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وزارت جهادکشاورزی یکی از وزارتخانه هایی است که در اجرای مصوبه شورایعالی آب در سال ۹۳ درباره حوضه آبریز زاینده رود باید عملکرد خود را 
ارائه کند، اما وزیر این وزارتخانه حاضر به پاسخگویی درباره این موضوع نیست.

در حاشیه نمایشگاه کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری، خبرنگاران از وزیر جهادکشاورزی درباره علت اجرا نکردن مصوبات شورایعالی آب در 
سال ۹۳ در خصوص حوضه آبریز زاینده رود سواالتی مطرح کردند که آقای وزیر حاضر به پاسخگویی نشد.

سال ۹۳ طرح ۹ ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود به تصویب شورایعالی آب رسید که بخشی از آن مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود، اما این 
وزارتخانه حاضر به پاسخگویی درباره عملکردش نیست. یکی از بند های مهم در این مصوبه تغییر شیوه های آبیاری و فراهم کردن 
تسهیالت الزم برای این منظور است که از وظایف وزارت جهاد کشاورزی بوده است.  اینکه وزارت جهاد کشاورزی کمک 
کند تا کشاورزان یک منطقه کم آب، از کشت محصول آب بر خودداری کنند و از کشبت گلخانه ای و سایر اشکال آبیاری، 
استفاده کنند تا آب کمتری مصرف شود همچنین این وزارتخانه باید عالوه بر این آموزش و فراهم کردن تسهیالت الزم 
برای تغییر نوع کشت و محصول، معیشت کشاورزان را هم سر و سامان دهد. مساله دیگر بیمه خسارت کشاورزی 
است. در ایران خشکسالی و وقوع دوره های کم آبی و بی آبی دور از ذهن نیست و حتی ویژگی ذاتی آن است، لذا...

کشاورزیدربارهزایندهرود بیپاسخماندنسوالازوزیرجهاد

یک کارشناس بازار سرمایه:

کنشهایمنفیبورس وا
بهلغوتحریمهاموقتیاست

قیمتمیوهدراستاناصفهان
تاشبیلداافزایشپیدا

میکند؟

دغدغه های محیط زیستی شورای شهر اصفهان 
ح شد؛ مطر

آبمسالهاصلیاصفهان

طرحتوسعهجنگل
درهزارو۷۵۰هکتار

ازاراضیاصفهان

بهکارگیری۷۵۰دانشجو
درصنایعاصفهان

2

2

۳

۴ صالحیامیری:زنانطالیهداراناخالقو
معرفتهستند

ذخیرهخونیاستاناصفهانبهچهارروزرسید
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معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اصفهان: 

موانعصادراتصنایعدستی
اصفهانبرطرفمیشود
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# اصفهان  تنها  نیست

معاون وزیر صمت در هجدهمین نمایشگاه ایران متافو:  

کشور فوالدمبارکهجزوافتخارات
محسوبمیشود

۳

۳

۴

۵

گروه فوالد مبارکه با حضور فعال در هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی متالورژی )ایران متافو( که از ۱۴ تا ۱۷ آذرماه 
۱۴۰۰، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران میزبان 
بازدیدکنندگان و عالقه مندان به حوزه های مرتبط با صنعت و 
معدن خواهد بود، به ارائه آخرین دستاوردهای صنعتی خود 

می پردازد. 

نمایشگاه ایران متافو شامل ۷ بخش آهن و فوالد )تمام مواد 
اولیه فوالدی، آلیاژهای آهنی و معدنی، فناوری های ساخت 
فوالد، فوالدسازان، تجهیزات و ماشین آالت و …(، ریخته گری، 
قالب سازی، آهنگری و ماشین کاری )روش های مختلف 
صنعتی،  کوره های  آهنگری،  قالب سازی،  ریخته گری، 
دستگاه های ماشین کاری، جوشکاری و…(، فلزات غیر آهنی 

)مانند آلومینیوم، مس و سرب، فلزات باارزش چون طال و نقره، 
استخراج، اکتشاف و فراوری فلزات غیرآهنی و…(، معدن و 
صنایع معدنی )تمامی مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، تجهیزات 
کاربردی صنعت معدن، ماشین آالت صنعتی سنگین، حفاری، 
اکتشاف، استخراج و…(، نسوزها و سرامیک های صنعتی 
)انواع نسوزهای شکل دار و بی شکل، انواع عایق و مواد الیافی، 
سرامیک های صنعتی و…(، کوره های صنعتی و عملیات حرارتی 
)انواع کوره های صنعتی، القایی، گازی، مشعلی، عملیات 
حرارتی و…( و پروژه های صنعت و معدن )پروژه های صنعت 

مس، سرب، طرح های تکمیل و توسعه، اکتشافی و…( است.
تولیدکنندگان و صنعت گران در ۷ بخش ذکرشده، محصوالت 
خود را طی ۴ روز برای شرکت کنندگان ارائه می کنند. معرفی 
توانمندی ها و محصوالت، برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان، 
شناخت رقبا و محصوالت آنان، ارتباط با تأمین کنندگان مواد 
خام، به روزرسانی دانش تخصصی، فرصت جذب سرمایه گذار 
و انعقاد قراردادهای متعدد ازجمله فرصت هایی است که این 

نمایشگاه برای شرکت کنندگان فراهم می آورد.
در  زیرمجموعه خود  به همراه شرکت های  مبارکه  فوالد 
هجدمین نمایشگاه متالورژی تهران از ۱۴ تا ۱۷ آذرماه در 
محل نمایشگاه های بین المللی از ساعت ۹ تا ۱۷ پذیرای 

بازدیدکنندگان و عالقه مندان داخلی و خارجی است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: بر اساس 
نتایج پروژه منشایابی آلودگی هوای اصفهان، فعالیت صنعتی 
و پس از آن حمل و نقل مهمترین علل آلودگی هوای اصفهان در 

فصول سرد سال است. 
محسن سلیمانی در بیستمین جلسه علنی شورای اسالمی  

شهر اصفهان اظهار کرد: براساس اعالم سازمان جهانی 
بهداشت، بیش از ۲۹ هزار نفر در کشور مستقیما به دلیل وجود 

ذرات معلق در هوا جان خود را از دست می دهند.
وی گفت: یکی از عوامل مهم در چرخه کیفیت هوا این است 
که اطالعات کافی درباره منابع آلودگی مشخص شود تا 

برنامه ریزی های الزم برای کاهش آالینده ها صورت گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه دو 
روش کلی را در مدل سازی آلودگی هوا دنبال می کنیم، تصریح 
کرد: از طریق مدل سازی مشخص می کنیم که صنایع استان 
چه میزان از محیط اطراف خود را آلوده می کنند و در مدل دوم 

مشخص می شود که آلودگی از کدام منابع به منطقه می رسد.
وی با بیان اینکه پروژه منشایابی با هدف تعیین منبع ذرات معلق 
در هوای شهر اصفهان تعریف شد، گفت: انواع آالینده های 
معدنی و آلی از جمله فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک که از 
دید بیماری زایی اهمیت دارند، نقش و سهم منابع آالینده و 
اولویت بندی برای سیاست گذاری کاهش آلودگی هوا در این 

پروژه آمده است.
سلیمانی خاطرنشان کرد: ۵۰ نقطه در شهر اصفهان و پیرامون 
آن تعیین شده که در طول یک سال از این مناطق نمونه برداری 

انجام شد.
وی با بیان اینکه نتایج تحقیقات نشان داد که در فصول سرد 
سال، فعالیت صنعتی و پس از آن حمل و نقل از مهمترین 
علل آلودگی هوا است، گفت: در میان صنایع، واحدهای 
آجر و سیمان، ریخته گری و ذوب فلزات و پاالیشگاه و 

پتروشیمی بیشترین سهم را در آلودگی داشته اند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، خاطرنشان 
کرد: گاهی تصور می شود با احتراق گاز، مشکل آلودگی هوا 
حل می شود، اما با توجه به حجم گاز مصرف شده تنها شدت 

آلودگی افزایش پیدا می کند.

مدیر آموزش و پروش فریدون شهر گفت: طوالنی شدن 
پروژه های آموزشی به دلیل نبود جاده روستایی است چون 
هزینه حمل مصالح تا روستا تا، سه برابرساخت آن مدرسه است. 
علی نیکخواه مدیر آموزش و پروش فریدون شهر با اشاره به 
مشکالت آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر، با اشاره به 
پروژه ۱۵ مدرسه در حال ساخت با کمک اعتبارات سازمان 
نوسازی مدارس، افزود: اکنون هفت مدرسه بین ۷۰ تا ۹۰ 
درصد پیشرفت و ۸ مدرسه تا باالی ۹۰ درصد پیشرفت دارد، 
قرار بود تا پایان آبان ۱۴۰۰ این ۱۵ مدرسه به اتمام برسد اما 

تخصیص اعتبارات به تاخیر افتاد.
وی افزود: ۱۰ مدرسه دیگر در این شهرستان نیاز به نوسازی 
دارد که کار مطالعات آن ها انجام و در بودجه ۱۴۰۱ اعتبار 

پیش بینی شده است.
نیکخواه با اشاره به عدم محوطه سازی تقریبا ۴۰ درصد 
مدارس روستایی، افزود: با پیگیری هایی که در مجمع 
خیرین مدرسه ساز و بنیاد علوی و بسیج سازندگی اصفهان 
انجام دادیم قول مساعدت در اجرای محوطه سازی مدارس 

دادند.

مدیر آموزش و پروش فریدون شهر افزود: در گذشته ساخت 
پنج پروژه آموزشی توسط بنیاد برکت در دستور کار قرار 
گرفت که سه تا از آن ها افتتاح شده و مابقی در حد ۸۵ درصد 
و بیش از ۹۰ درصد ساخته شدند، همچنین هفت پروژه در 
دو روستا با کمک بنیاد برکت و خیرین مدرسه ساز در حال 

ساخت است.
وی با اشاره به تحصیل سه هزار و ۲۶۹ دانش آموز در مدارس 
فریدون شهر، گفت: بیش از ۸۰ درصد دانش آموزان واکسینه 

شدند.
نیکخواه با اشاره به اینکه جمعیت دانش آموزی ۲۸ مدرسه 

ابتدایی یک تا ۱۰ نفره است، به دانش آموزان شبانه روزی 
و دانش آموزان ترددی برای تشویق به درس خواندن 
هزینه ایاب و ذهاب پرداخت می کنیم، دانش آموزی نداریم 

که به دلیل عدم هزینه های تحصیلی ترک تحصیل کند.
مدیر آموزش و پروش فریدون شهر با اشاره به اینکه آموزش 
و پرورش فریدون شهر ۸۴۰ نیروی انسانی دارد که ۹۸ نفر 
آنان واکسینه و تنها برخی به دلیل بیماری واکسن دریافت 

نکردند.
وی با اشاره به طرح ساخت هر سال ۵ تا ۸ مدرسه، افزود: 
با اجرای این طرح پیش بینی شده تا سال ۱۴۰۴ مدارس 
آموزشی  تا مشکل فضای  نوسازی شوند  یا  و  بازسازی 
شهرستان فریدونشهر برطرف شود، ۶۰ درصد مدارس 
دارای قدمتی بیش از ۳۵ سال و ۴۰ درصد نیاز به بهسازی 

و بازسازی دارند.
مدیر آموزش و پروش فریدون شهر گفت: طوالنی شدن 
پروژه های آموزشی به دلیل نبود جاده روستایی است 
چون هزینه حمل مصالح تا روستا تا، سه برابرساخت آن 

مدرسه است.

شهردار اصفهان گفت: به این باور رسیده ایم که جز با 
مشارکت مردم در همه حوزه ها مسائل کشور رفع نخواهد 
شد در این راستا باید به مردم اعتماد داشت و به آن ها احترام 

گذاشت.
علی قاسم زاده در جمع سرمایه گذاران و انبوه سازان شهر 
اصفهان در قالب نشست هم اندیشی با بیان اینکه معتقدیم 
بدون کمک انبوه سازان هیچ اتفاق خوبی در شهر نخواهد 
افتاد، اظهار کرد: دو تصور عمده در میان خدمتگزاران به 
مردم وجود دارد، گروهی اعتقاد دارند که باید شبانه روز به 
مردم خدمت کنیم و گروه دوم معتقدند در کنار کار جهادی، 
فهم، ارتباط، درک و گفت وگو با مردم باید وجود داشته باشد.
وی درک، فهم و تکریم مردم را در کنار کار جهادی راه حل 

مشکالت کشور عنوان کرد و افزود: باید به مردم اعتماد 
داشت و به آنها احترام گذاشت که در این راستا شهرداری 
عرصه ای برای حضور هرچه بیشتر مردم مدنظر دارد و 

می خواهیم از این شیوه استفاده کنیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه باید تصدی گری شهرداری 
در امور مختلف به تدریج کاهش یابد، ادامه داد: این باور 
ما باید به عزم و اراده جدی تبدیل شود؛ در دو ماه اخیر نیز 
در این زمینه اتفاقات خوبی را رقم زده ایم و در آینده موانع 

بیشتر رفع می شود.
وی اضافه کرد: همه مشکالت مربوط به شهرداری نیست، 
کمیسیون ماده پنج، استانداری، مسکن و شهرسازی و 
دستگاه های دیگر نیز باید به کمک شهرداری بیایند تا 

مشکالت کاهش یابد.
قاسم زاده تاکید کرد: باید ظرف دو ماه آینده به وحدت 
رویه برسیم تا انبوه سازان با اطمینان خاطر مسائل خود را 
پیگیری کنند در این راستا تصمیماتی که در ستاد مربوط 
به انبوه سازان گرفته شد به شهرداری های مناطق ابالغ 
شده است که در این زمینه انبوه سازان باید نسبت به حسن 
اجرای این تصمیمات در شهرداری گواهی و شهادت 

بدهند.
       انبوه سازان آبادگران شهر اصفهان هستند

محسن رنجبر، معاون مالی اقتصادی شهردار اصفهان 
نیز در این نشست با بیان اینکه انبوه سازان آبادگران شهر 
اصفهان هستند که می توانند با اقدامات زیربنایی خود 
زیرساخت های شهری را توسعه و کیفیت زندگی شهروندان را 
ارتقا ببخشند، اظهار کرد: شهردار اصفهان با شعار "اصفهان 
شهر زندگی" کار خود را آغاز کرد که این ادبیات مبانی کاربردی 
در شهر اسالمی است؛ ما می خواهیم اصفهان به فضای 
شهری مناسب زندگی با کرامت برای شهروندان اصفهانی با 

شاخصه های شهر اسالمی تبدیل شود.
وی افزود: نحوه مشارکت در شهر باید توسعه پیدا کند، 
شهرداری در نظر دارد از مسائل کالن شهر به مسائل جزئی 
آن برسد تا مشارکت مردم در محالت و گوشه گوشه شهر 

افزایش یابد.
معاون مالی اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه 
قسمت مشارکت های اقتصادی در شهرداری از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است، اضافه کرد: قصد ما در نگهداری 
شهر استفاده از مشارکت مردم و تکنولوژی های نوین 

شهری است.

در هجدهمین نمایشگاه ایران متافو انجام می شود: 

ارائه آخرین دستاوردهای صنعتی گروه فوالد مبارکه 

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اعالم کرد:

فعالیت صنعتی، مهمترین علت آلودگی هوا در فصول سرد سال

به دلیل نبود جاده روستایی :

طوالنی شدن پروژه های آموزشی در فریدون شهر 

شهردار اصفهان:
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وزارت جهادکشاورزی یکی از وزارتخانه هایی است 
که در اجرای مصوبه شورایعالی آب در سال ۹۳ درباره 
حوضه آبریز زاینده رود باید عملکرد خود را ارائه کند، 
اما وزیر این وزارتخانه حاضر به پاسخگویی درباره این 

موضوع نیست.
در حاشیه نمایشگاه کشاورزی و سیستم های نوین 
آبیاری، خبرنگاران از وزیر جهادکشاورزی درباره علت 
اجرا نکردن مصوبات شورایعالی آب در سال ۹۳ در 
خصوص حوضه آبریــز زاینده رود ســواالتی مطرح 

کردند که آقای وزیر حاضر به پاسخگویی نشد.
ســال ۹۳ طــرح ۹ مــاده ای احیــای حوضــه آبریــز 
زاینده رود به تصویب شورایعالی آب رسید که بخشی 

از آن مربوط به وزارت جهاد کشــاورزی بود، اما این 
وزارتخانه حاضر به پاسخگویی درباره عملکردش 
نیســت. یکی از بند های مهم در این مصوبه تغییر 
شــیوه های آبیاری و فراهــم کردن تســهیالت الزم 
برای این منظور اســت کــه از وظایــف وزارت جهاد 
کشاورزی بوده است.  اینکه وزارت جهاد کشاورزی 
کمــک کنــد تــا کشــاورزان یــک منطقــه کــم آب، از 
کشــت محصول آب بر خودداری کنند و از کشــبت 
گلخانه ای و سایر اشــکال آبیاری، استفاده کنند تا 
آب کمتری مصرف شــود همچنین این وزارتخانه 
باید عالوه بر این آموزش و فراهم کردن تســهیالت 
الزم بــرای تغییر نوع کشــت و محصول، معیشــت 
کشاورزان را هم سر و سامان دهد. مساله دیگر بیمه 
خســارت کشــاورزی اســت. در ایران خشکسالی و 
وقوع دوره های کم آبی و بی آبی دور از ذهن نیست 
و حتی ویژگــی ذاتی آن اســت، لذا باید از معیشــت 
کشاورزان با بیمه ها و تسهیالت حمایت کرد. اما در 
اجرای این مصوبات کاستی های بسیار وجود دارد 
که هر یک از این کاســتی ها به نوبه خود در شــرایط 

فعلی زاینده رود موثرند.

عضو انجمن تولید کنندگان فــوالد با بیان این که 
سال گذشــته ۳۰ میلیون تن فوالد در کشور تولید 
شد، گفت: تولید فوالد در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ 
بــه دلیــل محدودیت های بــرق ۱۱ درصــد کاهش 
یافت و در زمستان امسال نیز محدودیت های گاز 
قطعا منجر به کاهش تولید فوالد خواهد شــد که 
مشــکالت جاده ای، ریلی، صدور مجوزهــا و دیگر 
مســائل نیز ازجمله چالش های مهم تولید فوالد 

در کشور هستند. 
محمدکشــانی عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد 
در گفت وگو با ایراسین اظهار کرد: افق ۱۴۰۴ بیش 
از ۱۰ سال پیش نوشته شده و این افق یک نهضت 
ملی است و صعود ما از رتبه یازدهم تولید فوالد به 

رتبه دهم و بعد به رتبه نهم حرکتی ارزشمند بود. 
وی افزود: فوالدســازان کشــور کمر همت بســتند 
تا ایــن هدف محقق شــود، به طــوری که در ســال 
گذشــته ۳۰ میلیون تن فوالد در کشــور تولید شــد 
گر بــا محدودیت هــای بــرق مواجه  و امســال نیــز ا
نمی شــدند، قطعــا حــدود ۳۴ میلیون تــن فوالد 

تولید می شد. 
عضو انجمــن تولید کننــدگان فوالد خاطرنشــان 
کــرد: وقتــی هــدف صنایــع فــوالدی رســیدن بــه 

تولید ســالیانه ۵۵ میلیون تن فوالد است، نیاز به 
زیرساخت های زیادی است که از جمله مهم ترین 

آن ها تأمین انرژی است.
وی اذعــان داشــت: در حال حاضر تولید فــوالد در 
کشور به جایگاه باالیی دست پیدا کرده اما همچنان 
زیرساخت های الزم فراهم نشده و محدودیت ها 

همچنان برای تولید فوالد پابرجاست.
کشــانی بــا بیان ایــن کــه آب یکــی از اصلی تریــن 
زیرساخت های مورد نیاز برای تولید فوالد است، 
کندگی کارخانجات تولید فوالد در  تصریح کرد: پرا

کشور این مشکل را دوچندان کرده است.
را  فــوالد  تولیدکننــدگان  دیگــر  چالــش  وی 
محدودیت های برق و گاز در فصل های تابستان 
و زمستان دانست و عنوان داشت: تولید فوالد در 
۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰، به دلیل محدودیت های 
بــرق ۱۱ درصد کاهش یافت و در زمســتان امســال 
نیــز محدودیت هــای گاز قطعــا منجــر بــه کاهش 
تولید فوالد خواهد شــد که مشــکالت جــاده ای، 
ریلی، صــدور مجوزهــا و دیگر مســائل نیــز ازجمله 

چالش های تولید فوالد در کشور هستند.
عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در پایان ضمن 
ابراز امیــدواری برای رفع چالش هــای تولید فوالد 
در کشور اضافه کرد: با توجه به رشــد تولید فوالد، 
همچنان مشکالتی در تأمین سنگ آهن مورد نیاز 
فوالدســازان وجود دارد اما از سال گذشــته وزارت 
کتشافات  صمت و ایمیدرو گام های مؤثری برای ا
جدید انجــام داده اند که امید اســت با برداشــتن 
چنین گام هایی مشکل تأمین سنگ آهن مرتفع 
شــود و شــاهد ایجاد توازن تولید فوالد و استخراج 

سنگ آهن در کشور باشیم.

مدیرکل دفتــر اطالعات و داده های آب کشــور 
از کاهــش ۳۰ درصــدی ذخایــر آب ســد های 

کشور خبر داد.
گــزارش شــبکه خبــری آب ایــران، فیــروز  بــه 
قاســم زاده گفــت: از ابتــدای ســال آبــی ۱۴۰۱-
۱۴۰۰ تا کنــون؛ میزان کل حجــم آب در مخازن 
ســد های کشــور حــدود ۱۷.۶۷ میلیــارد متــر 
مکعب اســت که نســبت به مدت مشابه سال 

آبی گذشته ۳۰ درصد کاهش نشان می دهد.
 مدیرکل دفتــر اطالعات و داده های آب کشــور 
بــا بیان ایــن مطلــب افــزود: بررســی وضعیــت 
ســد های کشــور نشــان می دهــد، میــزان کل 
حجم ورودی به ســد های کشــور نیز از ابتدای 
مهرماه تــا تاریــخ ۱۳ آذر معــادل ۲.۸۴ میلیارد 

مترمکعب است که کاهشی معادل ۴۴ درصد 
نســبت به مدت مشــابه ســال آبــی گذشــته را 

نشان می دهد.
 مدیرکل دفتــر اطالعات و داده های آب کشــور 
خاطر نشان کرد:در شرایط کنونی، از کل حجم 
مخزن ســد های مهــم کشــور به میــزان حدود 
۵۰.۵ میلیارد متر مکعب، حدود ۳۵ درصد آب 

ذخیره شده وجود دارد.
 وی افــزود: میزان پرشــدگی ســد های مهمی، 
چون زاینده رود، شمیل و نیان و سفیدرود در 
شــرایط فعلی حــدود ۱۳ تا ۱۸ درصد اســت. در 
استان های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی 
متوسط مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب 

در حدود ۳۸ و ۲۰ درصد است.

رییس اتحادیه آهن استان اصفهان گفت: نگرانی 
تجار و تولیدکنندگان صنعت فوالد، از نحوه فروش و 

عرضه محصوالت خود در بورس است. 
کبر شمشیری رییس اتحادیه آهن استان اصفهان  ا
گفت: تولید مواد اولیه ســاخت آهن شامل سنگ 
آهن، ذغال ســنگ و گاز که در کشــور به وفور یافت 
می شود و عمده نیاز کشور در این صنعت به واردات 
قطعــات و ماشــین آالت برمی گــردد. صادرات این 
محصول همانند گذشته با کشــور هایی که اجازه 
مبادله وجود دارد به صورت تهاتری انجام می پذیرد. 
وی افزود: بیشترین تولیدکننده سنگ آهن در کشور 
در معدن چادرملو انجام می پذیرد و با انتقال سنگ 
به کــوره و ذوب آن بــه کارخانجات رونــد تولید آغاز 
می گردد. رییس اتحادیه آهن استان اصفهان ادامه 
داد: با شــیوع کرونــا و افزایش قیمت آهــن و عرضه 
آن در بــورس خوشــبختانه هیچ ضــرری بــه تجار، 

تولیدکنندگان و حتی فروشــندگان وارد نشده، اما 
عمده نگرانی آن ها فروش محصوالت در بورس که 

فقط با سهم ۵۰ تا ۶۰ درصدی است وجود دارد.
شمشیری در پایان اضافه کرد: بسیاری از عامه مردم 
با تصور اســتفاده آب زاینده رود برای کارخانه های 
فوالد مبارکه یــا ذوب آهــن نگران هســتند، اما این 
کارخانه ها فقط با مصرف پساب آب مورد نیاز خود 

را تأمین می کنند.

کشاورزی بیپاسخماندنسوالازوزیرجهاد
دربارهزایندهرود

خبر

ســخنگوی دولــت گفت: هیــات وزیــران با 
پیشــنهاد وزیر اقتصاد و امــور دارایی مبنی 
بر معافیت مالیاتی ۵ درصــدی واحدهای 
تولیدی در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ موافقت و 

آن را مصوب کرد. 
بــه گزارش ایرنــا، علــی بهــادری جهرمی در 
جمع خبرنگاران با توضیح نشست اهیات 
دولت با موضوع الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: 
هیات دولت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر 
دربــاره بودجــه ۱۴۰۱ جلســه تشــکیل داد و 
اعضای هیات دولت به بررسی تبصره های 

پیشنهادی وزرای دولت پرداختند.
وی ادامــه داد: پیش از این در روز گذشــته 
بندهــا و تبصره هــای تنظیمــی از ســوی 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در هیات 
دولــت بحث و بررســی شــد و بیشــتر متون 
مــورد تصویب قــرار گرفــت.  برخــی از موارد 
هــم بــرای بررســی بیشــتر بــه کارگروه هــای  

تخصصی ارجاع شد.
ســخنگوی دولت اظهار کرد: جلســه امروز 
عمدتــا بــه بررســی پیشــنهادهای جدیــد 
مختلــف  وزارتخانه هــای  و  دســتگاه ها 
در راســتای انجــام تکالیــف قانونــی شــان 
اختصــاص داده شــد  و بــه احتمــال زیــاد 
جلســه هیات دولت بــرای  بررســی بودجه 
ادامــه خواهــد داشــت و جلســات دیگــری 
هم برای بررســی موارد حذف شــده قانون 
بودجه سال گذشته و پیشنهادهای جدید 

خواهیم داشت.
بهــادری جهرمی یکــی از پیشــنهادهای 
ح شده امروز را پیشــنهاد وزیر اقتصاد  مطر
در حمایــت از واحدهای تولیــدی و در نظر 
گرفتن ۵ درصد معافیت مالیاتی عنوان کرد 
و گفت: این پیشنهاد خوب که مشابه آن را 
پیش از این درباره کسب و کارهای کوچک 
و اصناف به منظور جبران کسادی کسب و 
کارها در دوره کرونا داشتیم، مصوب شد و 

وزیران با آن موافقت کردند.  
وی افزود: ایــن حمایت و معافیت با ســایر 
در  مالیاتــی  بخش هــای  در  معافیت هــا 
بنگاه هــای تولیــدی هم قابل جمع اســت 
و رویکرد دولت این بود که در سال آینده بر 
واحدهای تولیدی و کســب و کارهــا تمرکز 
داشــته باشــد و در حد ممکــن هزینه های 

جاری را کنترل کند.
کــرد:  خاطرنشــان  دولــت  ســخنگوی 
اولویت دولت تســویه دیــون و بدهی های 
گذشــته دولــت بــه ویــژه بــه صندوق های 
بازنشســتگی و جامعه ایثارگــران اســت تــا 
در عوض هزینه هــای جاری تــا حد ممکن 
کنترل شــود و شــاهد کنتــرل تورم در ســال 

۱۴۰۱  باشیم.

یک اقتصــاددان گفــت: در صــورت تحقق 
برجام و رویکرد مسئوالن مربوطه، قیمت 
دالر می توانــد تا کمتر از ۲۰ هــزار تومان هم 

کاهش یابد.
امیر هرتمنی در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: 
کرات وین مســأله ای  انجام ایــن دور از مذا
اســت که تأثیرات آن در دوره های گذشته 
خــود را نشــان داده بــود. در حــال حاضــر 
تقریبــا بازارهــا در کــف قیمتــی خــود قــرار 
گرفته اند؛ زیــرا کمتــر از این هم بــا توجه به 

هزینه های تولید، گویا ناممکن است.
وی افــزود: البتــه موضــوع ارز متفــاوت 
است؛ زیرا در وهله نخســت، قیمت آن به 
تصمیمات دولتمردان وابسته است و پس 
کرات  از آن به عرضــه و تقاضا و شــرایط مذا
باز می گــردد. هر نوع اتفــاق مثبت یا منفی 
سیاســی و اقتصــادی قطعــا در شــرایط 

اقتصادی کشور تأثیر گذار است.
ایــن اقتصــاددان تصریــح کــرد: در صورت 
تحقق برجام و رویکرد مسئوالن مربوطه، 
دالر این آمادگی را دارد که تا کمتر از ۲۰ هزار 

تومان هم کاهش یابد.
کید کــرد: هرچند رفع تحریم ها  هرتمنی تأ
موجب تســهیل در روند تولیــد و صادرات 
کم  می شــود اما با در نظر گرفتن شرایط حا
بر اقتصاد کشــور، توجه به این مســئله هم 
ضروری است که افت غیر کارشناسانه نرخ 
دالر، باعــث آســیب رســاندن به صــادرات 

نشود.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال در صورت 
بازگشــت برجام، انتظاری که در جامعه ما 
خ دالر در یک قیمت  وجود دارد تثبیت نــر
قابل قبول و بهبود شــرایط دیگر بازارها به 

تبعیت از دالر است.

خبر قیمت میوه در استان اصفهان 
تا شب یلدا افزایش پیدا می کند؟

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
سبزی استان اصفهان گفت: انواع 
میوه در سطح بازار اســتان به وفور 
موجود اســت، اما قــدرت خرید مردم کاهــش یافته و 
پیش بینی می شود قیمت میوه در شب یلدا افزایش 
پیدا نکند. شــیوع کرونــا و ممنوعیــت دورهمی های 
خانوادگی در دو ســال اخیر، باعث نشده تا مردم رسم 
و رسوم دیرینه خود در خداحافظی با پاییز را فراموش 
کنند؛ شب یلدای پیش رو فرصتی است تا خانواده ها 
کی ها و میوه های رنگارنگ  هر چند مختصر بساط خورا
فصل را تهیه کنند و در کنار خانواده شبی به یاد ماندنی 
رقم زنند؛ اما با گشت و گذار در میوه فروشی های سطح 
کتفا کنند. شهر و رصد قیمت ها، باید تنها به دیدن آن ا

افزایش قیمت میــوه و کاهش قــدرت خرید مــردم در 
ماه های اخیر باعث شده سبد خرید مردم از میوه های 
کنون و در آستانه  رنگارنگ پاییزی خداحافظی کند. ا
ســنت دیرینه شــب یلدا نیز گرانی قیمت میوه هایی 
چون انار و هندوانه باعث شــده، بیشتر اقشار جامعه 

امکان خرید انواع میوه را نداشته باشند.
نوروز علی اسماعیلی با بیان اینکه هیچ مشکلی در تامین 
میوه شب یلدا وجود ندارد، اظهار داشت: قیمت میوه 
گران است و مردم قدرت خرید ندارند. قیمت میوه ها در 
شب یلدا تقریبا ثابت است و پیش بینی می شود افزایش 

قیمتی تا شب یلدا نداشته باشیم.
وی در خصوص موجــودی میوه های وارداتــی در بازار 
افزود: میوه های موز و نارگیل و آناناس در بازار به اندازه 
کافی موجود بوده، اما گران است. قیمت موز خارجی هر 
کیلو ۳۲ هزار تومان و قیمت موز هندی ۲۵ هزار تومان 
اســت. میوه هایی مانند آناناس و نارگیل نیز به دلیل 
گرانی کمتر مورد مصرف مردم است و بیشتر در مراسم 
شب یلدا برای خانواده های تازه عروس و داماد و هدیه 

شب چله استفاده می شود.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی اســتان 

اصفهان ادامه داد: قیمت آناناس درجه یک به صورت 
دانه ای از ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان و قیمت نارگیل درجه یک 
دانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان اســت. نارگیل از کشورهای 

مانند ویتنام، اندونزی وارد می شود.
وی در خصوص دیگر میوه پر طرفدار شب یلدا بیان 
کرد: میوه انار موجود در بازار از لحاظ کیفیت مطلوب 
نیســت و حدود ۸۰ درصد انار های موجود در بازار به 
دلیل وجود آفــت، به رنــگ ســیاه و غیرقابل مصرف 

درآمده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: قیمت انار درجه یک که 
میزان آن نیز در بازار کم است، کیلویی ۲۸ هزار تومان 
اســت. قیمت انار با کیفیت مرغوب بین ۲۰ تا ۲۸ هزار 
تومان است و انار به قیمت هر کیلو ۱۰ هزار تومان نیز در 
بازار وجود دارد. پیش بینی می شود این قیمت در شب 
یلدا افزایش پیدا نکند و معموال پس از آن بازار میوه انار با 

کاهش استقبال روبه رو است.

وی اظهار داشت: پرتقال موجود در بازار اصفهان نیز از 
شیراز است. پرتقال شمال کمتر مورد پسند بازار و مردم 
اصفهان است، اما پرتقال جنوب به دلیل طعم شیرین 
بیشتر در اصفهان طرفدار دارد. قیمت این میوه نیز هر 
کیلو ۲۵ هزار تومان در خورده فروشــی ها اســت. میوه 
نارنگی نیز به میزان زیادی در بازار موجود است و قیمت 

آن هر کیلو ۱۶ هزار تومان است.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی اســتان 
اصفهان با اشاره به تامین میوه هندوانه در شب یلدا 
گفت: از لحاظ تامین این میوه نیز مشکلی وجود ندارد 
و به وفور در میوه فروشی های سطح شهر وجود دارد، 
اما قدرت خرید مردم در مورد خرید این میوه پرطرفدار 
شــب چله نیز، کاهش یافته اســت. قیمــت هندوانه 

درجه یک در بازار ۷ هزار تومان است.
وی با انتقاد از وضعیت کشــاورزی ســنتی در کشــور و 
استان اصفهان تصریح کرد: کشاورزی در کشور ما به 

جز در بخشی از شیراز و شمال کشور در بقیه استان ها 
از جملــه اصفهان بــه صورت ســنتی اســت و صنعت 

سورتینگ و بسته بندی با کیفیت نداریم. 
گر بسته بندی محصوالت کشاورزی برای میوه ها و  ا
حتی سبزیجاتی مانند پیاز صورت گیرد، حتی بخشی از 
هزینه های کارگری برای پالستیک کردن و بسته بندی 
مغازه های خــورده فروشــی حذف می شــود؛ چــرا که 

قیمت پالستیک نیز افزایش یافته است.
اسماعیلی ادامه داد: از طرفی با بسته بندی با مشکالت 
کاهش کیفیت میوه و ســبزی مانند جوانه زدن پیاز و 

آسیب به سبزی ها و میوه ها مواجه نیستیم.
وی گفت: متاســفانه در مــورد محصولی مانند فلفل 
دلمــه ای که انصافا در بســته بندی شــکیل به کشــور 
روسیه صادر شد، شاهد رد کردن درخواست این کشور 
بودیم. بایــد به بخش کشــاورزی و تبدیل کشــاورزی 

سنتی به صنعتی بیشتر توجه کنیم.

یک کارشــناس بازار ســرمایه گفت: مزیت های 
رفــع تحریم هــا بســیار بیشــتر از تأثیــرات موقتی 
منفی آن اســت، البتــه به دلیــل وابســتگی بازار 
به دالر ابتدا با اخبار مثبت از توافقات، ممکن است بازار سرمایه 

کنش منفی هم نشان دهد که موقتی است.  وا
محمدجواد نصر اصفهانی اظهار کرد: اقتصاد ایران به نرخ دالر، نرخ 
کرات گره خورده است بنابراین  دالر به تحریم ها و تحریم ها به مذا
کرات هر چه باشد، بر اقتصاد ایران تأثیر خواهد داشت و  نتیجه مذا

کنش مردم هم قطعا متفاوت خواهد بود. به دنبال آن وا
گر شــاهد خبــر مثبتــی درباره رســیدن  وی افــزود: به طــور کلــی ا

به اجمــاع و توافقــات، چهارچــوب و تفاهم نامه های مشــترک و 
کرات و چنین اخبار امیدوارکننده ای نسبت  پیشرفت در روند مذا
کنش منفی دالر و  به آینده اقتصاد به بازار مخابره شود، شاهد وا

سیر نزولی آن خواهیم بود.
       بعید است دالر به کمتر از 2۳ هزار تومان برسد

این کارشناس بازار سرمایه گفت: هر چند بعید است دالر به کمتر 
کرات می تواند  از ۲۳ هزار تومان برسد اما اخبار مثبت از روند مذا
کرات  ترمز رشد قیمت دالر را بکشد. به عنوان نمونه خبر آغاز مذا

خ دالر شد. در هفته گذشته منجر به کاهش ۴۰۰ تومانی نر
نصر اصفهانــی اضافه کــرد: در مقابل هر چقدر اخبــار عدم توافق 
و اقدام مشــترک منتشــر شــود، همچون اخباری که روز جمعه از 
کرات مبنی بر سختگیرانه بودن پیش نویس ایران  طرف غربی مذا
منتشــر شــد منجــر بــه تحریــک دالر شــده و قیمــت آن را افزایش 
می دهــد،  در روزهای گذشــته هم بالفاصلــه پــس از مخابره این 

خبر، قیمت دالر تا حدود ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت.
       صنایع بانکی از توافقات بهره مند می شوند

وی ادامه داد: برخی صنایع بورس در بین فعاالن بازار به صنایع 
برجامی معروف است، این صنایع از توافقات سود خوبی می برند 
کنون متأثر  که از جمله آن می توان به صنایع بانکی اشاره کرد که ا

از تحریم ها است. 
این کارشناس بازار ســرمایه گفت: این صنایع از توافقات منتفع 
شــده و زمینه رشــد آنها فراهم می شــود، البتــه با توجــه به اینکه 

کنش اولیه  اخبار مثبت منجر به کاهش قیمت دالر می شــود، وا
ســهم های دالر محــور کــه عمــده بــازار ســرمایه ایران را تشــکیل 
می دهــد منفــی اســت کــه البتــه در کمتــر از یک هفتــه بــه پایان 

می رسد.
       بورس از توافقات منتفع می شود

نصر اصفهانــی با بیان اینکه بورس بخشــی از اقتصاد ایران اســت 
کــه از توافقــات منتفع می شــود، اضافــه کــرد: صنایــع دالر محور 
بورس ممکن است ابتدا کمی از ارزان شــدن دالر آسیب ببینند، 
خ آن حدود ۲۴ هزار  کنون بــا دالر نیمایی که نر البته این صنایع ا
تومان اســت معامله می کنند که تغییر قیمت دالر آزاد تأثیری در 
آن ندارد، بنابراین نه تنها ضرری متوجه صنایع نخواهد بود بلکه 

از توافقات منتفع هم خواهند شد.
کنون به اورهال و  وی تصریح کرد: بسیاری از شرکت های بورسی ا
تعمیرات اساسی نیاز دارند و به دلیل وجود تحریم ها نتوانسته اند 
ح هــای توســعه خــود را پیاده ســازی کننــد، همچنیــن رفــع  طر
تحریم هــا منجــر بــه بهبــود فــروش شــرکت های صــادرات محــور 
خواهد شد و قیمت بسیاری از محصوالت همچون اوره، واقعی 

خواهد شد.
کید کرد: مزیت های رفع تحریم ها  این کارشناس بازار ســرمایه تا
بســیار بیشــتر از تأثیــرات موقتــی منفی آن اســت، البته بــه دلیل 
وابستگی بازار به دالر ابتدا با اخبار مثبت از توافقات ممکن است 

کنش منفی هم نشان دهد که موقتی است. بازار سرمایه وا

دســتگاه های  ورود  وضعیــت  انتشــار 
اجرایی بــه شــفاف ســازی پرداخت ها و 
ثبــت اطالعــات حقــوق کارکنــان نشــان 
داد که در قــوه مجریه، تنها وزارتخانــه ای که در این رابطه 
اقدام نکــرده، وزارت نفت اســت کــه ثبت اطالعــات آن تا 
آبان ماه امســال صفر درصــد بوده اســت، در حالــی که در 
ســایر وزارتخانه هــا ورود اطالعــات بیــن ۵۰ تــا ۱۰۰ درصــد 

متغیر بوده است. 
به گزارش ایسنا، ثبت اطالعات حقوق و مزایای پرداختی 
به کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا یک حکم قانونی 
در اسناد باالدستی است و براساس ماده ۲۹ قانون برنامه 
ششــم توســعه و همچنیــن بــه دنبــال آن مصوبــه قانــون 
بودجه در سال های گذشته باید انجام شــود اما با وجود 
راه انــدازی ســامانه در اواخــر ســال ۱۳۹۶ و امــکان ورود 
اطالعــات همچنــان گزارش ها نشــان می دهد کــه برخی 

دستگاه ها در این رابطه اقدام جدی نداشته اند.
       ۶ وزارتخانــه 1۰۰ درصــد حقــوق را ثبــت کردنــد امــا 

زیرمجموعه ها نه
اعــالم گــزارش مربــوط بــه ورود دســتگاه های اجرایــی به 
ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــای کارکنــان از ابتــدای ســال 
کــی از آن بــود کــه در دســتگاه های  جــاری تــا آبان مــاه حا
اصلــی مربــوط بــه قــوه مجریــه در بیــن ۱۸ وزارتخانــه، 
بخش های ســتادی ورود اطالعــات بین ۵۰ تــا ۱۰۰ درصد 
داشــته اند؛ به طــوری کــه برخــی ماننــد وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات، وزارت جهــاد کشــاورزی، وزارت 
دادگســتری،وزارت کشــور، وزارت علــوم و وزارت فرهنگ 
و ارشــاد به طور ۱۰۰ درصد اطالعات حقوقی را در ســامانه 

وارد کرده اند.
ایــن در حالی اســت کــه در ســازمان های وابســته و تابعه 
وزارتخانه هــا، میــزان ورود اطالعــات عمدتــا ۵۰ درصــد و 

کمتر است.
براســاس این گزارش بیشــترین ورود اطالعــات حقوق در 
سازمان های وابسته، مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات با ۸۴ درصد و بعــد از آن وزارت نیرو با ۶۵ درصد 
است و کمترین میزان ورود اطالعات دستگاه های تابعه 
به وزارت دادگســتری بــا ۲۵ درصــد و بعــد از آن بــه وزارت 
کشــور با ۴۱ درصد، وزارت کار،تعاون و رفــاه اجتماعی ۴۲ 

درصد و وزارت اقتصاد با ۴۳ درصد اختصاص دارد.
       مقاومت وزارت نفت 

امــا در بیــن تمامی وزارتخانه هــا، وزارت نفــت هیچ گونــه 
اطالعاتــی را در ســامانه چــه در بخــش ســتادی و چــه در 
ســازمان های وابســته و تابعــه ثبت نکــرده و میــزان ورود 

اطالعات آن در سال جاری صفر درصد ثبت شده است.
ایــن در حالی اســت کــه در اواخــر آبان ماه ســازمان اداری 
و استخدامی دســتگاه ها را مکلــف به اجــرای قانون برای 
کید داشــت که  ورود اطالعــات کــرده و در همین راســتا تا
هرگونه پرداخت حقوق مشــروط به ثبت اطالعات اســت 
اما با توجــه به عــدم ورود دســتگاه ها مهلــت دو هفته ای 
تعیین کرده بود که با مهلت دو هفته ای یعنی تا ۱۵ آذرماه 

اطالعات خود را تکمیل کنند.
این که در این مهلــت تعیین شــده، دســتگاه هایی مانند 
وزارت نفــت ورود اطالعــات داشــته اند یــا خیــر بــه طــور 
رســمی اعالم نشــده امــا پیگیری هــا نشــان می دهــد کــه 
همچنان اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است.

یک کارشناس بازار سرمایه:

کنشهایمنفیبورسبهلغوتحریمهاموقتیاست وا

حقوقهایپنهانیکوزارتخانه!

عضو انجمن تولید کنندگان فوالد مطرح کرد؛ 

مشکالتجادهایوریلیازجملهچالشهایمهمتولید
کشور فوالددر

کشور کاهش۳۰درصدیذخایرآبسدهای

نگرانی تجار و تولیدکنندگان صنعت فوالد، از نحوه فروش و عرضه محصوالت 
خود در بورس:

سرخشدنآهندرتابلویبورس

سخنگوی دولت:

هیاتوزیرانبامعافیت
مالیاتی۵درصدیواحدهای

تولیدیموافقتکرد

کاهشقیمتدالر
تا۲۰هزارتومان

محوری

خبر

خبر
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73 دسامبر     2۰21
دغدغه های محیط زیستی شورای شهر اصفهان مطرح شد؛

آب مساله اصلی اصفهان

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

شــورای  جلســه  بیســتمین 
اسالمی شــهر اصفهــان بــا حضــور 
با حضــور مدیرکل محیط زیســت 

استان اصفهان برگزار شد.
ابوالفضل قربانی، نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان در این جلســه، اظهار کرد: از ۱۵ ســال پیش 
در صحن شــورای شــهر آمار و ارقام و مباحــث تکراری 
پیرامــون شــرایط زیســت محیطــی و آلودگــی هــوای 
شــهر می شــنویم، در حالــی کــه ارائــه گــزارش صــرف 
جوابگوی این همه بیماری و آســیب نیســت و جای 
تعجب دارد که چگونه می خواهیم پاسخگوی مردم 

باشیم.
وی بــا بیان اینکه مســئوالن محیط زیســت اســتان 
اصفهان بارها این ســخنان را مطرح و از موضوع عبور 
کثر مسئوالن  کردند که شاید دلیل آن غیربومی بودن ا
محیط زیست این استان بوده اســت، افزود: در شهر 
ما مسئولیت هایی که باید محیط زیست در این باره 
کنون این سوال  انجام می داده، بر زمین مانده است و ا
مطرح می شود که کدام الیحه توسط محیط زیست 
به دولت ارائه شــد تــا مباحث مربوط بــه معاینه فنی 
خودروها را ساماندهی کند، موضوع قانونی لزوم فک 
ک خودروهای فرسوده چرا اجرا نمی شود و افزایش  پال
بهای خدمات بیمه خودروهای ناشی از موضوع منابع 

آلودگی متحرک چرا محقق نشده است.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: در 
حالی که قرار بود فاصله ۵۰ کیلومتری فعالیت صنایع، 
از محدوده مرکز شهر محاسبه نشود، اما متأسفانه هیچ 

اقدامی در این راستا انجام نشده است.
گر مدیریت شهری در ارتباط با وظایف  وی با بیان اینکه ا
خود در حوزه محیط زیست کوتاهی کرده باید موارد به 
صورت شفاف اعالم شود تا برخورد قانونی و پیگیری 
الزم انجام شود، گفت: در ســال های اخیر در راستای 
فرهنگ سازی برای مردم جهت حفظ محیط زیست 

هیچ اقدامی انجام نشده است.
       صدور نامه های محیط زیست علیه اصفهان

مجید نادراالصلی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیــز در این جلســه گفــت: در حالــی که مســاله اصلی 
اصفهان »آب« است، از سوی سازمان محیط زیست 
ظرف مدت یک ماه دو نامه علیه اصفهان صادر شده 
که یکی در ارتباط با مســاله آب ســمیرم و ونک و نامه 
دیگر مربــوط به تونــل گالب ۲ بــوده که این از اســاس 

اشتباه بوده است.
وی بــا بیان اینکــه در مســاله رعایت و احقــاق حقوق 
اصفهــان ســخت کوتاهــی شــده اســت، ادامــه داد: 
مشکالت زیست محیطی ناشی از عدم جاری بودن آب 
در بستر زاینده رود و تاالب گاوخونی از جمله مسائلی 
است که کل اســتان را تحت تأثیر خود قرار می دهد و 
انتظار می رود سازمان محیط زیست در این مسائل با 

جدیت بیشتری ورود کند.
گر  عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: ا
چه مدیریت غیربومی در استان گذاشته می شود و به 
مسائل کالن اصفهان توجه نمی شود، اما »آب« مساله 
اصلی اصفهان است که در این باره محیط زیست نه 
تنها گامی برنداشته بلکه در نقطه مقابل اتفاقات قابل 

تأملی افتاده است.
       تبدیل حفظ محیط زیست به فرصتی 

برای ایجاد اشتغال
سیدامیر سامع، عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیــز در ســخنانی گفت: اینکه بــرای موضوع 

آلودگی هوای شهر دستگاه های مختلف گردهم آمده 
و بارها یکدیگر را متهم بدانند و فرافکنی کرده یا به دنبال 
اقدامات بزرگ باشند، به نتیجه نمی رسد زیرا همه در 
کنار هم با اقدامات مؤثر، گام به گام و مستمر می توانیم 
وضعیت شهر را به شرایط بهتری نسبت به وضعیت 

کنونی برسانیم.
وی بــا اشــاره بــه پــر هزینــه شــدن اقدامــات غیــر 
زیست محیطی، گفت: تعداد صنایع آالینده، وضعیت 
حمل و نقل و منابع متحرک آالینده بیانگر آن است که 
در حال حاضر شرایط خوبی نداریم زیرا با وجود چند 
صد صنعت آالینده، تنها ۲۰ تا ۳۰ پرونده قضائی تشکیل 
می شــود که نشــان می دهد در حوزه اطالع رســانی و 

انجام موارد قانونی ضعیف عمل کردیم.
عضو هیأت رئیسه شــورای اسالمی شــهر اصفهان با 
کید بر اینکه همه مسئوالن باید در کنار هم اقدامات  تا
الزم را انجــام دهنــد، ادامــه داد: برخــی اقدامــات در 
شــهرداری نیــاز بــه بودجه هــای ملــی دارد کــه بایــد 
پیگیری های الزم را انجام دهیم، همچنین می توانیم 
در مدیریت شهری اقدامات خوبی انجام دهیم تا کارها 

با سرعت بیشتری پیش رود.
وی بــا اشــاره بــه تهدیــدی بــه نــام »عــدم اشــتغال و 
بیکاری«، گفت: مسئوالن محیط زیست معتقدند که 
به سراغ هر صنعت بروند، در صورت تعطیلی عده ای 
از افراد بیــکار می شــوند در حالی که کشــورهای دیگر 
حفظ محیط زیست را به فرصتی برای ایجاد اشتغال 

تبدیل کرده اند.
ســامع گفــت: در حالــی کــه توجــه ویــژه بــه موضــوع 
ک و تجدیــد پذیر می تواند مــا را از تنگنا  انرژی های پا
نجات دهــد، همچنان شــاهد مجوزهــای جدید در 
بخش صنعت بدون توجه به پیوســت های زیســت 
محیطی هستیم بنابراین باید همه با هم مسائل را در 
یک برنامه عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت تعریف 

کنیم تا هر بخشی وظیفه خود را انجام دهد.
       فضای سبز اصفهان در معرض نابودی

علی صالحی، ســخنگو و عضو هیأت رئیســه شورای 
اسالمی شــهر اصفهــان نیــز گفت: شــورای ششــم در 
چهار ماه اخیر نزدیک به ۶۵۰ میلیارد تومان وام برای 
توسعه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته که عزم شورا 

گر  برای کاهش آلودگی هوا را نشان می دهد؛ بی شک ا
دســتگاه های دیگر نیز به این موضوع ورود کنند، به 

نتایج خوبی دست خواهیم یافت.
وی با بیان اینکه ۱۰ درصد مســاحت شــهر اصفهان را 
فضای ســبز تشــکیل می دهد، اما امــروز در وضعیتی 
کسیژن در برابر  قرار گرفتیم که تنها منبع تولیدکننده ا
همه منابع آالینده، در معرض نابودی است، افزود: از 
مسئوالن محیط زیست انتظار می رود در کنار مدیریت 
شهری قرار گیرند و در شرایط فعلی که برای مساله آب 
اتفاق افتاده، قبل از اینکه این بحران نیز به بحران های 
موجود اضافه شود، حمایت های الزم را انجام دهند 
گر فضای ســبز که تنها ریه های شــهر اصفهان به  زیر ا
شمار می رود را از دســت دهیم، شرایط بدی را شاهد 

خواهیم بود.
ســخنگو و عضو هیأت رئیســه شــورای اسالمی شــهر 
کید کرد: بــرای پیگیــری و مطالبه گری به  اصفهان تا
عنوان منتخبان مردم در شورای اسالمی شهر در کنار 
سازمان محیط زیســت و سایر دســتگاه های متولی 

هستیم.
وی با اشــاره به لــزوم شــفافیت، گفت: اینکه بگوییم 
دســتگاه ها ترک فعل کردند و گزارش کلی ارائه شود، 
کفاف نمی دهد، باید به مطالبه گران، مردم و فعاالن 
محیط زیستی با صراحت اعالم شود که کدام دستگاه 
یا صنعت وظایف خود را انجــام نمی دهد تا پیگیری 

تک به تک انجام شود و موضوعات به نتیجه برسد.
       توسعه باید بر ریل صنایع دانش بنیان، فناوری 

و گردشگری باشد
مصطفی نباتی نژاد، رئیس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر پایش مستمر مطالعات 
انجام شده پیرامون دالیل آلودگی هوای شهر، گفت: 
اعتبارات این مطالعات باید در بودجه پژوهشی مورد 

توجه قرار گیرد.
وی بــا بیان اینکــه می تــوان جانمایی ایســتگاه های 
ســنجش آلودگــی هــوا در اطــراف شــهر بــا مشــارکت 
شهرک های صنعتی انجام داد، افزود: در حال حاضر 
تعداد ایستگاه های سنجش آلودگی هوا کفاف نیاز شهر 
را نمی دهد، همچنین مدیر کل محیط زیست استان 
معتقد است که جلوی صنعت را نمی توان گرفت و در 

کید داریم توسعه باید بر ریل صنایع دانش  حالی که تا
بنیان، فناوری و گردشگری برای شهر اصفهان باشد، 
هر روز تابلوی رکورددار شــدن یکی از صنایع را شــاهد 
هستیم، اما باید مشخص شــود که آن صنعت با چه 
کسی مســابقه گذاشــته و حقوق چه کســی برای آن 
مهم است؛ بی شک مهمترین ذی نغعان این صنایع، 
کن در اطراف آن هستند نه آن شرکت  شهروندان سا
خصولتی که مشخص نیست کدام مدیر آن میلیون ها 

تومان پاداش دریافت می کند.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان 
ادامه داد: گفته می شود برخی آمارها محرمانه است 
در حالــی کــه شــفافیت از همینجــا آغــاز می شــود و 
باید دلیــل محرمانگــی و اینکه چــرا بایــد آمــار ثبتی و 
رسمی آالینده های اصلی که برگرفته از فعالیت صنایع 

است، محرمانه باقی بماند، بیان شود.
       شورای معادن استان فعال شود

در ادامــه جلســه غالمحســین صادقیــان، رئیــس 
کمیســیون بهداشــت و خدمــات شــهری شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: بر اســاس ماده ۴۳ 
قانون برنامه پنج ســاله ششــم توســعه، شکل گیری 
شــورای معادن اســتان مطــرح اســت که ترکیــب آن 
متشکل از اســتاندار و معاون عمرانی ایشان، محیط 

زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی است.
وی افزود: شاکله شورای معادن، زیست محیطی است 
و بسیاری از دغدغه ها در رابطه با فعالیت کارخانه های 
گچ و معادن باید در آن تصمیم گیری و برخی سیاست 
کنون این شورا  گذاری ها انجام شود، اما متأسفانه تا

شکل نگرفته است.
رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: بند ۵ این قانون عنوان 
می کند عالوه بر عوارض آالیندگی، صنایع وابسته باید 
یک درصد از درآمد خود را برای جبران خسارت های 
وارده در استان هزینه کنند و این یکی از حقوق مردم 
اصفهان است که باید محقق شــود و در حال حاضر 
دریافت عوارض ناشی از آالینده های فعالیت صنایع 
بزرگی همچون فوالد و ذوب آهن می تواند بسیاری از 
دغدغه ها را مرتفع کند و البته شورای معادن باید این 

موارد را در راستای حقوق حقوق مردم دنبال کند

معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: فوالد مبارکه 
در تولید ورق هــای فــوالدی جزو افتخارات کشــور 
محسوب می شــود که بخش عمده ای از نیازهای 
صنایع پایین دســت ازجمله تولیدکنندگان لوازم 
خانگی، خودروسازان، ماشین سازان، تجهیزات، 

صنایع تکمیلی و بسته بندی تأمین می کند.
مهدی صادقی نیارکــی معاون امور صنایــع وزارت 
صمت در حاشیه بازدید از غرفه گروه فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: حدود ۳۲۰ 
شرکت داخلی و خارجی در هجدهمین نمایشگاه 
بین المللــی متالــورژی و ریخته گری)ایران متافــو( 

حضور پیدا کردند.
وی بــا بیان این کــه متافو یکــی از نمایشــگاه های 
مثمــر ثمــر در زنجیــره فــوالد اســت، افــزود: حضور 
تمامی شرکت های بزرگ و متوسط در این نمایشگاه 
ازجمله نکات قابل توجهی است که بسیاری از آنان 
ک نظر و تشریک مساعی آمادگی خود را برای  با اشترا

تأمین نیاز داخلی اعالم کرده اند.
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به فعالیت 
ماشین ســازان در صنعت فوالد خاطرنشــان کرد: 
امیدوارم مسیر پرفروغ صنعت فوالد مثل گذشته 
ادامه پیــدا کند تــا عالوه بــر تأمین نیــاز داخــل، به 
منابع ارزی مورد نیاز کشور از مسیر توسعه صادرات 
غیر نفتی کمک کنــد. وی با اشــاره به نقــش فوالد 
مبارکــه در تأمین نیاز داخل کشــور اذعان داشــت: 
فوالد مبارکه در حوزه تولید ورق های فوالدی جزو 
افتخارات کشور محسوب می شــود که در دهه ۷۰ 
تأسیس گردیده است و بخش عمده ای از نیازهای 
صنایع پایین دســت ازجمله تولیدکنندگان لوازم 
خانگی، خودروسازان، ماشین سازان، تجهیزات، 

صنایع تکمیلی و بسته بندی تأمین می کند.
صادقی نیارکی با بیان این که فوالد مبارکه صنعت 
بسیار مهمی برای کشور محسوب می شود، تصریح 
گر ۱۵ سال گذشــته ایران به عنوان یک کشور  کرد: ا
واردکننده فوالد بود، امروز با افتخار صادرکننده فوالد 
است و بخش عمده ای از منابع ارزی خود را از محل 

صادرات فوالد تأمین می کنیم.
طی سال های گذشته با برنامه ریزی منسجمی از 
صنعت فوالد حمایت شده و این حمایت نیز منجر 
به افزایش تولید، صادرات و عمــر تولیدات داخلی 

شده است.

رفــع محدودیــت تولیــد و صرفه جویــی در مصرف 
آب با اجــرای طــرح برج خنــک کننده خشــک در 
نیــروگاه اصفهــان فراهم شــد. مدیرعامل شــرکت 
تولید نیروی برق اصفهان گفت: با اجرای این طرح 
به طور میانگیــن حــدود ۸۵ درصد در مصــرف آب 
معادل مصرف سالیانه آب آشامیدنی یک شهر صد 
هزار نفری صرفه جویی می شود. سعید محسنی 
با بیان اینکه طــرح رفع مشــکل محدودیت تولید 
نیروگاه اصفهان و همچنین صرفه جویی در مصرف 
آب بــه دلیل کاهــش نــزوالت آســمانی، در دهه ۹۰ 
مطرح شد، افزود: پس از بررسی طرح های ارائه شده 
کارشناسان شرکت های فعال در این زمینه، طرح ها 
از نظر فنی و اقتصادی بررسی و راه حل پیشنهادی 
کارگاه مهندسی ارزش مبنی بر ساخت تصفیه خانه 
فاضالب در نیــروگاه اصفهان با ظرفیــت محدود و 
اصالح سیستم خنک کننده برای دو واحد بخاری 
۳۲۰ مگاواتــی تاییــد و اجــرا می شــود. وی گفــت: 

سامانه خنک کننده هلر یا سامانه ACC و یا سامانه 
ترکیبــی هیبریــد متشــکل از برج های خشــک و تر 
می تواند به جای برج خنک کننده تر در این نیروگاه 
به کار برده شود. مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق 
اصفهان افزود: با توجه به اینکه فشار بخار توربین 
L.P برای شرایط برج تر طراحی شده تبدیل آن به 
سامانه های کامال خشک که شرایط متفاوتی برای 
بخار خروجی از توربین L.P دارد و با توجه به هزینه 
باال، اجــرای آن امکان پذیر نبود، بنابراین ســامانه 
هیبریدی ترکیبی از برج خشک و برج تر انتخاب شد.

رئیس اتحادیه خوار و بار و آجیل اصفهان گفت: در 
حال حاضر به دلیل گرانی برنج ایرانی میزان مصرف 
کننده آن بسیار کاهش یافته است و اغلب مردم از 
برنج های خارجی استفاده می کنند. خوشبختانه 
کثریت مردم، برای تأمین برنج خارجی  با توجه به ا

مشکلی وجود ندارد.
مصطفــی بحــق اظهــار کــرد: در دوران ممنوعیت 
واردات بــا وجــود فراوانــی برنج هــای انبــار شــده، 
عده ای از عرضه خــودداری کرده و این اقدام باعث 
کنون با رفع ممنوعیت  گرانی این محصول شد. اما ا
و سفارش های جدید، انبارداران مجبور به عرضه 

برنج های خود به بازار شده اند.
وی افــزود: بر ایــن اســاس واردات، باعــث فراوانــی 
محصول و مانع گران شدن برنج خارجی می شود 

اما برنج ایرانی به دلیل خشکسالی، کاهش کشت 
و دو برابر شــدن هزینه های تولیــد، امــکان ارزان تر 
شدن را ندارد و حتی کشاورزان از این قیمت فعلی 
هم ناراضی هســتند. رئیــس اتحادیــه خــوار و بار و 
آجیل اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر به 
دلیل گرانــی برنج ایرانی میــزان مصرف کننــده آن 
بسیار کاهش یافته است و اغلب مردم از برنج های 
خارجی استفاده می کنند. خوشبختانه با توجه به 
کثریت مردم، برای تأمین برنج خارجی مشــکلی  ا
وجود ندارد. بحق یادآور شد: با تصمیم جدیدی هم 
که برای توزیع کاالهای اساسی مانند برنج، روغن و 
شکر از طریق کارت ملی افراد گرفته شده است، قطعا 
شرایط توزیع این کاالها نسبت به قبل بهتر می شود. 
وی اظهار کــرد: بــا اجرای این طــرح، از طرفی اقالم 
مورد نیاز مردم به طور ساماندهی شده و به میزان 
الزم به دســت آن ها می رســد و از ســویی هم با نرخ 

مناسب تر از بازار آزاد، توزیع می گردد.
رئیــس اتحادیــه خــوار و بــار و آجیــل اصفهــان بــا 
بیان اینکــه بــا پایــان ممنوعیــت واردات برنــج، 
نرخ این محصول هــم متعادل تر شــد، گفت: فعال 

محموله های جدید برنج، وارد کشور نشده است.

بــا حضــور نماینــده  اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی،  راهکارهــای تامیــن منابع مالــی اجرای 
تاسیسات فاضالب شهر قهجاورستان بررسی شد.

مهدی طغیانی در این جلسه بر اجرای تاسیسات 
کید و بیان کــرد: با  فاضالب شــهر قهجاورســتان تا
توجه به موقعیت توپوگرافی زمین در این منطقه که 
آب در بافت زمین نفوذ نمی کند، اجرای تاسیسات 
فاضالب به منظور حفظ محیط زیســت و کاهش 

آالینده های زیست محیطی بسیار  ضروری است.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی اعالم کرد: مشــارکت بخــش خصوصی در 
اجرای این طرح راهکاری بسیار مناسب است، هر 
چند که دستگاه ها و مردم نیز باید همکاری الزم را 

در سرعت بخشیدن به آن انجام دهند.   
 طغیانــی اســتفاده از پســاب در صنعــت را ضروری 
دانست و گفت: باید زمینه های استفاده از پساب در 
صنعت بیش از پیش در استان فراهم شود تا با فرایند 

بازچرخانی آب بتوان بر مشکالت کم آبی غلبه کرد.

در ادامه ایــن نشســت مدیرعامــل آبفــای اســتان 
اصفهــان بــا بیان ایــن کــه تــا کنــون ۵ کیلومتــر 
از ۴۷ کیلومتــر شــبکه جمــع آوری فاضــالب شــهر 
قهجاورســتان اجرا شده اســت گفت: برای اجرای 
۴۲ کیلومتــر شــبکه جمــع آوری  فاضــالب باقــی 
مانده، خط انتقال به تصفیه خانه فاضالب شرق 
و احداث ایستگاه پمپاژ به ۱۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار 

نیاز است. 
هاشم امینی افزود: انتظار می رود با مشارکت بخش 
خصوصی و همــکاری مســئوالن امر، اعتبــار مورد 
نیاز برای اجرای ایــن طرح در آینــده نزدیک فراهم 
شود، هر چند که آبفای استان اصفهان تدابیر الزم 
برای عملیاتی شــدن این پروژه را در دستور کار قرار 

داده است.
مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان اعالم کــرد: با 
اجرای این طرح در هر ثانیه ۲۲ لیتر پساب به تصفیه 
خانه منتقل می شود که پیش بینی می شود این 
میزان تا سال ۱۴۲۵ به ۳۸ لیتر در ثانیه افزایش یابد.

معاون وزیر صمت در هجدهمین نمایشگاه ایران متافو: 

کشورمحسوبمیشود فوالدمبارکهجزوافتخارات

رفعمحدودیتتولیدبااجراییکطرحتحقیقاتی
درنیروگاهاصفهان

رئیس اتحادیه خوار و بار و آجیل اصفهان:
مردممشکلیبرایتأمینبرنجخارجیندارند

بررسی راهکارهای تامین منابع مالی اجرای تاسیسات فاضالب شهر قهجاورستان ؛

تکمیلشبکهفاضالبقهجاورستانبه18۰۰میلیارد
ریالاعتبارنیازدارد

کنون بیش از ۱۵۱ هزار نفر از استان اصفهان در  تا
طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان ثبت 
نام کرده اند.  مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه بیش از ۴۳ هزار نفر برای 
شهر های جدید استان و بیش از ۱۰۸ هزار نفر نیز 
برای دیگر شهر های استان اصفهان متقاضی 
بهره مندی از مزایای طرح نهضت ملی مسکن 
بوده اند گفت: بیشترین آمار ثبت نامی در استان 

به شهر جدید بهارستان اختصاص دارد.
علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه برنامه این استان 
در طرح نهضت ملی مسکن معادل ۵.۷ درصد 
نسبت به کشور اســت افزود: اســتان اصفهان 
برای یک ســال نیاز به ســاخت ۵۷ هــزار و ۴۶۸ 
واحد است که این عدد برای چهار سال به بیش 
از ۲۲۹ هــزار واحد می رســد. وی گفت: مطابق 
با این برنامه زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح 
در استان اصفهان به صورت ساالنه هزار و ۳۴۸ 
هکتار اســت. مدیرکل راه و شهرســازی استان 
اصفهان افزود: در حال حاضر از ۱۰۹ شهر استان 
اصفهان، ۴۳ شــهر تامیــن زمین شــده که هم 
کنون امکان ثبت نام در سامانه برای این شهر ها  ا
فراهم اســت و برای ۳۴ شــهر دیگر نیــز از طریق 
الحاق به محــدوده زمین تامین شــده اســت. 
وی با بیان اینکه قرارداد آماده ســازی طرح ۷۵ 
هکتاری شــهرضا )فاز ۵ و ۶( منعقد شده است 
گفت: پروژه ۲۷ هکتاری جنب دانشگاه کاشان 
و ۶۷ هکتاری گلپایگان در حال انعقــاد قرارداد 

آماده سازی هستند.

کنون ۸۴ میلیارد تومان از بودجه ۱۱۲ میلیارد  تا
تومانی امسال شهرداری گلپایگان تحقق یافته 
اســت. شــهردار گلپایــگان گفــت: ۵۸ درصد 
از بودجــه شــهرداری عمرانــی و ۴۲ در صد آن 
هزینه هــای جاری اســت. پیمــان شــکر زاده 
افزود: ســرانه بودجــه هر شــهروند گلپایگانی 
پارســال ۶۰۰ هــزار تومــان بــود که ایــن رقــم در 
بودجه امســال بــه ۲ میلیــون تومان رســیده 
اســت. وی  بــا اشــاره بــه طرح هــای عمرانــی 
شهرداری گلپایگان گفت: ساخت ۱۰ هزار و ۴۰۰ 
مترمربع پارک در محله اسفنجه و خیابان های 
شهیدرجایی و حجت االسالم و حفر ۴۰ حلقه 
چاه جذبی و آغاز ساخت بلوار شهید بهشتی از 
مهمترین طرح های در حال اجرای شهرداری 
است. شهردار گلپایگان با اشاره  به کاهش ۴۰ 
درصدی صدور پروانه های ساختمانی  نسبت 
کنون  به سال گذشته افزود: از ابتدای امسال تا
۸۵ هــزار متر مربــع پروانه صادر شــدهکه این 
تعداد در مدت مشابه سال گذشــته ۱۳۰ هزار 
متر مربع بود. سید حسن علوی رئیس شورای 
اسالمی گلپایگان نیزدر این جلسه رسیدگی به 
محله های کمتر توسعه یافته شهر گلپایگان را 

اولویت شورای شهر  بیان کرد.

به مناســبت هفته ملی افراد دارای معلولیت 
۳۵ سبدکاال در روستای قاسم آباد آران و بیدگل 
توزیع شــد. رئیس اداره بهزیستی شهرستان 
آران وبیدگل گفت: برای تهیه این کاال ها ۲۰۰ 

میلیون ریال هزینه شده است.
حیدر ایمانیان افزود: روســتای قاســم آبــاد از 
توابع شهر ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل 
دارای ۲۱۵خانوار و۹۰۰نفرجمعیت اســت که 
۶۰ نفر  ازمعلوالن در این روستا زیر پوشش اداره 

بهزیستی شهرستان آران و بیدگل هستند.

برای تکمیل محــور مواصالتــی دو بانــده برزک 
- کاشان هزار تن قیر الزم اســت. رئیس اداره راه 
و شهرسازی کاشــان درجلســه شــورای اداری 
شهرســتان با بیان اینکــه مــردم برزک کاشــان 
بــرای در دو بانــده شــدن محــور مواصالتــی ۴۰ 
سال در انتظار هســتند گفت: مقرر شد ۲۰۰ تن 
قیر ویژه این محور با پیگیری های صورت گرفته 
و همــکاری اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان به این محور اختصاص پیدا کند و این 
در حالی است که کل محور هزار تن قیر نیاز دارد.

مجتبی آراسته همچنین با اشاره به رفع تصرف 
اراضی ملی از متصرفان غیرقانونی افزود: ارزش 
اراضی رفع تصرف شده در شهرستان کاشان به 

بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان می رسد.

خبر خبر

استان

خبر

با مشــارکت ســازمان های مــردم نهــاد و کنگره 
ح توســعه جنــگل در هــزار و ۷۵۰ هکتار  ۶۰؛ طــر
از اراضــی اصفهــان اجرا می شــود. معــاون فنی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان با اشاره به 
آغاز پویش مردمی "ایرانی سرسبز، هر ایرانی یک نهال" در استان 
ح ملــی ۱۲ آذر با کاشــت ۵۰۰ هکتــار بذر  اصفهــان گفت: ایــن طــر
بادام اســکوپاریا با کمک جمعیت کنگــره ۶۰ در منطقه میانکوه 
روســتای جالل آبــاد شهرســتان نجف آباد شــروع شــده اســت و 
در ادامه در شــهر های شاهین شــهر، کاشــان و نائین با همراهی 
سازمان های مردم نهاد و مرتع داران در هزار و ۲۵۰ هکتار تا پایان 

ماه اجرا می شود.
کنــون حــدود ۴۵ هــزار هکتــار از  حســینعلی نریمانــی افــزود: ا
جنگل هــای دســت کاشــت در اصفهــان بادام اســکوپاریا اســت 
و بذر این درخــت به طــور کامل و تــا ارتفاع ســه- چهار متر رشــد 

می کند. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان با بیان اینکه نیاز آبی درخت اسکوپاریا کم است و بذر آن 
به روش دیم کاشته می شود، گفت: هدف از توسعه و غنی سازی 
ک است و در تلطیف هوا تأثیرگذار است  جنگل ها، حفاظت از خا
و با محبوس کردن روان آب ها موجب تغذیه منابع آب زیرزمینی 
می شــود و محصول ایــن درختــان پــس از گذشــت ۶ ســال برای 
مرتع داران ارزش اقتصادی دارد که با مجوز اداره منابع طبیعی 

می توانند آن را بفروشند.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
ح زراعت چوب تا تیرماه سال آینده قابل افزایش  با بیان اینکه طر
خواهد بود افزود: طبق تصمیم شــورای سیاســت گــذاری برای 
حفــظ منابــع آب زیرزمینــی و نیــز امــکان اســتفاده از آب هــای 
نامتعارف برای کشت های غیرمثمر، طرح زراعت چوب با پساب 

اجرا می شود.

معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهــان از رکورد 
کم ســابقه این معاونت در جمــع آوری ۵۰۰ تن برگ 
خشــک پاییزی از معابر و خیابان های اصلی شــهر 

طی ۲۴ ساعت خبر داد.
مهدی بقایی اظهار کرد: همزمــان با روزهای پایانی هفته گذشــته 
و مقارن بــا بارش بــاران و وزش شــدید باد در شــهر اصفهــان، حجم 
قابل توجهی از برگ های خشــک و فرســوده پاییزی در سطح معابر 
کنــده شــد، از ایــن رو در اقدامی جامــع بــا  و گذرگاه هــای شــهری پرا
مشــارکت مدیریت مناطق ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان، ۲۵۰۰ تن از 
کارگران حوزه خدمات شــهری و فضای سبز به جمع آوری برگ های 

خشــک ریختــه شــده در معابــر پرداختنــد. وی تجهیــزات و ادوات بــه کار گرفتــه شــده برای ایــن 

عملیات را ۵۰ دستگاه ماشین جاروب، ۶۰ دستگاه ایسوزوی روباز، 
۱۳۰ دســتگاه پــرس و ۳۰ دســتگاه واترجــت عنوان کــرد و افــزود: در 
جریان این اقــدام بیش از ۵۰۰ تن برگ پاییزی جمــع آوری و بارگیری 
شد که پس از حمل در محل چال برگ های مناطق، گلخانه و پارک 

شرق تخلیه شد.
معــاون خدمات شــهری شــهردار اصفهــان ضمــن تشــکر از تالش و 
کوشــش کارگران حــوزه خدمــات شــهری خاطرنشــان کرد: بــه رغم 
وزش هــای مکــرر بــاد و فروریختن مجــدد برگ های خشــک در طی 
یک شــب ســرد پاییزی، کارگران زحمت کــش مناطق ۱۵ گانه شــهر 
اصفهان طی سه مرتبه به نظافت مجدد معابر پرداختند تا سیمای 

کیزه و آراسته باقی بماند. شهر اصفهان پا

طرحتوسعهجنگلدرهزارو۷۵۰هکتارازاراضیاصفهان

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

جمعآوری۵۰۰تنبرگپاییزیدریکشبانهروز

خبر

خبر

ثبتنامبیشاز1۵1هزارنفر
درطرحنهضتملیمسکن

استاناصفهان

تحقق8۴میلیاردتومان
بودجهشهرداریگلپایگان

توزیع۳۵سبدکاال
درروستایقاسمآباد

آرانوبیدگل

نیازمحورمواصالتی
کاشان دوباندهبرزک-

بههزارتنقیر
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افزایش ۴۵ درصدی روزهای آلوده اصفهان در هشت ماهه امسال:

در اصفهان می شود زنده ماند، 
اما نمی توان زندگی کرد

محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
از  اصفهــان  اســتان  زیســت 
افزایــش ۴۵ درصــدی روزهــای 
آلــوده در هشــت ماهــه امســال نســبت بــه مدت 
مشــابه ســال قبل خبــر داد و گفــت: همیشــه به 
مســئوالن می گویــم آیــا می خواهیــد مــردم در 
اصفهان زنده بمانند یا در این شهر زندگی کنند؟! 
گر پاســخ این اســت کــه مردم زنــده بماننــد، بله  ا
امکان دارد، اما در این شهر نمی توان زندگی کرد. 
ج حشمتی در بیستمین جلسه علنی شورای  ایر
اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه ســازمان 
ملل طــی مطالعاتــی که انجام شــده، مشــکالت 
زیست محیطی ایران را در پنج بخش دسته بندی 
ک،  کرده که شــامل آب، آلودگی هــوا، تخریب خا
مصــرف بی رویــه انــرژی و انقــراض تنــوع زیســتی 
اســت، اظهار کرد: اصلی ترین مشــکل در استان 
ک است که  اصفهان آب، آلودگی هوا و تخریب خا

تبعات آن را به عینه مشاهده می کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
بــا بیان اینکــه حرکــت در مســیر توســعه پایــدار، 
الزامــات و شــروطی دارد، گفــت: در ایــن راســتا 
فعالیت هــا بایــد جنبه  اقتصادی داشــته باشــد، 
منجر به تخریب محیط زیست نشود، برهم زننده 
نظم اجتماعی نباشد و حقوق نسل های آینده را 
پایمــال نکنــد، در حالی که متأســفانه در اســتان 
اصفهان الزامــات حرکت در مســیر توســعه پایدار 

رعایت نشده است.
       استقرار 7۰ درصد صنایع در ۶ درصد از 

مساحت استان
وی با اشــاره به اســتقرار ۷۰ درصد صنایع استان 
در ۶ درصــد مســاحت جغرافیایــی یــا شــعاع ۵۰ 
کــرد: ۷۵ درصــد جمعیــت  کیلومتــری، تصریــح 
نیز در همین شــعاع زندگــی می کننــد، همچنین 
در این مســاحت، ۱۰۰ واحــد تولید گــچ، ۵۰ واحد 
تولید قیر سنتی، ۳۵۰ واحد تولید آجر و ۵۰۰ واحد 

ریخته گری سنتی فعالیت می کنند.
حشــتمی افزود: از مجموع ۱۲ هزار هکتار شهرک 
صنعتی، ۶ هــزار هکتار در همین شــعاع قرار دارد 
و ۸۰ درصد از صنایع در همین مساحت فعالیت 

می کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
بــا بیان اینکه ایــن آمارهــا نشــان می دهــد در 
محیطی اندک و کوچــک، هم زیســت می کنیم و 
هم اشــتغال داریم، گفت: این آمار نشان دهنده 
توزیــع نامتــوازن صنایــع در اصفهــان اســت، در 
حالی که در برخی از شهرهای استان اصال توسعه 
صنعتــی نداریــم و بیشــتر بارگــذاری صنایــع در 

کالنشهر اصفهان بوده است.
وی با بیان اینکه با توجه به منابع انسانی، بودجه 
و امکاناتی که در اختیار داریــم نمی توانیم پایش 

مدون داشــته باشــیم، تصریح کرد: ۵۵۰ صنعت 
آالینــده در اســتان اصفهــان وجــود دارد که ۴۵۰ 
صنعــت آن در شــعاع ۵۰ کیلومتــری و بــه عبارت 

دیگر ۶ درصد از مساحت استان است.
       کارخانه های گچی که 1۰۰ هزار تومان 

عوارض آالیندگی می دهند
حشــمتی بــا بیان اینکه تمــام صنایــع آالینــده بر 
اســاس قانون بایــد یک درصــد از درآمد ســالیانه 
خود را به عنوان عوارض آالیندگی پرداخت کنند، 
تصریح کرد: آمار ســال ۹۷ که از ســازمان بازرسی 
دریافت کردیم ما را متحیر کــرد. ما کارخانه های 
گچی داریم که ۱۰۰ هــزار تومان یا ۵۰۰ هــزار تومان 
عوارض آالیندگی پرداخــت می کنند و این به ضرر 

مردم است.
وی با بیان اینکه بخشی از مطالبات شهرداری ها 
باید محقق شــود، اظهــار کرد: عــوارض آالیندگی 
از دانــه درشــت ها گرفتــه می شــود، در حالــی که 
واحدهای کوچــک عوارض خــود را طبــق قانون 

پرداخت نمی کنند.
       اصفهان رکوددار مصرف گازوییل در 

کشور
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان به تردد 
یــک میلیــون انــواع خــودرو و ۶۰۰ هــزار دســتگاه 
موتورســیکلت در اصفهــان اشــاره و اظهــار کــرد: 
اصفهان رکورددار مصرف گازوییل در کشور است 

و همه اینها عوارض آالیندگی را تشدید می کند.
وی ایجاد ۴۸۳ هکتار واحــد کارگاهی غیرمجاز را 
از عمده ترین دالیل آلودگی هوا برشــمرد و افزود: 
بخشی از این مجموعه کارگاهی را محیط زیست 

گذار  برای ســازماندهی صنوف به شهرداری ها وا
کــرده اســت، امــا تغییــر خودخوانــده و غیرمجــاز 
ســبب ایجاد مشــکالتی شــده اســت. بــه عنــوان 
گذار  مثــال، مــا زمین هایــی را در خمینی شــهر وا
کردیم تا صنوف مزاحم به آنجا منتقل شوند، اما 
تمام این مساحت، به ســنگ بری تبدیل شده و 
آلودگی های ناشی از سنگ را به اصفهان تحمیل 
می کنــد. نامــه ای بــه ســازمان بازرســی نوشــتیم 
تا بررســی شــود کدام دســتگاه در این میــان ترک 

فعل کرده است.
       نسخه واحد مصرف مازوت برای اصفهان 

آلوده
حشتمی اســتفاده از ســوخت دوم یــا مــازوت را 
از دیگر دالیــل آلودگی هــوا در اصفهان دانســت، 
گفــت: میــزان بارندگــی در اســتان اصفهــان ۷۲ 
ج ۳۸۲ و تهــران ۳۱۷ میلیمتــر  کــر میلیمتــر، در 
اســت. در ایــن میــان وقتــی می خواهنــد نســخه 
ح کنند می گویند همه کالنشــهرها  مازوت را مطر
باید بســوزانند. در وزارت نیرو می گویند اصفهان 
تافته جدا بافته است، می گویند چرا اصفهانی ها 
پلمب ها را بــاز نمی کننــد، مگر خون آنهــا از مردم 

ج رنگین تر است؟ تهران و کر
       در دهه های گذشته برخی مسائل را 

الپوشانی کرده ایم
وی توضیــح داد: اینجــا نکتــه ای وجــود دارد کــه 
گاهــی رســانی نکرده ایــم و توضیح  پیرامــون آن آ
کــه ســهم مــا از صنایــع اســتراتژیک  نداده ایــم 
گر اصفهــان بخواهــد طبق  کشــور چقدر اســت، ا
قانون با ایــن صنایع برخــورد کند تولید کشــور با 

مشــکل مواجــه می شــود، نگفته ایــم کــه میــزان 
آلودگــی در اســتان اصفهــان بــه مراتــب بیشــتر از 
سایر استان هاســت، شــاید هم گفته ایم صدای 
ما نرســیده اســت. باید بگوییم کــه در دهه های 
گذشــته برخــی مســائل را الپوشــانی کرده ایــم، 
بنابرایــن تصور می کننــد اصفهانی هــا زیاده خواه 

هستند.
       در این شهر می شود زنده ماند، اما 

نمی توان زندگی کرد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
با بیان اینکه روزهای آلوده در هشت ماهه امسال 
۴۵ درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
افزایــش داشــته، تصریــح کرد: هــم اقلیــم در این 
میان تاثیرگذار اســت و هم اقدامات انجام شــده 
در راســتای کاهش آلودگی هوا مناســب و اثرگذار 
نبوده اســت. همیشــه بــه مســئوالن می گویم آیا 
می خواهیــد مــردم در اصفهــان زنــده بماننــد یــا 
گر پاسخ این است که  در این شهر زندگی کنند؟! ا
مردم زنده بمانند، بله امکان دارد، اما در این شهر 
نمی توان زندگــی کرد. ترک فعل دســتگاه ها باید 
بررسی شود، چون حقوق شهروندی و نسل های 

آتی در این استان پایمال شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ اصفهان ۱۰۲ روز 
هوای آلوده داشــته اســت، خاطرنشــان کــرد: در 
حالــی که این آمــار با تعــداد روزهای هــوای آلوده 
در تهــران، مشــهد و تبریز قابل مقایســه نیســت، 
ح  کــه مطــر بنابرایــن بــر خــالف صحبت هایــی 
می شــود باز شــدن پلمب مازوت در نیروگاه های 

اصفهان نمی تواند موثر باشد.
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رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
حــدود ۷۵۰ دانشــجو حیــن تحصیل بــه صورت 
قطعی قرار داد با صنایــع دارند و بیــش از یک هزار 

دانشجو نیز در این زمینه متقاضی بوده اند. 
پیام نجفی رئیــس دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان 
اصفهان در نشســت خبری کــه به مناســبت روز 
دانشــجو برگــزار شــد بــا بیان اینکــه دانشــگاه آزاد 
اسالمی اســتان اصفهــان دارای ۲۸ واحــد و مرکــز 
اســت و در مقاطع مختلــف تحصیلــی دارای ۷۸ 
هزار دانشــجو اســت، گفت: از این تعداد پنج هزار 

دانشجوی خارجی و مابقی ایرانی هستند.
وی با بیان اینکه طرح هایــی مانند پویش منجر 
به افزایش جذب دانشــجویان به رشته هایی که 
قبال مورد توجه نبوده،  گفت: ظرفیت سازی برای 
اشتغال دانشجویان را در این زمینه در دستور کار 
داریم و در این راســتا با بدنه صنعــت و بنگاه های 
اقتصادی استان نیز ارتباط خوبی را ایجاد کرده ایم.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
چنانچه بتوانیم پژوهش ها و طرح پویش را توسعه 
دهیم استارتاپ ها نیز کاربردی تر خواهد شد و در 
نتیجه منجر به توسعه شرکت های دانش بنیان 
خواهد شــد. وی بــا بیان اینکه توجه به اشــتغال 
دانشجویان حین تحصیل منجر به نخبه پروری 
و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه خواهد 
شد، گفت: در این زمینه از صنایع مختلف و اتاق 

بازرگانی قدردانی می کنیم.
نجفی با بیان اینکــه بایــددر حوزه فرهنگــی نیز با 
همــکاری نهــاد رهبــری در دانشــگاه و معاونــت 
فرهنگی محــور مهم مهدویــت را توســعه دهیم، 

گفت: مهدویــت امید را در بدنه دانشــگاه و نســل 
جوان تزریق می کند، ظرفیت بزرگی در تفکر شیعه 
داریــم کــه بایــد مــورد توجــه باشــد و از آن در همه 

بخش ها بهره ببریم.
وی گفت: تحول در زمینه کرسی های آزاداندیشی 
به ویژه در حوزه های دینی را در دستور کار داریم و 
همه دانشجویان با هر دیدگاهی در این کرسی ها به 

بحث و گفتگو بپردازند.
رئیــس دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهــان با 
بیان اینکه اصفهان واقعا پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم اســت، گفت: باید پیوند بین نسل جوان و 
میراث گذشــته ایجاد شود و این رســالت بر عهده 

دانشگاه است که آن را اجرایی خواهیم کرد.
وی با ارائه آماری از طرح پویش گفت: حدود ۷۵۰ 
دانشجو حین تحصیل به صورت قطعی قرار داد با 
صنایع دارند و بیش از یک هزار دانشجو نیز در این 
زمینه متقاضی بوده اند که در حال مکان یابی برای 

آموزش حین کار آن ها هستیم.
نجفی گفت: صنایع بزرگ اســتان کــه دولتی هم 
هســتند در قالــب اجرای طــرح پویــش همکاری 

کنون نداشته اند. خوبی را تا

معاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهــان در خصــوص نگهــداری از کودکانــی 
که به مــواد مخدر اعتیــاد دارنــد، توضیحاتی را 

ارائه کرد. 
کبر ابراهیمی معاون پیشگیری اداره کل  علی ا
بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: آمــار دقیقی 
از تعــداد معتادان اســتان نمی توان به دســت 
آورد، زیرا تمام معتادان، بــرای درمان مراجعه 

نمی کنند. 
وی افزود: معتادانــی که برای درمــان مراجعه 
می کنند شامل دو دسته می شــوند: اول آنانی 
کــه داوطلبــی آمــده و بضاعــت مالــی دارنــد؛ 
بنابرایــن خودشــان مبلــغ را می پردازنــد یــا 
معتادانــی کــه بضاعــت ندارنــد و از بهزیســتی 

یارانه دریافت می کنند.
معاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهان به دســته دوم اشــاره داشــت و گفت: 
گروه دوم معتادان متجاهر هســتند که توسط 
کز ترک اعتیاد ما  پلیس دســتگیر شــده و به مرا

منتقل می شوند. 
ابراهیمی از بانوان معتاد سخن به میان آورد و 
کز اقامتی ترک  گفت: بانوان معتاد مستقر در مرا

اعتیاد نیز شامل همین دو دسته می شوند. 
وی نکتــه ای را شــایان توجه دانســت و گفت: 
موضوع مهم آن است که تعدادی از این بانوان 
مادر هســتند، بنابراین خدماتی بــرای کودک 

آن ها نیز باید در نظر گرفته شود.
معاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهــان افــزود: بعضی از ایــن مــادران ممکن 
اســت که همســر یــا خانــواده دارای صالحیت 
بــرای نگهــداری فرزندانشــان داشــته باشــند؛ 
بنابراین کودکشان را به آن ها سپرده و با آرامش 
کز اقامتی ما اقدام به ترک می کنند. خاطر در مرا
ابراهیمی خاطرنشــان کــرد:، امــا بعضــی دیگر 
ممکــن اســت کــه چنیــن شــرایطی را نداشــته 
کز  باشــند؛ در این صورت فرزندان آن هــا به مرا

شبه خانواده منتقل می شوند. 
گر  وی بــه اعتیاد کــودکان اشــاره کرد و گفــت: ا
کودکان آنان نیز دچار اعتیاد شــده باشــند، در 
کز شبه خانواده تحت درمان دارویی  همان مرا

قرار می گیرند. 
معاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهــان در پایــان اضافــه کــرد: پــس از آن کــه 
ک  سرپرســت، چه مــادر و چه پــدر از اعتیــاد پا
شــدند، با تأییــد مقام قضایــی، کودکشــان به 

آن ها بازگردانده می شود.

مدیــر کل فنــی و حرفه ای اســتان اصفهــان با 
اشــاره بــه برگــزاری مســابقات ملی مهــارت در 
گلپایگان،گفــت: بیــش از ۸۰ درصــد نخبــگان 
مهارتی و المپیاد کشــوری اســتان اصفهان در 

ج از کشور مشغول کار شدند. خار
آرش اخــوان در جلســه هماهنگــی برگــزاری 
مســابقات ملــی مهارت کشــوری بــا اشــاره به 
برگــزاری مســابقات ملــی مهارتی بــا رقابت ۱۷ 
نخبــه کشــوری بــه میزبانــی گلپایــگان در ۲۷ 
آذرمــاه، اظهــار کــرد: برگزاری ایــن مســابقات 
بــا هــدف انتخــاب برترین ها بــرای مســابقات 

شانگ های چین در سال ۲۰۲۲ است.
وی بــا اشــاره بــه نقــش اسپانســر در برگــزاری 
مسابقات علمی، افزود: در سال های گذشته 
سازمان فنی و حرفه هزینه مسابقات را متقبل 

می شد.
مدیــر کل فنــی و حرفه ای اســتان اصفهــان با 
قدردانــی از همــکاری دســتگاه های اجرایــی 
گلپایگان در برگزاری مســابقات ملــی مهارت، 
افــزود: یقین دارم ســطح مســابقات و کیفیت 
کالس هــای در گلپایــگان کمتــر از مســابقات 

جهانی نیست.
مدیــر کل فنــی و حرفه ای اســتان اصفهــان با 
بیان اینکــه ســازمان آمــوزش فنــی و حرفه ای 
متولــی مســابقات ملی مهــارت اســت، گفت: 
اجرای ایــن مســابقات توســط اسپانســرها 
و فعــاالن بخــش صنعــت موجــب موفقیــت 
کشــورها در بخش هــای اقتصــادی و صنعتــی 

می شود.
اخــوان طبســی افــزود: آمــوزش و پــرورش و 
ســازمان آموزش فنــی و حرفه ای و دانشــکده 
فنی و حرفه ای نقش تسهیل گر و کمک کننده 

در برگزاری مسابقات ملی مهارت هستند.
وی تصریــح کرد: بــه دلیل نبــود برنامــه کاری 
در کشــور، بیش از ۸۰ درصد نخبــگان مهارتی 
ج از  و المپیاد کشوری اســتان اصفهان در خار

کشور مشغول کار شدند.
مدیر کل فنی و حرفه ای استان اصفهان هدف 
ح  از برگــزاری مســابقات ملــی مهــارت را مطــر
شــدن نام گلپایــگان و فرهنگ ســازی مهارت 
آمــوزی دانســت و افــزود: از فرصت مســابقات 
ملــی مهارتــی بــرای فرهنــگ ســازی مهــارت 

آموزی در شهر گلپایگان استفاده شود.
در ادامــه حســین یــار محمدیــان فرمانــدار 
گلپایگان ضمن قدردانی از اسپانسر مسابقات 
علمی، اظهار کرد: مســابقات ملــی مهارتی در 

گلپایگان ۲۷ آذر ماه به برگزار می شود.
دادیــم  انجــام  پیگیری هــای  افــزود:  وی 
در  شهرســتان  مربوطــه  دســتگاه های  تــا 
گلپایــگان  علمــی در  رویــداد  برگزاری ایــن 

همکاری الزم را انجام دهند.
فرماندار گلپایگان برگزاری مسابقات کشوری 
گلپایــگان را نمــاد علمی دانســت و  علمــی در 
گفت: برگزاری مسابقات علمی موجب ترغیب 
جوانان به انتخاب رشته های فنی و حرفه ای 

می شود.

گیری۷۵۰دانشجودرصنایعاصفهان کار به

کودکانمعتادچهخواهدشد؟ سرنوشت
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مدیر کل فنی و حرفه ای استان اصفهان:

گلپایگان۲۷آذرماهمیزبانمسابقاتملیمهارتاست
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به گفته یکی از مســئوالن آموزش و پرورش 
ســایبری  حمله هــای  اصفهــان  اســتان 
همیشه وجود دارد، اما در بستر شاد تا امروز 

مورد خاصی نبوده است. 
 حمیدرضا خردمنــد رئیــس اداره فناوری و 
اطالعات اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان  در خصوص اخبار منتشر رسانه ها 
در مورد هک شــدن برنامه شــاد، گفت: در 
اســتان اصفهان گزارشی از ســوی معلمان 
و فرهنگیــان در ایــن مــورد نداشــتیم و بــا 
پیگیری هایی که از وزارت آموزش و پرورش 
هم داشتیم، در حال حاضر مطابق آخرین 

گزارش ها موردی نبوده است.
وی افــزود: در فضــای مجــازی حمله هــای 
ســایبری همیشــه وجود دارد، اما در بســتر 
شــاد تا امروز مــورد خاصی نبــوده و تدریس 
فرهنگیان در مــدارس ابتدایی امروز هم در 

شبکه شاد مانند قبل ادامه داشته است.
       کانال های غیراخالقی سال گذشته 

ک شدند پا
رئیــس اداره فنــاوری و اطالعــات اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان گفت: 
ســال گذشــته همزمان با راه اندازی شبکه 
شــاد، کانال های غیراخالقی هــم به وجود 
ک شــد و  کانال هــا پــا کــه همه ایــن  آمــد 
دسترســی ها تنها بــرای افــرادی خــاص در 
حوزه فناوری فراهم شــد؛ قســمت فناوری 
مناطق ایــن کار را با شــرایط خاصــی انجام 
می دهــد و اتفــاق دیگــری در ایــن بخــش 

مشاهده نشده است.
کــرد: در حــال حاضــر  خردمنــد تصریــح 
کرده ایــم  را ایجــاد  زیــادی  کانال هــای 
و تــا بــه امــروز هیچ مشــکلی نبــوده اســت و 
معلمان روند تدریــس در این بســتر را برای 

دانش آموزان ادامه داده اند.
بســتن  بــرای  تمهیــدات  مــورد  در  وی 
کانال هــای غیراخالقی در فضــای مجازی، 
گفت: قبــال بــه وزارت آمــوزش و پرورش این 
مورد اعــالم شــده اســت و دسترســی ایجاد 
کانال در اســتان اصفهان در هــر منطقه ای 
به یک فــرد داده شــده اســت و در اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان نیــز تنهــا واحــد 
فنــاوری می تواند ایجــاد کانــال کنــد. یــک 
فــرم تعهدنامه اخالقــی هم برای ایــن مورد 
گرفته شــده اســت و هر ســازمان یا اداره ای 
که نیازمند کانال باشــد از ایــن طریق اقدام 
می کند. رئیس اداره فناوری و اطالعات اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
در هر منطقه ای یک نفر مســئول باز کردن 
یک کانال اســت و بــرای همــکاران فناوری 
مناطق این تعهدنامه ارســال شــده است، 
آن ها هــم معموال ایــن تعهــد را از همکاران 
خــود می گیرنــد و مشــکلی در ایــن بخــش 
ندارنــد، تدریــس در شــبکه شــاد همچنان 
ادامــه دارد و معلمــان ابتدایــی مشــکلی 

نداشته اند.
خردمند گفــت: در فضای مجــازی عده ای 
ام  ال  می خواهنــد  هســتندکه  ســودجو 
اس های ) LMS( خود را به آموزش و پرورش 
کید دارند که پلتفرم شاد  تحمیل کنند و تا
مناســب نیســت و برنامه هــای دیگــری را 
پیشــنهاد می دهند؛ همیــن افــراد آموزش 
و پرورش را برای رســیدن به خواســته های 

خود دچار مشکل می کنند.

ذخیره کنونی خون اســتان اصفهــان بحرانی 
نیست، اما مطلوب هم نیست.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: 
کنون پاسخگوی چهار  ذخایر خونی اســتان ا
روز و ضروری است به بیش از هفت روز برسد که 
حد استاندارد ذخایر خونی محسوب می شود.

روزانــه  مراجعــه  میانگیــن  فتوحــی  علــی 
کز را حــدود ۳۰۰ نفر  کنندگان خــون به مرا اهدا
کز انتقال خون شــیوه  بیان کرد و افــزود: در مرا
نامه های بهداشتی و فاصله گذاری با جدیت 
کنندگان  رعایت می شود تا مشکلی برای اهدا

خون نداشته باشیم.
وی، درخصــوص اهــدای پالســمای بیماران 
بهبود یافته کووید در استان اصفهان نیز گفت: 
در حال حاضر دریافت پالسمای بیماران بهبود 
یافتــه کووید کاهش یافتــه و به مــوارد خاصی 

محدود شده است.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: 
بیماران بهبود یافته کرونا ۲۸ روز پس از بهبودی 

می توانند برای اهدای پالسما مراجعه کنند.
کنون،  فتوحی افزود: از ابتدای ســال جاری تا
پویش هــای متعــددی در قالب نذر خــون در 
استان اصفهان اجرا شــده است که نیرو های 
نظامــی و انتظامــی، بســیجیان، طــالب و 
روحانیون و اقشار مختلف دیگر در این پویش ها 

شرکت کرده اند.

شبکهشادهکشد؟

ذخیرهخونی
استاناصفهان

بهچهارروزرسید

بــا نزدیک تــر شــدن بــه روزهــای ســرد ســال و 
ح تشــدید متوقــف  افزایــش آلودگــی هوا،طــر
کــردن خودرو هــای دود زا در اصفهان تــا پایان 

سال ادامه دارد. 
ســرهنگ مولوی رییــس پلیس راه شهرســتان 
کنــون پلیــس  اصفهــان بــا بیان اینکــه هــم ا
ح  راهنمایی و رانندگی در راســتای تشــدید طر
برخــورد بــا وســایل نقلیــه آالینــده در ۱۵ نقطه 
شــهر اصفهان وشــهرهای اطــراف مرکزاســتان 
مستقرشــده گفــت : بــا مالــکان وســایل نقلیه  
بدون معاینــه فنــی و دودزا بر اســاس قانون به 

شدت برخورد می شود.
ح برخورد با وســایل  وی بــا اشــاره به اینکه طــر
فــک  نقــدی،  جریمــه  شــامل  دودزا  نقلیــه 
ک تعمیری بر روی آن اســت  ک و نصب پــال پــال
گفت: جریمــه رانندگــی با وســیله نقلیــه دودزا 
در کالنشــهر ها و جاده هــای بیــن شــهری ۵۰ 

 هزار تومــان و در ســایر شــهر ها ۴۵ هــزار تومان 
است.

کنــون ۲۰۷ هــزار وســیله نقلیه در  وی گفــت: تا
کالنشهر اصفهان به علت نداشتن برگه معاینه 

فنی اعمال قانون شده اند.
رییس پلیس راه شهرســتان اصفهان با اشــاره 
به اقدامات پلیس راهور در شش ماهه نخست 
امســال در خصــوص مقابلــه بــا آلودگــی هوای 
کالنشــهر اصفهــان، افــزود: از ابتــدای امســال 
تعــداد ۱۰ هــزار دســتگاه خــودروی آالینــده بــه 
تعمیرگاه اعــزام و برای ۴۰ هزار دســتگاه خودرو 

دودزا اعمال قانون انجام شده است.
ســرهنگ مولوی بــا بیان اینکه در قانــون برای 
خودرو های تک سرنشین جریمه در نظر گرفته 
نشده گفت: با آموزش و فرهنگسازی در جامعه 
بایدبرای رفع این معضل اقدام شود که در این 

راستا نیز برنامه هایی در دستور کار است.

کارشناس اداره کل ورزش و جوانان اصفهان در 
خصوص معایب انجام ورزش های باشــگاهی 
در فضای باز و رعایت نشدن شئونات اسالمی، 

توضیحاتی را ارائه کرد. 
کارشــناس اداره کل ورزش و  زهــره مردانــی 
جوانــان اصفهــان گفــت: ورزش در فضا ی بــاز 
زمانــی طــرف دار زیــادی پیــدا کــرد کــه بحــث 
در  تمریــن  و  گرفــت  رواج  کرونــا  ویــروس 
باشــگاه های سرپوشــیده باعث باالرفتــن آمار 

کرونا می شد.
وی راجع بــه ورزش در فضــای بــاز و آســیب 
گفــت: موضــوع روی آوردن  بــه باشــگاه ها، 
ورزشکاران به فضا های باز باعث آسیب جدی 
بــه باشــگاه های ورزشــی شــد و ایــن امــر دلیل 
کــردن در باشــگاه های  عــادی شــدن ورزش 

ورزشی شد.
جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  کارشــناس 

درباره ایجــاد نظــم بــرای ورزش در فضــای باز، 
گفت: برای بهتر شدن موضوع تمرین در فضای 
باز مسئوالن باید وارد عمل شوند تا بازرسی ها 
و برنامه ریزی هایشــان را برای بهبــود و رعایت 

شئونات اسالمی تقویت کنند. 
مردانی خطاب به مربیانی که تمایل به برگزاری 
گر باشگاهی  تمرین در فضای باز دارند، گفت: ا
بخواهد در فضای باز تمرین داشته باشد باید 
درفضایی تعریف شــده طبق مجوز ، شــئونات 
اســالمی و اخالقــی و بر اســاس آییــن نامه های 
تعریف شده وزارت ورزش و جوانان عمل کند. 
کنــون قانــون مشــخصی  وی در پایــان گفــت: ا
بــرای ورزش کــردن در فضای بــاز وجــود ندارد 
لذا مســئوالن باید برنامه ریزی داشــته باشند 
تا یــک تجمیــع و قانون مشــخصی ایجاد شــود 
تــا روند این نــوع ورزش قانونی و به یــک برنامه 

درستی برسد.

خبرخبر
کردنخودروهای تشدیدطرحمتوقف

دودزادراصفهان
ورزشباشگاهیدرپارکبدون

گرفتنقانون درنظر
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75 دسامبر     2۰21 رفهنگ
 آثار نگارگری ایران در نمایشگاه

 " گنجینه های مشرق زمین" چین 
رئیس مــوزه ملی ملک گفــت: در 
نمایشــگاه "گنجینه های مشرق 
زمین" مجموعا ۱۰۰ اثر که متعلق به 
گنجینه های موزه ملی ملک، موزه هنرهای معاصر 
اصفهان، موزه رضا عباسی و کاخ موزه چهل ستون 

است، به نمایش گذاشته شده است. 
رضا دبیری نــژاد رئیس مــوزه ملی ملک بــا توجه به 
برگزاری نمایشــگاه "گنجینه های مشــرق زمین" در 
شانگهای چین، ضمن بیان توضیحاتی در خصوص 
لزوم بهره برداری الزم از فرصت برگزاری نمایشگاه های 
از این دست برای انجام تبادالت فرهنگی و عرضه و 
نمایش آثار و محصوالت فاخر فرهنگی ایــران که در 
واقع روایتگر تاریخ و تمدن کشورمان است، در مورد 

جزئیات این نمایشگاه توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: برگزاری این نمایشگاه حاصل همکاری 
موزه ملک با مــوزه هنرهای معاصر اصفهان اســت 
که به دنبال بازدید اعضای موزه شانگهای چین در 
دو سال گذشته از موزه ملک و انعقاد تفاهم نامه ای 
بین موزه ملک، موزه هنرهای معاصر و موزه هنرهای 
شانگهای، مقرر شد که این نمایشگاه تحت عنوان 
نمایشــگاه "گنجینه هــای مشــرق زمیــن" در چین 
برگزار شود. رئیس موزه ملی ملک با بیان اینکه طبق 
بخشنامه مؤسسه نمی توانیم اصل آثار را خارج کنیم، 
بیان کرد: بر همین اساس سعی شد آثار منتخب در 

همان شمایل اصلی خود باز نشر و ارائه گردد.
دبیری نــژاد ضمــن اشــاره به اینکــه مجموعــا ۱۰۰ اثر 
موجود در این نمایشگاه متعلق به گنجینه های موزه 
ملی ملک، موزه هنر های معاصر اصفهان، موزه رضا 
عباسی و کاخ موزه چهل ستون است، تصریح کرد: 
۲۰ اثر از مجموعه آثار مورد نمایش در این نمایشگاه 
به صورت مشــخص متعلق به موزه ملک است که 
شــاخص ترین آثار مربوط بــه دوران صفویــه و قاجار 
اســت، با این وجود نمونه هایی نیز از قبــل از دوران 
صفویه را در این نمایشگاه در معرض نمایش عموم 

قرار داده ایم.
وی اظهار کــرد: به دنبال آن، برگزارکننده پیشــنهاد 
داده بود که علی رغم نمایش و معرفی هنر نگارگری، 
نســبت این هنر غنــی و درهم تنیدگــی آن را با ســایر 
هنر های ایرانی از جمله کاربرد نگارگری در کتاب آرایی 

را نیز ارائه و تفهیم کنیم.
رئیس مــوزه ملی ملــک آثــار موجــود در نمایشــگاه 
مذکو را به دو بخش تقســیم می کند که بخش اول، 
قطعات مستقل نگارگری را شامل می شوند؛ مانند آثار 
ابوالحسن غفاری و دیگر هنرمندان خاندان غفاری. 
در بخش دوم هم آثار ترکیبی هســتند کــه نگارگری 

را در کنار آرایه هــای هنری دیگر نمایش می دهند تا 
مخاطب درک کند که نگارگری ایرانی چه کاربردی 
کبر  داشته است. آثاری از میرعلی هروی، سید علی ا
گلستانه، میرزا آقا شیرازی و محمد صالح اصفهانی را 

در این مجموعه می توان مشاهده کرد.
به گفته دبیری نژاد، نقاشی چینی و نگارگری ایرانی 
همپای یکدیگر و از گذشــته دور، روایت گرانــی از دل 
تاریخ، طبیعت، نگرش و فرهنگ هستند؛ به گونه ای 
که با تأمل در نگارگری می توانیم به جهان بینی ایرانی 
پی برد؛ جهان بینی که وجه روایی تاریخی آن بیشتر 
از اینکه در خدمت بازنمایی طبیعت باشد، به دنبال 

بازگویی باور ها و ارزش های ایرانی است.
وی ادامه داد: به همین دلیل باید گفت آثار نگارگری 
گون  در حقیقت روایتگر داستان ها و قصه های گونا
است و بر همین اساس در این نمایشگاه مجموعه 
آثــار ارائه شــده، روایتگر برهه هــای مختلف تاریخی 
است که تا دوران خاندان غفاری را نیز روایت می کند.

رئیس مــوزه ملی ملک بــا اشــاره به ایــن مطلب که 
کنون موزه ملی ایران میزبان نمایشگاه اسپانیا  هم ا
بوده و از سوی دیگر نمایشگاه "گنجینه های مشرق 
کید کرد:  زمیــن" در چین در حــال برگزاری اســت، تأ
برگزاری ایــن دســت از نمایشــگاه ها در کنــار هــم را 
می تــوان بخشــی از دیپلماســی موزه ها تلقــی کرد؛ 
کــه موزه ها جدا از مســائل زمان حــال به عنوان  چرا
میراث فرهنگی هر کشــوری محسوب شــده و باید 

غ از هرگونه نماد و رویکرد سیاســی روایتگر  گفت فــار
داستان ملت ها و دستاورد های بشری در طول ادوار 

گذشته است.
به اعتقاد دبیری نژاد، امروزه برخی از کشور ها مانند 
کشــور های همســایه به دلیــل عــدم برخــورداری از 
میراث گرانبهای تاریخی و فرهنگی با غرض گرفتن آثار 
تاریخی از سایر کشور ها و به نمایش درآوردن آن ها، 
درحقیقت بــه دنبال خرید ســرمایه فرهنگــی برای 
خود در دنیا هستند تا بتوانند علی رغم وجود هرگونه 
پیشینه و میراث فرهنگی خود را دارای برند فرهنگی 

جلوه دهند.
وی این را در حالی دانست که ایران به اتکای سابقه 
تمدنی و گنجینه های گرانبهایی که از دل تاریخ آن 
به یادگار مانده و امروزه زینت بخــش موز های بزرگ 
دنیا اســت، به راحتی می تواند در این خصوص گام 
بردارد؛ به عنوان مثال می توان ضمن انجام اقدامات 
الزم و برنامه ریزی مقتضی با استفاده از هنر نگارگری 
شاهد ایجاد تبادالت فرهنگی و تأثیر گذاری فرهنگی بر 
سایر کشور ها باشیم و بدین ترتیب به همگان نشان 
دهیم که ایران هیچ گاه در های تمدنی خود را بر روی 

کشور های دیگر نبسته است.
رئیــس موزه ملــی ملــک عقیــده دارد که امــروزه در 
تالطم ناشی از چالش ها و درگیری ها، ایران می تواند 
با تکیه بر میراث گرانبهای فرهنگی و سابقه تمدنی 
و کهــن تاریخــی خود ضمــن معرفــی آثــار فرهنگی 

خود به تمام دنیا، فرصتی مغتنم را برای به تصویر 
کشــاندن چهره واقعی ایران به جهانیان به دست 
آورد؛ به عبارتی موزه ها می توانند پیشتاز یک گفتگو 
فرهنگی اجتماعی و بین المللی باشند به صورتی 
که ضمن تابوشــکنی در روابط بین الملل از طریق 
حــذف هرگونــه ممنوعیــت و محدودیــت موجب 
همکاری و همیاری دولت ها در سطح منطقه ای و 

فرامنطقه ای گردند.
دبیری نــژاد خاطرنشــان کــرد: امــروز می توانیــم 
بــا بهره بــرداری الزم از فرصــت برگزاری ایــن دســت 
از نمایشــگاه ها، ضمــن معرفــی و نمایــش فرهنگ 
اصیل ایــران زمیــن در منظــر عمومی ســایر جوامــع 
بشــری و به دنبــال آن تغییر نگــرش بین المللی، به 
دنبــال بازســازی وجهه ایــران و زدودن غبــار منفی 
ناشی از تبلیغات سوء دشمنان مبنی بر جنگ طلب 

بودن ایران باشیم.
در پایــان گفتنــی اســت مجموعــه ای از تصاویــر آثار 
نگارگری ایرانــی از چهــار مــوزه، انتخــاب و در چیــن 
 Bordbar( به تماشــا درمی آیــد. بنیاد هنــری بردبــار
Collection( و موزه هنر های کلکسیون شانگ های 
)Shanghai Art Collection Museum( برگزاری ایــن 
نمایشگاه را برعهده دارند. نمایشگاه "گنجینه های 
مشــرق زمیــن" از ۳ دســامبر ۲۰۲۱ )۱۲ آذر ۱۴۰۰( تــا 
۲۷ فوریــه ۲۰۲۲ )۸ اســفند ۱۴۰۰( در مــوزه هنر های 

کلکسیونی شانگ های برپا میشود.

نمایشگاهی از نقاشــی های هنرمند نابینا »مرضیه 
بیدقی« در عمارت هنرمند برگزار شده است.

مرضیه بیدقی، نقــاش نابینــا ضمن اشــاره به اینکه 
موضــوع بیشــتر نقاشــی های او طبیعــت اســت، گفــت: هــدف مــن از 
برگزاری این نمایشگاه، نشان دادن توانایی هایم است؛ شاید دوازدهم 
آذر که روز جهانی معلولین نام گرفته است بهانه ای برای این کار باشد اما 

در اصل هدف من از نمایش آثارم، روز جهانی معلولین نبود.
وی افزود: دوازدهم آذر روزی بوده که من به صورت کامل بینایی خودم را 
از دست دادم و این روز را به عنوان خاطره بدی در ذهن داشتم اما تصمیم 
گرفتم که با کشیدن این نقاشــی ها بتوانم این روز را به خاطره ای خوب 
گرچه شاید دید من به چشم دیگران  تبدیل کنم و به همه نشان دهم که ا

تیره و تار باشد ولی هنوز زیبایی را درک می کنم و توانایی خلق دارم.

این هنرمند گفت: در این نمایشگاه تعداد ۳۰ نقاشی ارائه شده است که با 
کرولیک خلق شده اند. تکنیک پاستل روغنی و ا

بیدقی با بیان اینکه سال گذشته نیز نمایشگاهی از نقاشی های خود در 
عمارت هنرمند برگزار کرده بود، ادامه داد: تعداد ۱۰ تابلو از آثاری که امسال 
در عمارت هنرمند ارائه کرده ام در سال گذشته خلق شده اند، در واقع من 
سال گذشته ۲۵ نقاشی را در این عمارت به نمایش گذاشتم که حدود ۱۵ 
نقاشی به فروش رفت و ۱۰ اثر باقی ماند که این ۱۰ نقاشی همراه با ۲۰ اثر جدید 
که با آغاز سال جدید و در فواصل مختلف کشیده ام را در نمایشگاه امسال 

در عمارت هنرمند ارائه کرده ام.
وی اظهار کــرد: مــن از دو ســال قبل به نقاشــی پرداختــه ام و موضوع 
نقاشی هایم معموال طبیعت است. همچنین به دلیل اینکه حافظ 
کل قرآن هستم حفظ قرآن نیز در نقاشی های من اثرگذار بوده است و 
اعتقاد دارم که طبیعتی که نقاشی می کنم جلوه بسیار کوچکی از بهشت 
است. تابلوهایی که می کشم و به نمایش می گذارم احساسی از آرامش 
را در خود دارند، به همین دلیل من در توان خود، چشمه ای از بهشت 

را به تصویر می کشم تا حس آرامش را به بازدید کنندگان انتقال دهم.
عالقه مندان برای دیدن نمایشگاه آثار نقاشی مرضیه بیدقی می توانند 
تا ۱۹ آذرماه از ســاعت ۹ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۱۹ به عمارت هنرمند، واقع در میدان 

شهدا، ابتدای خیابان ابن سینا، کوچه دوم مراجعه کنند.

مدیــر مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهان 
وابسته به شهرداری این کالنشهر گفت: 
مرمت این مکان تاریخی و ارزشمند که 
از خرداد امسال آغاز شــده بود به خوبی 

پیش می رود. 
کنون بطور کامل  مهدی تمیزی افزود: این موزه از سال ۷۳ تا
و جامع مرمت نشده بود و با توجه به آسیب به بخش هایی از 

آن بهسازی و نوسازیش الزم بود.
وی ادامه داد: بر همین اساس از خرداد امسال با همکاری 
سازمان بهســازی و نوسازی شــهرداری اصفهان عملیات 
ترمیــم و اصــالح آن آغــاز شــد و بــا مســاعدت شــهرداری و 
تخصیص اعتبار در ۲ مرحله روند مناســبی را طی می کند، 
قرار بود دی ماه سال جاری به بهره برداری برسد اما  بهبود 

وضعیت مرمت آن به زمان بیشتری نیاز است.
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان با بیان اینکه نشست 

زمین در ضلع شمالی بنا یکی از جدی ترین آســیب ها به این اثر تاریخی  بود اظهارداشت: با همکاری سازمان 
بهسازی و نوسازی شهرداری قرار شده  است مرمت ها بطور کامل باشد و از هیچ مشکلی چشم پوشی نشود.

تمیزی اضافه کرد: قدمت موزه هنرهای معاصر اصفهان یا عمارت )جبه خانه(به زمان صفوی باز می گردد اما بنا و 
کم اصفهان است. معماری بخشی از آن مربوط به زمان ظل السلطان حا

وی با اشاره به اینکه در ایران تنها شهرهای اصفهان، کرمان و تهران دارای موزه هنرهای معاصر هستند تصریح 

کرد: این مکان تاریخی بالغ بر سه هزار متر مربع وسعت دارد 
و از آن نه برای نگهداری آثار بلکه برای نمایــش دوره ای آثار 

گرانقدر و ارزشمند هنرهای تجسمی استفاده می شود.
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان خاطرنشان کرد: از زمان 
کنون برنامه ای در این مکان برگزار  آغاز عملیات بهسازی تا
نشده است اما در برپایی نمایشگاه های مختلف در سطح 
شهر همکاری داشتیم تا به بهترین شکل ممکن برگزار شوند.

تمیزی با اشاره به برپایی نمایشــگاهی از آثار نگارگری ایران 
در موزه هنرهای کلکسیونی شانگهای چین گفت: در این 
نمایشگاه که با توجه به رعایت مقتضیات دوران کرونا برگزار 
می شود، مجموعه ای از تصاویر آثار نگارگری ایرانی از چهار 
موزه، انتخاب و در چین به تماشــا درمی آیــد؛ بنیاد هنری 
 Shanghai Art( بردبار و موزه هنرهای کلکسیون شانگهای
Collection Museum( برگزاری این نمایشگاه را برعهده دارد.
استان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت به عنوان قطب 
گردشگری جهان و ایران، بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی شناسایی شده دارد که از میان آنها افزون بر یک هزار و 

۸۰۰ اثر ثبت ملی شده اند.
هفت اثر از آثار تاریخی اصفهان به نام های میدان امام)نقش جهان(،کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد 
جامع و سه قنات به نام های وزوان، مزدآباد و مون به ثبت جهانی رســیده و کانون توجه گردشگران داخلی و 

خارجی است.

نقاشیبهشتی

روندمرمتموزهتاریخیهنرهایمعاصراصفهانمطلوباست

نگارگری

نمایشگاه

میراث 
تاریخی

کتاب »مثل شازده کوچولو« اثر جواد بارفروش 
دانش آموز اوتیسم کاشانی رونمایی شد. 

حمــزه چاوشــی مدیــر روابــط عمومــی اداره 
آمــوزش و پــرورش کاشــان گفت: کتــاب »مثل 
شازده کوچولو« مجموعه نقاشــی ها  خاطرات 
و نوشــته های دانــش آمــوز اوتیســم کاشــانی 
اســت که در یک مجموعه جمع آوری و توسط 

انتشارات سوره تماشا منتشر شد.
وی افزود: اســتعداد جواد بارفروش دانش آموز 
اوتیســم کاشــانی از مدرســه باغچه بان توسط 
تبریــزی زاده یکــی از بانــوان معلــم کاشــانی در 
مدرسه شناسایی و برای چاپ و انتشار در قالب 

یک کتاب پیگیری شد.
به گفته وی خیر نیک اندیش حاج جواد شبانی 
و شورای شهر کاشان، هزینه چاپ هزار نسخه از 
کتاب »مثل شازده کوچولو« را به عهده گرفتند.
در مجمــوع نزدیک بــه ۶۵ هزار نفــر دانش آموز 

کاشــان بــه تحصیــل  در ۳۷۲ بــاب مدرســه 
 )ASD( اشــتغال دارند. اختالل طیف اوتیسم
یک اصطالح گســترده اســت که برای توصیف 
گروهــی از اختــالالت رشــدی عصبی اســتفاده 

می شود. 
ایــن اختالالت بــا مشــکالت ارتباطــی و تعامل 
اجتماعی مشــخص می شــوند. افــراد مبتال به 
ASD اغلب عالئم یا الگو های رفتاری محدود، 

تکراری و کلیشه ای را نشان می دهند.

بخش ویژه استان ها با عنوان »تجسم هنر« در 
چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 

با همراهی ۲۹ استان کشور برگزار می شود.
اردشیر میرمنگره دبیر بخش تجسم هنر گفت: 
شــورای سیاســتگذاری و دبیــرکل جشــنواره، 
بخش ویــژه ای را بــرای اســتان ها در ایــن دوره 
از جشــنواره تعریف کرده انــد. در مرحلــه اول از 
همه اســتان های کشور خواســتیم که یک نفر 
را به عنــوان مدیــر هنری ایــن رویداد به ســتاد 

جشنواره معرفی کنند.
میرمنگــره افزود: نحــوه برگزاری این جشــنواره 
به این صــورت اســت که مدیــر هنری بــا توجه 
به ظرفیت ها و توانمندی هنرمندان اســتان، 
نمایشــگاهی را برنامه ریــزی و آمــاده برگــزاری 
می کند. در این نمایشگاه تعداد آثار آن به حضور 
هنرمندان هر استان و مدیر هنری وابسته است 
و هدف دبیرخانه بر این است که آثار هنرمندان 
استان در رشــته های مختلف هنری با تکیه بر 
رســانه های جدید هنــری از قبیــل؛ چیدمان، 
ویدیوآرت، هنر اجرا )پرفورمنــس(و... تولید و 

عرضه شود.
دبیر بخش تجسم هنر چهاردهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر، مدیران هنری استان ها 

را به شرح زیر معرفی کرد:
آذربایجــان شــرقی: کبــری رادپــور، آذربایجان 
غربی: فردین میالنــی، اردبیل: بهــرام بابایی، 
اصفهان: روح اهلل اسحاق زاده، ایالم: کیومرث 
کارگــری، بوشــهر:  صادقیــان، البــرز: حســن 

آریــن،  ســعیده  تهــران:  فاطمه ایــران زاد، 
چهارمحــال و بختیــاری: حمیــد خنــدان، 
خراســان شــمالی: مســعود زمانــی، خراســان 
خوزســتان:  افضلیــان،  بلقیــس  جنوبــی: 
محمــد عیدلی پــور، زنجــان: ناصــر محمدی، 
ســمنان: غالمرضــا ســماوی، فــارس: مهــرداد 
پرتــوآذر، قم: علــی ســلطانی، قزوین: شــیرین 
مشــروطه، کردســتان: فائــزه فاتحــی، کرمان: 
حســن ســالجقه، کرمانشــاه: مرتضــی باقری، 
گیالن: صادق عمادزاده، گلستان: محمدرضا 
عباسپور، مازندران: فاطمه پری نژاد، مرکزی: 
رضــوان پیله ور، هرمــزگان: ابوذر نــوروزی نژاد، 
همدان: نفیسه اثنی عشری، یزد: سیدمجید 
ابریشــمی، منطقــه آزاد قشــم: امیــره نصاری، 

منطقه آزاد اروند: غالمرضا ناصری.
چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
با دبیــر کلی ســیدعباس میرهاشــمی پانزدهم 
بهمن مــاه ۱۴۰۰ در تهــران افتتــاح می شــود 
و نمایشــگاه های اســتانی تجســمی هنر نیــز 

هم زمان در استان های کشور برگزار می شود.

فیلم کوتاه »نخ دندان« به کارگردانی سعید صادقی و 
فرشاد هاشمی به جشنواره »سدیچیکورتو« ایتالیا راه 
پیدا کرد.  فیلم کوتاه »نخ دندان« ساخته مشترک 
سعید صادقی سرارودی و سیدفرشاد هاشمی به 
چهارمیــن دوره بخــش Iranfest هجدهمیــن 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه »سدیچیکورتو« 

 ایتالیا راه پیدا کرد.
این بخــش از جشــنواره در تاریــخ ١۶ تا ١٨ دســامبر 
مصادف با ۲۵ تــا ۲۷ آذرماه به صــورت آنالین برگزار 

خواهد شد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: »سی ثانیه 
سکوت کنیم، حرف نزنیم، نخ دندون بکشیم و این 

بحث رو یکبار واسه همیشه تمومش کنیم.«
عوامل این فیلم کوتــاه عبارتند از نویســنده، تهیه 

کننده و کارگردان: سعید صادقی سرارودی و سید 
فرشاد هاشــمی، بازیگران: ســید فرشاد هاشــمی، 
زهرا آقاپور، مدیرتصویربرداری: یاســر آقا امینی ها، 
گذار: شــاهین پور داداشــی، طراح  صدابردار و صدا
صحنه و لباس: علی پویا قاسمی، موسیقی: کینان 
آزمه، طراح گریــم: محمدرضا میرباقــری، تدوین: 
ســعید صادقــی ســرارودی، مجــری طــرح: گــروه 
هنری ایستاده، طراح پوستر: شبانه باقری، اصالح 
رنگ و نور: علی تصدیقی، عکاس: امید محمدنژاد، 
دستیار کارگردان: محمد امین کارخانه چی، آنونس: 
سعید صادقی سرارودی، دســتیار اول فیلمبردار: 
جواد نصیرپور، روابط بین الملل: گیلناز یوسفیان، 
کتا  دستیار طراح صحنه: سارا خادمی، مترجم: نا

حقیریان.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان 
اصفهــان از رفــع موانــع به منظــور صــادرات 

صنایع دستی استان خبر داد. 
نورالــه عبداللهــی معــاون صنایع دســتی و 
هنر هــای ســنتی اســتان اصفهــان گفــت: در 
نشســتی با حضــور هنرمنــدان پیشکســوت و 
همچنیــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
صنایع دستی اســتان، موارد مربوط به تولید 
در حوزه صنایع دستی و همچنین ارتباط این 
هنر صنعــت بــا گردشــگری و ظرفیت های آن 

کرونا مــورد بررســی و ارزیابــی  در دوران پســا
قرار گرفت.

وی گفت: در این نشست مقرر شد تا با هماهنگی 
وزارت امــور خارجه، در ســفارتخانه های ایران، 
ویترین های صنایع دستی نصب شود و رایزنان 
فرهنگی و اقتصادی با هنر صنایع دستی ایران 
آن هــا  بــه  الزم  آموزش هــای  و  شــده   آشــنا 

داده شود.
عبداللهــی گفت: همچنین در این نشســت با 
حضــور فعــاالن صنایع دســتی اســتان توافق 
شــد تا موانع دریافت تســهیالت برای فعاالن 
حــوزه صنایع دســتی به منظور ایجــاد دفتــر 
فروش »مــس« ویژه تهیــه بدون واســطه این 
فلز برای تولیدکنندگان صنایع دستی برطرف 
شــود و همچنین بــا برنامه ریزی هــای مجدد 
فرهنگــی  هفته هــای  کرونا،  پســا ویژه ایــام 
مشــترک با خواهــر خوانده هــای اصفهــان در 

حوزه صنایع دستی برگزار شود.

کوچولورانوشت کاشانیشازده دانشآموزاوتیسم

برگزاری»تجسمهنر«جشنوارهتجسمیفجر
کشور در۲۹استان

»نخدندان«بهایتالیامیرود

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اصفهان: 

موانعصادراتصنایعدستیاصفهانبرطرفمیشود
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صنایع دستی

فیلم کوتاه

جشنواره

دو سریال جدید »نوار زرد ۲« و »اپیدمی« به آنتن 
شبکه های دو و سه می رسند.
سریال »اپیدمی« در شبکه سه

مجموعه نمایشی »اپیدمی« روی آنتن شبکه 
سه سیما رفت. سریال »اپیدمی« به کارگردانی 
امیرسجاد حسینی و تهیه کنندگی سعید کمانی 
در خانه تولیدات جوان صداوسیما تولید شده 
است و ۳ فصل دارد. »اپیدمی« قصد دارد بحران 
کرونا و تالش شبانه روزی کادر درمان و نیروهای 
جهادی برای مقابله با این بیماری را به تصویر 
بکشــد. مهدی فخیم زاده و فریبا متخصص از 

بازیگران اصلی سریال هستند.
محســن قصابیــان، اصغــر نقــی زاده، کــوروش 
ســلیمانی، نیلوفر رجایی، مهدی فریضه، آرام 
احمری نیــا، آتــش تقی پــور، مرحوم ســیامک 
اطلســی، مســعود میرطاهری، روزبه اختری، 
نسترن ابراهیم زاده، امیر آزاد، ابراهیم شجاعی، 
ســاخو آدام، محمدرضــا هــالل زاده، نســیم 
فارســی، آمال ســاقندیان، پریا ابراهیمی، علی 
غالمی و مائده هراتی از دیگر بازیگران »اپیدمی« 
هســتند. ســایر عوامل ایــن ســریال عبارتنــد از 
سرپرست نویســندگان: امیرســجاد حسینی، 
نویســندگان: مهــدی فناییــان و امیــر عبدی، 
تدویــن: حســن صدخســروی و امیرحســین 
سلیمانی: مدیر فیلمبرداری: فرهاد محمودی، 
مدیر صدابرداری: احمد اردالن، طراح صحنه: 
جعفــر محمدشــاهی، مدیــر تولیــد: عبــاس 
دقاقی، طراح گریــم: ثمر برازنده، طــراح لباس: 
نیاز حمیدی، موسیقی: رضا خسروی، منشی 
صحنــه: آزاده جهانبخــش و ملینــا رضایــی، 
صحنه و ویژوال: محســن صد خسروی، مدیر 
برنامه ریزی: مجتبی خادم زاده، مدیر تدارکات: 
شهرام شفیعی، جانشین تهیه: حامد مختاری، 
عکاس: امیر خدامــی و با مشــارکت فرماندهی 

بهداری نیروی دریایی سپاه.
       »نوار زرد« در شبکه دو

ســریال »نــوار زرد ۲« با اتمــام ســریال »گاهی به 
پشــت ســر نــگاه کــن« روی آنتــن می رود. ایــن 
ســریال محصول گروه فیلم و ســریال شبکه دو 
سیما اســت. ســریال تلویزیونی »نوار زرد ۲« به 
کارگردانی ســروش محمــد زاده و تهیه کنندگی 
محمد رضا شفیعی در ۳۰ قسمت در حال تولید 
است و تصویربرداری این سریال در لوکشین های 

متفاوت همچنان ادامه دارد.
بانیپال شــومون، حســام محمودی، مهشید 
ک نیت،  جوادی، پوریــا پورســرخ، محمود پــا
کــدل، امیــر  پورانداخــت مهیمــن، حســین پا
حسین صدیق، ایوب آقاخانی، آذین احرامی، 
شهرام شــکیبا، ســتاره ســادات قطبی، نجمه 
جودکــی، ســهیل مســتجابیان و.... در ایــن 

مجموعه نمایشی ایفای نقش کرده اند.
عوامل اصلی فصل دوم سریال »نوار زرد«عبارتند 
از: جانشین تهیه کننده: محمد حسن هندی، 
مدیــر تولیــد: ســعید کنــگاور نظــری، انتخاب 
بازیگر: علی شمس، مدیر تصویربرداری: هادی 
شــاللوند، مدیر صدابرداری: احسان نوبخت، 
طــراح گریــم: احســان رناســی، طــراح صحنه: 
قاسم مربی، طراح لباس: شیرین اتفاق، مدیر 
برنامه ریزی: علی جودی، دستیار اول کارگردان: 
خسرو نصیری خواه، منشــی صحنه: یاسمن 
چراغعلی، دستیار تولید: رامین گودرزی، گروه 
تدارکات: محســن قره خانلو، خبات صالحی، 
عکاس: سحر محراب، مشاور رسانه ای: سروناز 
مظاهــری، مجــری طــرح: موسســه فرهنگــی 

هنری وصف صبا.

»نویــد محمــودی« کارگــردان و تهیــه کننــده 
ســینمای ایران، در صفحــه شــخصی خــود از 
حضور پدرام شــریفی در تازه ترین ساخته  خود 

ک ١٠« خبر داده است. »کابل پال
گرام  نوید محمودی با انتشار عکسی در اینستا

خود آورده است:
ک ١٠" »حضور پدرام شریفی در "کابل پال

ک ١٠" در چهلمین  پدرام شریفی با فیلم "کابل پال
دوره جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت.

پدرام شــریفی از دیگر بازیگران فیلم سینمایی 
ک ۱۰ به نویســندگی، تهیــه کنندگی و  کابل پــال
کارگردانــی نوید محمودی اســت. پیــش از این 
کردوســت بــه عنــوان بازیگر نقــش اول  الناز شا
زن ایــن فیلم معرفی شــده بــود. فیلمبــرداری 
کنون به پایان رســیده است  ک ١٠ هم ا کابل پال
و ســازندگان فیلم تالش دارند بــا انجام مراحل 
فنــی فیلــم را بــرای نمایــش در چهلمیــن دوره 
ک ١٠،  جشنواره فیلم فجر آماده کنند. کابل پال
مضمونی متفاوت نسبت به سایر فیلم های نوید 

محمودی دارد و در خالصه فیلم آمده است:
ثریا: لیلی جان چی رو نگاه می کنی؟

آدم که مردن خودشو تماشا نمی کنه«

روابط عمومی سیما اعالم کرد؛

»اپیدمی«و»نوارزرد۲«
بهتلویزیونمیآیند

پدرامشریفی
ک١٠" کابلپال در"

سریال

فیلم
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ذوب آهن صفر _ مس رفسنجان ۳

شکست گاندو ها در خانه
گاندوهــا در دیــدار هفته هشــتم 
لیگ برتر برابر مس رفسنجان به 

میدان رفته اند.
ذوب آهــن و مــس رفســنجان در ورزشــگاه فــوالد 
شهر رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که این مسابقه 
در نیمــه دوم بــا نتیجــه ســه بر صفــر به ســود مس 

رفسنجان به پایان رسید.
در نیمه اول مس رفسنجان از اشتباه فردی بازیکن 
تیــم ذوب آهن اســتفاده کــرده و توانســت با ضربه 
پنالتی منشأ یک بر صفر جلو بیفتد. در ادامه بازی 
ذوب آهن موقعیت های زیادی را ایجاد کرد. حتی 
در دو صحنــه مشــکوک در محوطــه جریمــه مس 
کی را ایجاد کرد اما  رفســنجان صحنه های خطرنا
کوپال ناظمی داور مسابقه اعتقادی به خطا و اعالم 
پنالتی نداشت. در نهایت این نیمه با حساب یک بر 

صفر به سود تیم رفسنجانی به پایان رسید.
در نیمــه دوم نیز تیــم ذوب آهن حمالت زیــادی را 
روی دروازه مس داشــت اما حریف توانست از جلو 
آمدن دفاع حریف استفاده کرده و در ضد حمالت 
اختالف خود را با ذوب آهن بیشتر کند. در این میان 
نقش منشأ و آذرباد حائز اهمیت بود. این در حالی 
است که تصمیمات داور در این دیدار بسیار بحث 
برانگیز بود و نیمکت ذوب آهن به این تصمیمات 

بسیار معترض بود.
       داور اجازه بازگشت به بازی را به تیم ما نداد 

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: می توانستیم 
به بازی برگردیم اما داور با تصمیمات عجیبش این 

اجازه را به ما نداد.
مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
در کنفرانــس خبــری پــس از دیــدار مقابــل مــس 
رفسنجان گفت: در نیمه دوم ما به گل نیاز داشتیم 
و به همین دلیل ضدحمالت زیــادی خوردیم و در 

نهایت ۳ گل دریافت کردیم، در نیمه اول نیز بازی 
خوبی انجام دادیم و می توانستیم به بازی برگردیم 
اما داور با تصمیم اشتباهش این اجازه را به ما نداد 

و این خیلی عجیب است.
وی در ادامه با اعتراض به تصمیمات بحث برانگیز 
داور افــزود: کمیتــه داوران و دپارتمــان داوری باید 
بررســی کنند که چرا پنالتی مهمان را می گیرند اما 
پنالتی میزبان گرفته نمی شــود و این شائبه هایی 
را بــرای من ایجــاد می کنــد، آن هــم درحالی کــه در 
صحنه ها داور نزدیک به برخوردها بود اما تصمیم 

درستی نگرفت.
ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهن درخصــوص تاثیر 
مستقیم داور بر بازی خاطرنشــان کرد: فوتبالی ها 
گــر تیمی به بــازی برگــردد در نیمــه دوم  می دانند ا
ریسک نمی کند، داور در نتیجه بازی تاثیرگذار بود، 

چند صحنه دیگر نیز مشکوک بود که امیدوارم داور 
در تصمیمش اشتباه نکرده باشد.

تارتار درخصوص شــرایط تیمش گفت: نگران تیم 
نیســتم، من مربــی باتجربــه ای هســتم و می دانم 
تیم مان نیاز به زمان دارد باید تالش کنیم و مطمئنم 

سربلند بیرون می آییم.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: این نکتــه را نیز باید 
در نظــر بگیریم شــش بــازی از هشــت بازی مــان با 
تیم های باالی جدول بوده، باید منطقی باشــیم 
و هواداران نیز صبور باشند، به آن ها قول می دهم 
نتایــج و جایــگاه خوبــی در پایــان فصــل کســب 

می کنیم.
       مقابل ذوب آهن تغییر سیستم دادیم

 ســرمربی تیــم فوتبــال مــس رفســنجان پــس از 
پیروزی مقابل ذوب آهن اصفهان در هفته هشتم 

رقابت هــای لیــگ برتــر در نشســت خبــری گفت: 
ابتدای مســابقه به گل رســیدیم و بخش زیادی از 

بازی در نیمه اول دراختیار حریف بود.
محمــد ربیعی افــزود: آن هــا فشــار وارد آوردنــد و ما 
مجبور شدیم تغییر سیستم بدهیم. در نیمه دوم 

توانستیم با ضدحمالت خود کنترل کنیم.
وی گفت: ذوب آهن را بســیار تیم خوبــی دیدم و از 

جمله تیم های با اصالت لیگ برتر است.
ربیعی افزود: بعد از گل سوم بازهم موقعیت گلزنی 
داشــتیم، ولــی با ایــن حــال بــه هــر دو تیم خســته 

نباشید می گویم.
ســرمربی تیــم فوتبــال مــس رفســنجان درمــورد 
تیــم داوری این بــازی و اعتراض ذوبی هــا به برخی 
تصمیمات داور گفت: باید صحنه ها را ببینم و نظر 

کارشناسان را بشنوم.

خبر

مدافع تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان گفت: ما 
یک هفتــه زحمــت می کشــیم،اما داوران با یک 

تصمیم اشتباه آبروی مان را می برند.
مسعود ابراهیم زاده مدافع تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان پس از دیدار مقابل مس رفسنجان اظهار 
کرد: پنالتی مس درســت بود؛ امــا همان صحنه 
روی مهاجم ما در محوطه حریف که خطای ۱۰۰ 
درصدی بــود اعالم نشــد، درحالی کــه آن پنالتی 
می توانست جریان بازی را عوض کند، داور ضعیف 
بود و تیم ما را عصبی کرد، صحنه های زیادی بود 
که با تصمیم اشتباه داور همراه شد. حتی از جایگاه 
ویژه نیز صدای برخورد پای مدافع مس به بازیکن 

ما شنیده شد اما داور آن را ندید.
وی بــا اعتــراض و گالیه نســبت به تصمیمــات و 
اشــتباهات داور افزود: نمی دانم داور چــرا در این 
بازی اینگونــه ســوت زد و خودمــان هــم تعجب 
کرده ایــم، مــردم اصفهــان فوتبــال را می فهمنــد 
اما این بازی به گونه ای نبود که ســه گل دریافت 
کنیم. مدافع تیــم فوتبــال ذوب آهن با اشــاره به 
دیگــر بازی های این هفتــه و اشــتباهات داوری 
خاطرنشــان کــرد: بــازی ســپاهان و گل گهــر نیــز 
می گویند چند پنالتی برای سپاهان نگرفتند، در 

بازی دربی نیز همین اتفاق رخ داد، داوران جریان 
بازی را تغییر می دهند.

کید بر اینکه داوران با آبروی تیم ها  ابراهیم زاده با تا
بازی می کننــد اظهار کرد: ما یــک هفته تمرین و 
آنالیز می کنیــم، اما تالشــمان با یک اشــتباه داور 
به باد می دهد، خــب به خاطر این اشــتباهات و 
چنین نتایجی آبروی مــان می رود، ما نباید ســه 
گر هم حرف بزنیم ما را جریمه و  گل می خوردیم، ا

محروم می کنند.
وی در پایــان گفــت: در ایــن چهار ســال که اینجا 
بوده ام داســتان همیشــه همین بوده و مربیان 
به خاطر همین اشتباهات برکنار شده اند، لطفا 

چاره ای بیندیشید.

کادر فنــی و بازیکنــان تیــم فوتبــال ذوب آهن 
پس از باخت مقابل مس رفسنجان با جریمه 

پنج درصدی مواجه شدند.

گزارش ایمنــا، تیــم فوتبــال ذوب آهــن   بــه 
در هفتــه هشــتم لیــگ برتــر بــه مصــاف مــس 
کــه بــا نتیجــه ســه بــر صفــر  رفســنجان رفــت 
از ایــن تیم شکســت خــورد و بــا توجه بــه روند 
گذشــته  سینوســی این تیــم در هفته هــای 
هیئــت مدیــره و مدیرعامــل باشــگاه ذوب 
آهن، پنج درصــد از قــرار داد کلیــه کادر فنی و 

بازیکنان این تیم کسر شد.
بایــد دیــد باوجود این جریمــه هیئــت مدیره 
گردان مهدی تارتار در  باشــگاه ذوب آهن شــا

ادامه لیگ چه عملکردی خواهند داشت.

علیرضــا صفــری پرچمــدار کشــورمان توانســت 
نخستین بار در تاریخ ورزش بوچیا عنوان قهرمانی 

بازی های پاراآسیایی جوانان را به دست آورد.
مســابقات بوچیا از ســری بازی های پاراآسیایی 
جوانــان در مجموعــه ورزشــی عیســی دنبــال 

می شود.
تیم ملی بوچیا کشورمان در این دوره از بازی ها با 
۸ ورزشکار شرکت کرده است که تا اینجا موفق به 

کسب ۴ مدال )۱ طال و ۳ نقره( شده اند.
علیرضا صفــری مدال طــال، هلیا حاجــی آبادی، 
فاطمه یوسفی و سیده لیال موسوی مدال نقره این 

بازی ها را به دست آوردند.
هنوز مسابقات در ۲ بخش دوبل و تیمی ادامه دارد 

و احتمال افزایش تعداد مدال ها زیاد است.

ستاره ایرانی پس از قرار گرفتن گلش در جمع بهترین 
گل های سال از تالش برای زدن چنین گلی در ایران 

و حضورش در پرسپولیس صحبت کرد.
هفته گذشته نامزدهای بهترین گل سال ۲۰۲۱ از 
سوی فیفا اعالم شد که مهدی طارمی در آن حضور 
داشت. ستاره کشورمان که در لیگ قهرمانان اروپا 
مقابل چلسی یک ســوپرگل به نمایش گذاشت، 

توانست نامزد جایزه پوشکاش شود.
او در مصاحبــه با ســایت اوجوگــو در این خصوص 
گفت: وقتی من در ایران و در باشــگاه پرســپولیس 
بازی می کردم، چندباری ســعی کردم که برگردان 
گل بزنم. برخــی از توپ ها بــه دیــرک دروازه خورد و 
برخی نیز در چارچوب قرار نگرفت. به خودم گفتم 
یــک گل به ایــن شــکل بایــد در بــازی مهم بــه ثمر 
گر یک  رسانم. همیشه سعی داشتم گلی بزنم که ا

روز خواستم از فوتبال خداحافظی کنم به آن گل 
افتخار کنم.

ســتاره کشــورمان اظهار کرد: وقتــی فوتبــال را آغاز 
کردم، در ســن ۶ ســالگی همیشــه رؤیای بــازی در 
لیگ قهرمانان اروپا را داشتم. بازی ها در ایران دیر 
وقت برگزار می شد و می نشستم آن بازی ها را تماشا 
می کردم. اولین باشگاه من در شهر زادگاهم بوشهر 
بود. فوتبال را از پــدرم یاد گرفته بودم و همین طور 
جلوتر رفتم تا اینکه به خدمت سربازی رفتم و ۱۸ ماه 
از فوتبال دور بودم. پس از سربازی راهی پرسپولیس 
شدم که باورکردنی نبود. پرسپولیس یک باشگاه 
بزرگ در ایران است و این مسئله برایم باورنکردنی 
بــود. پــس از آن بــه فوتبــال اروپا رســیدم و ســپس 

اتفاقات خوبی برایم به همراه داشت.
اوجوگــو در ایــن میان نوشــت کــه طارمی پیــش از 
رسیدن به پورتو در تیم های شاهین بوشهر، ایران 
جوان، پرســپولیس، الغرافه و ریوآوه بازی کــرد. او 
در این خصوص گفت: من بسیار مفتخر و خوشحال 
هســتم از اینکه در این تیم ها بــازی کــردم. با بازی 
کــردن در ایــن تیم ها خیلــی چیزهای یــاد گرفتم. 
از زمــان کودکــی تــا همیــن االن. زمانــی کــه بچــه 
بودم به این فکر نمی کردم که شــبیه کسی بشوم. 

می خواستم خودم باشم یعنی مهدی طارمی.

با رای اعضــای کمیســیون ورزشــکاران، بهداد 
ســلیمی به عنــوان نماینده این کمیســیون در 
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک انتخاب شد.

رای گیری بــرای انتخــاب نماینده کمیســیون 
ورزشکاران کمیته ملی المپیک در ترکیب هیات 
اجرایی این کمیته در جریان دومین نشست این 

کمیسیون برگزار شد.
بر این اساس بهداد ســلیمی به عنوان نماینده 
کمیسیون ورزشکاران در هیات اجرایی انتخاب 
شــد. زهرا نعمتی دیگــر کاندیــدای عضویت در 
هیات اجرایی بود که پیش از رای گیری انصراف 

داد.
در نشست کمیسیون ورزشکاران و با رای اعضای 

حاضر، بهداد سلیمی، مجتبی عابدینی، حمیده 
عباسعلی، سجاد گنج زاده، زهرا نعمتی و محمد 
باقــری معتمد بــه عنــوان نماینده کمیســیون 
ورزشــکاران در مجمــع کمیتــه ملــی المپیــک 

انتخاب شدند.

مسعود ابراهیم زاده:

داورانباآبرویمابازیمیکنند

خبر

کادرفنیوبازیکنانتیمفوتبالذوبآهنجریمهشدند

بازی های پاراآسیایی جوانان؛ 

پرچمدارایرانطالییشد

طارمی:خواستمفقطشبیهخودمباشمنهکسیدیگر

بهدادسلیمینمایندهکمیسیونورزشکاران
درهیاتاجراییشد

خبر

برترین های دوصحرانــوردی قهرمانی بانوان و 
آقایان استان اصفهان معرفی شدند.

رئیس هیــأت دو و میدانــی اســتان اصفهان با 
بیان اینکه مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی 
استان اصفهان به میزبانی هیأت دو و میدانی 
شهرســتان شــاهین شــهر و میمــه برگزارشــد 
گفت: این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان و 
در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 

برگزار شد.
محمدرضــا برکــت بــا اشــاره به حضــور بیــش از 
۱۰۰ ورزشــکار بانــو و آقــا در ایــن رقابت ها افــزود: 
ورزشکاران و قهرمانان در مسافت های ۴، ۶، ۸ و 
۱۰ کیلومتر در مسیر خاکی از پیش تعیین شده در 

حاشیه شاهین شهر با هم به رقابت پرداختند.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته ورزشکاران 
اســتان اصفهان در بخــش صحرانوردی رشــد 
بسیار چشمگیری داشته اند گفت: قهرمانان 
منتخب این دوره از رقابت ها که در رقابت های 
کشــوری صحرانــوردی کــه بهمــن مــاه در ایالم 
برگزار خواهد شــد اعزام می شوند نتایج خوبی 

کسب کنند.

شــش ســپاهانی در اردوی تیم ملــی دوچرخه 
سواری دعوت حضور دارند.

به گزارش پایگاه خبری باشگاه سپاهان، مهدی 
ناطقی، امیر حسین جمشیدیان، محمد گنج 
خانلــو، بهنــام خلیلــی خسروشــاهی، کیارش 
نادری، نیما ناطقی از سپاهان در این اردو حضور 

دارند.
اردوی تیم ملی دوچرخه سواری جهت آمادگی 
حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و و بازی های 
آسیایی با حضور شــش رکابزن از باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان در جزیره قشم در حال برگزاری 

است.
اولین اردوی تیم ملی دوچرخه سواری جهت 
آمادگــی حضــور در مســابقات قهرمانی آســیا و 
بازی های آسیایی به مدت سه هفته به میزبانی 
جزیره قشــم با حضور ورزشــکاران بزرگساالن و 

جوانان برگزار خواهد شد.

سرپرســت تیم ملــی وزنــه بــرداری معلــوالن و 
جانبازان گفت تیم ایران با ۱۳ ورزشکار در بخش 
مردان توانست ۳ مدال طال، ۳ مدال نقره و یک 

مدال برنز از آن خود کند.
تیــم ملــی وزنــه بــرداری معلــوالن و جانبــازان 
کشــورمان بــا کســب مدال هــای رنگارنــگ در 
سکوی نخست مســابقات قهرمانی جهان در 

گرجستان شد.
رحمانــی سرپرســت تیــم ملــی وزنــه بــرداری 
معلــوالن و جانبازان ایــران در مســابقات بیــن 
المللــی قهرمانی جهان گفــت: تیم ایــران با ۱۳ 
ورزشکار در بخش مردان توانست ۳ مدال طال، 

۳ مدال نقره و یک مدال برنز از آن خود کند.
مســابقات قهرمانی جهان وزنــه بــرداری ۲۰۲۱ 
گرجســتان به پایــان رســید. در این مســابقات 
۴۳۸ ورزشکار از ۶۹ کشور شــرکت کرده بودند. 
در آخرین روز مســابقه، صیادی و امیــن زاده در 
دسته ۱۰۷+ کیلوگرم بر روی تخته رفتند و امین 
زاده با مهار وزنه ۲۵۵ در جایگاه اول قرار گرفت و 

موفق به کسب مدال طال شد.
صیــادی نیــز توانســت بــا مهــار وزنــه ۲۴۷ 
کیلوگرمی مدال نقره همین دسته را کسب کند. 
قاسمی سفیر کشورمان در گرجستان و رئیس 
گر  فدراســیون وزنه  برداری گرجســتان تماشــا

ویژه این رقابت بودند.

ملــی تیــم  اردوی  بــه  اصفهانــی   تیرانــداز 
 پارا تیراندازی با کمان دعوت شد.

به گزارش  فدراسیون تیراندازی با کمان، هادی 
نوری از اصفهان از اصفهان به همراه تیراندازانی 

از سراسر کشور در این اردو حضور دارند.
ایــن اردو از ۱۹ آذرماه تــا دوم دی ماه در ســایت 
تیرانــدازی بــا کمــان ورزشــگاه آزادی برگــزار 

می شود.
این ورزشکاران زیر نظر مجید کهتری به عنوان 
ســرمربی و جبرئیل عبادی و لیال سخائی فر به 

عنوان مربیان تمرینات خود را آغاز می کنند.

معرفیبرترینهای
دوصحرانوردی
استاناصفهان

حضورششسپاهانی
دراردویتیمملی

دوچرخهسواری

ایرانقهرمانمسابقات
وزنهبرداریمعلوالن

وجانبازانجهان

دعوتتیراندازاصفهانی
بهاردویتیمملی

پاراتیراندازیباکمان

جشنواره ورزشی"با هم در اوج" که به منظور تحقق 
شعار ورزش برای همه، با معرفی نفرات منتخب و 
تیم های برتر در تاالر عالمه فیض دانشگاه کاشان 

به پایان رسید.
به گزارش ایمنا، در این برنامــه که از ۶ تــا ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ در ورزشــگاه و 
سالن های ورزشی شــهید ناصر فکری، شهید حسن شکرریز، بنیاد 
شهید و سالن جهان پهلوان تختی پیگیری شد، آقایان در رشته های 
بسکتبال ۳ نفره، فوتسال، بوچیا، دو و میدانی و بانوان در رشته های 
والیبال نشســته و ایســتاده، بوچیا، دو و میدانی با یکدیگر به رقابت 

پرداختند.
در مراسم پایانی این رویداد که همراه با یادبود زنده یاد محمداسماعیل 
صحرایی مربی فقید فوتسال و فوتبال معلوالن و تبجیل از خانواده 
وی با حضور شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر، مدیران شهری، 
چهره های فرهنگی، ورزشــی و معلوالن برگزار شد، در رشته فوتسال 
معلولین ذهنی پسران به ترتیب تیم های شهید معمار و شهید پکوک 
عناوین اول و دوم را کسب کردند و تیم هیأت ورزش های جانبازان و 
معلولین و مؤسسه خیریه هاجر هم به ترتیب در رقابت های والیبال 

نشسته و ایستاده بانوان حائز مقام قهرمانی شدند.

رقابت های رشته ورزشی پوچیا این جشنواره هم در قالب دو کالس 
Bc۳ و Bc۴ با حضور آقایان و بانوان توان یاب کاشانی برگزار و در کالس 
Bc۳ به ترتیب ابوالفضل کوهی، سمانه آذری نور و کوثر ریش دار و در 
کالس Bc۴ ریحانه جعفریانی، حکمت امیری و کوثرفاطمه رافضی حائز 

رتبه های اول تا سوم شدند.
در پایان رقابت های بسکتبال با ویلچر )ســه نفره( نیز که ویژه آقایان 
برگزار شد تیم معلولین به مقام قهرمانی رسید و در دو و میدانی نیز در 
دو بخش آقایان و بانوان که در ســه کالس برگزار شــد در کالس A و در 
بخش آقایان به ترتیب ابوالفضل بهرامی، هانی خیراندیش و عرفان 
مهمان نــواز، در کالس B میالد فــالح، مهدی دوســت بین و محمد 
عرب شهراب و در کالس C به ترتیب عباس عسگری، ابوالفضل تقی زاده 

و حکمت امیری حائز رتبه های اول تا سوم شدند.
در بخــش بانــوان رقابت هــای دو و میدانــی در کالس A بــه ترتیــب 
 B کبرزاده، در کالس نازنین پهلوان، فیروزه تاج میرریاحی و سعیده ا
کر و در کالس C فاطمه زهرا  یاسمن آریان فر، فاطمه نوریان و فاطمه ذا
حسین علیزاده، ســمانه ظفری و مریم قدرتی حائز مقام های اول تا 

سوم شدند.
شایان ذکر است مدیریت ورزش و تفریحات سالم، فرهنگ سراهای 

معراج و بانو ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری، اداره 
ورزش و جوانان کاشان با مشارکت انجمن معلولین جسمی حرکتی، 
مؤسســه نور امید، مؤسســه خیریه هاجر و مؤسســه کاشــانه مهر در 
راستای ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخار آفرینی معلوالن از 
طریق ورزش و با هدف ارتقا سطح مشارکت معلولین در فعالیت های 
ورزشی، شناســاندن جایگاه ورزش در میان این قشــر و ایجاد انگیزه 
در افراد دارای معلولیت، اقدام به برگزاری جشــنواره ورزشی"با هم در 

اوج" کرد.

کاشانمعرفیشدند برگزیدگانجشنوارهورزشی"باهمدراوج"در

خبر

رییس کمیته ملی المپیک موفقیت های ورزش 
زنان را مرهــون حمایت مدیران زن در۴۰ ســال 
گذشته دانست و گفت: زنان طالیه داران اخالق 

و معرفت در این سرزمین هستند.
ســیدرضا صالحی امیری در مراســم تجلیــل از مدیــر اخالق مدار 
کادمی المپیــک  ورزش کشــور »مهیــن فرهــادی زاد« در محــل آ
اظهار کرد: امروز لشکر زنان باغیرت ما می توانند در توسعه ورزش 

قهرمانی جهش ایجاد کنند.
وی افــزود: زنان طالیــه داران اخــالق و معرفــت در این ســرزمین 
هستند. قدردان زحمات آنها هستیم و شــخصیت زنان ایران را 

تجلیل می کنیم.
رئیــس کمیتــه المپیــک در جمــع مدیــران زن ورزشــی عنــوان 
کرد: از مهیــن فرهادی زاد به عنوان ســمبل تجلیل می شــود. در 
موزه ملــی المپیک تصمیــم گرفتیم بــرای نــام آوران ورزش ایران 

بخــش ویــژه ای راه انــدازی کنیــم. وی یادآور شــد: 
درخشــش زنان امروز در عرصه هــای بین المللی و 
جهانی به خاطر تالش و حمایت های مدیران زن 

ورزش ایران در این ۴۰ سال است.
رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان 

کشــورمان  ورزشــکار  زنــان  کــرد: 
می تواننــد ســکوهای بین المللــی را 

فتح کنند. 
مــا بــا اعــزام دختــران بــه میادین 
ورزشی، به ســکو چشم ندوختیم 
بــه  دختــران  اعــزام  بــا  بلکــه 

رقابت های جهانی نگاه تبعیض آمیز 
بــه زنان ایــران را بــه عدالــت تغییــر 

می دهیم.

محمدرضــا داورزنی رئیس فدراســیون والیبال هم گفت: مســیر 
توسعه ورزش زنان باز نمی شد، مگر ایستادگی و تالش و حمایت 
مدیران زن ورزشی. امروز موفقیت های زنان ورزشکار با حجاب 
در عرصه های بین المللی ثمره تالش و حمایت مدیران زن ورزش 

پس از انقالب است.
نایب رئیس فدراسیون والیبال هم گفت: فرهنگ 
تکریم در این دوره از کمیته المپیک نهادینه شده 

است که پیش تر سابقه نداشته است.
فریبا محمدیان افزود: امروز آغاز انتشار تجربیات 
مدیر برتر زن ورزش ایران اســت تا مدیران نســل 
جدیــد در توســعه ورزش زنــان بــا بهره منــدی از 

دانش آنها گام بردارند.
در پایــان از »مهین فرهادی زاد« به عنــوان مدیر برتر 

اخالق ورزش کشور تجلیل شد.

صالحیامیری:زنانطالیهداراناخالقومعرفتهستند

خبر

مدیــر تیم فوتبــال فوتبــال ســپاهان می گوید این 
باشــگاه دیگــر در برابر اشــتباهات داوری ســکوت 

نخواهد کرد.
رضا فتاحی مدیــر تیم فوتبال فــوالد مبارکه ســپاهان در گفت وگو با 
روابط عمومی این باشگاه در خصوص داوری دیدار تیم های فوالد 
مبارکه ســپاهان و گل گهر ســیرجان گفت: در حالی که پیش بینی 
می شد در تقابل دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و گل گهر سیرجان به 
اتکای وجود بازیکنان تکنیکی و اندیشه های فنی کادر فنی دو تیم 
گر پسند باشیم، علیرغم  شاهد یک بازی بسیار زیبا، جذاب و تماشا
تالش بازیکنان دو تیم و جنگندگی که از آنان شاهد بودیم، فاجعه 
داوری علیه سپاهان رقم خورد، به طوری که حداقل دو پنالتی ۱۰۰ 
درصد به اقرار کارشناســان داوری به نفع سپاهان گرفته نشد و گل 
دقیقه سه آفساید تیم گل گهر سیرجان سالم تشخیص داده شد و 
عمال جریان بازی را به سمت و سوی دیگری برد، این در حالی است 
که باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان، کادر فنی و جنــاب آقای نویدکیا 
با نجابت از هر گونه جو ســازی علیه داوری، فضاسازی و استفاده از 
ابزارهای مختلف فشار و جنگ رســانه ای خودداری کرده اند. ولی 
علی الظاهر این رفتــار اخالق مدارانه و منــش جوانمردانه در فوتبال 

کشور مورد توجه قرار نمی گیرد.
وی یادآور شــد: در چهار هفته قبل نیز شاهد اشــتباهات اثرگذار که 
نتیجه مسابقه را علیه ســپاهان در مقابل ذوب آهن رقم زد بودیم، 
در همین راستا باشگاه فوالد مبارکه سپاهان رسما با کمیته داوران 
مکاتبه کرد، چند روز بعد )به علت عدم پاسخ کمیته داوران( نامه پیرو 

را مجددا ارسال و خواستار رسیدگی به نحوه قضاوت و رفتارهای پر از 
اشکال و دور از عدالت داور و داور چهارم طی مکاتبه ای به فدراسیون 
و کمیته داوران منعکس شد ولی مجددا هیچ گونه پاسخی دریافت 
نکردیم تا بار دیگر شــاهد یک فاجعه عظیم داوری باشیم تا در یک 
مسابقه تیم داوری بیش از سه اشتباه تأثیرگذار علیه تیم فوتبال فوالد 

مبارکه سپاهان رخ دهد!
مدیر تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: مکاتبه رسمی و اعتراض باشگاه 
به کمیته داوران انجام شد. امیدواریم این بار این فاجعه داوری مورد 
رسیدگی قرار گرفته و شاهد پاسخ کمیته داوران در این رابطه باشیم.

کنون از هرگونه  فتاحی تصریح کرد: باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تا
بهانه جویی، فضاســازی و تحت فشــار قرار دادن سیســتم داوری و 
جنجال آفرینی بری بوده اســت ولی در هفت هفته گذشــته شــش 
امتیاز باشگاه فوالد مبارکه سپاهان قربانی چنین اشتباهات فاجعه 
آمیزی شده که دیگر امکان سکوت را از ما گرفته است. از مسئوالن 
مربوطه پاسخگویی رسمی به مکاتبات باشگاه را خواستار هستیم 
هر چند معتقدیم کیان داوری فوتبال ایران متشکل از انسان های 
ک باخته است اما اشتباهات فاجعه آمیز و غیر قابل  ک و پا سالم، پا

تحمل شده است.

فتاحی:فاجعهداوریعلیهسپاهانرقمخورد

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ هیات سه خانم مرضیه خوانساری رزوه به 
شناسنامه شماره ۵۷۹۸ کدملی ۱۲۸۷۳۹۹۳۱۲ صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۸۲/۳۰ مترمربع پالک شماره ۲ فرعی از ۱۵۱۰۰ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند ۳۶۰۳، ۹۰/۹/۳۰ دفترخانه ۳۶۴ اصفهان رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ هیات سه آقای حسن جعفری به شناسنامه شماره ۷۲۱۵۰ 
کدملی ۱۲۸۱۸۲۰۲۱۰ صادره اصفهان فرزند اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت ۱۸۲/۳۰ مترمربع پالک شماره ۲ فرعی از ۱۵۱۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان از سند ۳۶۰۳، ۹۰/۹/۳۰ دفترخانه ۳۶۴ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

۱۴۰۰/۰۹/۱۶ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – ۱۲۲۶۸۴۲ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۴۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ هیات سه آقای رسول زارعی زفره به شناسنامه شماره 
۲۱۴۲ کدملی ۱۲۸۸۱۰۰۰۸۶ صادره اصفهان فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۲۴۰/۷۸ مترمربع پالک شماره ۲۰ فرعی از ۱۵۱۸۷ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند 
۵۴۰۸۳، ۹۸/۰۴/۲۲ دفترخانه ۱۱۴ اصفهان و سند اقرارنامه ۵۷۹۹۹، ۹۹/۰۷/۱۴ دفترخانه ۱۱۴ اصفهان لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱، 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – ۱۲۲۷۲۲۹ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۳۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ هیات ۳ خانم مهری عکاف زاده به شناسنامه شماره 
۱۷۴۳ کدملی ۱۲۸۶۸۱۳۴۸۴ صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰/۱۰ 
مترمربع پالک شماره ۶۵۴ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان )از مالکیت رسمی 
اسماعیل روحانی اصفهانی از سند ۵۹۵۵۳، ۵۱/۱۰/۲۳ دفترخانه ۱ اصفهان( لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱، تاریخ انتشار نوبت 

دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – ۱۲۲۷۲۱۸ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۱۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ هیات سه آقای احمد بهرامی به شناسنامه شماره ۱۳۱۲ 
کدملی ۱۲۸۷۷۳۳۱۸۲ صادره اصفهان فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۵۳/۱۶ 
مترمربع پالک شماره ۳۰۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از مالکیت مالک 
رسمی شهرداری اصفهان از سند ۶۹۶۹۴، ۷۳/۰۱/۱۵ دفترخانه ۹ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ 

– رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – ۱۲۲۷۲۴۲ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ هیات ۳ آقای علی اکبر محمدی خوندابی به 
شناسنامه شماره ۲۶ کدملی ۱۰۹۱۹۲۴۶۶۱ صادره نجف آباد فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۲۴۳/۳۵ مترمربع پالک شماره ۴۶۷ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان از سند ۲۴۶۷۱، ۹۴/۱۱/۱۷ دفترخانه ۱۸۹ اصفهان از موردثبت صفحه ۱۶۷ دفتر ۲۲ امالک و سند 
۲۵۶۸۹، ۹۵/۰۴/۱۹ دفترخانه ۱۸۹ اصفهان طبق شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۳۳۹، 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان – ۱۲۲۷۲۲۷ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور 
آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد 
بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ سعید حیدری 
مورنانی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه ۲۷۴ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۱۴۶۰۶۵۹ در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱ واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت ۱۸۰ مترمربع. 
خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ – تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ – رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱۲۲۷۲۳۴ / م الف

اخطار اجرایی
محکوم علیه ها نام: رضا-علی-محمدحسین نام خانوادگی: همگی یوسفیان وراث محمدکریم یوسفیان نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان و محکوم له ها: نام علیرضا-محمدرضا-حفیظ اله نام خانوادگی: همگی توکلی نشانی محل 
اقامت: گز خ فردوسی خ ش رجائی کوچه الدن پ ۱۶، محکوم به به موجب رای شماره ۲۹۹ تاریخ ۹۱/۶/۲۹ حوزه 
۶ حقوقی شورای حل اختالف شهرستان شاهین شهر )گز(  محکوم علیه محکوم است به حضور خواندگان فوق در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی پالک به شماره های ۹۱۶ و ۱۳۹۳ و ۱۶۵۴ و ۹۲۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳/۱ و ۵۹۳ 
و ۶۲۶ فرعی همگی از ۴۴۳ اصلی بخش ۱۶ ثبت اصفهان به نام خواهان ها و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق 
دولت. ماده ۳۴ قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  غالمرضا شکوهی قاضی شعبه ششم حقوقی 

شورای حل اختالف شاهین شهر گز -  ۱۲۳۵۵۶۵ / م الف

آگهی

شناسایی روشی امیدوارکننده 
برای درمان دیابت نوع ۱ 

دانشــمندان به شــیوه ای دســت 
یافته اند که امیدواری برای درمان 
دیابت نــوع ۱ بــدون نیاز بــه تزریق 

انسولین را افزایش داده است. 
برایان شلتون آمریکایی، ۶۴ ساله، انتظار نداشت که از 
دیابت که زندگی اش را زیر و رو کرد و باعث شد تا شغلش 
را از دســت بدهــد، بهبــود پیدا کنــد و حاال احســاس 

می کند که زندگی اش »کامال تغییر کرده است«.
مورد شلتون این امیدواری را ایجاد می کند که با روش 
درمانی جدید مبتنی بر سلول های بنیادی، می توان 
دارویی برای دیابت نوع ۱، به دور از نیاز به انسولین، که 
ممکن است در دسترس همه نباشد و همچنین هزینه 
باالی آن پیدا کرد. نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که 
در آن به بررسی پرونده یک شهروند آمریکایی پرداخت و 

اتفاقی که برای او افتاد را "معجزه" توصیف کرد.
دیابت نوع ۱ که کمتر از نوع ۲ شایع است و معموال در 
دوران کودکی یا نوجوانی ظاهر می شود، به دلیل ناتوانی 
لوزالمعده در تولید انســولین یــا عدم توانایی بــدن در 
استفاده مؤثر از آن رخ می دهد که بیمار را مجبور می کند 
روزانه انسولین تزریق کند. از عالئم این بیماری می توان 
به ادرار بیش از حد، تشنگی و گرسنگی مداوم، کاهش 
وزن، تاری دید و خستگی اشــاره کرد. برخالف دیابت 
نوع ۲، نــوع ۱ می تواند منجر به عــوارض جدی و حتی 
مرگ شود مگر اینکه بیماران تزریق انسولین را به شکل 

مداوم داشته باشند. تنها درمان موجود دیگر پیوند 
پانکراس است، اما به تناسب تعداد بیماران در دسترس 
نیست. سازمان بهداشت جهانی امسال در گزارشی به 
مناسبت صدمین سالگرد کشف انسولین گفته بود که 

هنوز برای بسیاری دور از دسترس است.
       تجربه تلخ و پایان خوش

گزارش نیویورک تایمز خاطرنشان می کند که چیلتون در 

حین کار در خدمات پستی هوشیاری خود را از دست 
می داد که منجر به بازنشســتگی وی پس از سی سال 

در این خدمات شد.
امسال، شلتون برای شرکت در یک کارآزمایی بالینی 
بــرای افــراد مبتال بــه دیابت نــوع ۱ که توســط شــرکت 
"Vertex" برای آزمایش درمانی ســاخته شــده در طی 
دهه ها توسط یک دانشمند آمریکایی انجام می شد، 

دعوت شد.
شلتون اولین بیمار بود که تحت این آزمایش قرار گرفت 
و در ۲۹ ژوئن تزریق سلول های پانکراس را دریافت کرد 
که در آزمایشگاه توسط سلول های بنیادی رشد کرده 
کنون انســولین بــه طور خودکار در دســترس  بودند و ا
او قرار گرفته و قادر به کنترل ســطح انسولین در خون 

است.
شلتون که ممکن است اولین فردی باشد که با درمان 
جدید از این بیماری بهبود می یابد، می گوید: »این یک 
زندگی کامال جدید است.« این مانند یک معجزه است.

کارشناســانی که در این کارآزمایی شــرکت نداشتند از 
نتایج آن استقبال کردند. دکتر ارل هیرش، متخصص 
دیابت در دانشــگاه واشــنگتن، به روزنامــه آمریکایی 
گفت: "ما ده ها ســال اســت که به دنبال چیزی شبیه 

به این بوده ایم.
دکتر پیتر باتلر، متخصص دیابت در دانشگاه کالیفرنیا 
لس آنجلس نیز گفــت: "این یــک نتیجه فــوق العاده 
است... اینکه بتوانیم دیابت را با بازگرداندن سلول های 
از دســت رفته به بدن معکوس کنیــم، مانند معجزه 

کشف انسولین در ۱۰۰ سال پیش است. "
کارشناسان خواســتار احتیاط در مورد نتایج شدند و 
خواستار انتظار برای پایان کارآزمایی ها ۵ ساله شدند و 
هشدار دادند که این امر در مورد بیماران مبتال به دیابت 

نوع ۲ که شایع ترین آنهاست، اعمال نمی شود.

دیابت

مصرف شیره انگور در فصل سرد سال بسیار اهمیت 
دارد.

یکی از مهمترین خواص شیره انگور خاصیت انرژی زا 
بودن آن است و برای فصل زمستان که بدن به انرژی 
بیشــتری برای گرم کردن خود نیاز دارد، بهترین و 

مفیدترین ماده غذایی به شمار می رود. 
       خواص شیره انگور

شــیره انگور به دلیل خواص و مواد معدنی فراوان، 
جزو سالم و مقوی ترین مواد غذایی به شمار می رود. 
یکی از  مهم ترین خواص شیره انگور خاصیت انرژی زا 
بــودن آن اســت و برای فصل زمســتان کــه بدن به 
انــرژی بیشــتری برای گــرم کــردن خــود نیــاز دارد، 

بهترین و مفیدترین ماده غذایی به شمار می رود.
       شیره انگور مفید برای جراحی

شــیره انگــور بســیار مقــوی و مغــذی اســت و برای 
افرادی کــه بر اثــر بیمــاری طوالنی مــدت و یا عمل 
جراحی ضعیف شــده اند پیشــنهاد بســیار خوبی 
کسیدان های ضروری  است. به دلیل وجود آنتی ا
در شیره انگور، این ماده غذایی در درمان بسیاری از 

بیماری ها کاربرد دارد.
از جملــه بیماری هــای قابــل درمــان با این شــیره 
یرقان یا زردی، ضعف اعصاب، کک مک، دردهای 
روماتیســم و امــراض شــریانی و وریــدی اســت کــه 
مصرف شــیره انگور نقش به ســزایی در درمان این 

بیماری ها ایفا می کند.
       خون ساز خوشمزه

ک  یکی از موثرترین خواص شیره انگور خاصیت پا
کنندگی آن اســت. مصرف شــیره انگور باعث دفع 

اوره و مقداری از اسیدهای غیرمفید بدن می شود 
ک کننــده بقایــای غذاهــا در روده و  و در نتیجــه پــا
معده اســت. این ماده غذایی ضد نفخ اســت و به 

خون سازی نیز کمک می کند.
سطح کالری شــیره انگور بســیار باال اســت و از این 
رو مصرف این ماده غذایــی برای افــرادی که دچار 
ضعف عمومی هستند، بسیار مفید است. همچنین 
افرادی که در اثــر بیماری طوالنی یــا عمل جراحی 
ضعیف شــده اند یا افرادی که بسیار الغر هستند، 
جهت بهبود ضعف خــود می توانند از شــیره انگور 

استفاده کنند.
       ضد لک پوست

وجود ویتامین ها و مواد مغذی مفید برای پوست در 
شیره انگور باعث شده است یکی از خواص این شیره 
حفظ سالمتی پوست باشد. از این شیره می توان به 
طور مستقیم بر روی پوست های دچار لک استفاده 
کرد. مصرف آن بر روی پوست موجب سفت شدن 
پوست می شود و از پیری پوست جلوگیری می کند 
به همیــن دلیــل در تولیــد بســیاری از محصوالت 
آرایشی و بهداشتی از عصاره انگور استفاده می شود.

نقرس یک نوع شــایع و پیچیــده ازآرتروز اســت 
که می تواند هر فردی را درگیر کند. عالئم نقرس 
گهانی و شدید درد، تورم، قرمزی و  با حمالت نا
حساسیت به لمس مفاصل، که اغلب مفصل 
قاعــده انگشــت شســت پــا را درگیــر می کنــد، 

مشخص می شود.
گهانی اتفــاق بیفتد و  حمله نقرس می توانــد نا
اغلب اوقات فرد را در نیمه شب با این احساس 
که انگشت شست پا در حال سوختن است بیدار 
می کند. مفصل آسیب دیده گرم، متورم و چنان 
حساس است که حتی وزن الیه رویی آن نیز غیر 
قابل تحمل به نظر می رسد. عالئم نقرس ممکن 
است بیایند و بروند، اما روش هایی برای کنترل 
عالئم و جلوگیری از شدید شدن آنها وجود دارد.
       درمان های خانگی برای حمالت نقرسی

افراد مبتال به نقرس می توانند با اصالح و تعدیل 
رژیم غذایی خــود، حمالت نقرســی را مدیریت 
کنند، یک رژیم غذایی متعادل به کاهش عالئم 
کمک می کند. افــراد مبتال به نقــرس نباید رژیم 
غذایی کم کربوهیدراته داشته باشند. دریافت 
مقادیر کم کربوهیدرات به این معنی اســت که 
بدن قادر به سوزاندن ذخیره چربی خود نیست 
و در نتیجه موادی به نام کتون در جریان خون 

ترشح می شوند.
افزایش میزان کتون باعث ابتــالء به بیماری به 

نام کتوزیس می شود که سطح اسید اوریک را در 
خون افزایش می دهد. پرهیــز از مصرف مقادیر 
زیــاد غذاهــای حــاوی پوریــن از اهمیت بســیار 
زیادی برخوردار است تا سطح اســید اوریک در 
خون زیــاد باال نــرود ماهی آنچــووی، مارچوبه، 
قلــوه گاو، مغز، لوبیــا ون خود، آبگوشــت، شــاه 
کــرل، قارچ هــا، ماهــی  ماهــی، جگــر، ماهــی ما
ک گوســاله تعدادی از غذاهای  ساردین، خورا

حاوی پورین است.
با این که پرهیز در مصرف این غذاها بسیار مهم 
است اما مشخص شده است که برخی غذاهای 
پوریــن دار احتمــال ابتــالء بــه نقــرس را افزایش 
نمی دهنــد یــا عالئــم آن را تشــدید نمی کننــد. 
مارچوبــه، لوبیاهــا و برخــی غذاهــای گیاهــی و 
قارچ ها نیز منابع پورین هســتند اما تحقیقات 
نشان می دهد که این غذاها باعث بروز حمالت 
نقرســی نمی شــوند و تأثیــری در ســطح اســید 

اوریک ندارند.
نشــان  مختلــف  اپیدمولوژیکــی  مطالعــات 
می دهد که سبزیجات پورین دار، غالت کامل، 
مغزیجات و حبوبات و میوه های کم قند، قهوه 
و مکمل هــای ویتامیــن ث احتمــال ابتــالء به 
نقرس را کاهش می دهنــد در حالی که مصرف 
گوشــت قرمز، نوشــیدنی های حاوی فروکتوز و 
الکل احتمال ابتــالء به این بیمــاری را افزایش 
می دهند. مکمل های ویتامین ث را می توان 
به صورت آنالین خریداری کرد. قبل از مصرف 
هر مکمــل جدیــدی بایــد با پزشــک مشــورت 
کنید. نقش اسید اوریک در نقرس کامال واضح 
و مشخص اســت. به همین دلیل و همچنین 
به دلیل وجود داروهای مختلف مرتبط با این 
بیمــاری، نقــرس نوعــی آرتــروز اســت کــه کامال 

قابل کنترل است.

       از محصوالت مناسب استفاده کنید 
محصولی را امتحان کنید که متناسب با پوست 
شــما بوده و دارای موادی مانند گلیسیرین یا 
اســید هیالورونیــک باشــد. از ایــن محصوالت 
زمانی استفاده کنید که بعد از شستن صورت، 
پوســت تــان هنــوز مرطــوب اســت. این کار از 
رطوبت طبیعی پوســت شــما در برابر خشــکی 
محافظــت می کند. ایــن راهــکار را ۲ بــار در روز 

انجام دهید.
گر از پماد دارویی اســتفاده می کنیــد، به جای  ا
لوسیون؛ کرم را انتخاب کنید زیرا کرم ها همانند 
مرطوب کننده ها بافت غلیظی دارند و می توانند 
در ترمیم پوســت خشــک اطراف بینی سریع تر 

عمل کنند.
       از اسپری بینی برای آلرژی/ سرماخوردگی 

استفاده کنید
گر سرماخوردگی یا آلرژی باعث خشکی پوست  ا
اطراف بینی شما شــده اســت، به این دلیل که 
آنتی بیوتیک ها یــا داروی ســرماخوردگی باعث 
انســداد بینی شما می شــوند، اســپری بینی به 
باز شدن آن کمک می کند و تنفس تان را آسان 

تر خواهد کرد.
       یک دستگاه بخور تهیه کنید

گــر در مکانی زندگــی می کنید که رطوبــت کم و  ا
آب و هــوای خشــکی دارد، باید از یک دســتگاه 

رطوبت ساز یا همان بخور در خانه استفاده کنید 
تا به کاهش عالئم سرماخوردگی یا آلرژی کمک 
و از خشک شدن ســینوس ها پیشگیری کند. 
همچنین این دستگاه می تواند از خشکی و ترک 

خوردگی پوست نیز محافظت کند.
       رژیم غذایی خود را تغییر دهید

غذاهایی سرشار از امگا-۳ مانند ماهی قزل آال و 
کسیدان چون چای  خال مخالی ؛ و غنی از آنتی ا
سبز، شکالت تلخ و زردچوبه مصرف کنید تا در 
طوالنی مدت از خشکی پوست در امان بمانید.

       در زمستان مراقبت های بیشتری انجام 
دهید

پوشیدن روسری یا کاله برای محافظت از پوست 
در زمستان عالوه بر استفاده محصوالت محافظ 
پوست مانند ضد آفتاب و مرطوب کننده، مهم 
است. این امر برای حفاظت در برابر باد الزم است 

زیرا باد سرد باعث خشکی پوست می شود.

ازشیرهانگوردرپاییزوزمستانغافلنشوید

کاهشحمالتنقرسچیست؟ درمانهایخانگیبرای

کنیم؟ چگونهخشکیپوستبینیرادرمان

سالمت

نقرس

پوست

برخی میو ها منبع خوبی از چربی های سالم و 
کربوهیدرات هســتند که مصرف آن هــا به مرور 

زمان سبب افزایش وزن خواهد شد. 
برای بعضی از افــراد وزن اضافه کــردن یا عضله 
ســاختن می توانــد چالــش برانگیــز باشــد. 
گرچه میوه ها معموال به عنــوان وعده غذایی  ا
محسوب نمی شوند، اما به نظر می رسد وقتی 
که قصد افزایش وزن دارید انواع میو های مختلف 
می توانند کالری های اضافی مورد نیاز بدن تان 
برای افزایــش وزن را فراهم کنند. عــالوه براین، 
میوه هــا سرشــار از ویتامین هــا و مــواد معدنــی 
ضروری برای حفظ سالمت هستند. در ادامه 
میوه هــای ســالم و پــر کالــری کــه می توانند به 

افزایش وزن تان کمک کنند را ارائه می دهیم.
       میوه های سالم و پر کالری که باعث 

افزایش وزن می شوند
کثر میوه ها کم کالری هستند، اما بیشتر  گرچه ا ا
آن ها به دلیل وجود کربوهیدرات باالتر یا چربی 
محتویات شان می توانند به افزایش وزن کمک 
کنند. در اینجا ۴ نوع میوه تازه هستند که برای 

افزایش وزن شما مفید می باشند.
1. موز

گر به دنبال افزایش وزن هســتید موز انتخاب  ا
عالــی می باشــند. مــوز نــه تنهــا مغــذی اســت 
بلکه منبع خوبی از کربوهیدرات ها و کالری ها 

می باشند.
2. آووکادو

آووکادو سرشــار از مــواد مغــذی موثری اســت. 
بعالوه این میوه حاوی کالری زیاد و چربی های 
سالمی اســت و برای افرادی کــه دنبال افزایش 

وزن هستند انتخاب خوبی می باشد.
۳. گوشت نارگیل

نارگیل میوه متنوعی است که به دلیل مزایای 
ســالمتی بی شــمارش محبوبیت های زیادی 
پیدا کرده است. همچنین نارگیل به دلیل چربی 
باال و کربوهیدرات متعادلش منبع خوبی برای 

کالری ها است.
۴. انبه

انبه میوه خوشــمزه و شیرینی اســت که میزان 
مواد مغــذی را افزایش می دهد. انبه مانند موز 
منابع خوبــی بــرای کالری و بیشــتر بــه صورت 

کربوهیدرات می باشند.

افزایش وزن

۴میوهچاقکنندهرابشناسید

می توانــد  نامناســب  تغذیــه  
شــما  بــدن  سیســتم ایمنی 
را تضعیــف کنــد و بدن شــما را 
به دیگــر مشــکالت ســالمتی از 

جمله بیماری های لثه، حساس تر کند.
       نوشیدن آب

پس از خــوردن غذاهای شــیرین، آب بنوشــید، 
کــه در  غــذا  کــه ذرات  باعــث می شــود  زیــرا 
میــان دندان هــای شــما وجــود دارد، شســته 
شــوند. این کار باعــث می شــود کــه اســیدهای 
کتری  که شــکر را به اسید تبدیل  تولید شــده از با

می کنند، رقیق شوند.
       مصرف شیر

شیرحاوی کلسیم، پروتئین و ویتامین D است، 
شــیر به بدن کمــک می کند که کلســیم را جذب 
کنــد. ویتامیــن D می توانــد منجــر بــه ســندروم 
ســوزش دهــان شــود، کــه در آن فــرد احســاس 
می کنــد، زبــان، لب هــا، کام و تمــام دهــان او 

می سوزد.
       سیب زمینی شیرین

خوردن سبزیجات ریشــه ای غنی از مواد مغذی 
همیشه پیشنهاد می شود، زیرا این سبزیجات، 

سرشــار از ویتامیــن A هســتند، کــه می توانــد به 
محافظــت از مینــای دندان کمــک کنــد و مانع 

از ایجاد حفره در دندان می شود.
       سبزیجات برگ دار و محصوالت ترد

اسفناج، کلم و ســایر ســبزیجات برگ دار، دارای 
مواد مغذی ســالمی برای دندان و لثه  هســتند. 
 B۱۲ و B۲ویتامین ،A اســفناج، غنی از ویتامین
است. سیب ترد، هویج و یا کرفس مصرف کنید، 
زیرا باعث افزایش تولید بزاق می شود که اسیدها 
را رقیــق می کند و باعث می شــود کــه باقی مانده  

غذا از الی دندان ها برداشته شود.

       چای
هــم چــای ســبز و هــم چــای ســیاه می توانــد به 
کتری هــای مضــر در دهــان  جلوگیــری از رشــد با
کسیدان است  کمک کند. چای سبز حاوی آنتی ا

که می تواند باعث افزایش سالمت بدن شود.
C میوه ها و سبزیجات سرشار از ویتامین       

پرتقال، توت فرنگی و ســایر میوه ها و سبزیجات 
سرشــار از ویتامیــن C بســیار مفیــد هســتند. 
ویتامین Cباعث بهبود ســریع زخم ها و سالمت 
لثه ها می شود. کمبود ویتامین C می تواند منجر 

به خونریزی لثه و شل شدن دندان ها شود.

برایداشتندندانهاییسالمچهبخوریم؟

دهان و 
دندان
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گــوگل  Yale SOM بــا همــکاری  محققــان 
روش جدیــدی را بــرای حــذف ســوگیری در 
نرم افزار هــای خودکارســازی تصمیم گیــری 

پیشنهاد کرده اند. 
نرم افزار هــای خودکارســازی تصمیم گیــری 
اغلب در مورد گروه های محروم تبعیض قائل 
 Yale SOM می شوند.  رویکرد جدید محققان 
می توانــد به طــور قابل توجهــی ســوگیری را 
کاهش دهــد. ســازمان ها برای اطالع رســانی 
تصمیم گیری هــا، معلــوم شــدن متقاضیــان 
وام یــا ارزیابــی احتمــال ارتــکاب جــرم به ایــن 
تحقیقــات  می کننــد.  تکیــه  الگوریتم هــا 
وام  می دهــد  نشــان   The Markup اخیــر 
دهنــدگان ۸۰ درصد تقاضای سیاهپوســتان 
کار تــا حــد زیــادی بــه  را رد می کنند. ایــن 
الگوریتم های رایج تایید وام مســکن نســبت 
 Yale SOM داده می شود. استادیار بازاریابی
و همکارانــش مدل جدیــدی را ابــداع کردند. 
گی هــای  در سیســتم پیشــنهادی آنهــا، ویژ
حساس مانند جنسیت یا نژاد گنجانده شده 
گی ها  اما هنــگام ارزیابی موارد جدیــد، آن ویژ

پوشانده می شوند. 
ایــن رویکــرد بــدون تغییــر در دقــت، تبعیــض 
را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش می دهد. 
فرآینــد پیش بینی در الگوریتم هــای یادگیری 
ماشــینی در دو مرحلــه انجام می شــود. ابتدا 
آموزش هایــی بــه الگوریتــم داده می شــود. 
محققــان بایــد رویکرد هــای جایگزینــی برای 

کاهــش تعصــب در ایــن سیســتم ها بیابنــد. 
بــرای مثــال افزایــش امتیــاز افــراد گروه هــای 
کثر رســاندن  محــروم یــا تــالش بــرای بــه حدا
دقت پیــش بینی ها. امین کرباســی دانشــیار 
مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه ییل و 
احسان کاظمی از گوگل در این پروژه همکاری 
کردنــد. در مرحله دوم الگوریتم مجبور اســت 
هنگام مقایســه افــراد فراتــر از نژاد عمــل کند. 
محققان ایــن روش جلوگیــری از ســوگیری 
الگوریتم هــا را Train then mask نامیدنــد. 
 Train then mask ،برخالف بسیاری از روش ها 
در  دارد.  کیــد  تا محــروم  گروه هــای  روی 
کیــد می کند کــه با افــراد جــدا از  عیــن حــال تا
گی هــای شــخصیتی یکســان رفتار شــود.  ویژ
زمینــه  را در  الگوریتــم خــود  دانشــمندان 
پیش بینــی وضعیــت درآمد یک فــرد آزمایش 
کردند. نرم افــزار ۸۲.۵ درصــد وضعیت درآمد 
را بــه درســتی پیش بینــی کــرد. از مزایای این 
رویکرد این اســت کــه از بی انصافــی و تبعیض 

پنهان جلوگیری می کند.

ایســوس که با تجهیزات کامپیوتری شناخته 
می شــود، این بار دســتگاه خانگی جدیدی را 

عرضه کرده که فناوری متفاوتی دارد. 
کــه بیشــتر  آخریــن دســتگاه شرکت ایســوس 
کامپیوتــری  بــه خاطــر لپ تــاپ و تجهیــزات 
شناخته می شود، مســیر متفاوتی را در پیش 
گرفته اســت PureGo PD۱۰۰ یک لوازم جانبی 
آشــپزخانه اســت کــه در ســینک پــر از آب فــرو 
مــی رود و بــه طــور هوشــمندانه تشــخیص 
می دهــد کــه میوه هــا و ســبزیجات به انــدازه 
ک شــده و برای خوردن سالم هستند  کافی پا
یا خیر. به دالیل واضح، در چند سال گذشته 
فشار قوی تری برای بهداشــت بهتر، از جمله 
تکنیک های مناســب شستشوی دست ها با 

صابون و آب داغ، صورت گرفته است.
ورود  راه  تنهــا  انگشــتان  و  دســت ها  امــا   
کــردن افــراد  میکروب هــا بــه بــدن و بیمــار 
نیســتند. میوه هــا و ســبزیجات تــازه، اغلب با 
کتری هــا و آفت کش هــای نامرئــی پوشــیده  با

می شوند.

استفاده از PureGo PD ۱۰۰ نسبتا ساده به نظر 
می رسد.  ابتدا هرگونه کثیفی قابل مشاهده از 
ک کنید، سپس  میوه ها و سبزیجات را با آب پا
اجــازه دهیــد بــه مــدت ۲ تــا ۳ دقیقــه در یک 
ظرف آب خیس بخورند.  ســپس PD۱۰۰ را در 
آب بیندازید. این دستگاه با یک فیلتر مارپیچ 
در قســمت زیرین کــه زیــر آب باقــی می ماند، 

روی سطح آب شناور می شود. 
این فیلتــر ذرات بزرگ تر را بیــرون نگه می دارد 
و بــه آب کثیــف اجــازه می دهــد تــا از جایــی 
کــه فنــاوری تشــخیص نوآورانــه آفت کش هــا 
و آالینده هــای موجــود در آب را تشــخیص 
می دهند، عبور کند. این فرآینــد تمیز کردن، 
خیساندن و آبکشــی را تکرار کنید تا زمانی که 
نشــانگر LED در بــاالی PD۱۰۰ ســبز شــود که 
نشــان می دهــد کیفیــت آب در ســطح بدون 

آالینده است.
هنگامی کــه PureGo PD ۱۰۰ مــورد اســتفاده 
قرار نمی گیرد، در یک پایه شــارژ بی سیم روی 
پیشــخوان آشــپزخانه قــرار می گیــرد و بــرای 
کســانی که وســواس ردیابی داده هــا را دارند، 
می تواند از طریق بلوتوث به یک برنامه تلفن 
هوشمند همراه متصل شود، جایی که طول 
شستشو های اخیر را بررسی می کند. برای این 
دســتگاه، قیمت ۲۰۰ دالر تعیین شده، اما به 
نظــر می رســد که ایــن حســگر فقــط می توانــد 
حــدود ۷۰ درصــد آفت کش مــورد اســتفاده را 

شناسایی کند.

گر هنگام خرید گوشی جدید ذهنتان مشغول  ا
اطالعات گوشی قبلی تان اســت و نمی دانید با 

آنها چه کنید این گزارش را تا انتها بخوانید. 
اولیــن ســوالی کــه هنــگام خریــد یــک گوشــی 
هوشــمند جدیــد از خودمــان می پرســیم این 
اســت که با داده هــای گوشــی قدیمی خود چه 
کار کنیــم؟ گزینه هــای زیــادی از جملــه انتقال 
اطالعات به موبایل جدید وجود دارد. البته باید 
چند عمل را برای محافظت از حریم خصوصی 
و امنیت گوشــی انجام دهید. در قــدم اول باید 
از گوشــی آیفون یا اندروید خود پشتیبان گیری 
کنید. می توان از سرویس iCloud استفاده کرد. 
گر اپل واچ دارید اتصال آن را با تلفن  همچنین ا

خود لغو کنید.
گر در حــال ارتقا به آیفون دیگری هســتید روند  ا
بسیار ساده است. به تنظیمات بروید و نام خود 
را در باال جستجو کنید. روی آن کلیک و سپس 
از iCloud و اپ استور خارج شوید. برای تکمیل 
فرآیند باید رمز عبور خود را وارد کنید. در قسمت 
 Transfer or به بخش General و سپس Settings
ک کردن تمام  Reset iPhone بروید. پس از آن پا
محتــوا و تنظیمات را انتخــاب کنیــد. با این کار 
گوشی به حالت اولیه باز می گردد. در تلفن جدید 
خود به برنامه Find My بروید و تلفن قدیمی خود 

را حذف کنید.
 Android به iPhone نحوه انتقال  داده از       

روند انتقال اطالعات در گوشی اندروید هم مشابه 

به  آیفــون اســت، اما بســته به نوع گوشــی شــما 
متفاوت خواهد بود. در دســتگاه های گلکســی 
سامسونگ، اولین مرحله پشتیبان گیری از طریق 
سرویس های ابری سامسونگ، Google یا کارت 

microSD است. 
پــس از ایــن مرحلــه بــه قســمت بازنشــانی بــه 
داده های کارخانه در تنظیمات بروید. احتماال 
باید اعتبارنامــه قفل امنیتی خــود را وارد کنید. 
پس از ضربــه زدن روی حذف همه، تلفن شــما 

دوباره به صفحه راه اندازی اولیه بر می گردد.
در گوشــی های هوشــمند گــوگل پیکســل هم 
نســخه پشــتیبان تهیه کنیــد، از حســاب های 
Google خود خارج شوید، سپس به تنظیمات 
 System, Advanced, Reset برویــد. از آنجــا بــه
گــر از  options و ســپس Erase all data برویــد. ا
Android بــه iPhone می رویــد اپــل یــک برنامه 
Move to iOS برای انتقال داده های شــما قبل 
از تنظیم مجدد گوشــی در اختیارتان قــرار داده 

است.

Trainthenmaskحذفسوگیریالگوریتمهابارویکرد

فناوریمتفاوتایسوس،ابتکاریجدید
کیفیتآب درتشخیص

گوشیبهموبایلجدید نحوهانتقالاطالعات

فناوری

دانستنی های فناورانه

روش هایی برای بازگرداندن ایمیل های 
حذف شده در جیمیل

گــر الزم باشــد ایمیل حــذف  ا
برگردانیــد،  را  شــده ای 
می توانید ایــن کار را به راحتی از 
یک مــرور وب، آیپد، آیفون یا دســتگاه اندرویدی 

انجام دهید.
هنگامی که ایمیلی در جیمیل حذف می شود، فورا 
از بین نمی رود و تــا ۳۰ روز فرصت بــرای بازگرداندن 

آن وجود دارد.
چگونه ایمیل حــذف شــده در جیمیــل را در رایانه 

برگردانیم؟
۱- جیمیل را در مرورگــر وب در رایانه باز کــرده و وارد 

حساب کاربری  خود شوید.
۲- در ســمت چپ صفحه در ســتون برچســب ها 
پایین رفته و روی گزینه بیشتر )More( کلیک کنید و 

سپس روی سطل زباله )Trash( کلیک کنید.
۳- در ســمت چــپ هر ایمیلــی کــه می خواهیــد 
کس را تیک بزنید تا پیام را انتخاب  برگردانید، چک با

کنید.
 Move( "۴- در باالی فهرست پیام، روی "انتقال به
to( کلیک کرده و سپس قسمت مورد نظر برای انتقال 
مانند این باکس را انتخاب کنید تا ایمیل را به قسمت 

مورد نظر انتقال دهید.
چگونه ایمیل هــای حــذف شــده در جیمیــل را در 

آیفون یا آیپد برگردانیم؟
۱- اپلیکیشین جیمیل را باز کنید.

۲- در ســمت چپ باالی صفحه منوی سه خط و 
سپس سطل زباله را کلیک کنید.

۳- در سمت چپ ایمیلی که می خواهید برگردانید 

روی آیکون کاربر گرد بزنید تا به عالمت تیک تبدیل 
شود.

۴- در سمت راســت باالی صفحه روی منوی سه 
نقطه بزنید. در فهرستی که ظاهر می شود، به انتهای 

صفحه رفته و گزینه "انتقال به" را انتخاب کنید.
۵- قسمتی که می خواهید ایمیل مورد نظرتان را به 

کس را انتخاب کنید. آن منتقل دهید مانند این با
چگونه ایمیل هــای حــذف شــده در جیمیــل را 

در اندروید برگردانیم؟
۱- اپلیکیشین جیمیل را باز کنید.

۲- در سمت چپ باالی صفحه منوی سه نقطه و 
سپس سطل زباله را کلیک کنید.

۳- در سمت چپ ایمیلی که می خواهید برگردانید 

روی آیکون کاربر گرد بزنید تا به عالمت تیک تبدیل 
شود.

۴- در سمت راســت باالی صفحه روی منوی سه 
نقطه بزنید. در فهرستی که ظاهر می شود، به انتهای 

صفحه رفته و گزینه "انتقال به" را انتخاب کنید.
۵- قسمتی که می خواهید ایمیل مورد نظرتان را به 

کس را انتخاب کنید. آن منتقل دهید مانند این با
چگونه ایمیل هــای حــذف شــده در جیمیــل را به 

عنوان یک مدیر سیستم برگردانیم؟
کاربران پس از حذف یک پیام، تا ۳۰ روز فرصت دارند 
آن را از پوشه ســطل زباله برگردانند. پس از آن پیام 
برای همیشه از بین می رود  اما مدیر سیستم از طریق 
کنسول مدیریت ۲۵ روز دیگر بیشتر می تواند پیامها را 

برگرداند. برای این منظور باید:
۱- وارد سیستم Google Admin Console شوید.

 )Users( روی کاربران ،)Home( ۲- در صفحه خانه
کلیک کنید.

۳- در فهرســت کاربران، روی کاربری کــه در تالش 
برای برگرداندن پیامهایش است، کلیک کنید. روی 
گزینه "بیشتر" )More( و سپس روی "بازگرداندن دیتا" 

)Restore data( کلیک کنید.
۴- زمان ایمیل هایــی که می خواهیــد برگردانید را 

انتخاب کنید.
۵- جیمیل را به عنوان نوع دیتایی که می خواهید 

برگردانید، انتخاب کنید.
۶- روی برگرداندن )Restore( کلیک کنید.

وب واینترنت

خانه داری

زودپز یک وسیله خانگی بســیار پرکاربرد است 
که با اســتفاده از آن می توانید غذا را در کم ترین 
زمان ممکــن طبخ کنید. بســیاری از افــراد، به 
دلیل مشغله کاری زیاد به اســتفاده از زودپز در 
آشپزی عالقمند هستند و می پندارند هر غذایی 
را می توان در زودپز آماده نمود اما طبخ برخی از 

غذاها در زودپز امکان پذیر نیست.
       مربا

برای تهیه مربای خوشمزه شما باید انواع میوه 
را با شــکر و آب بجوشــانید. همه مراحل پخت 
مربا نیاز به بررسی دارد یعنی شما باید در زمان 
تهیه مربا حواستان باشد که مربا بیش از حد له و 
پخته و خیلی سفت نباشد و به قوام مورد نظرتان 
برسد، به همین خاطر پخت مربا در زودپز امکان 
پذیر نیست و با استفاده از زودپز اساسا قادر به 
انجام چنین کاری نخواهید بود. پس برای تهیه 
کی هایی مانند مربا اصال سراغ زودپز نروید. خورا

       غذاهای حاوی شیر و مواد لبنی
برای پخت غذاهایی که در ترکیب آنها شیر و مواد 
لبنی وجود دارد، مانند سوپ های خامه ای یا 
کارونی و پنیر، به سراغ زودپز نروید زیرا حرارت  ما
باال زودپز سبب دلمه شدن شــیر شده و ظاهر 
بدی به غذا می بخشد و اشتهاآور نخواهد بود. 
پــس بــرای تهیــه غذاهــای خامــه ای و حــاوی 

ترکیبات لبنی از زودپز کمک نگیرید.
غ        مر

غ را درون قابلمــه و بــا حــرارت  بهتــر اســت مــر
غ در زودپز امکان پذیر  مناسبی بپزید. پخت مر
غ  گر به درســتی زمان را برای پخت مر است اما ا
غ وا برود و بیش  تنظیم نکنید، ممکن است مر
از حد پخته شــود. همچنین برای سرخ کردن 
عمیق مرغ نمی توانید از زودپز استفاده نمایید 
زیرا برای سرخ کردن مواد غذایی، روغن را باید 
کامال داغ کنید اما زودپز اساسا نمی تواند چنین 
حالتی را ایجاد کند و برای ســرخ کردن مالیم یا 

تفت دادن مناسب است.
       غذاهای سرخ شده

برای سرخ کردن مواد غذایی بهتر است از تابه 
استفاده کرده و از زودپز استفاده نکنید زیرا پهن 
بودن و حرارت پذیری باالی تابه سبب می شود، 
بافت و طعــم الزم و مطلوب در غذاهای ســرخ 
کردنــی به وجــود آیــد. زودپز بــرای ســرخ کردن 
مناسب نیست زیرا سطح این وسیله به اندازه 
کافی پهن نیست و روغن در آن سریع و به خوبی 

داغ نمی شود.
       نان

در صــورت پخــت نان هــای خانگــی در زودپــز، 
نان مورد نظرتان حالت ترد و زیبایی نمی گیرد 
گر  و بی قــواره و ناخوشــایند خواهد شــد پــس ا
می خواهید نانی بپزید که خوب و با کیفیت باشد 
و همه متمایل به خوردن آن باشند، هرگز از زودپز 

استفاده نکنید.

اطالعات ارائه شده نشان می دهد که شرکت 
 XM بی ام و خودروی مفهومی هیبریدی جدید

خود را معرفی کرد. 
خودرو مفهومی هیبریدی XM اولین خودرو در 
کالس M است که دارای موتور الکتریکی است. 
گزارش های منتشر شده نشان می دهد که این 
خودرو از اواخر سال ۲۰۲۲ میالدی در کارخانه 
اسپاتانبورگ کارولینای جنوبی تولید خواهد 
شد. به نظر می رسد که فضای داخلی خودرو 
از چرمی به ظاهر قدیمی بهره می برد، پنل ابزار 
و نمایشگر اطالعات این خودرو نیز در صفحه 

نمایشی منحنی ترکیب شده اند.
خودروی مفهومی هیبریدی بــی ام و XM به 
موتور V۸ مجهز شده است و با موتور الکتریکی 
ترکیب شده است تا قدرتی به میزان ۷۵۰ اسب 
بخار و ۷۳۷ فوت پوند گشتاور تولید کند. البته 
آمار و ارقام ارائه شــده هنوز مورد تأیید شــرکت 
بی ام و قرار نگرفته است. شرکت سازنده اعالم 
کــرده اســت کــه قســمت جلویی این خــودرو 
دارای طراحی غیر معمول با دو دهانه بزرگ به 
شکل سوراخ بینی است. هنوز قیمت خودروی 
جدیــد هیبریــدی شــرکت بــی ام و مشــخص 

نشده است.
با وجود اینکه خودروی مفهومی هیبریدی بی 
ام و XM کامال الکتریکی نیست، اما شرکت بی 
ام و به ســمت آینده ای برقــی حرکت می کند. 
شرکت ذکر شده در اوایل سال جاری میالدی 
اعالم کرد که تا ۵۰ درصد وســایل نقلیه جدید 
آن تا سال ۲۰۳۰ میالدی کامال الکتریکی خواهد 
کنون شــرکت بــی ام و در حال تولید  بود. هم ا
نسخه های تمام الکتریکی سدان سری پنج، 

سری هفت و X۱ شاسی بلند خود است.

غذاهاییکهنبایدداخل
زودپزپختهشوند

BMWازخودروی
مفهومیهیبریدیجدید
کرد XMخودرونمایی

گینــه یــک نــوع پیش غــذا یــا  خا
عصرانه ســاده و خوشــمزه اســت 
که بــه دو روش تهیــه می شــود. از 
آن جایی که این غذا از غذاهای معروف تبریز است نام 
گینه تبریزی است که محلی های تبریز آن  دیگر آن خا

را قیقناخ هم می نامند.
گینه مغزدار تبریز یک دســر فوق العاده خوشمزه  خا
اســت کــه در تمــام روزهــای ســال هــم طرفدارهای 
خــودش را دارد. ایــن دســر بی نظیــر را همه به اســم 
کثر  گینه مجلســی تبریزی  می شناســند، اما در ا خا

شهرهای ایران تهیه می شود. 
       مواد الزم

برای شربت
• شکر ۱ پیمانه

• آب ۱ پیمانه
• هل ۱ عدد

• زعفران دم کرده به میزان الزم
گینه        برای خا

•  تخم مرغ ۴ عدد
• آرد سفید ۶ قاشق غذاخوری

• ماست ۶ قاشق غذاخوری
• بکینگ پودر ۱ قاشق غذاخوری

• روغن مایع ۱ قاشق غذاخوری
• اسانس وانیل به مقدار الزم

       برای مواد میانی
• گردو خردشده  یک دوم پیمانه

• پسته خردشده  یک دوم پیمانه
• پودر دارچین ۱ قاشق غذاخوری

• پودر هل ۱ قاشق چای خوری
       مرحله اول

برای تهیه شربت، ابتدا یک قابلمه یا شیرجوش را روی 

حرارت بگذارید. یک پیمانه آب و یک پیمانه شکر را در 
آن بریزید. خوب با هم مخلوط کنید تا یکدست شود.
زعفران دم کــرده را اضافه کنیــد و اجازه دهید شــهد 
شــما بجوشــد تا نســبتا غلیظ شــود. ســپس آن را از 
روی حــرارت برداریــد و در کناری قــرار دهید تا کم کم 

خنک شود.
       مرحله دوم

غ  هــا را در آن  یــک کاســه متوســط برداریــد. تخم مر
بشکنید. به کمک هم زن خوب مخلوط کنید تا مایع 
کرم رنگی به دست بیاید. حاال ماست را به آن اضافه 

کنید و خوب هم بزنید.
آرد و بکینگ پودر را در ظرف دیگری الک کنید. سپس 
به مخلوط تخم مرغ و ماست اضافه کنید. خوب هم 
بزنید تا گلوله آردی باقی نماند. حاال اسانس وانیل را 

در کاسه بریزید و هم بزنید.
       مرحله سوم

گینه مغزدار تبریزی باید یک  در این مرحله از تهیه خا
قابلمه یا تابه نچسب به ابعاد مناســب روی حرارت 
بگذارید. با روغن مایع آن را چرب کنید. حاال نصف 
گینه را در تابه بریزید تا یک طرف آن بپزد. در  مایه خا

تابه باید بسته باشد تا مواد خودش را بگیرد.
در تابه را بردارید و چک کنید که نیم پز شــده باشد. 
حاال مواد میانی را که از قبل آماده و مخلوط کرده اید 

روی آن بریزید.
گینه را در تابه بریزید. اجازه دهید  نصف دیگر مایه خا
تا کمی بپزد. سپس با احتیاط و به کمک یک کفگیر 
گینه را برگردانید تا طرف دیگر آن هم پخته و طالیی  خا
رنگ شود. شعله را خاموش کنید. شربتی را که آماده 
گینــه داغ بریزید تا جذب آن شــود.  کرده اید روی خا
گینه مغزدار تبریزی را در ظرف ســرو بکشــید و به  خا

دلخواه تزیین کنید.

گینهمغزدارتبریزی طرزتهیهخا

مجموعه تفریحی پارک آبیدر 
کــه بــا نــام پــارک کوهســتانی 
آبیدر نیز شهرت یافته است، 
در واقع معروف تریــن و محبوب ترین تفرجگاه  
موجــود در شهرســتان ســنندج اســت کــه در 
قســمت غــرب و در بیــن کوه هــای آبیــدر جای 
گرفته اســت. پارک آبیدر از کوه های آبیدر بزرگ 
و کوچک تشــکیل شــده کــه هرکــدام به ترتیب 
دارای ارتفاعــی بالــغ بــر ۲ هــزار و ۲۵۰ و ۲ هــزار و 

۳۵۰ متر است.

مجموعهتفریحی
پارکآبیدر

گردشگری

دستپخت

خزانهزاررنگاصفهان
پاییــز را فصل هــزار رنــگ و پادشــاه فصل ها 
می نامنــد. وقــت بــرگ ریــزان کــه می رســد 
چشــم هــر بیننــده ای مجــذوب زیبایی ها 
وطنازی رنگ ها می شود وشهر اصفهان این 
روزها با همه دغدغه هایش، پاییز دلربایی را 

سپری می کند.
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