مرضیه سادات معتمدی رئیس هیئت مدیره جامعه 
معلوالن اصفهان با اشــاره به ارتقای ســطح روحیه 
معلوالن در برنامه "بربال فرشتگان" گفت: بیشترین 
مشــکل اعضای انجمن معلــوالن دوری از اجتماع 
است که با کمک شهرداری برای اجرای ویژه برنامه ها 
و جشــن ها در مکان هایی همچــون بــاغ بانوان ها، 
می توانیــم فضایی ایجــاد کنیم تــا اعضا بتواننــد در 

جامعه حضور پیدا کنند.
در ادامه نفیسه گلشیرازی رئیس اداره امور تفریحی 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان به بیان کلیات این برنامه پرداخت و افزود: 
طبــق پیشــنهادی کــه از ســوی اداره تفریحــی بــه 

هیئت مدیره جامعه معلــوالن داده شــد، برنامه بر 
بال فرشــتگان در قالب یک برنامه مفرح بــا برگزاری 
مسابقات مختلف در ایستگاه های بازی متنوع در 
باغ بانــوان پردیس بــه دلیل مســطح بودن این باغ 
برگــزار شــد. در ادامه محمــد مهــدی کاظمی مدیر 
فرهنگسرای شریعت و عضو افتخاری جامعه معلوالن 
اصفهان ضمــن تبریــک و گرامیداشــت روز جهانی 
معلوالن تصریح کرد: طبق رویکرد اعضای شــورای 
اسالمی شــهر و شــهردار که رویکــردی عدالت محور 
است، امیدوارم معلوالن عزیز نیز بتوانند در طول سال 
از خدمات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و تفریحی به 

نحو  مطلوب بهره مند شوند.
در پایان نیز ســید محمد منصوری مشــاور استاندار 
در امور معلوالن و نائب رئیس هیئت مدیره جامعه 
معلوالن اصفهان با اشاره به حمایت های شهرداری 
تصریح کرد: شهرداری یکی از دستگاه هایی بوده که 
بیشتر از دیگران ما را حمایت و همراهی کرده  اند که 
براساس صحبت هایی که با اداره تفریحی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان صورت 
گرفته، مبنا بر این قرار داده شد تا چنین برنامه هایی، 

به صورت فصلی برگزار شود.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفت: برای 
خروج صنایع آالینده از شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان 
کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تصمیم گیری ها 

را انجام می دهد. 
ایــرج حشــمتی مدیــرکل محیــط زیســت اســتان 
اصفهان در خصوص پایش های روزانه شهرســتان 
اصفهــان بــرای بررســی آثــار آلودگــی هــوا، گفــت: در 
حال حاضر قریب به ۸۰۰ هزار پایش روزانه در ســطح 
شهرستان اصفهان توسط همکاران محیط زیست 
انجام می شود و برای حدود ۳۰ طرح پیگیری قضائی 

انجام شده و 1۳ واحد هم پلمب شده است.
وی گفــت: بــه طــور یقیــن در فصل ســرما و تــا پایان 
سال این پایش ها را به صورت شــبانه و روزانه انجام 
خواهیم داد و در صورتی که صاحبان صنایع به این 
مســئله توجه نکــرده و اقدامــات الزم بــرای کاهش 
آلودگی هوا را رعایت نکنند، به طور یقین پیگیری های 

قضائی برای آن ها انجام می شود.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفت: برای 
خروج صنایع آالینده از شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان 
کارگروه کاهش آلودگی هوای اســتان تصمیم گیری 
الزم را انجام می دهد که بیشترین آلودگی مربوط به 

اثر تجمعی کارخانجات آجر است.
وجود ۳۵۰ کارخانه آجر در اطراف شهر اصفهان

حشــمتی گفت: در حال حاضر ۳۵۰ کارخانه آجر در 
اطراف شهر اصفهان وجود دارد و به وسیله سازمان 
مدیریت برنامه ریــزی در مکانی خــارج از شــعاع ۵۰ 
کیلومتری اصفهان برای ایــن کارخانه ها جانمایی 
شده است و در این بخش پیگیری ها صورت می گیرد 
بــه محض اینکــه زیرســاخت های مناســب تعبیــه 
شود واحد ها باید به مرور زمان نسبت به این برنامه 

اقدامات الزم را انجام دهند.
وی گفت: قرار بود تا پایان سال بخشی از کارخانه های 
آجر به مکان های جانمایی شــده موردنظر منتقل 
شوند، اما متأسفانه نبود زیر ساخت های مؤثر باعث 
شده که این کارخانه ها هنوز از شعاع ۵۰ کیلومتری 
اصفهان خارج نشــده و به نوعی این کار قفل شــده 
است. مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر تنها کارخانه های آجر آالینده های شهر 
اصفهان نیستند، امیدوارم با درایتی که استاندار و 
کارگروه کاهــش آلودگی هوا انجــام می دهند با تهیه 
زیرساخت مناسب انتقال کارخانه های آجر به مکانی 

خارج از اصفهان انتقال پیدا کنند.

خبرخبر
همراه با معلوالن 
بر بال فرشتگان 

خروج صنایع آالینده 
کیلومتری اصفهان  از شعاع ۵۰ 
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با هدف تمرکز بر استان های کم برخوردار انجام شد؛ 

اعطای تسهیالت قرض الحسنه بدون بهره به 
اصحاب فرهنگ وهنر 

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با 
اشاره به تحقق اعطای تسهیالت 
قرض الحســنه بــدون بهــره برای 
اصحاب فرهنگ و هنر با حداقل تضامین، از ارسال 
اسامی ۶۳۰ متقاضی دریافت این تسهیالت به بانک 

عامل خبر داد. 
ســیدمجید پواحمدی با اشــاره به جزئیات ارسال 
لیســت ۶۳۰ متقاضی تســهیالت، گفــت: اصحاب 
فرهنگ و هنر بــدون تردیــد از جایگاه ویــژه ای برای 
توســعه فرهنگــی و اجتماعــی در کشــور برخــوردار 
هستند. در همین راستا حمایت از این قشر فرهیخته، 
توزیــع عادالنــه منابــع و کــم کــردن دغدغه هــای 
معیشــتی و درمانی آنهــا از جمله اهدافی اســت که 

صندوق اعتباری هنر دنبال می کند.
     تحقق اعطای تسهیالت قرض الحسنه و 

بدون بهره برای استان های کم برخوردار
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در ادامه افزود: 
تحقق بخش مهمی از این اهداف با اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه و بدون بهره با تمرکز بر استان های کم 
برخوردار در نتیجه همکاری صندوق و بانک عامل 
به عنوان اولین بانک بدون شعبه میسر شده است.

وی تصریح کرد: این تسهیالت به منظور تأمین و رفع 
احتیاجات ضروری اعضای صنــدوق اعتباری هنر 
در چارچوب مقررات بانکی بــا حداقل تضامین و با 
اســتفاده از منابع اعتباری  صندوق اعتباری هنر در 

بانک عامل پرداخت می شود. 
     به حداقل رساندن تضامین برای استفاده از 

تسهیالت بانکی برای اصحاب فرهنگ و هنر
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مواردی که همواره 
اعضای صندوق در روند دریافت تسهیالت مطرح 
می کردند مربوط به شروط سخت گیرانه بانک ها برای 
ضمانت وام های پرداختی بــود. از این رو ما با بانک 
عامل به توافق رسیدیم تا با ارائه صرفا دوسفته این 

وام را به اعضای صندوق پرداخت کنند.
مدیرعامــل صنــدوق اعتبــاری هنــر افــزود: مبلــغ 
پیشــنهاد  بــه  توجــه  بــا  پرداختــی  تســهیالت 
کل فرهنــگ و  معاونت هــای ذی ربــط، ادارات 
ارشــاد اسالمی اســتان ها، خانه های تخصصی و با 
درنظرگرفتن شــرایط متقاضی در کمیتــه اعتبارات 
تعیین و از مبلغ  هشــت میلیون تومان و به صورت 

ضروری و معیشتی شروع خواهد شد.
کید وزیر فرهنگ بر تقویت حوزه اقتصاد       تا

فرهنگ و هنر
پوراحمدی با اشاره به اعطای تسهیالت کارآفرینی 
بمنظور توانمندسازی اعضای صندوق اعتباری هنر 
گفت: یکی از مهمتریــن برنامه های محمد مهدی 
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تقویت حوزه 
اقتصاد فرهنگ و هنر اســت. بر این اساس بمنظور 
توانمندسازی هنرمندان بدنبال ایجاد هسته های 

کارآفرینی هنر هستیم.
     پرداخت وام اشتغالزایی به اعضا

به گفته وی، اعضای صنــدوق می تواننــد در قالب 
گروه های چند نفره کسب و کار خود را مانند کارگاه، 
گالری و... راه اندازی و به آنها وام اشتغالزایی پرداخت 
خواهد شد. برنامه ریزی های الزم در این خصوص 
انجام شده است که خبر و جزییات آن بزودی اعالم 

خواهد شد.
     توجه به مسائل معیشتی اصحاب فرهنگ و 

ضرورت حمایت از این قشر
بــه گزارش ایرنــا، توجه بــه مقوله فرهنگ، مســائل 

معیشتی اصحاب فرهنگ و هنر و ضرورت حمایت 
از این قشــر فرهیخته یکی از مهمترین اولویت های 
دولت سیزدهم است. از این رو اتخاذ سیاست های 
حمایتی متناسب با منزلت پرچمداران فرهنگ و هنر 
کشور، توزیع عادالنه امکانات و رونق اقتصاد فرهنگ 
و هنر از محوری تریــن برنامه هــای وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در دولت مردمی اســت که بارها بر آن 

کید شده است. تا
صندوق اعتباری هنر به عنــوان یکی از مهمترین 
نهادهــای متولــی حمایــت از فعــاالن فرهنگــی و 
هنری کشور ضمن سیاست گذاری در این مسیر، 
اقدامات جدی در مسیر  ارائه خدمات حمایتی، 
بیمه تأمیــن اجتماعــی، بیمــه درمــان تکمیلی، 
ح تکریــم و کمــک مســتمری در  تســهیالت وطــر
زمینـه بسترسـازی میان مدت و بلند مدت بـرای 
شــکوفایی اقتصــاد فرهنــگ و هنــر را از ابتــدای 
فعالیت این صندوق در ایــن دوره تصدی محمد 
مهــدی اســماعیلی در وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی در دولت ســیزدهم بـــه عمــل آورده که از 
آن جملــه می تــوان بــه تحقــق ارائه تســهیالت به 

اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه اشاره کرد.
     پرداخت تسهیالت قرض الحسنه و ضروری

حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه و توزیع 
عادالنــه منابــع در قالب اعطای تســهیالت قرض 
ح یادمــان( بــا تمرکــز  الحســنه بــدون بهــره )طــر
براستان های کم برخوردار از جمله اهدافی است 
که صندوق اعتباری هنر دنبال می کنــد. از این رو 
با انعقــاد تفاهــم نامه با بانــک عامل تالش شــده 
است تســهیالت بلندمدت، ارزان قیمت)کارمزد 
۲ درصد درســال( بــا حداقــل تضامیــن در اختیار 

هنرمندان قرارگیرد.
از جمله اهداف انعقاد قرارداد با بانک عامل: توزیع 
متوازن منابع مالی در سراسر کشور، افزایش کمی و 
کیفی تسهیالت قرض الحسنه به اعضا، حمایت از 
تولیــدات و آفرینش های فرهنگی و هنــری با هدف 
اعتالی اقتصاد فرهنگ و هنر و نیز ایجاد زمینه توانمند 
ســازی فعاالن فرهنگی و هنری کشــور عنوان شده 
اســت. در مرحلــه نخســت ۶۳۰ نفــر بــرای دریافــت 
تسهیالت به بانک عامل معرفی شده و این روند در 

مراحل بعدی هم ادامه خواهد داشت.

حــدود ده مغــازه و فروشــگاه در میــدان نقش جهان 
اصفهان به بهانه تغییر دکوراسیون به بافت این میدان 

آسیب رسانده اند. 
میدان امام اصفهــان یا همان نقش جهان ســال ها 
تنها اثر ثبتی جهانی نصــف جهان بود؛ یــادگاری از معمــاری صفویه که 
هیچ گردشگر داخلی و خارجی فرصت بازدید از آن و ساعتی قدم زدن در 
بازارچه هایش را از دست نمی دهد. مکانی که میعادگاه مردم اصفهان در 
حساس ترین روز های سال و مهمترین وقایع سیاسی- اجتماعی بوده و 
همیشه یکی از بهترین انتخاب ها برای دمی آسودن در پهنه ای به وسعت 
تاریخ. میدان امام، اما هیچ گاه از گزند افراد غافل درامان نبوده، دو دهه 
پیش قدکشــیدن عمارت جهان نما، این اثر تاریخی را درخطــر حذف از 
میراث جهانی یونسکو قرار داد، در این سال ها بلندمرتبه سازی های بی 
ضابطه بار دیگر دوستداران میراث فرهنگی را نگران حریم بصری میدان 
نقش جهان کرد؛ کارشناسان بار ها از رطوبت و نم زدگی دیوار های برخی 
قسمت های آن اظهار نگرانی کردند و امروز مغازه دارانی را می بینیم که 
به جای مرمت دست به تخریب مغازه هایشــان زده اند آن هم با ادعای 

دکوراسیون جدید.
      آسمان و ریسمان بافی برای خدشه زدن به یادگار تاریخی

در بازارچه های منتهی به میدان دیدن آجر های قدیمی دیوار در برخی 
مغازه های فروش صنایع دستی شگفت زده ام کرد؛ به سراغ برخی از آن ها 

رفتم و در این باره پرس و جو کردم.
در یکی از مغازه ها فروشنده گفت: الیه های گچ دیوار را تراشیده ایم تا به 

آجر های صفوی برسیم و این اصالت را به مشتری خود نشان دهیم.
مغازه دار دیگری گفت: گردشگران امروز طرح های جدید را می پسندند، 
تلفیق معماری گذشــته در کنار طرح هــای جدید معماری بــرای آن ها 
جذاب است؛ و مغازه دار دیگری گفت: دیوار های مغازه ما آسیب ندیده 
بلکه به عمد آجر های قدیمی دیوار را نمایان کرده ایم تا به نوعی دکوراسیون 

را تغییر داده باشیم و توجه مشتری را جلب کنیم. 
     هرگونه تغییر در بنا، فقط با مجوز میراث فرهنگی

محمدعلی هاشمی مسئول حفاظت پایگاه میراث فرهنگی شهرستان 
اصفهان گفــت: حدود 1۰ فروشــگاه در میــدان نقش جهان و بــازار بزرگ 

اصفهان به بهانه بازسازی و طراحی دکوراسیون جدید، آسیب دیده اند.
وی ادامه داد: پس از شناسایی واحد های متخلف به مالکان آن ها اخطار 
گر ایــن افراد  داده و مدت مشــخصی برای رفع تخلــف اعالم می شــود و ا
اقدامی به منظور رفع تخلف نکردند با تشکیل پرونده قضایی موضوع را 
پیگیری می کنیم. مسئول حفاظت پایگاه میراث فرهنگی شهرستان 
کنون نیز سه پرونده قضایی در این زمینه تشکیل  اصفهان گفت: هم ا
شده است. هاشمی بیان کرد: هر تغییراتی که مالکان در میدان امام اعمال 
کنند، بایستی با نظارت و مجوز اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی باشد و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.
وی اظهار کرد: میدان امام یک بافت تاریخی است که گردشگران زیادی 
را به خود جذب می کند به همین دلیل مالکان باید مراقب باشند تا تغییر، 

بازسازی و طراحی دکوراسیون جدید به این اثر تاریخی آسیب نرساند.
گر  مسئول حفاظت پایگاه میراث فرهنگی شهرســتان اصفهان افزود: ا
مالکان واحد ها قصد تغییر فضای کاری خود را داشــته باشند، ناظران 
متخصص از میراث فرهنگی به آنان معرفی می شوند تا به صورت رایگان 

مشاوره کارشناسی ارائه کنند.
     مرمت واحد ها فقط به منظور رفع آسیب، مجاز است 

علیرضا قلی نــژاد معــاون فنــاوری و کاربردی ســازی پژوهشــگاه میراث 
فرهنگی و گردشــگری گفت: میدان امام یک اثر ثبت شــده ملی و حتی 
جهانی است و هیچ کس با هیچ عنوان یا دلیلی حق تغییر در ظاهر آن را 
هم ندارد. وی گفت: بر این اساس تغییر مغازه ها در حاشیه میدان، فقط 
در صورتی امکان پذیر اســت که به منظور رفع آســیب در مغــازه و اصالح 
امور باشد. معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری اضافه کرد: به این معنی که دکوراسیون مغازه ای نیاز به تعمیر 

داشته باشد و البته این عمل هم با رعایت قوانین مربوط صورت بگیرد.
گر فردی بخواهد در میدان امام دکوراسیون مغازه اش  قلی نژاد اضافه کرد: ا
را تغییر بدهد باید به اداره میراث فرهنگی مراجعه کند، سپس کارشناس 

مغازه را مشاهده می کند و در صورت نیاز مجوز های الزم صادر می شود.
گر تغییر دکوراسیون غیرقانونی انجام شود، قطعا برخورد  وی بیان کرد: ا
قانونی خواهد شد و پرونده هایی هم که در این زمینه تشکیل شده ناظر 
بر این مدعاست. هر اثر تاریخی و باســتانی که در فهرست میراث ملی یا 
جهانی شماره ثبت می گیرد باید طبق اصولی حفاظت و نگهداری شود 
و در واقع اصالت اثر از هر نوع سودجویی و منفعت طلبی اقتصادی مهمتر 
است. اتفاقات گاه و بیگاهی که در حریم و ظاهر چنین آثاری در اصفهان 
رخ می دهد نشانه ای از بی توجهی برخی مردم و مسئوالن به این موضوع 
است. گویا هر بار باید تخلفی در بوق و کرنای رسانه ها و فضای مجازی دیده 
و شنیده شود تا با فشار دوستداران میراث فرهنگی و افکار عمومی جلوی 

ادامه آن گرفته شود.

تیشه به ریشه نقش جهان به بهانه تغییر دکوراسیون 

خبر

میراث 
تاریخی

دبیران علمی جایزه سراسری نمایشنامه نویسی 
کمدی خندستان پس از بررسی آثار رسیده و اعالم 
اسامی راه یافتگان، به تحلیل وضعیت و سطح آثار 

دریافتی این جشنواره پرداختند.
به گزارش ستاد خبری سومین جشنواره بین المللی 
نمایشنامه نویسی خندستان، دبیر علمی بخش 
نمایشنامه نویسی این جشنواره با اشاره به استقبال 
خوب و خارج از تصور نمایشنامه نویسان، گفت: 
واقعیت این است که تعداد آثاری که به دبیرخانه 
جایزه ارســال شــد ذهنیــت اولیه مــا را نســبت به 
استقبال نمایشنامه نویسان حوزه کمدی کامال 
عوض کــرد یعنی ما فکــر نمی کردیــم با ایــن تعداد 
متن مواجه شویم. تعداد ۳۶۰ اثر در بخش تألیفی 
و 11۵ اثر در بخش اقتباسی یعنی ظرفیت بالقوه ای 
کنده و پنهان  در ادبیات نمایشــی ما به شــکل پرا
وجــود دارد و حاال با امکانی که جایزه خندســتان 
برای شناسایی و مجموع کردن آن فراهم آورده قرار 
است به فعل تبدیل شود. این، اصلی ترین انگیزه ما 
در ضرورت تداوم جایزه خندستان است. در واقع 
مهم ترین رویداد، شناخت ما از وضعیت این نوع از 
درام طی سال های اخیر بود که هم به شکل آماری 

و هم تحلیلی به یک نتیجه قابل تعریف رسیدیم.
جمشــید خانیان با اشــاره به کیفیت آثار رسیده، 
افزود: طنز نویسی، طنز نمایشی و کمدی نوشتن 
ضمن اینکــه نیاز بــه شــناخت اصــول و قواعد این 
نــوع از ادبیــات دارد بــه طنــازی در جوهــره وجــود 
نویســنده هم احتیاج دارد. این ویژگی مهم همه 
نویسندگان آثار طنز و کمدی است. کمدی برای 
آفریده شــدن، به جــز دانش قواعــد به یــک انرژی 
دوبرابر در خلق موقعیت ها، آدم ها و رویدادها نیاز 
دارد. مجموع اینها، یعنی شناخت نویسندگان از 
ســاختار درام و کمدی درام و بعد هم داشــتن این 
جوهره ی طنازی، کیفیــت اثر را رقــم می زند. این 
تجربه ما در خوانش ۴7۵ اثر رســیده به دبیرخانه 

جایزه است.
     کیفیت و سطوح علمی پژوهشی متفاوت 

در آثار
دبیــر علمی بخــش پژوهــش ســومین جایــزه 
نمایشنامه نویسی کمدی خندستان نیز با اشاره 
به استقبال دور از انتظار هیئت داوران برای بخش 
پژوهش این جشنواره، گفت: تعداد و کیفیت آثار 
ارسال شده برای این بخش موجب شگفت زدگی 

هیئت داوران شده است.
لیال پرویــزی کارگــردان گفــت: متأســفانه ملت ما 
ضعف بزرگــی در زمینه ثبــت و ضبط وقایــع دارند 

کــه می تــوان بــه آن بــه مثابه یــک ضعــف تاریخی 
نگریست که همواره بیش از هر حوزه دیگری در حوزه 
پژوهش خود را نشان داده است، به همین دلیل 
انتظار نداشــتیم که در بخش پژوهش جشــنواره 
خندستان نیز استقبال چندانی از سوی مخاطبان 

صورت بگیرد.
این مدرس و پژوهشــگر تئاتر افزود: خوشــبختانه 
برخالف آنچــه تصــور می کردیــم اســتقبال خوبی 
صــورت گرفــت و حــدود ۵۸ اثــر در ایــن بخــش به 
دبیرخانه ارسال شــد که ۴1 اثر به بخش پژوهش، 
جستار و تجربه نگاری و 17 اثر به بخش جایزه استاد 

مهدی ممیزان تعلق دارد.
کیفیــت و ســطوح  آثــار  بابیان اینکه ایــن  وی 
کیــد کرد: این  علمی پژوهشــی متفاوتی دارنــد، تا
تنــوع در مدیــوم به ویــژه در بخــش جایــزه اســتاد 
مهدی ممیزان باعث شد آثار بسیار متنوع باشد و 

هیئت داوران شگفت زده شوند.
به گفتــه پرویــزی، آثار در ایــن بخــش در دو بخش 
مقالــه و تصویــر )فیلــم، هنرهــای تجســمی و 
زیرمجموعه هــای آن( مــورد ارزیابــی و داوری قــرار 
گرفت که در نهایت ســه مقاله در بخــش مقاالت و 

چهار اثر در بخش تصویر به مرحله نهایی راه یافت.
وی درباره میزان استقبال پژوهشگران از این بخش 
نیز توضیح داد: در بخش مقاالت، جستار و تجربه 
نگاری مشــخصا رغبــت پژوهشــگران به نوشــتن 
مقاله نسبت به جستار و تجربه نگاری بیشتر بود و 
شاهد این مدعا هم تعداد آثار رسیده در این بخش 
است. در بخش جایزه اســتاد مهدی ممیزان نیز 
تنوع آثار زیــاد بــود و گرایش به ســمت تهیه فیلم، 
گزارش و مصاحبه بود. سومین جشنواره نمایشنامه 
نویسی کمدی خندستان به همت دفتر تخصصی 
تئاتر اصفهان )تاالر هنر( وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان و حــوزه 
هنــری اصفهــان در حــال برگزاری اســت و مراســم 
اختتامیه این جشــنواره روز پنجشــنبه هجدهم 
آذرماه 1۴۰۰ با معرفی برگزیدگان در تاالر هنر اصفهان 

برگزار خواهد شد.

برگزیدگان نخســتین مهرواره بین المللی نقاشــی 
اربعین در سه گروه ســنی مختلف، از سوی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان 

معرفی شدند. 
برگزیدگان نخســتین مهرواره بین المللی نقاشــی 
اربعین در سه گروه ســنی مختلف، از سوی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان 
معرفی شدند. از میان ۲هزار اثر رسیده به بخش ملی 
و بین الملل این مهــرواره، 1هــزار و ۵۵۰ اثر به بخش 
ملی و ۴۵۰ اثر به بخش بین الملل اختصاص داشت.

هیــأت داوران ایــن مهــرواره شــامل معصومــه 
فاضلی مقــدس، نــادر فاطمــی، مریــم حســینی و 
مهتاب خاموشــیان پیشــتر 1۰ اثــر را به عنــوان برتر 

اعالم کردند.

بر همین اســاس، محمدانیــس یحیی 1۴ ســاله و 
ریان خلیل عبداهلل 17 ســاله هر دو از کشور لبنان، 
ســیدعلی رضا حســینی 11 ســاله از تهــران، ســونیا 
افسانه 1۶ ســاله از اردبیل، سیده الناز میرحسینی 
7 ســاله از مشــهد مقــدس، مهشــید قاســمی 1۲ 
ساله از کهریزسنگ اســتان اصفهان، فاطمه زهرا 
صفری شــیرزی ۸ ســاله از اصفهــان، مبینــا امینی 
1۶ ساله از نجف آباد اصفهان، آیناز کیانپور 1۰ ساله 
از فوالدشــهر اصفهــان و ملیکا طاهــری 1۴ ســاله از 
گزوبرخوار اصفهان به عنوان نفــرات برتر معرفی و با 

اهدای نشان طال از آنان تقدیر شد.
هیأت داوران همچنین۹۰ اثر شامل ۳۰ اثر را در گروه 
سنی ۵ تا ۹ سال، ۳۰ اثر را در گروه سنی 1۰ تا 1۲ سال 
و ۳۰ اثر را در بخش 1۳ تا 1۸ ســال بــه عنوان برگزیده 
انتخــاب و با اهــدای مدال طــال، نقــره و برنــز از آنان 

قدردانی کردند.
این فراخوان با هدف نشــر و ترویج مفاهیــم واالی 
تربیتی، عهد با شهدا، تحکیم و نمایش پیوند های 
عمیق از عاشورا تا ظهور منجی و ایجاد بستر مناسب 
بــرای بروز و شــکوفایی اســتعداد های هنری قشــر 
آینده ساز جهان از سوی کانون پرورش فکری استان 

اصفهان منتشر شده بود.

خانه کتــاب و ادبیات ایران در اولین نمایشــگاه 
مجازی کتاب اصفهان، خدماتی را به ناشران و 

عالقه مندان به کتاب ارائه می کند. 
معاونت امــور فرهنگــی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی به همت خانــه کتــاب و ادبیات ایران، 
یارانــه ای را بــه نمایشــگاه های مجــازی کتــاب 
اســتانی تخصیــص داده اســت؛ بناســت تــا 
بــا همــکاری شــرکت ملــی پســت جمهــوری 
اسالمی ایران در اولین نمایشگاه مجازی کتاب 
اصفهان خدمات ویژه ای به ناشران عرضه شود.

ســامانه پســت کتــاب در نمایشــگاه مجــازی 
کتاب اســتانی، خدمات ســرویس »سفارشی« 
را با کیفیت ســرویس »پیشتاز« به ناشــران ارائه 
می دهــد؛ همچنیــن محموله هایــی بــا قیمت 
کتور کمتر از ۳۰ هزار تومان نیز به صورت رایگان  فا

ارسال خواهد شد.
در سامانه پســت کتاب، ارســال هر بســته تا دو 

کیلوگرم به مبلغ 7 هــزار تومان بــوده و در هزینه 
ارســال بســته هایی بــا بیــش از دو کیلوگــرم، 1۵ 

درصد تخفیف اعمال خواهد شد.
ناشران برای کسب اطالعات بیش تر می توانند 
با پشتیبانی نمایشگاه مجازی کتاب استانی به 

شماره ۹1۰۰۹۸۹۸ـ۰۲1 تماس بگیرند.
خانه کتــاب و ادبیات ایران بــا حمایت معاونت 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با 
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان، اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان 
اصفهان )پانزدهمین نمایشــگاه کتاب استان 
اصفهان( را با هدف فراهم کــردن زمینه حضور 
بیشــتر ناشــران نســبت به نمایشــگاه فیزیکی، 
امــکان توزیع عادالنــه یارانــه حمایتــی در تمام 
نقاط استان و کمک به توزیع مناسب کتاب در 
سطح کشــور از بیستم تا بیست وششــم آذرماه 

١٤٠٠ به مدت هفت روز برگزار خواهد کرد.

دبیران سومین جایزه نمایشنامه نویسی کمدی خندستان:

استقبال خوب، اصلی ترین انگیزه  تداوم جایزه  خندستان

معرفی برگزیدگان نخستین مهرواره بین المللی نقاشی اربعین 

کتاب اصفهان  خدمات سامانه پست در نمایشگاه مجازی 

خبر

نقاشی

خبر

سیزدهم آذر امسال مصادف با چهلمین سالگرد 
درگذشــت اســتاد بزرگ آواز ایران مرحــوم جالل 
تاج اصفهانی اســت.  به همین مناســبت برای 
نخســتین بار عکســی دیده نشــده از آن اســتاد 
اخــالق منتشــر می شــود کــه مربــوط بــه ســال 
1۳۴۰ هجری خورشــیدی اســت.  این عکس را 
پیشکسوت روزنامه نگاری و نخستین مدیر روابط 
عمومی سازمان آب و فاضالب اصفهان، استاد 
کبر میرشــمس در اختیار گنجینه و مرکز اسناد  ا
آبفای استان اصفهان گذاشته است تا در این موزه 
به نمایش درآید.  در این عکس به ترتیب از سمت 
راست حسن کلباسی معاون دبیرستان صائب 
و رییــس ســازمان رهبری جوانــان، رضــا ورزنده 
کبر میرشمس خبرنگار جراید  استاد موسیقی، ا
اصفهان و اســتاد جالل تاج اصفهانی خواننده 

نامدار اصفهان دیده می شوند.

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
اسالمی گفت: میراث فرهنگی استان اصفهان 
در معــرض خطــرات جــدی قــرار گرفته،مــا بــه 
وزیر میراث فرهنگی پیشــنهاد دادیــم که برای 
اســتان اصفهان مدیــرکل ویــژه تعیین شــود.  
امیرحسین بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی پیرامون سفر وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اصفهان 
گفت: مــن چندین بــار از آقــای ضرغامــی، وزیر 
میراث دعوت کردم که به اصفهان ســفر کنند 
و ایشان هم نسبت به این موضوع مصمم بودند، 
اما ســفر خود را موکول کردند به پس از انتصاب 
مدیرکل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهان که 
هنوز مدیرکل تعیین نشده و بنابراین جزئیات 
ســفر وزیر میــراث به اصفهــان هنوز مشــخص 
نیســت. وی پیرامون شــرایط مدیــرکل جدید 
گفــت: پیشــنهادی کــه مــن زمانــی کــه آقــای 
ضرغامی بــرای گرفتــن رای اعتمــاد به مجلس 
و کمیســیون فرهنگــی آمدنــد به ایشــان دادم 
و ایشان هم نسبتا با آن موافق بود و همچنین 
در سفر کمیسیون فرهنگی مجلس به اصفهان 
همه اعضای این کمیسیون نسبت به آن نظر 
مثبت داشتند، تعیین اداره کل میراث فرهنگی 
استان به عنوان اداره کل ویژه و مدیرکل میراث 
اصفهان به عنوان مدیرکل ویــژه بود. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
دلیل ایــن موضوع این اســت کــه اصفهان هم 
در زمینه میراث فرهنگی گستره وسیعی را در بر 
می گیرد هم در زمینه صنایع دستی، شاخه ها 
و رشته های بسیار متنوع صنایع دستی در آن 
وجــود دارد و هــم از نظــر گردشــگری ظرفیت و 
زمینه و پتانسیل باالیی دارد و بنابراین اعضای 
کمیســیون فرهنگــی به ایــن نتیجــه رســیدند 
که ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اصفهان باید به طور ویژه اداره شود. 
وی در توضیــح مدیــرکل ویژه میــراث فرهنگی 
گفت: مثل استان خوزستان و استان سیستان 
و بلوچستان که استاندار ویژه برای آن ها تعیین 
شــد، پیشــنهاد کردیم که مدیرکل ویــژه برای 
اصفهان تعیین شود؛ این مدیرکل ویژه می تواند 
حکــم مشــاور وزیــر داشــته باشــد، اختیاراتــی 
بیشــتر داشــته باشــد، به صورت چند اداره ای 
اداره شــود و  امتیازاتی از این دست البته این ها 
همــه درخواســت مــا بــوده و امیدواریــم آقــای 
ضرغامی توجه کرده و قبول کنند. بانکی پور با 
بیان اینکه میراث فرهنگی اصفهان در خطر است 
گفت: انتظاری کــه مــا از وزارت میراث فرهنگی 
داریم، رســیدگی جدی به آثار و میراث تاریخی 
اصفهان اســت که در معرض خطرات جدی از 
جمله فرونشســت قرار گرفته اند. همچنین با 
توجه به اینکه میراث و آثار ارزشمندی در شرق 
اســتان اصفهان بی صاحــب و رهــا مانده اند از 
وزارت میــراث فرهنگــی خواســته ایم کــه اداره 
میراث فرهنگی چهار شهرستان جدیدی که در 
اصفهان تشکیل شده اند، هرچه زودتر تعیین 
تکلیف شوند. وی درباره زمان تعیین مدیرکل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت: ظاهرا 
وزیر میراث فرهنگی گزینه خود را انتخاب کرده و 

کنون منتظر تایید استانداری است. ا

انتشار یک عکس 
از استاد جالل تاج اصفهانی

 پس از ۶۰ سال

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی: 

ظرفیت های ویژه اصفهان
 نیازمند انتصاب مدیرکل

 میراث فرهنگی است 

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

شماره: 1400۶030۲00۶00۵801، تاریخ: 1400/0۹/10، باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل سند 3۶401 مورخ ۹۹/0۷/03 دفتر 3۲۲ 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 اصغر قاسمی خوزانی به شناسنامه 
شماره 3۶0 کدملی 1141۶0۹۶۲۲ صادره فرزند رحیم نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 110/۵0 مترمربع پالک شماره 1۵1 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 
3۶401 مورخ ۹۹/0۷/03 دفتر 3۲۲ 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 بال 
منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم فاطمه بیگم جمشیدی خوزانی به شناسنامه شماره 
1۵۵ کدملی 1141۶۶۲۲۶4 صادره فرزند عبداله نسبت به ۲ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
110/۵0 مترمربع پالک شماره 1۵1 فرعی از 84 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: 1400/0۹/1۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/0۹/30 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 1۲34۷10 / م الف

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

رای شماره 1400۶030۲0۲۶0088۵3 مورخ 1400/0۶/۲۹ هیات 4 آقای مجید عباسی اسکندری 
به شناسنامه شماره 3۷۹0 کدملی 1۲8۵1۶8۷۵۵ صادره از اصفهان فرزند حیدرقلی نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 1۹۲ مترمربع پالک 1۵18۹ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان از سند 33۶۶۷، ۹8/04/۲۶ دفترخانه 3۵۷، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/30، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/0۹/1۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
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سال پنجم - شماره 

دوشنبه  1۵  آذر 1۴۰۰ - 1 جمادی االول 1۴۴۳

۶ دسامبر     2۰21 ورزش6
گل گهر -۴ سپاهان ۲ 

تنبیه صدرنشین در سیرجان
تیم فوتبال سپاهان در روزی که 
انتحاری و احساسی بازی کرد، 
متحمــل شکســتی ســنگین در 

سیرجان شد.
در چارچــوب رقابت هــای هفته هشــتم لیگ برتر 
فوتبال، از ســاعت 1۵ تیم های گل گهر و سپاهان 
در ورزشــگاه شــهید قاسم سلیمانی ســیرجان به 
مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با پیروزی ۴ بر ۲ 

گل گهر به پایان رسید.
حســاس ترین دیــدار هفته هشــتم لیــگ برتر در 
حالی در ســیرجان آغاز شــد که در همان ابتدای 
کار این گل گهر بود که روی یک ارســال از ســمت 
چپ توسط ســهرابیان به گل رسید تا خیلی زود 
بتوانــد مدیریــت بــازی را در دســت بگیــرد. پس 
از این گل، میزبان که با یک گل پیش افتاده بود 
هوشــمندانه عقب کشید و این ســپاهان بود که 
با ارائه یک بازی انتحاری و احساســی برای زدن 
گردان نویدکیــا  گل تســاوی تــالش می کــرد. شــا
روی یکی از حمــالت خود صاحب ضربــه پنالتی 
شــدند و ایــن موقعیــت را داشــتند که بــازی را در 
نیمه نخست به تساوی بکشانند اما این شهریار 
مغانلو بود کــه ضربه پنالتــی را از دســت داد تا نه 
تنها بازی به تســاوی کشــیده نشــود بلکــه چند 
دقیقه بعد ایــن گل گهر باشــد کــه روی یک ضد 
حمله گل دوم را به ثمر برساند. در حالی که پس 
از گل دوم گل گهر، سپاهان چند موقعیت خوب 
برای به حداقل رســاندن اختالف داشــت اما دو 
صحنه مشــکوک به پنالتی را داور برای ســپاهان 
خطا نگرفت تا نیمه نخســت با همــان دو گل به 

پایان برسد.
سپاهان در نیمه دوم با به زمین آمدن شهباززاده 
هجومی تر شد و به دنبال جبران نتیجه بود اما باز 
هم روی یک اشــتباه این بار از ســوی گولسیانی، 
گل گهــر صاحب یــک موقعیــت تک به تــک و گل 
سوم باز هم توســط تیکدری شــد. با این حال اما 
ســپاهان این گل را خیلی زود توســط اسماعیلی 
فــر جبــران کــرد تــا اختــالف همــان دو گل بماند. 
سپاهان در ادامه با به زمین آمدن خلعتبری سعی 
داشت بیشــتر از حریف خطا بگیرد و روی ضربات 
آزاد موقعیت گل ایجاد کند اما این ترفند هم برای 

سپاهان مثمرثمر نبود تا در دقیقه ۸۰ بار دیگر روی 
یک ضد حمله، گل گهــر گل چهارم را هــم به ثمر 
برســاند. با این حال در حالی که بــازی می رفت با 
پیروزی ۴ بر یک گل گهر به پایان برسد، سپاهان 
روی یکی از موقعیت های زیادش در این بازی بار 
دیگر توسط اســماعیلی فر به گل رســید تا نتیجه 

پایانی، پیروزی ۴ بر ۲ گل گهر باشد.
بدین ترتیب سپاهان در روزی که بی محابا حمله 
کرد، روی ضد حمالت مغلوب شد و ۳ امتیاز بازی 
را از دست داد تا صدر را هم همراه با نتیجه تقدیم 

به گل گهر کند.
     سپاهان فراتر از ایران است

ســرمربی تیــم فوتبــال گل گهــر ســیرجان گفــت: 
کتیکی به فوتبال ایران  بابت این بازی جذاب و تا

و همچنین هر دو تیم تبریک می گویم.
 امیر قلعه نویی در نشســت خبری پس از پیروزی 
پرگل مقابل سپاهان اظهار کرد: بازیکنانم را بابت 
ارائه یک فوتبال مردانه و عاشقانه ستایش می کنم 
و هرچــه در تــوان داشــتند را برای این پیــروزی در 
زمین گذاشــتند، امیدواریم این رونــد خوب مان 

ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به شرایط تیمش در این دیدار، افزود: 

سپاهان را آنالیز کرده بودیم و تا جایی که توانستیم 
ارتباط خط هافبک و مهاجمان سپاهان را قطع و 
کناره های زمین را تا حدودی کنترل کردیم، برخی 
فرصت هایمــان تبدیــل بــه گل نشــد امــا بچه ها 
کتیکــی را به خوبــی انجــام دادنــد.  دســتورات تا
کتیکی بــه فوتبال ایران  در کل بابت ایــن دیــدار تا

تبریک می گویم.
ســرمربی تیــم فوتبــال گل گهــر خاطرنشــان کــرد: 
ســپاهان بهترین تیم آســیا و فراتر از ایران اســت، 
به این نتیجه نگاه نکنید. فوتبال فراز و نشیب زیاد 
گر پنالتی ســپاهان گل می شد شاید  دارد و حتی ا

نتیجه برعکس رقم می خورد.
وی با اشــاره به بودجــه کم تیم گل گهــر، خواهان 
فاش شــدن قــرارداد تیم ها شــد و تصریح کــرد: از 
ســازمان لیــگ می خواهــم قــرارداد همــه تیم هــا 
از جملــه گل گهــر را اعــالم کنــد و تصاویــر آن را بــه 
رســانه ها بدهند که همه بدانند ما با یک بودجه 
معمولــی و کمتــر از خیلــی از تیم ها ایــن فوتبــال 
خوب را بازی می کنیم و امیدواریم این روند ادامه 

داشته باشد.
     دریافت چهار گل هیچ توجیهی ندارد

ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان اصفهــان گفت: 

دریافت چهار گل و جا ماندن مدافعان جای هیچ 
توجیه و بهانه ای ندارد.

محرم نویدکیا پس از شکست برابر گل گهر در دیدار 
ج از خانه، اظهار کرد: بازی فوق العاده خوبی  خار
کتیکی  بود، دو تیم سعی کردند فوتبال جذابی و تا
ارائه دهند، گل گهر به دنبال استفاده از اشتباهات 
تیم ما بود، ما هم سعی کردیم فرصت های گلزنی 
خوبی ایجاد کنیم، در موقعیت سازی موفق بودیم 

اما در زدن ضربات آخر کم دقت بودیم.
وی درباره شکســت ســنگین در این دیدار افزود: 
وقتــی تیمی مثــل ســپاهان چهــار گل دریافــت 
می کند که ۲ گل آن از روی ضدحمالت است باید 
قبول کنیم در ضدحمالت کند هســتیم، گل گهر 
نیز از نقاط خالی پشــت دفاعمان اســتفاده کرد و 

گل های زیادی به ما زد.
ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان در پایان 
بــا اشــاره به اینکــه بهانــه ای برای ایــن شکســت 
کید کرد: دریافت چهار گل برای  پذیرفته نیست تا
تیمی ماننــد ســپاهان هیــچ توجیهــی نــدارد، روز 
سختی داشتیم، شرمنده هواداران هستم و تالش 
می کنیم نقاط ضعف مان را برای رسیدن به نتایج 

خوب آینده برطرف کنیم.

خبر

مهاجم ایرانــی ۶ بازی اســت که نتوانســته برای 
کــه طوالنی تریــن زمــان  کنــد  گلزنــی  تیمــش 

کامی اش در این فصل است. نا
به گزارش اسپورتال،  تیم پورتو در چارچوب هفته 
سیزدهم لیگ برتر پرتغال مهمان پورتیموننسه 
بود و بــا نتیجه ۳ بــر صفر پیروز شــد. در واپســین 
ثانیه های نیمه نخســت، لوییز دیاز برای بار اول 
دروازه میزبــان  را باز کــرد. در نیمه دوم هــم دو بار 

دیگر این تیم به گل رسید.
طارمی در این دیدار موفق به گلزنی نشد.

کنون ۶ دیدار است که در لیگ موفق به  طارمی ا
گلزنی نشده و این طوالنی ترین روند گل نزدن این 

مهاجم در این فصل است.

پورتو باید سه شنبه برابر اتلتیکومادرید قرار گیرد 
که آخرین دیدار مرحله گروهی این تیم است و از 

اهمیت باالیی برخوردار است.

هنر هــای  جهانــی  مســابقات  کمیتــه  رئیــس 
رزمی )مسترشــیپ(، بــا ارســال نامه ای بــه رئیس 
کمیته ملــی المپیک ایــران از عضویت این کمیته 
در انجمن جهانــی فدراســیون های بیــن المللی 

)GAISF( خبر داد.
بــه گــزارش  فدراســیون انجمن هــای ورزش های 
رزمی، “سی - یونگ - لی” استاندار استان چونگ 
چئونگ کــره جنوبــی و رئیس کمیته مســابقات 
هنر های رزمی )WMC( در بخشــی از نامه خود به 

اعضای این کمیته آورده است:
»به عنوان استاندار استان چونگ چئونگ و رییس 
کمیته مسابقات هنر های رزمی، با کمال میل اعالم 
می کنم که کمیته مسابقات هنر های رزمی در تاریخ 
1۲ نوامبــر ۲۰۲1 )۲1 آبان( در جلســه برخط مجمع 
عمومی انجمن جهانی فدراسیون های بین المللی 
)GAISF( بــه عنــوان عضــو وابســته این اتحادیــه 

جهانی منصوب شده است.
کمیتــه مســابقات هنر هــای رزمــی، مســابقات 

هنر های رزمی ســال ۲۰۲1 را به صورت برخط برگزار 
کرد کــه نخســتین رویــداد هنر هــای رزمی ترکیبی 
برخط محسوب شده و در سال ۲۰۲۳ مغولستان 

میزبان این مسابقات خواهد بود.«
کمیته مسابقات هنر های رزمی ۵1 عضو از ۲۳ کشور 

دنیا در دل خود جای داده است.
بــر اســاس مصوبــه مجمــع عمومی مسترشــیپ؛ 
فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ایران به 
ریاست یوسف بهتری، مسئولیت این تشکیالت 

بین المللی را در ایران برعهده دارد.

ســفیر اتریش با حضور در شــهر اصفهان از امکانات 
و زیرســاخت های باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان 

بازدید کرد.
بــه  گــزارش روابــط عمومی باشــگاه فــوالد مبارکــه 
سپاهان، ولف دیتریش هایم سفیر اتریش در ایران، 
با سفر به اصفهان از امکانات و زیرساخت های باشگاه 

فوالد مبارکه سپاهان بازدید کرد.
وی در ابتــدا از ورزشــگاه  بــزرگ نقش جهــان و  موزه 
افتخارات این باشگاه دیدن کرد و در ادامه با حضور 
در ســالن ۲۵ آبان از امکانات این ســالن شــش هزار 
نفری و  تمرینات تیم والیبال فوالد مبارکه سپاهان 

بازدید کرد.
در ادامه،  ولف دیتریش هایم با حضور در مجموعه 
فرهنگی ورزشی فردوس فوالد مبارکه از زمین های 
تمرین، مجموعه فنی ورزشی فوتبال، استخر و سایر 
امکانــات و زیرســاخت های باشــگاه فــوالد مبارکه 

ســپاهان دیدن و   با حضور در تمرینات تیم فوتبال 
بزرگساالن این باشــگاه تولد محرم نویدکیا را به وی 

تبریک گفت.
سفیر اتریش در ایران از تمرینات تیم های مختلف 

کادمی فوتبال فوالد مبارکه سپاهان دیدن کرد. آ
وی در این بازدید با ابراز خرسندی از حضور کریستوفر 
کنت در سپاهان از این باشگاه به دلیل اعتماد به این 

دروازه بان قدردانی کرد.

دبیــرکل کمیتــه پارالمپیــک آســیا: مســابقات 
پاراآســیایی جوانان بر اســاس برنامه و در ســطح 

بسیار باال در حال برگزاری است.
ماجــد راشــد افــزود: از زمانــی که این مســابقات 
آغاز شــده همه امــور طبــق برنامه بوده و ســطح 

مسابقات، کیفیت مطلوبی داشته است.
وی در مورد ورزشکاران ایران که در این مسابقات 
شــرکت کردنــد، گفــت: ورزشــکاران ایرانی جــزو 
ورزشکاران حرفه ای هستند. ایران در حال حاضر 

سرمایه گذاری خوبی روی جوانان کرده است.
دبیر کل کمیته پارالمپیــک آســیا افزود: ایران نه 

تنها در رده بزرگســاالن، بلکــه در رده جوانان هم 
فعالیت هــای قابــل قبولــی را داشــته اســت، ان 
شــاءاهلل با وجــود جوانانی کــه در این مســابقات 
هستند، بتواند در مسابقات پارالمپیک شرکت 

کند.
راشــد درخصوص بحرین که میزبان ایــن دوره از 
مسابقات بود، گفت: مشکالتی از قبیل مسافت 
هتل وجود دارد. در بحرین مسافران زیادی حضور 
دارند و مشــکالتی وجود دارد. ما تمام تالشمان 
را می کنیــم که این مســابقات به بهترین شــکل 

ممکن برگزار شود.

مسابقات تکواندو آزاد کشوری بانوان )مرحله اول 

انتخابی تیم ملی( با حضور ۵7۵ تکواندوکار، 17 تا ۲۰ 
آذر در فدراسیون تکواندو برگزار می شود.

این رقابت ها در هشت وزن )منهای ۴۶، ۴۹، ۵۳، 
۵7، ۶۲، ۶7 و 7۳ و بــه اضافه 7۳ کیلوگــرم( انجام 

خواهد شد.
تکوانــدوکاران اول و دوم ایــن مســابقات و نفر های 
منتخب کادر فنی به مســابقات ورودی به اردوی 

تیم ملی دعوت می شوند.
رقابت های ورودی به اردوی تیم ملی تکواندو بانوان 

۲7 آذر برگزار خواهد شد.

تیــم گلبــال پســران ایران در ســومین دیــدار خود 
در مرحلــه گروهی، ســد تیــم قدرتمند تایلنــد را با 
نتیجه قاطــع 1۲ بر ۶ شکســت و مهیــای دیــدار با 

کره جنوبی شد.
ســومین روز رقابت هــای پاراآســیایی جوانــان- 
بحریــن، بــا ۲ پیــروزی ارزشــمند بــرای پســران 

گلبال ایران به پایان رسید.
گردان بهمن دوستی بعد از گذشتن از سد عراق  شا
با نتیجه 1۲ بر ۲ در دومین بازی خود در منامه موفق 
شدند تایلند، اصلی ترین حریف ایران را نیز با نتیجه 
قاطــع 1۲ بــر ۶ از پیــش رو بردارند و به ســومین برد 

متوالی خود در این دوره از رقابت ها برسند.
ملی پوشان ایران فردا مقابل کره جنوبی به میدان 

می روند.

گل نزدن طارمی در این فصل طوالنی ترین روند 

خبر

گایسف شد کمیته مسابقات جهانی هنر های رزمی عضو 

بازدید سفیر اتریش از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

سطح مسابقات پاراآسیایی جوانان باالست

بانوان تکواندوکار در راه مسابقات آزاد کشوری

پیروزی قاطع تیم ملی گلبال پسران مقابل تایلند مدعی

خبر

آران و بیــدگل قهرمــان مســابقات مچ انــدازی 
جایزه بزرگ قهرمانی جام پنجه های پوالدین 

کویر شد.
مســئول برگــزاری مســابقات و رئیــس کمیتــه 
مچ اندازی شهرســتان آران وبیدگل گفت: این 
مســابقات به همت کمیته مچ اندازی، هیات 
بدنســازی و همــکاری اداره  ورزش و جوانــان 
شهرستان با حضور 1۸۵ ورزشــکار در دو کالس 
راست دست و چپ دست و درسه رده جوانان، 

بزرگساالن و پیشکسوتان برگزارشد.
حســن قربان افزود: در این مســابقات باشگاه 
بدنسازی پوریا آران وبیدگل در گروه راست دست 

وچپ دست به مقام قهرمانی رسید.

در ادامه رقابت هــای پاراوزنه بــرداری قهرمانی 
جهان که در گرجستان در حال برگزاری است، 
وزنه بردار ایران در دســته ۹7 کیلوگرم موفق به 

کسب مدال طال شد.
به گزارش ایســنا، در ادامه رقابت هــای پاراوزنه 
برداری قهرمانی جهان که در گرجستان در حال 
برگزاری اســت، حامد صلحی پور در دســته ۹7 
کیلوگرم به روی تخته رفت و با ثبــت رکورد ۲۲۵ 

کیلوگرم به مدال طال دست یافت.

بازیکن تنیس روی میز ایران از صعود به مرحله 
نیمه نهایی مســابقات بین المللــی فنالند باز 

ماند.
بــه گزارش ایســنا،  مرحلــه یــک چهــارم نهایی 
مســابقات بین المللی تنیــس روی میز فنالند 
برگزار شد و نماینده ایران از صعود به نیمه نهایی 

بازماند.
امیرحســین هدایی که به مرحله یــک چهارم 
نهایــی صعود کــرده بــود برابــر الکــس نائومی از 
فنالند با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و از دور 

رقابت ها کنار رفت.
گــذار کــرد کــه  هدایــی در حالی ایــن بــازی را وا
گــر از این مرحلــه صعود می کــرد، به مــدال برنز  ا

می رسید. 
پیش از این هم  محمد علــی رویین تن و امین 
احمدیان دیگر نمایندگان ایران در مرحله یک 

هشتم نهایی حذف شده بودند.

بانــوان تکواندوکار ایــران بــا کســب مــدال در 
رقابت های آزاد جهان، در رتبه بندی المپیکی 

هم صعود کردند.
فدراسیون جهانی تکواندو رده بندی المپیکی 
تکواندوکاران در ماه دسامبر را اعالم کرد که در آن 
با محاسبه امتیازات نخستین دوره مسابقات 
آزاد زنــان جهــان، تکوانــدوکاران کشــورمان 
جایگاه خود را ارتقاء دادند. در رده بندی جدید 
فدراسیون جهانی و در وزن منهای ۵7 کیلوگرم 
زهرا شــیدایی که در این مســابقات مــدال طال 
گرفت، با ۹7 پله صعود و ۵۴.7۵ امتیــاز رده ۴7 
را بــه خــود اختصــاص داد و ناهید کیانــی دیگر 
نماینده کشــورمان در این وزن با ۲ پله صعود و 

۵۳.۳۳ امتیاز در رده ۴۹ جای گرفت.
همچنیــن در وزن منهــای ۶7 کیلوگــرم ملیکا 
میرحسینی با کســب مدال برنز در رقابت های 
آزاد جهان ۶ پله صعود کرد و بــا 71.۸۰ امتیاز به 
رده ۲۹ رســید، کوثر اساســه دیگــر نماینده این 
وزن نیز با کســب مــدال برنز، صعــود ۶۳ پله ای 
بــا ۲۴.۴۰ امتیــاز در رده 77 ایســتاد. در بخــش 
مردان نیز آرمین هادی پور نماینده وزن منهای 
۵۸ کیلوگرم کشــورمان با 1۴۲.۹۹ امتیاز در رده 
هشتم قرار دارد و میرهاشم حسینی با 1۵۰.۵۰ 
امتیاز در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم در رده ششم 
قرار گرفته است. ایران در بین بهترین های وزن 
ســوم المپیکی تکواندوکاری ندارد، اما ســجاد 
مردانی تکواندوکار وزن بــه اضافه ۸۰ کیلوگرم با 

1۳۶.۰1 امتیاز در رده ششم است.
با توجه به آغاز دوره جدید رده بندی المپیکی 
برای حضور در بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس، 
رتبه بندی فدراسیون جهانی از 1۰ مرداد امسال 
تغییر کرده اســت کــه از امتیــازات ســال ۲۰۲۰ و 
۲۰۲1 هم ۲۵ درصد، از امتیازات سال ۲۰1۹ برابر 
۵۰ درصد، از امتیازت سال ۲۰1۸ برابر 7۵ درصد 
و از امتیــازات ســال ۲۰17 و قبــل از آن 1۰۰ درصد 

کسر خواهد شد.

آران و بیدگل قهرمان 
مچ اندازی جام پنجه های

کویر  پوالدین 

کسب مدال طال توسط 
وزنه بردار ایران در قهرمانی

 جهان

کامی هدایی  نا
کسب مدال مسابقات در 
 تنیس روی میز فنالند 

صعود بانوان تکواندوکار 
در رده بندی المپیکی

داربی را بایــد از نو اختراع کرد. بایــد بازتعریفش 
کرد و نشان داد که داربی در زمین، باید از داربی 
در رسانه ها داغ تر باشــد. این داربی باید سطح 
و کیفیــت و هیجانــش را با میــزان بازخــورد و تاثیــرش در جامعه 
هماهنگ کند. باید خود را به فرهنگش و به جامعه ی هواداری 

فوتباش برساند.
به گزارش ورزش سه، نوشتن از داربی بدون گل و بدون شوتی در 
چارچوب یکی از سخت ترین کارهای دنیاســت! داربی تهران با 
یک مساوی بدون گل به پایان رســید. در سه تقابل اخیر یحیی 
گل محمدی و فرهاد مجیدی و در ۳1۰ دقیقه بازی فقط یک گل 
رد و بدل شــده؛ آن هم ایــن دویی کــه در دو جــدال اول خود دو 

تساوی دو - دو رقم زدند.
نکتــه  ناامیدکننــده در مــورد داربــی نــه تســاوی بــدون گل و نــه 
حتی ضعــف مفــرط در خلــق موقعیت که عــدم تمایل و تالشــی 
از ســوی مربیــان دو تیــم بــرای انجــام تغییــری مثبــت در جهت 
به دست گرفتن بازی بود. پرسپولیس که پرس سنگین استقالل 
روی مدافعــان خــود را می دیــد تا آخر بــازی زمــان مفید بــازی را 

با پاس هــای خنثــی، بی اثــر و محتاطانه کشــت و عجیــب آن که 
هیچکدام از بازیکنان عقب زمین جسارت دادن یک پاس طولی 
که بتواند پــرس را خنثی کند نداشــتند. پاس هــای بی ثمری که 
فقط می توانســت باعث خلق موقعیت برای اســتقالل شود و باز 
هم نکته ناامیدکننده برای اســتقالل این کــه آنها پرس اصولی را 

هم اجرا نکردند.
کم  از آن طرف احتیاط بر بازی استقالل از همان ابتدای بازی حا
کنشــی بود و نه بازی  بود مشخصا اســتقالل نه به دنبال بازی وا
کتیو و فعال. تیمی که در چرخاندن توپ و ساخت بازی مشکل  ا
داشــت و تالشــی هــم از ســوی نیمکت ایــن تیــم بــرای تغییر این 

خ نداد. وضعیت ر
کتیکی و  در ســه داربی اخیر آن چه کمتر مشــاهده شــده بازی تا
فنی و در نهایت زیبایــی و گل بوده و برعکس آن چه دیده شــده 
جنجال ها و مصاحبه های پس از بازی بوده کــه احتماال این بار 
نیز چند نفری را به جان هم خواهد انداخت! هرچند تقریبا اغلب 
هــواداران دو تیم از قبــل از ایــن داربی نیز چنــدان انتظــار داربی 
زیبایی را نمی کشیدند اما این قصه سر دراز دارد و انگار در تهران 

و ایران باید برای دیدن یــک داربی زیبا باید چند ســال صبر کرد 
و دیــدن داربــی زیبا و کامــل همچون دیدن ســتاره ســهیل صبر 
بســیار می خواهد. صبری به اندازه تحمل کــردن چندین داربی 

بی روح و کسالت بار.
ظاهرا ایــن تبدیل به یک ســنت در داربی تهران شــده کــه نباید 
انتظــار داربــی زیبــا، گلزنی یــا هیجــان واقعــی را کشــید و آن چه 
معمــول اســت همیــن داربی هایــی از جنــس داربــی اســت و 

داربی های متفاوت اتفاقی هستند.
ظاهرا داربــی تهران یــک خاصیت عجیــب هــم دارد و آن این که 
معموال مربیان در داربی های اولیه خود تیم های خود را جسورتر 
به مصاف حریفان می فرســتند و هر چه سابقه شــان در نشستن 
روی نیمکــت داربی ها بیشــتر می شــود، کمتــر باید انتظــار بازی 
زیبا از تیم هایشــان را داشت. در همین ســال های اخیر، برانکو، 
یحیی  گل محمدی و فرهاد مجید مثال بارزی از مربیانی هستند 
کــه در داربی هــای ابتدایی خالــق داربی هــای زیباتــری بودند یا 
امیر قلعه نویی که با گذشــت زمان از آن مربی جسور و جوانی که 
تیمش را برای بردن پرســپولیس پرســتاره به داربی می فرســتاد 
به یک مربی محافظه کار که فقط برای نباختن به داربی می آمد 

تبدیل شد.
با این همه، داربی آن چیزی نیســت که پرســپولیس و اســتقالل 
در دوران کرونــا و به خصــوص در ســه داربــی اخیــر بــه نمایــش 

گذاشته اند. 
گران اســت،  داربی چیزی شــبیه آخرین داربی در حضور تماشــا
چیزی مثــل یقه گیــری تیــم منصوریــان از برانکــوی پرقــدرت، یا 
عطش سیری ناپذیر برانکو برای زدن گل های بیشتر به استقالل 
در فروردین ۹۵ یا جسارت امیر قلعه نویی برای بردن پرسپولیس 
کامبــک پرســپولیس مقابــل پرویــز  پرســتاره در ســال ۸۲، یــا 
مظلومی و جســارت دنیزلی. داربی اینهاســت نه آن چه یحیی و 

فرهاد به دامش افتاده اند.
این داربــی را باید از نو اختراع کــرد. باید بازتعریفش کرد و نشــان 
داد که داربی در زمین، باید از داربی در رسانه ها داغ تر باشد. این 
داربــی بایــد ســطح و کیفیــت و هیجانــش را با میــزان بازخــورد و 
تاثیرش در جامعه هماهنگ کند. باید خــود را به فرهنگش و به 

جامعه ی هواداری فوتباش برساند.

نه این داربی نبود!

خبر

گــذاری تبلیغــات  حمیــد ســجادی وا
محیطی به باشگاه ها را موفقیتی بزرگ 

برای فوتبال ایران دانست.
گزارش ایســنا، حمیــد ســجادی، وزیــر  بــه 

ورزش و جوانــان در حاشــیه داربــی ۹7 
پایتخــت در جمــع خبرنــگاران اظهــار کرد: 
امیدوارم تصمیمی که در خصوص تبلیغات 
محیطــی گرفته شــد، مبــارک فوتبال ایران 
باشد و اتفاق ارزشــمندی بود که با درایت 
فدراســیون فوتبال ایــن اتفاق افتــاد که با 
هماهنگــی بــا موضــع وزارت ورزش بود و 
برای فوتبال باشگاهی این اتفاق افتاد که 

شاهد چنین هماهنگی در فوتبال باشیم و امیدوارم 
خیر و برکــت آن بــه مدیریــت منبــع باشــگاه هایمان 

برگردد.
او درباره بند یــک آیین نامه فدراســیون فوتبال توضیح 
داد: ایــن موضــوع نگران کننــده نیســت امــا طبــق 
هماهنگــی بــه عمــل آمــده و پیشــنهاد فیفا، 
گر قرار باشــد طبــق قوانیــن فیفا اساســنامه  ا
فدراسیون فوبتال تبیین شــود، فدراسیون های 
جمهــوری اســالمی ایران جــزو نهادهای غیــر دولتی 

هستند و قرار شد بحث عمومی حذف شود. 
قول  و قرارهایی قبل از دولت جدید گذاشــته شــده بود 

که ما هم به آن ها پایبند بودیم. 

قول و قرار این بود که دولت موافقت کند که دولت اساسنامه 
را تایید کــرده و حاال مجلس بایــد آن را تصویب کنــد و تا این 
جا که ما نــگاه حمایتــی مجلــس را دیده ایــم و امیدوارم این 

اتفاق بیفتد. 
فوتبال یکی از فدراســیون های مهم و موفق ما است که تیم 
ملی تحت نظر این فدراسیون فکر می کنم یک سالی است که 
کثر کارشناسان، سریع ترین صعود  باخت نداشته و به زعم ا

را به جام جهانی خواهیم داشت. 
من به فدراسیون فوتبال و مدیریت آن تبریک عرض می کنم 

که تیم ملی چنین موفقیت هایی را داشته است.
او در پایان درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها گفت: در حال 

بررسی این قضیه هستیم.

وزیر ورزش: در حال بررسی حضور بانوان در ورزشگاه ها هستیم

خبر



سال پنجم - شماره 

دوشنبه  1۵  آذر 1۴۰۰ - 1 جمادی االول 1۴۴۳

۶7 دسامبر     2۰21 سالمت

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
رای شماره 1۷0۶ مورخ 1400/03/۲8 آقای سیدرضا موسوی پور فرزند مهدی ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 14۶/44 مترمربع قسمتی از پالک شماره  یک  فرعی از 3۲۵ اصلی 
واقع در قطعه3 نجف آباد  واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی طبق سند  
رسمی شماره مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/0۹/1۵ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 1۲۲۵۲3۷  م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. رای شماره ۲۵۶0 مورخ 1400/0۵/۲۵ آقای وحید بخردی نسب فرزند عیسی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۲۲/3۷ مترمربع قسمتی از پالک شماره 43۹   اصلی 
واقع در قطعه10 نجف آباد واقع در  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند 
رسمی شماره 184۶۹4، ۹8/10/18 دفترخانه ۲3 نجف آباد  مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/0۹/1۵ - حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

- 1۲۲۵۲۵۲/  م الف

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

شماره: 13۹۹۶030۲00۶0080۹۶، تاریخ: 13۹۹/08/0۲، رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل تقسیم نامه 1۲8۶4 مورخ ۲۹/0۶/4۷ دفتر 
۶3 مع الواسطه 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 بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم محمد محمدی جوی آبادی به شناسنامه شماره 1۷ کدملی 114۲1۶۹081 
صادره فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 43/۵۵ مترمربع پالک 
شماره ۷8۲ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: با توجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل تقسیم نامه 1۲8۶4 مورخ ۲۹/0۶/4۷ دفتر ۶3 مع الواسطه 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 محمدی جوی آبادی به 
شناسنامه شماره 1۷ کدملی 114۲1۶۹081 صادره فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت ۲۷ مترمربع پالک شماره ۷81 فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید و رای هیات: 
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل تقسیم نامه 1۲8۶4 مورخ ۲۹/0۶/4۷ 
دفتر ۶3 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 
محمدی جوی آبادی به شناسنامه شماره 1۶۵881 کدملی 114۲1۶۹081 صادره فرزند 
علی نسبت به ششدانگ به مساحت ۲۷/۲۷ مترمربع پالک شماره ۷81 فرعی از ۹۹ اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل تقسیم نامه 
1۲8۶4 مورخ ۲۹/0۶/4۷ دفتر ۶3 مع الواسطه 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 بال منازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمد محمدی جوی آبادی به شناسنامه شماره 1۷ 
کدملی 114۲1۶۹081 صادره فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
۲8/1۶ مترمربع پالک شماره ۷81 فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/30، نوبت دوم: 1400/0۹/1۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – 1۲۲۵3۵1 / م الف

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

رای شماره 1400۶030۲0۲۶00۹۵۵۹ مورخ 1400/0۷/10 هیات دو آقای محمد 
دارالضیاره به شناسنامه شماره ۲۶ کدملی 1۲8۶۹۷۶413 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 14/۶4 مترمربع از پالک شماره ۷۶ فرعی از 14۹1۶ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق قباله عادی 
مع الواسطه از مالکیت رسمی آقای حسن داوری دولت آبادی ذیل صفحه ۵۶4 دفتر ۷4 امالک 
جنوب نقل شده به صفحه 404 دفتر 48 خروجی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/0۹/1۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– 1۲۲۵۷3۶ / م الف

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

رای شماره 1400۶030۲0۲۶008۵۷0 مورخ 1400/0۶/۲۵ هیات یک شهرداری 
اصفهان به شناسه ملی 14000۲۷۷۲3۲ بصورت ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به 
مساحت 4۹4/3۶ مترمربع از پالک شماره 480 فرعی از 1۵1۷۷ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان. مالکیت رسمی موضوع دفتر الکترونیکی 
13۹۶۲030۲0۲۶0۲4۵۷4، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/0۹/1۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 1۲۲۵۷۵۷ / م الف

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

رای شماره 1400۶030۲0۲۶00۹4۷4 مورخ 1400/08/18 هیات 3 خانم فریبا فروزنده 
به شناسنامه شماره 4۹ کدملی ۶33۹۷۵83۵۵ صادره از کیار فرزند علی اصغر نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲38/8۹ مترمربع پالک شماره 
11۹ فرعی از 14۹1۵ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند 
۲3۶0۹، ۹۹/0۲/۲0 دفترخانه ۲4۶ اصفهان رای شماره 1400۶030۲0۲۶00۹48۲ 
مورخ 1400/08/18 هیات 3 آقای علی اصغر فروزنده به شناسنامه شماره ۷۷4 کدملی 
۶33۹3۶8۶۵4 صادره از کیار فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۲38/8۹ مترمربع پالک شماره 11۹ فرعی از 14۹1۵ اصلی واقع در 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند ۲3۶0۹، ۹۹/0۲/۲0 دفترخانه ۲4۶ 
اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/08/30، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/0۹/1۵ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 1۲۲۵۶۷8 / م الف

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

برابر رای شماره 1400۶030۲03۵0001۵8، 1400/0۶/31 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض و بالمنازع متقاضی آقای سیروس 
آل محمدی فرزند مندنی بشماره شناسنامه 804  صادره از ایذه در یک باب مغازه به مساحت 
41/03 مترمربع 301 اصلی واقع در حاجی آباد خ شاهد پالک ۲۵ خریداری مع الواسطه از 
مالک رسمی آقای محمد ابدالی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. نوبت اول: 1400/0۹/01، نوبت دوم: 1400/0۹/1۵ 

- علی جوانی رییس ثبت اسناد و امالک شاهین شهر – 1۲۲۵4۵۲ / م الف

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

شماره: 1400۶030۲01۶00113۲، تاریخ: 1400/0۹/10، برابر رای شماره 
1400۶030۲01۶000۹3۵، 1400/08/03، هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اقدس سلطانی فرزند رمضانعلی 
بشماره شناسنامه ۵۵ صادره از تیران در تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
به مساحت ششدانگ 1۶38/04 مترمربع پالک ۲3۶0 فرعی از 1 اصلی بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریداری از مالکان رسمی خانم فاطمه سلطانی و آقای علی اصغر سلطانی فرزندان 

حیدر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/0۹/1۵، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/0۹/30 - سیدمحمدحسن مصطفوی رییس ثبت اسناد و امالک 

تیران – 1۲3۵3۷۲ / م الف

آگهی تحدید حدود عمومی سال 1۴۰۰
پیرو آگهی نوبتی های قبلی اینک تحدید حدود قسمتی از امالک روستای اشن ۹ اصلی واقع در 

بخش 1۵ ثبت اصفهان به موجب ماده 14 قانون ثبت به شرح زیر آگهی می شود.
بخش 1۵ ثبت اصفهان

اشن ۹ اصلی و شماره های فرعی
پالک 1۵08( آقای حسن مباشری دامنه فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 4۶۷۶ مترمربع.
تاریخ تحدید حدود پنج شنبه 1400/10/0۹

تحدید حدود پالک مذکور در روزهای فوق به ترتیب از ساعت 8 صبح به بعد در محل شروع و انجام 
خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا نماینده 
قانونی آنها درموقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 1۵ قانون مزبور، ملک آنها با حدود 
اظهار شده ازطرف مجاورین تحدید خواهد شد. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در 
موعد مقرر حاضر نبودند مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باید با تقدیم دادخواست به مرجع 

ذیصالح قضایی گواهی تقدیم را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: دوشنبه 1400/0۹/1۵

نصراله علینقیان
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک مهردشت

1۲34۵۷۹ / م الف

آگهی

خواص ارده شیره برای سالمتی بدن چیست؟ 
ارده و شــیره به عنــوان صبحانــه 
یــا میــان وعــده، غذایــی بســیار 
کامــل و پرانــرژی اســت. یکــی از 
کی هایی که ایرانیان  لذیذترین و ســنتی ترین خورا
آشنایی بسیار زیادی با آن دارند، ارده وشیره است، 
البته اســتفاده از ایــن ترکیبات معجزه آســا مختص 
ما ایرانی ها نیست، بلکه در کشــور های عرب و ترک 
کی  نیز ارده و شــیره طرفداران زیادی دارد. این خورا
لذیــذ به صورت هــای مختلفــی درســت می شــود. 
به عنوان مثال از شیره میوه های مختلف مانند انگور، 
خرما و انجیر تشــکیل می شــود و از کنجد هــم برای 
طعم دهنده نیز استفاده می شود. حال مسئله اصلی 
که مطرح می شود این است که خواص ارده و شیره 
کی پرطرفدار  انگور برای سالمتی چیست؟ این خورا

چه فوایدی دارد، آیا مصرف آن توصیه می شود؟
     ساختار و ترکیبات ارده و شیره

ارده و شیره به عنوان صبحانه یا میان وعده، بسیار 
کامل و پرانرژی است. این خوردنی شیرین با ذائقه 
افــرادی کــه بــه طعم هــای شــیرین عالقــه ندارنــد 
همخوانی نــدارد، زیرا پایــه اصلی و طعــم غالب این 
کــی کامــال شــیرین اســت. دو مــاده اصلــی  خورا
کی، کنجد و دوشاب  تشکیل دهنده اصلی این خورا
)شیره انگور( است. برای اینکه از فواید هرکدام این مواد 
را مطلع شوید کافی است در کتاب های طب سنتی 
درباره آن مطالعه کنید، قطعا شگفت زده خواهید 
شــد. ارده و شــیره برای ســالمتی مفیــد اســت، زیرا 
گانه خواص  ترکیباتی دارد که هرکدام به صورت جدا
فراوانی دارند، اما یکی از مهم ترین خاصیت هایی که 
باعث جذاب تر شــدن ارده و شیره شــده، این است 
گرچه این ترکیب شیرین است، اما کامال گیاهی  که ا
و خالی از گلوتن اســت؛ در واقع طعم آن خالــص و از 
دل طبیعت است. ارده و شــیره مانند شیره و جان 

طبیعت است.
ارزش غذایی ارده شیره

همان طور که اشاره کردیم، ارده و شیره از خمیر کنجد 
له شده که مملو از خواص است، به همراه دوشاب 
کی نزدیک به چهار  تشکیل می شود. این ماده خورا
هزار سال است که در نواحی شمال آفریقا و منطقه 
خاورمیانه مصرف می شــود و همچنان محبوبیت 
باالیــی دارد. به همیــن منظــور در کتاب های طب 
سنتی و باستانی مطالب زیادی راجع به خواص آن 

نوشته شده است.
طبق تحقیقــات آزمایشــگاهی، ارده و شــیره دارای 

مواد مغذی فراوانی نظیر »آمینواسید ها و چربی های 
ســالم«، »فیبــر«، »پروتئیــن«، »انــواع ویتامیــن 
بخصوص ویتامین گروه ب«، »تیامین«، »منیزیم«، 
»مس«، »فسفر«، »منگنز«، »آهن« و »زینک« است.

فواید ارده و شیره برای سالمتی به این شرح است:
1- حفظ سالمت قلب و عروق

یکی از خواص ارده و شیره حفظ سالمت قلب از طریق 
آمینواسید های ضروری و پروتئین های زیاد است. 
کی چرب اســت، اما چربی آن  ارده و شــیره یک خورا
ســالم و طبیعی و به علــت چربی موجــود در کنجد 
است. پس عالوه بر اینکه باعث افزایش وزن بی رویه 
نمی شود، از مسدود شــدن شریان های متصل به 
قلب نیز جلوگیری می کند. سسامین و سسامولین 
دو ترکیب اصلــی در چربــی ارده اســت. این دو ماده 
برای محافظــت از قلب و عروق و جلوگیری از بســته 

شدن رگ های منتهی به قلب بسیار مفید هستند.
2- تأمین کننده نیاز های بدن

همان طور که می دانید بدن انسان همچون ماشینی 
است که برای حرکت به سوخت نیاز دارد. سوخت 
بدن انسان ماده های معدنی مختلفی هستند که از 
کی هایی که در طول روز مصرف می کند،  طریق خورا

جذب می شــود. ارده و شــیره برای ســالمتی و برای 
بهبود عملکرد بدن قهرمانانه عمل می کند و می تواند 
به تنهایی بخش مهمی از نیاز های بدن را به این مواد 
برطرف کند. موادی که در مطلب قبلی به آن اشاره 
شد برای استحکام استخوان بندی، رشد عضالت، 
تأمین انرژی مورد نیــاز روزانه و مــواردی از این قبیل 

مفید هستند.
۳- تنظیم کننده فشارخون، کاهش دهنده 

کلسترول
فشارخون و کلسترول دو معضل اساسی و دو قاتل 
خاموش در جامعه هســتند. ارده و شیره خاصیت 
آنتی ترومبوتیــک دارد؛ بــه زبانــی ســاده تر باعــث 
جلوگیری از لخته شــدن خــون در بدن می شــوند. 
همچنین ســاختار ارده و شــیره به صورتی است که 
میــزان کلســترول خــون را کاهــش داده و بــا جریان 
بخشــیدن به خون و جلوگیــری از لخته شــدن آن، 
فشارخون و ضربان قلب را نیز تنظیم می کند. کمک 
به سالمت پوست و مقابله با بیماری های پوستی، 
تقویت رشد مو، افزایش میزان جذب مواد مغذی، 
ضــد انــواع ســرطان، انرژی بخش، ضــد کم خونی، 
تقویت ســاختار اســتخوانی بدن، تقویت سیستم 

عصبی، بهبود عملکرد و ضدافسردگی از برخی دیگر 
از فواید ارده و شیره انگور برای سالمتی بدن است.

     آیا مصرف ارده و شیره برای همه توصیه 
می شود؟

مصــرف ارده و شــیره بــرای ســالمتی بــدن به طــور 
به صــورت  همچنیــن  نــدارد.  ضــرری  معمــول 
عمومی قابل استفاده برای افراد است. البته باید توجه 
داشــت که مصرف بیش از اندازه آن بــه دلیل وجود 
اسید های چرب ممکن اســت باعث ایجاد التهاب 
شــود. توجه داشــته باشــید، برخی از افراد هستند 
که رژیم هــای غذایی خاصــی را دنبال می کننــد و در 
کی بهره نمی برند. ما مصرف  برنامه خود از این خورا
ارده و شیره انگور را به این افراد توصیه نمی کنیم، زیرا 
ممکن اســت این افراد در دسته کســانی باشند که 
مضرات ارده و شیره انگور بیشتر از فواید آن برایشان 
باشد، به همین دلیل مصرف این ماده غذایی برای 
چنین افرادی ممنوعیت دارد. پس الزم است قبل از 
گر  مصرف با مشاور تغذیه تان مشورت کنید. به ویژه ا
از دستورالعمل یا رژیم غذایی خاصی بهره می برید، 
حتما نظر متخصص تغذیه یا مشــاور خــود را درباره 

مصرف این ماده غذایی جویا شوید.

دانستنی ها
افراد نباید در مصرف استامینوفن زیاده روی کنند 
کثر میزان مصرف روزانه استامینوفن توسط  و حدا
بیماران، نباید از ۴ گرم بیشتر شود، زیرا با مشکالت و 

عوارض شدید کبدی مواجه خواهند شد.
     عوارض مصرف قرص استامینوفن چیست؟

ممکن اســت برخی از افراد به قرص اســتامینوفن 
حساسیت داشته باشند و بدن آن ها در برابر این دارو 
کنش نشان دهد. در صورت بروز هر یک از عالئم  وا

زیر سریعا اقدام کنید و نزد پزشک بروید:
کنش آلرژیک مانند کهیر،  • نشانه ها و عالئمی از وا
تورم، خارش، بــروز قرمزی و یا تاول بر روی پوســت 
و پوســته پوســته شــدن آن، خــس خس ســینه، 
درد در قفسه سینه، مشــکل در تنفس، تورم گلو، 
گرفتگی صدا به طرز غیر معمول، تورم زبان، لب ها، 

صورت و زبان
• نشــانه ها و عالئمی ماننــد ادرار تیــره، احســاس 
خستگی، عدم گرسنگی، تهوع و درد معده، مدفوع 

با رنگ روشن، استفراغ، پوست و یا چشم های زرد
• عدم ادرار و یا تغییر در عادات ادرار

کنش شدید پوستی • وا
در صــورت بــروز هــر عوارضی بعــد از مصــرف قرص، 
و در این مــورد ویــژه قرص اســتامینوفن، ســریعا با 

اورژانس تماس بگیرید و یا نزد پزشک بروید.
مسمومیت استامینوفن

مســمومیت اســتامینوفن، یــک علــت شــایع از 

نارســایی حاد کبــدی در کــودکان و نوجوانــان و یا 
حتی بزرگســاالن است. اســتامینوفن، همچنین 
به عنوان پاراستامول نیز نامیده می شود. این دارو 
برای درمان های اولیه درد یا تــب مورد مصرف قرار 
می گیرید، اما همچنیــن جز دارو های متعــددی از 
قبیل: پرکوست، آلکاسلتزر، سرماخوردگی، سینوس 

کسدرین است. و ا
کثــر دوز توصیــه شــده اســتامینوفن، ۴ گــرم  حدا
در روز بــرای بزرگســاالن و ۹۰ میلــی گــرم در روز برای 
کودکان اســت. افــرادی که بــه بیمــاری کبد مبتال 
هستند، با مصرف استامینوفن خطر ابتال به سمیت 
کبدی )کبد آسیب دیده از مواد شیمیایی(را افزایش 

می دهد.
عالئم اولیه این مشکل می تواند 1۲ ساعت بعد ظاهر 

شود که عالئم و عوارض جانبی آن عبارتند از:
• درد شکمی

• تحریک پذیری
• ضعف عمومی

• از دست دادن اشتها
• زردی پوست و رنگ چشم

• اسهال
• حالت تهوع

• استفراغ
• کما

• تشنج

ســازمان جهانی غــذا و دارو درمــان نادر ترین 
نوع از بیماری سارکوم را تایید کرد. 

ســازمان جهانی غذا و دارو درمان نوع نادری 
از بیماری سارکوم را با نام فیارو تایید کرد. این 
اولین درمان برای این نوع از بیماری است که 

خ می دهد. بیشتر نیز در زنان ر
این درمــان هنــوز در مرحلــه بالینی قــرار دارد 
و طــی بررســی های انجــام گرفتــه، ۳۹ درصد 
از مبتالیانــی که این درمــان را انجــام داده اند 
تا کنــون هیــچ عالئــم جدیــدی از آن دریافت 
کثر  نکرده انــد و مابقــی حداقل از ۶ مــاه و حدا

تا ۲ سال از این بیماری در امان خواهند بود.

کــرده اســت  شــرکت ســازنده این دارو اعــالم 
که هزینــه درمان ایــن بیمــاری برای هــر بیمار 
ماهانه ۳۹ هــزار دالر و ســاالنه ۴۶۸ هــزار دالر 

خواهد بود.
گنر، انکولوژیســت ارشــد در موسســه  انــدرو وا
ســرطان Dana-Farber و محقــق اصلی ایــن 
آزمایش محــوری، در بیانیه ای گفت که فیارو 
اسلحه جدیدی را برای درمان بیماران مبتال 
به این بیمــاری نــادر در اختیــار پزشــکان قرار 

می دهد.
گفتنی است برای تولید این دارو 1۵۵ میلیون 

دالر سرمایه گذاری شده است.

که مصرف زیاد استامینوفن سرتان می آورد مشکلی 

درمان بیماری سارکوم تایید شد 

دانستنی ها

سارکوم

عضــو انجمــن علمی آمــوزش بهداشــت وارتقــا 
ســالمت ایران دربــاره مضــرات ورزش کــردن در 
هوای آلوده توضیحاتی داد.  محمدرضا محبوب 
فر عضو انجمن علمی آمــوزش بهداشــت وارتقا 
سالمت ایران درباره مضرات ورزش کردن در هوای 
آلوده اظهار کرد: هنگام آلودگی هوا ورزش در فضای 
باز به دلیل خطرات احتمالی که دارد، به هیچ وجه 
توصیه نمی شود، ورزش در  فضای بیرون باعث 
می شود که خطرات مرگباری  برای بدن به ویژه 
دستگاه تنفسی ایجاد کند. او افزود: ورزش کردن 
در هــوای آلوده بــرای افــرادی که مبتال به آســم، 
بیماری های تنفســی، قلبی و دیابت هستند، 
می تواند بیماریشان را تشدید کند. فعالیت هوازی 
در فضای باز از نشــانه های ســبک زندگی سالم 
اســت و وقتی که آلودگی هوا وجود داشته باشد 
نمی توان ادعا کرد که کار سالمی در حال رخ دادن 
است. عضو انجمن علمی آموزش بهداشت وارتقا 
سالمت ایران تصریح کرد: ورزش کردن و فعالیت 
بدنی ســرعت تنفس را افزایش می دهد و هوای 
بیشتر به داخل ریه ها وارد و همین مسئله منجر 

به آسیب سیستم تنفسی می شود.
     عوارض ورزش در هوای آلوده

محبوب فــر گفــت: آلودگــی هــوا در شــهر های 
کشور افزایش پیدا کرده اســت و بنابراین خود 
مســئوالن نیــز ورزش کــردن در ایــن  شــرایط را 
ممنــوع اعــالم می کننــد. بیمارانــی کــه دارای 
بیماری های زمینه ای، قلبی و ریوی هستند 
ورزش در بیــرون از خانه به شــدت بــرای آن ها 
مضر است. او با اشــاره به اینکه ورزش در هوای 
آلوده منجر به کاهش سالمتی می شود، تصریح 
کرد: ورزش کردن در هوای آلوده منجر به کاهش 
عملکــرد ورزشــی می شــود و تاثیــری کــه بایــد 
داشته باشد دیگر ندارد، همچنین منجر به کم 
خونی نیز می شود. عضو انجمن علمی آموزش 
کید کرد: دراین  بهداشت وارتقا سالمت ایران تا
شرایط حتما افراد باید در خانه باشند و تنها برای 
کار های ضروری از منزل خارج شــوند و توصیه 
می شود از ماسک های مخصوص آلودگی هوا 

استفاده کنند.

سالمت

کردن در آلودگی هوا  ورزش 
خطری جدی برای سالمتی 

دارد 

گهی فقدان مدرک تحصیلی آ
فرزند  قائدی  علیرضا  التحصیلی اینجانب  غ  فار مدرک 
عبدالحسین به شماره شناسنامه ۴۳۶ صادره از آبادان در مقطع 
کارشناسی رشته مهندسی مواد تولید آهن و فوالد صادره از واحد 
دانشگاه نجف آباد با شماره ۲۶7۶۰1، 7۸/1۲/1 مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد

گهی فقدان مدرک تحصیلی آ
غ التحصیلی اینجانب محسن ریاحی قهفرخی فرزند  مدرک فار
مهیار به شماره شناسنامه ۴۶1۰۲۰17۲۰ صادره از شهرکرد در 
مقطع کارشناسی رشته برق قدرت صادره از واحد دانشگاه نجف 
آباد با شماره 1۳۸۵ مورخ ۹۵/1/۲۴ مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد.
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پــس از گذشــت یــک مــاه از عرضــه رســمی ویندوز 
11 به نظر می رســد که کمتر از یک درصــد از کاربران 
کامپیوترهــا سیســتم عامل خــود را به این نســخه 

ارتقا داده اند.
 نتایج تحقیقی که از سوی مرکز تحقیقات فناوری 
کــی از آن اســت کــه  Lansweeper انجــام شــده حا
گرچه به روزرسانی به ویندوز 11 از سوی مایکروسافت  ا
کامال رایگان در نظر گرفته شده است، اما تنها ۰.۲1 
درصد از کاربران کامپیوترها از این نسخه از ویندوز 

استفاده می کنند.
در این پژوهش داده های بیش از 1۰ میلیون دستگاه 
ویندوز که از نســخه های تجاری و خانگــی ویندوز 
استفاده می کردند، مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه 
به دســت آمده نشــان داد کــه وینــدوز 11 پنجمین 
سیســتم عامل محبوب نزد ایــن تعــداد از کاربران 
است. در واقع تعداد کامپیوترهای مجهز به ویندوز 
XP و حتی ویندوز ۸ بیشــتر از کامپیوترهای مجهز 

به ویندوز 11 بود.
یکی از اصلی تریــن دالیل عــدم تمایل کاربــران به 
به روزرسانی ویندوز 11 را می توان در نیازمندی های 
TPM مایکروســافت عنــوان کــرد کــه بســیاری از 

سیستم ها امکان فراهم سازی آن را ندارند.
گزارش هــای Lansweepe همچنیــن نشــان داده 
است که تقریبا یکی از ده دستگاه مجهز به ویندوز 
از سیســتم عامل های منقضی نظیر وینــدوز XP و 

ویندوز 7 استفاده می کنند.
رول دکنــت بــه عنــوان رییــس بخــش بازاریابــی 
Lansweeper در رابطــه بــا خطرات و ریســک های 
امنیتی اســتفاده از سیســتم عامل هــای منقضی 

صبحت کرد و در این رابطه اظهار داشت که: »این 
وضعیت خطر امنیت ســایبری قابل توجهی دارد 
 XP ،۲۰۰۰ ،زیرا مایکروسافت دیگر برای ویندوز ویستا
و 7 بسته های رفع اشکال یا وصله های امنیتی ارائه 
کثر کاربران از سیستم عامل های  گرچه ا نمی کند. ا
جدیدتر اســتفاده می کننــد، اما وجــود میلیون ها 
دستگاه ویندوزی فعال در سراسر جهان به معنای 
آن است که هنوز میلیون ها کاربر از دستگاه هایی 
اســتفاده می کننــد که نــا امــن هســتندو حمله به 
آنها اسان اســت. به عالوه، پیش بینی می شود که 
تعداد زیــادی از این سیســتم های قدیمی مرتبط 
با دستگاه های سازمانی هســتند و این به معنای 
آن است که فقط صحبت دزدیده شدن اطالعات 

شخصی در میان نیست.
گرچــه برخــی از افــراد و کســب و کار ها هنــوز آماده  ا
به روزرســانی به ویندوز 11 نیســتند، اما بایــد به یاد 
داشت که اســتفاده از نســخه های قدیمی ویندوز 
و باالخص آن دســته که به صــورت کامل منقضی 
شــده اند و به روزرســانی های امنیتــی دریافــت 
نمی کننــد می تواند امنیــت ســایبری کاربــران را با 

خطری جدی مواجه کند.

»پشــتکار« در مــاه فوریه در کــف دهانه جــزرو با 
عرض ۴۵ کیلومتر فرود آمد و دلیل انتخاب این 
محل آن بود که مشاهدات قبلی مدارگردهای 
مریخ نشان می دادند که این ناحیه در گذشته 
باستانی، میزبان یک دریاچه بزرگ و یک دلتای 
رودخانــه ای بــوده اســت. به تازگــی، مریخ نورد 
پشتکار وجود دریاچه و دلتای رودخانه باستانی 

مریخ را تأیید کرد.
مطالعه ای جدید نشان می دهد که عکس های 
گرفته شده توسط »پشتکار« در اوایل مأموریت 

خود، این تفسیر را تأیید می کند.
 بنجامیــن وایــس )اســتاد علــوم ســیاره ای 
در مؤسســه فنــاوری ماساچوســت و یکــی از 
»ایــن  می گویــد:  مطالعــه(  نویســندگان این 
مریخ نورد بدون هدف و مقصد خاصی توانست 
یکی از مجهوالت بزرگ را حل کند، و آن اینکه این 
دهانــه زمانــی یــک دریاچــه بــوده اســت. این 

همیشه برای ما یک پرسش بود«.
پشــتکار در طــول مأموریت خــود که مبلــغ ۲،7 
میلیــارد دالر بــرای آن هزینــه شــده، دو وظیفه 
اصلی برعهده دارد: نخست شکار نشانه هایی از 
زندگی در گذشته مریخ و گردآوری و ذخیره ده ها 
نمونه برای بازگردانی به زمیــن. )این مریخ نورد 
همچنین از اولین پروازهای همراه خود، یعنی 

کنون بطور مستقل بر  هلیکوپتر »نبوغ« ناسا که ا
فراز سیاره سرخ پرواز می کند نیز، مستندسازی 

کرده است(.
بــر اســاس داده هــای جمع آوری شــده توســط 
فضاپیماهای مدارگرد مریخ، دهانه جزرو مکان 
خوبــی بــرای انجام ایــن کار در نظر گرفته شــد. 
تصاویر مداری، یک ویژگی پره ای شکل در جزرو 
را نشان می دهند که اعضای تیم مأموریت، آن 
را به عنوان یک دلتا تفسیر می کنند؛ یعنی مکانی 
کــه از آنجــا رودخانــه ای در حــدود ۳،7 میلیارد 
ســال پیش به دریاچــه ســرریز می شــد و امروزه 
رســوبات آن می توانــد بازگوکننــده شــواهدی از 

میکروب های مریخ باستانی باشد.
گفتنــی اســت در مطالعه جدیــد که بــه صورت 
آنالین در مجله ســاینس منتشــر شــده اســت، 
محققان عکس های اولیه ای را تحلیل کرده اند 

که پشتکار آنها را تهیه کرده است.
این عکس هــا لبــه بیرون آمدگی دلتای بــزرگ و 
ک  همچنین یــک لبه جدا شــده بــه نــام کودیا
)Kodiak( را به تصویر می کشند و گروه مطالعاتی 
بر این باور اســت کــه بقایــای فرسایشــی همان 
ک بسیار واضح بودند  ناحیه است. تصویر کودیا
و گروه پژوهشی الیه های مشخصی از رسوب را 
در آن دید که فقط می توانســت حاصل رسوب 

رودخانه ای باشد که به یک دریاچه می ریزد.
نیکالس منگولد )نویسنده همکار این مطالعه 
از مرکز ملی تحقیقات علمی فرانســه و دانشگاه 
نانــت( می گویــد: مــا بدیــن ترتیــب می توانیــم 
ســناریویی از تشــکیل دلتا و فعالیت دریاچه در 
امتداد گذر عرضی پشتکار تهیه کنیم. همچنین 
خواهیم توانست برای تحلیل و نمونه برداری، 

الیه های مناسب را شناسایی کنیم«.

باستان شناســان ایتالیایی اسکلت مرد ۲۰۰۰ 
ساله ای را در نزدیکی شــهر هرکوالنیوم کشف 

کردند.
     کشف اسکلت مرد دو هزار ساله

باســتان  تازگــی  بــه  گزارش هــا،  براســاس 
شناســان ایتالیایی اســکلت مردی بیــن ۴۰ تا 
۴۵ ســاله را در نزدیکی شهر هرکوالنیوم کشف 
کردنــد. طبــق بررســی های انجام شــده، این 
مرد در حالی که ســعی داشــت از مــواد مذاب 
آتشفشان وزوویوس و گاز های سمی فرار کند؛ 
کشته شد. به گفته محققان مرد قبل از مرگ 
صورت خود را به ســمت باال نگه داشــته بود، 

زیرا گاز های مرگبار او را احاطه کرده بودند.
     نظر باستان شناسان

فرانچسکو سرانو، باستان شــناس ایتالیایی، 
در همین راستا گفت:کسانی که در این مکان 
پیدا شدند، صورتشان به ســمت پایین بود، 
اما صاحب اســکلت در تــالش بود تا کشــتی  را 
پیدا کنــد. به گفتــه دانشــمندان، این مرد به 
احتمــال زیــاد بالفاصلــه پــس از برخــورد مواد 
کــه دمــای آن بــه ۵۰۰ درجــه  مــذاب و گازی 
ســانتی گراد رســیده بود،جان خود را از دست 

داد.

پیــر پائولــو پتــرون، زیســت شــناس توضیــح 
می دهد که وقتی دما به ۵۰۰ درجه سانتی گراد 
می رســد، خون و مغز در حالت جوشیدن قرار 
می گیرنــد. در حالی که گوشــت انســان تبخیر 
می شــود. ســپس فقط اســتخوان هایی باقی 
می مانند که نمی سوزند مگر اینکه دما به 1۰۰۰ 

درجه سانتیگراد برسد.
     مردی که 2۰۰۰ سال در راه خواستگاری 

ماند
کی از آن است که متوفی  بررسی های علمی حا
چیزی شــبیه به کیف چرمی به همراه داشته 
و داخــل آن جعبه چوبی حاوی انگشــتر بوده 
اســت. همچنیــن کارشناســان بر ایــن باورند 
که این مــرد مرمــوز شــاید در راه خواســتگاری 

بوده است.

کننده است استقبال از ویندوز ۱۱ ناامید 

اثبات وجود دریاچه و دلتای باستانی در مریخ

که ۲۰۰۰ سال در راه خواستگاری ماند! راز مردی 

فناوری

هوا و فضا

خواندنی ها

نرم افزارهای جاسوسی را چگونه تشخیص دهیم؟ 
در این گزارش راه  های شناخت 
نرم افزار های جاسوسی و نحوه 
مقابله با آنها آورده شده است.  
نــرم افزارهــای stalkerware بــرای جاسوســی از 
افراد در تلفن همراه مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
از طریق ایــن برنامه می تــوان پیام هــا، موقعیت 
مکانی، عکس ها و فایل های دیگران را مشاهده 
کرد. حتی امکان استراق ســمع مکالمات وجود 
دارد. نرم افزار های زیادی در دنیا مثل استالکرور 
وجود دارنــد. هکر ها با اســتفاده از ایــن برنامه ها 
گاهــی مخاطبــان اقــدام بــه اذیــت و آزار آنهــا  و ناآ
می کنند. بــه عنوان مثــال یــک قربانــی را تهدید 
به پخــش عکس هــای خصوصــی اش می کنند. 
مهاجمین از قربانی بابت عدم این کار درخواست 

باج می کنند.
     دلیل افزایش نصب نرم افزار های 

استالکر
اغلب سواستفاده  هکر ها به خشونت آمیزترین 
حالت انجام می شود. تحقیقات نشان می دهد 
کــه اســتفاده از نرم افزار هــای اســتالکر بیشــتر از 
گذشته شده است. مطالعه آزمایشگاه نورتون 
نشــان می دهد نصــب نرم افزار های اســتالکر بر 
روی دستگاه های هوشمند بین سپتامبر ۲۰۲۰ 
تا می ۲۰۲1، ۶۳ درصد افزایش یافته است. یکی 
از دالیل این افزایش چشــمگیر قرنطینه افراد و 

سپری کردن زمان بیشتر در خانه است.
     دلیل ممنوع  شدن فعالیت برنامه  

SpyFone

طی دو سال گذشته گروهی از شرکت های ضد 
ویروس برای قــرار دادن stalkerware در ردیف 
برنامه هــای بدافزار متقاعد شــده اند. گوگل در 
کتبــر، برنامه های تشــویق به جاسوســی  مــاه ا
از تلفــن همــراه را حــذف کــرد. اغلــب والدیــن 
از این برنامه ها برای کنترل حرکات و پیام های 
فرزندشــان اســتفاده می کنند اما در سال های 
اخیــر سواســتفاده  کننــدگان بــرای جاسوســی 
از آنهــا بهــره می برنــد. یکــی از ایــن برنامه هــا، 
SpyFone اســت. کمیســیون تجــارت فــدرال 
آمریکا در ماه ســپتامبر اســتفاده از این برنامه را 
ممنوع اعــالم کــرد. دلیل این کار جمــع آوری و 

ک گذاری داده های مربوط بــه حرکات و  اشــترا
فعالیت های افراد بود.

stalker نشانه های نصب نرم افزار     
برخــی از برنامه هــای stalkerware بــه صــورت 
همچنیــن  هســتند.  دســترس  در  آنالیــن 
FTC در حــال بررســی شــرکت های فروشــنده 
اطالعات موقعیت مکانی کاربران بدون اطالع 
آنهاســت. این فناوری ابــزاری بســیار قدرتمند 
برای بازرســان خصوصی جهــت ردیابی مکان 
اهــداف خــود اســت. تشــخیص برنامه هــای 
اســتالکر به دلیل طراحی خاص دشــوار است. 
خالی شــدن ســریع باتری و راه اندازی مجدد و 

گهانی گوشــی هوشمند از نشــانه های نصب  نا
نرم افزار stalker هستند. بسیاری از سرویس ها 
ادعــا می کننــد بــا یــک شــماره تلفــن و در ازای 
چند صــد دالر به صــورت ارز دیجیتال، گوشــی 
هوشــمند شــخصی را هــک می کننــد. البتــه 
کارشناسان امنیت سایبری معتقدند این وب 
ســایت ها احتماال کالهبــردار هســتند. ممکن 
اســت در برنامه stalkerware از کاربر خواســته 
شــود تــا روی پیوند ارســال شــده کلیــک کند. 
حتــی هکر هــا می تواننــد یــک برنامــه جعلــی و 
ک بگذارند.  ظاهــرا قانونــی را بــا آنهــا بــه اشــترا
کتیک ترســاندن  گاهــی اوقــات مهاجمــان از تا
بــرای عــدم حــذف نــرم افــزار توســط کاربــران 
استفاده می کنند. برای جلوگیری از هک شدن 
تلفن خود را به حالت کارخانه بازنشانی کنید. 
رمز هــای عبــور حســاب رســانه های اجتماعی 
خــود را تغییــر دهیــد. همیشــه از احــراز هویت 
دو مرحلــه ای اســتفاده کنیــد. در ســال ۲۰۲۰، 
فرانســه الیحــه جدیــدی در مــورد خشــونت 
خانگی ارائه کــرد. ردیابی جغرافیایی شــخص 
بدون رضایت او یک ســال زنــدان و جریمه ۴۵ 
هزار یورویی برای فرد متخلف بــه همراه دارد. 
یکــی از راه هــای مقابلــه بــا بدافزار هــا غیرفعال 
شــدن خرید ایــن برنامه هــا در فروشــگاه های 
گــوگل و اپــل اســت. همچنیــن آمــوزش مــردم 
 CETA جامعه هــم کارســاز خواهد بــود. مرکــز
با همــکاری دانشــگاه کرنل به طور مســتقیم با 

بازماندگان سواستفاده در ارتباط است.

فناوری

داستان کوتاه

انســان در زمان خواب آســیب پذیر اســت 
و نمی توانیم ایــن موضــوع را انــکار کنیــم. 
در اغلــب فیلم هــای جنایــی دیده ایــم که 
قاتــل وقتــی بــه ســراغ قربانــی مــی رود کــه 

خواب است.
     اتفاقاتی که در خواب برای بدن می افتد

1.زندگی شبانه یا پاراسومنیا
کــه در خــواب راه  همــه دربــاره  افــرادی 
می روند شــنیده ایم اما کارهایی کــه افراد 
در ایــن زمــان انجــام می دهنــد فراتــر از راه 

رفتن است. 
بعضــی از افراد در حالی که خواب هســتند 
کارهایــی  ندارنــد  هوشــیاری  ذره ای  و 

باورنکردنی انجام می دهند. 
بعضی از آن ها نیمه شــب به سراغ یخچال 
رفته و غذا می خورند. شــاید باور نکنید اما 
آن ها هوشیار نیستند و صبح هیچ چیزی 
را بــه خاطــر نمی آورنــد. عــده ای دیگــر در 
خواب صحبت می کننــد و مکالماتی قابل 

فهم دارند.
کارهــا را انجــام  گاهی ایــن  فــرد بــدون آ
آن  روی  اختیــاری  هیــچ  و  می دهــد 

ندارد. این اختالل »پاراسومنیا«نام دارد.
2. مغز خاطرات را فیزیکی دسته بندی 

می کند
اینطــور بــه نظــر می آیــد کــه مغــز در زمــان 
خــواب خامــوش می شــود و فقط بخشــی 
از آن مشــغول دســته بندی اطالعــات بــه 
دســت آورده در روز و انجــام فرآیندهــای 

حیاتی بدن است. 
مغز بــرای دســته بندی اتفاقــات روزانه به 
ســراغ خــواب دیــدن مــی رود و آن هــا را به 
صــورت رونوشــت هایی در حافظــه  کوتــاه 

مدت و بلند مدت ذخیره می کند. 
مغز آنقــدر مشــغول دســته بندی اتفاقات 
روزانه است که هیچ خاطره ای از کارهایی 
کــه شــب گردها در زمــان خــواب انجــام 

می دهند را ثبت نمی کند. 
پس این دفعه که رویا دیدید به جای اینکه 
بــه دنبال تعبیــر آن باشــید، فکــر کنید چه 
اتفاقی در روز قبل باعث شــکل گرفتن این 

خواب شده است.
۳. حرکت سریع چشم

گــر دربــاره  حرکت ســریع چشــم در خواب  ا
شنیده باشید می دانید که اتفاق عجیبی 
اســت. این حرکات آنقدر ســریع اســت که 
باید خوشحال باشــیم که آن را در بیداری 

تجربه نمی کنیم. 
یک لحظــه تصور کنید شــخصی روبه روی 
بــه  چشــمانش  و  باشــد  نشســته  شــما 
ســرعت این طــرف و آن طــرف بــرود! علت 
حرکت هــای ســریع چشــم این اســت کــه 
فعالیــت مغز شــما بــه میــزان فعالیتش در 
زمان بیداری است اما تمام ماهیچه های 
بــدن در کمتریــن میــزان انقبــاض خــود 

قرار دارند. 
در نتیجه ماهیچه های نگهدارنده  چشــم 
نمی تواننــد حــرکات آن را کنتــرل کننــد و 

چشم به سرعت تکان می خورد.

کوچــک، معلــم  روزی در یــک دهکــده 
مدرســه از دانــش آمــوزان ســال اول خــود 
خواســت تا تصویــری از چیزی که نســبت 
به آن قدردان هســتند، نقاشی کنند. او با 
خود فکر کرد که این بچه هــای فقیر حتما 
تصاویــر بوقلمون و میز پــر از غذا را نقاشــی 

خواهند کرد. 
گالس نقاشی ســاده کودکانه  ولی وقتی دا
خــود را تحویــل داد، معلم شــوکه شــد! او 
تصویر یک دســت را کشــیده بود، ولی این 

دست چه کسی بود؟
بچه هــای کالس هــم ماننــد معلــم از ایــن 

نقاشی مبهم تعجب کردند. 
یکــی از بچه ها گفــت: من فکــر می کنم این 

دست خداست که به ما غذا می رساند. 
یکی دیگر گفت: شاید این دست کشاورزی 
اســت کــه گنــدم مــی کارد و بوقلمون هــا را 

پرورش می دهد. 
هر کس نظری می داد تا این که معلم باالی 
گالس رفت و از او پرسید: این دست  ســر دا

گالس؟  چه کسی است، دا
گالس در حالــی که خجالت می کشــید،  دا
آهسته جواب داد: خانم معلم، این دست 

شماست.
گالس پدر و  معلم به یاد آورد؛ از وقتی که دا
مادرش را از دست داده بود، به بهانه های 
مختلف نزد او می آمد تا خانم معلم دست 

نوازشی بر سر او بکشد.

۳ اتفاق عجیب که 
در خواب برای بدن می افتد

دست نوازش

کتلت ماهی یکی از انواع کتلت های 
گــر  خوشــمزه و پرطرفــدار اســت. ا
می خواهید از خواص بی نظیر ماهی 
استفاده کنید، در بخش آموزش آشپزی، با طرز تهیه 

کتلت ماهی همراه ما باشید.
کتلت ماهی یک غذای دلچسب و خوشمزه برای تمام 
اعضای خانواده است. کسانی که از ماهی متنفر هستند 
حتما با تهیه این کتلت، عاشــق ماهی خواهند شد. 

در این مطلب قصد داریم یک نوع کتلت ماهی را آموزش 
دهیم که با ماهی ســالمون تهیــه  می شــود. اما به جز 
ماهی قزل آال و انواعش یک نوع کتلت ماهی بوشهری 
وجود دارد که با ماهی شیر، کیلکا، خارو، کپور و … تهیه  
می شــود. روش تهیه این غذا با ماهی های مختلف، 
تفاوت چندانی ندارد. بنابراین برای انتخاب نوع ماهی 

دست شما کامال باز است.
     مواد الزم

• ماهی سالمون پخته یا سرخ شده ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم
• سیب زمینی پخته با نمک، کره و شیر ۲ پیمانه

• تخم مرغ 1 عدد
• جعفری خردشده ۲ قاشق غذاخوری

• نمک و فلفل نصف قاشق چای خوری
مواد الزم روی کتلت

• تخم مرغ 1 عدد
• آب 1 قاشق غذاخوری

• آرد سوخاری، نمک، فلفل به میزان الزم
• روغن زیتون یا هسته انگور برای سرخ کردن

     مرحله اول
ابتــدا ســیب زمینی ها را در آب ریختــه و روی حــرارت 
بگذارید تا بپزند. ماهی را از قبل با کمی آبلیمو، نمک و 
در صورت تمایل با دو عدد سیر در فر بپزید یا در تابه با دو 
قاشق روغن سرخ کنید. )می توانید از کنسرو ماهی هم 
استفاده کنید.( سپس سیب زمینی پخته را به همراه 
ماهی ســالمون پخته ریز کنیــد. در یک کاســه بزرگ، 
سیب زمینی، ماهی سالمون، تخم مرغ، نمک، فلفل 

و جعفری را با هم خوب مخلوط کنید.
     مرحله دوم

برای مخلوط کردن و ریز کردن مــواد می توانید از یک 
چنگال کمک بگیرید. ســپس به کمک دست، مواد 

کتلت ماهی را شکل دهید.
     مرحله سوم

غ را به همراه یک قاشــق  در یک کاســه دیگر، تخم مــر
غذاخــوری آب، به هــم بزنیــد. کتلــت را درون کاســه 
تخم مرغ بغلتانید. سپس آن را به آرد سوخاری آغشته 
گر کتلت ها خیلی نرم هستند می توانید مدتی  کنید. ا
آن ها را در یخچال بگذارید تا سفت شوند. برای اینکه 
غ بــه خوبــی روی کتلــت ماهــی را بپوشــاند،  تخم مــر

می توانید از یک فرچه یا لیسک استفاده کنید.
     مرحله چهارم

کتلت هایی را که با آرد ســوخاری پوشــیده شــده اند، 
درون یک ســینی بچینید تا مرحله آماده سازی بقیه 

کتلت ها به اتمام برسد.
     مرحله پنجم

مقداری روغــن در تابه بریزیــد. وقتی روغن داغ شــد، 
کتلت ماهی را در آن قرار دهید تا سرخ شود. وقتی هر دو 
سمت کتلت ها طالیی مایل به قهوه ای رنگ شد، آن ها 

را از تابه خارج کنید.

صوتــی  اجتماعــی  شــبکه 
کالب هــاوس پشــتیبانی از زبــان 
فارسی و 1۲ زبان دیگر را اضافه کرد. 
کالب هاوس ماه گذشته پشــتیبانی از 1۳ زبان جدید 
را در نخستین موج پشتیبانی از زبانهای بومی اضافه 
کنون این شبکه اجتماعی صوتی پشتیبانی از 1۳  کرد. ا
زبان دیگر را اضافه کرده است. زبانهای جدید موجود 
در این پلتفــرم شــامل عربی، بنگالــی، چینی ســاده، 

چینی سنتی، فارســی، هوســه، ایگبو، مراتی، نپالی، 
ســومالی، تایلندی، ترکیش و یوروبا هستند. در حال 
حاضر زبانهای جدید تنها در دستگاههای اندرویدی 
قابل دسترس هستند اما این شرکت اعالم کرد به زودی 
پشــتیبانی برای نســخه iOS و زبانهای بیشــتر اضافه 
می شود. عالوه بر افزودن زبانهای جدید، کالب هاوس 
اعالم کرد قابلیــت "عالقــه مندی هــا" )Interests( را به 
"موضوعات" )Topics( تغییر نام می دهد. این قابلیت 

مشترک یا مهارتهای مشابه را پیدا کنند و در حال حاضر به کاربران کمک می کند اتاقها، کلوبها و افراد با عالیق 
در دسترس کاربران هر دو نسخه اندرویدی و iOS قرار 
دارد. کالب هــاوس اخیرا قابلیتهــای جدیدی مانند 
پخش مجــدد فراهم کرده اســت که به کاربــران اجازه 
می دهد کل برنامه زنده اتاقی که در آن حضور داشتند را 
گ را  مجددا گوش کنند. همچنین یک برنامه جایزه با
راه اندازی کرده که جایزه های آن برای گزارش نواقص 

اپلیکیشن از 1۰۰ دالر تا ۳۰۰۰ دالر است. 

کتلت ماهی، ترد و خوشمزه طرز تهیه 

کالب هاوس از زبان فارسی پشتیبانی می کند

امــام  قدیمی حضــرت  بیــت 
خمینی )ره( نگین شهر خمین 
و اســتان مرکــزی مهمتریــن اثــر 
تاریخی و جاذبه گردشــگری اســت که موجب سفر 
گردشگران و میهمانان زیادی به خمین می شود.این 
مکان تاریخی منزل پدری امام راحل بوده که به عنوان 
قلعه تدافعی هنگام حمله اشرار و غارتگران، محلی 
امن برای اهالی بی دفاع محســوب می شده است.
سبک معماری این خانه مربوط به عصر قاجار است 

و قدمت آن به حدود   17۲سال می رسد.

بیت قدیمی بنیانگذار 
جمهوری اسالمی

گردشگری

دستپخت

فناوری

آماده سازی 
پالسکو ۱۴۰۰

پــس از فــرو ریختــن ســاختمان پالســکو در 
دی مــاه ســال 1۳۹۵ کــه منجر به شــهادت 
1۶ تــن از آتش نشــانان شــد، در ســال 1۴۰۰ 
ساختمان پالسکو جدیدی جای آن ساخته 
شده است. این ساختمان ۲۰ طبقه  دارد و 
هر یک از طبقات به نام یکی از آتشنشــانان 

شهید نام گذاری شده است.
بر روی سقف این ساختمان نیز محل فرود 
بالگرد وجود دارد. این ساختمان با طراحی 
پیشرفته در قسمت نما، معماری داخلی، 
تاسیسات برقی، مکانیکی و اطفاء حریق در 

آستانه بهره برداری است.

عکس روز

دانستنی ها

رنا
/ ای

سه 
خم

غر 
اص


