
تا پایان آذر انجام می شود: 

پرداخت قسط اول خسارت به کشاورزان اصفهان
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به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، حضرت آیت الله طباطبایی نژاد پس از زیارت شهدای گمنام 
شهر بهارستان، کلنگ احداث مصالی بزرگ این شهر را به زمین زد و در این مراسم گفت: ظرفیت این مصال ۴ تا ۵ 
هزار نفر خواهد بود که امیدوارم با کمک مردم شهر بهارستان هرچه زودتر این مصلی ساخته به بهره برداری برسد.
وی همچنین ضمن بازدید از متروی شهر بهارستان روند اجرای این پروژه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مترو یکی از 
نیازهای ضروری شهر بهارستان است و با بهره برداری از این پروژه مردم به راحتی و با سهولت می توانند رفت و آمد 
داشته باشند و در حال حاضر نیز خوشبختانه این پروژه در بهارستان به خوبی در حال اجرا است. همچنین با حضور 
امام جمعه اصفهان دفتر امور مساجد شهر بهارستان و دفتر دارالمهدی این شهر واقع در میدان بهار به بهره برداری 
رسید. در ادامه بهره برداری از پروژه های شهر بهارستان که با حضور آیت الله طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه 
در استان اصفهان انجام گرفت مسجد امام کاظم علیه السالم واقع در خیابان الفت شرقی نیز به بهره برداری 
رسید، این مسجد در زمینی به مساحت ۱۸۰۰ متر و زیر بنای ۹۰۰ متر ساخته شده که برای ساخت آن ۶ میلیارد 
تومان توسط شرکت عمران شهر بهارستان هزینه شده و معماری این مسجد نیز به سبک مساجد تاریخی می باشد.

با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در شهر بهارستان صورت گرفت:

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های شرکت عمران بهارستان

رفع موانع صادراتی و 
بانکی، خواسته صنعتگران و 

تولیدکنندگان اصفهانی

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران بیان کرد :

بازی دالالن 
با قیمت الستیک

افزایش بودجه مرمتی 
اصفهان از سال آینده 

کنترل قیمت مسکن 
در گرو افزایش عرضه آن است

هشدار نماینده اصفهان 
گسترش  نسبت به 
حاشیه نشینی ها 
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سرمربی تیم فوتبال بانوان ذوب آهن:

زمان می برد تا بازیکنان 
ریل ذوب آهن اصفهان به متروی تهران رسیدبا دیدگاهم یکی شوند
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گپ وگفتی با وزیر میراث 
در بازارچۀ حسن آباد 
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# اصفهان  تنها  نیست

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد: 

کلیدی فوالد مبارکه  نقش 
در پروژه استراتژیک انتقال آب 

به فالت مرکزی ایران

۳

۳

۴

۵

حسین اسماعیلی احمدی - شهردار زرین شهر

شــهرداری زریــن شــهر بــه اســتناد بودجه عمرانی مصــوب ســال 1۴۰۰ خود درنظــردارد 
گلــزار شــهدای زریــن شــهر بــه روش EPC )طراحــی،  اجــرای ســازه فضایــی ســقف 
نظــارت، تامیــن تجهیــزات، ســاخت( را بااعتبــار اولیــه 19/11۶/۳۴۶/2۵۰ ریــال از 
محــل اعتبــارات شــهرداری ازطریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط 
از متقاضیــان دعــوت بعمــل می آیــد جهــت دریافــت اســناد  لــذا  گــذار نمایــد.  وا
کســب اطالعــات بیشــتر از تاریــخ انتشــار تــا پایــان وقــت اداری 1۴۰۰/1۰/۵  مناقصــه و 

12۴۰۵۵۶ / م الفبــه شــهرداری زریــن شــهر مراجعــه نماینــد.

نوبت اول
گهی مناقصه عمومی تجدید آ

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان

گــذار نمایــد. بدینوســیله از شــرکتهای  کل راه وشهرســازی اســتان اصفهــان درنظــردارد پــروژه  زیــر را ازطریــق مناقصــه عمومی وا اداره 
ــورخ  ــنبه م ــج ش ــا روز پن ــه ت ــناد مناقص ــت اس ــرای دریاف ــردد ب ــوت می گ کاری دع ــت  ــت ظرفی ــدی بارعای ــه بن ــت و رتب دارای صالحی

1۴۰۰/۰9/2۵ بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی http://setadiran.ir  مراجعــه نماینــد. 

کت های پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  ۰۶/ 1۴۰۰/1۰ مهلت تحویل پا
کت های الف-ب-ج: ساعت 1۰ روز  سه شنبه مورخ  1۴۰۰/1۰/۰7  گشایش پا

12۳9۰۵1 / م الفنشانی:  اصفهان  خیابان سعادت آباد تلفن:  ۶۶81۰۶8 ۳- ۰۳1

نوبت دوم
گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ

شماره 1۴۰۰/11/ن  و 1۴۰۰/12/ن

ردیف
شماره 
مناقصه

موضوع پروژه
مبلغ برآورد 

)ریال(
مبلغ ضمانتنامه شرکت 

در مناقصه )ریال(
صالحیت و یا 

رتبه موردنیاز

11۴۰۰/11
اجرای عملیات آماده سازی سایت 

18 هکتاری ایثارگران گلپایگان
۵ راه وترابری۳۶/۰8۶/۶۶9/۰1۳1/8۰۵/۰۰۰/۰۰۰

21۴۰۰/12
اجرای عملیات آماده سازی مرحله 

کی( سایت 27  اول )عملیات خا
هکتاری کاشان

۵ راه وترابری۳8/1۳۰/۴2۶/۶۴۶1/9۰7/۰۰۰/۰۰۰

سبحان نظری - شهردار مجلسی

شــهرداری مجلســی درنظردارد به اســتناد مجوز شــماره 99/7۶7 مورخ 1۳99/12/2۰ و مجوز شــماره ۳۴8 مورخ 1۴۰۰/۰7/۰7 شــورای محترم اسالمی شــهر مجلســی ســه قطعه زمین تجاری 
واقع در بلوار ارم ۴ شــهر مجلســی با مشــخصات ذیل:

ک شــماره ۳ بــه مســاحت 1۴1/92 مترمربــع بــا قیمــت پایــه کارشناســی از قــرار هر مترمربــع 12۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یکصد و بیســت و چهار میلیون ریال( جمعا به مبلــغ پایــه 17/۵98/۰8۰/۰۰۰  1( پــال
ریــال )هفــده میلیــارد و پانصد و نود و هشــت میلیون و هشــتاد هــزار ریال(

ک شــماره ۴ بــه مســاحت 17۵/8۳ مترمربــع بــا قیمــت پایــه کارشناســی از قــرار هر مترمربع 121/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یکصد و بیســت و یک میلیون ریال( جمعا به مبلــغ پایــه 21/27۵/۴۳۰/۰۰۰  2( پــال
ریال )بیســت و یک میلیارد و دویســت و هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و ســی هزار ریال(

ک شماره ۵ به مساحت 1۳۴/۶1 مترمربع با قیمت پایه کارشناسی از قرار هر مترمربع 129/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یکصد و بیست و نه میلیون ریال( جمعا به مبلغ پایه 17/۳۶۴/۶9۰/۰۰۰ ریال  ۳( پال
))هفده میلیارد و سیصد و شصت و چهار میلیون و ششصد و نود هزار ریال(

گذار نماید. ازطریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط وا
شرایط شرکت در مزایده:

1( پیشنهاددهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.
2( پیشــنهاددهندگان می بایســت نســبت بــه واریــز ۵% کل مبلــغ کارشناســی تحــت عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده بــه حســاب شــماره 11۰۳۰9۶۵1۰۰9 شــهرداری نــزد بانــک ملی ایــران شــعبه 

مجلســی اقــدام و یــا ضمانــت نامــه بانکی معتبــر ارایه نمایند.
گهی( تا آخر وقت اداری روز 1۴۰۰/۰9/۳۰ به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند. ۳( متقاضیان می توانند از روز 1۴۰۰/۰9/1۴ )زمان انتشار اولین آ

ک و مهر شده تحویل دبیرخانه حراست شهرداری مجلسی نموده و رسید دریافت نمایند. کتهای ال کثر تا آخر وقت اداری مورخ 1۴۰۰/۰9/۳۰ پیشنهادات خود را در پا ۴( متقاضیان می توانند حدا
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری مجلسی به نشانی www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۵2۴728۵2، ۰۳1 )امور قراردادهای شهرداری( تماس حاصل نمایید.

نشانی: استان اصفهان شهرستان مبارکه شهر مجلسی میدان امام )ره( شهرداری مجلسی
12۳۵2۰۶ / م الف

نوبت چاپ دوم
گهی مزایده عمومی مرحله اول آ

       روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

جهــت دریافــت اســناد و کســب اطالعــات بیشــتر درخصــوص فراخوانهــای عمومــی، ارزیابــی کیفــی مناقصــات و مزایــدات به وبســایت شــرکت بــه نشــانی   WWW.MSC.IR منــوی خرید و 
تامیــن کننــدگان، مناقصــات مراجعــه و طبــق راهنمــای موجــود، نســبت بــه انتخاب مناقصــه موردنظر ازطریق سیســتم ارتباط با تامیــن کننــدگان )SRM( اقــدام نمائید. اطالعات ســایر 

فراخوان هــا ازطریــق ســایت شــرکت، قســمت اطالعیه هــا قابــل دســترس می باشــد.

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ
مدیریت مرتبط مهلت ارسال مدارک موضوع شماره نوع فراخوان ردیف

قراردادهای خرید 1۴۰۰/۰9/2۶
 انجام عملیات تعمیرات شل و هوزینگ و تعمیر و نگهداری نوار

نقاله های مجتمع سبا شرکت فوالد مبارکه
۴8۵۴۳112 فراخوان عمومی 1

قراردادهای خرید 1۴۰۰/۰9/27
 فراخوان عمومی خرید، راه اندازی و آموزش یک دستگاه آسیاب

اتوماتیک آزمایشگاهی برند هرزوگ
۴8۵۳7۵۵8 فراخوان عمومی 2

خرید مواد مصرفی 1۴۰۰/۰9/22 کابل جهت تامین برق اضطراری مرکز داده خرید  ۴8۵۴۴۳۳۶ مناقصه عمومی ۳

قراردادهای خرید 1۴۰۰/9/۳۰ راهبری دفاتر و مهمانسراهای خارج از فنس شرکت فوالد مبارکه ۴8۵۴19۰8 فراخوان عمومی ۴

قراردادهای خرید 1۴۰۰/1۰/۳
کاری  انجام خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در تمام جبهه های 

شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا
۴8۵۴2۶۶۵ فراخوان عمومی ۵

گهی: 1۴۰۰-۰۵2  کد آ
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دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران گفت: 
قیمــت الســتیک بــرای کامیــون داران همچنان 
افزایش یافته و می یابد و در این میان دستگاه های 
متولی نظارتی بر این روند نمی کنند تــا دو برابر نرخ 

منطقی به دست رانندگان نرسد. 
احمد کریمی در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: 
کامیون داران در سال ۱۳۹۷ مشکلی به نام الستیک 
نداشتند چرا که الستیک در بازار موجود بود اما یک 
ماه پس از اعتراضات خرداد ماه همین سال با کمبود 
شدید الستیک مواجه شدیم و این کاال واقعا در بازار 

وجود نداشت. 
از ســوی دیگر واردکنندگان و تولیدکننــدگان در آن 
زمان کم کاری کــرده و شــرایط را برای ما ســخت تر 
کردند. وی افزود: در آن زمان تصمیم بر این شد که از 
هر ظرفیت ممکنی برای ساماندهی بازار الستیک 
اســتفاده شــود و حتی به تشــکل ها اعالم شــد که 
می توانند با ارز ۴۲۰۰ تومانی الستیک وارد کنند که 
طرح بسیار مناسبی بود و در آن سال هیچ مشکلی 
از این نظر نداشتیم. همچنین الستیک بر اساس 
کارکرد در اختیار کامیون داران قرار می گرفت که کار 
بســیار خوبی بود و سبب شــد تا الســتیک به وفور 
در ســامانه وجود داشــته باشــد، حتی برای برخی 
از ســایزها تقاضا کمتر از عرضه بود تا اینکه در سال 
گذشته ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برداشته و سبب 

افزایش قیمت آن شد.
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران ادامه 
داد: البته در شهریور سال گذشته با دستوری که وزیر 
وقت راه و شهرسازی برای ترخیص الستیک های 

وارداتــی باقیمانــده در گمــرک بــا ارز ترجیحــی داد 
تا حــدودی بــازار متعــادل نگه داشــته شــد امــا به 
تدریج این الستیک ها تنها برای کامیون هایی که از 
بندر امام و بندرعباس کاالهای اساسی می آوردند، 

اختصاص پیدا کرد.
         افزایش قیمت الستیک تا دو برابر نرخ منطقی  
کریمی با بیان اینکه البته در آن زمان هم مشکالتی از 
جمله کیفیت پایین برخی الستیک های وارداتی و 
قیمت باالی آن ها وجود داشت،  اظهار کرد: در حال 
حاضر الستیک دولتی وجود ندارد و در بازار، نظارت و 
کنترلی از سوی دستگاه های نظارتی نیست و قیمت 

الستیک به شدت افزایش یافته است.
 البتــه وزارت صمت از ســال گذشــته اصرار داشــت 
کــه واردات و توزیــع الســتیک از طریــق ســامانه 
جامع تجارت انجام شود اما عوامل توزیع خارج از 
چارچوب قانونی الستیک را دریافت می کنند و در 
الستیک فروشی ها به نرخ آزاد و باالتر از قیمتی که 
برای آن تعیین شده می فروشــند. وی اضافه کرد: 
گر یک جفت الستیک تولید داخل  به عنوان مثال ا
حدود ۹ میلیون تومــان باید فروخته شــود، کمتر 
از ۱۲ میلیــون تومــان به دســت راننــدگان کامیون 
نمی رســد. و الســتیک خارجــی کــه قیمــت یــک 
جفت آن ۱۴ میلیون تومان باید باشــد تا حدود ۳۰ 
میلیون تومان افزایش یافته اســت. از ســوی دیگر 
وزارت صمــت و مراجع متولــی نظارتی نمی کنند و 
بخشی از الستیک ها هم به صورت غیر رسمی وارد 
می شوند که بی کیفیت بوده و بسیاری از آن ها تاریخ 

مصرف شان گذشته است.
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران گفت: 
در دو جلســه ای که حدود یــک ماه و نیــم پیش با 
وزیــر راه داشــتیم این مســائل را مطــرح کردیــم که 
البته با مقاومت برخی دستگاه ها مواجه شد اما با 
وجود اینکه تا کنون اقدام خاصی برای ساماندهی 
در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت مقــرر شــد تا 
جلسه ای با وزیر صمت داشته باشیم و مشکالتمان 
را مطرح کنیم تا اقدامی در این خصوص انجام شود.

مدیرعامل فوالدسنگان گفت: فوالد مبارکه عالوه 
بــر پیشــتازی در صنعــت فــوالد کشــور، در تحقــق 
زیرساخت های تولید ۵۵ میلیون تن فوالد نقش 

بی بدیلی دارد.
علــی امرایــی مدیرعامل شــرکت فوالدســنگان در 
بازدیــد از غرفــه گروه فــوالد مبارکــه در هجدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی متالورژی)ایران متافــو( در 
گفت وگو با ایراسین اظهار کرد: شرکت فوالدسنگان 
یکــی از زیرمجموعه هــای فوالد مبارکه محســوب 
می شود و وظیفه تأمین بخش اعظم مواد اولیه این 

شرکت را برعهده دارد.
وی با بیان این که فوالد ســنگان در شــمال شــرق 
کشور احداث شــده و منجر به توســعه اقتصادی و 
زیرساختی در این منطقه شده است، افزود: سال 
گذشته این شرکت به تولید ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن 
گندله دســت یافت که در ۸ ماهه نخســت امسال 
با تولیــد همین ظرفیــت برنامه درنظرگرفته شــده 

محقق شده است.
مدیرعامل فوالدسنگان با اشاره به ثبت ۱۰ درصد 
رکورد روزانه بیش از ظرفیت اســمی در این شــرکت 
خاطرنشان کرد: ثبت رکورد ماهیانه بیش از ۴۷۰ هزار 
تن در سال گذشته به ثبت رسید؛ البته محدودیت 
گاز یکی از موانــع تولید در فوالدســنگان اســت، به 
گونه ای که ۲۷ روز طی ۸ ماه گذشته بر روند تولید این 
گر محدودیت گاز رفع شود، بیش  شرکت مؤثر بوده و ا
از ظرفیت اســمی که بالغ بر ۵ هزار تن اســت، تولید 

خواهیم داشت.
وی با اشــاره به هزار و ۸۵۰ نفر اشــتغال مستقیم در 
فوالدسنگان اذعان داشت: جانمایی این شرکت در 

منطقه مرزی شرق کشور باعث اشتغال زایی بیش از 
هزار نفر در سال گذشته شده که یکی از مزایای فوالد 
سنگان در شرق کشــور اســت و با همکاری شرکت 
فوالدمبارکه سهم مهمی در ۴بانده کردن پروژه ملی 

جاده تربت حیدریه به خواف درحال اجراست.
امرایــی بــا اشــاره بــه پیشــتازی این شــرکت در 
مسئولیت های اجتماعی تصریح کرد: با همراهی 
شرکت فوالد مبارکه ۷ مدرسه در این منطقه احداث 
شــده و طــی تفاهم نامــه ای بــا ســازمان نوســازی 
مدارس منطقه، ۷ مدرسه دیگر در دست ساخت 
اســت. وی بــا اشــاره بــه طــرح مطالعــه آبادانــی و 
پیشرفت شهرستان خواف عنوان داشت: این طرح 
با توسعه کارآفرینی، اشــتغال و حمایت از مشاغل 

خانگی و کوچک برکاتی برای منطقه داشته است.
مدیرعامل فوالدســنگان با اشــاره بــه برنامه های 
کید کرد: مأموریت فوالد  توسعه ای فوالد سنگان تأ
سنگان تأمین مواد اولیه معدنی شرکت فوالد مبارکه 
است و برنامه های توسعه ای شرکت اعم از افزایش 
ظرفیت گندله سازی به ۷.۵ میلیون تن و توسعه 
کارخانه کنسانتره و توسعه پساب است که در آینده 

نزدیک اطالع رسانی خواهد شد.
وی بــا بیان ایــن کــه فوالدســنگان کم صرف ترین 
واحد تولید کنســانتره در مصرف آب کشــور است، 
ابرازداشــت: ۸۰ درصــد آب مورد اســتفاده در فوالد 
ســنگان از طریــق بازچرخانــی بــه چرخــه تولیــد 
برمی گــردد و در نظــر داریــم ۲۰ درصــد باقیمانــده از 

طریق پساب تأمین شود.
امرایــی در پایــان اضافه کرد: شــرکت فــوالد مبارکه 
عالوه بر پیشتازی در صنعت فوالد کشور، در تحقق 
زیرساخت های تولید ۵۵ میلیون تن فوالد نقش 
بی بدیلی دارد؛ در همین راستا، زیرساخت شبکه 
که بیش از ۱۷ هزار تن  ریلی اهمیت ویژه ای دارد چرا
فوالد در شرکت فوالد سنگان تولید می شود که عمال 
۹ هزار تن آن از طریق شبکه ریلی منتقل می شود و 
شرکت فوالد مبارکه پیگیر مشــارکت در طرح های 
مطالعاتی دوخطه ســازی شــبکه ریلی شــمال به 

جنوب کشور است.

واردات گندم که با ارز ترجیحی انجام می شود، در 
سال جاری با رشد ۹۲ درصدی همراه بوده است.

گندم جــزو شــش قلــم کاالی اساســی اســت که 
همراه با بخشــی از دارو و تجهیزات پزشــکی با ارز 

۴۲۰۰ تومانی وارد می شود.
بررسی وضعیت واردات اقالم اساســی از ابتدای 
امسال تا نیمه آبان ماه نشان می دهد که از ۱۶.۴ 
میلیون تــن کاالی وارداتــی با ارز ترجیحــی، ۳.۶ 
میلیون تن گندم بوده است. از حجم ۹.۱ میلیارد 
دالری ایــن واردات نیز ۱.۲ میلیــارد دالر به گندم 

اختصاص دارد.

ایــن درحالــی اســت کــه واردات گنــدم در دوره 
مورد بررسی نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
۶۰ درصد از لحــاظ وزن و ۹۲ درصــد از نظر ارزش 

افزایش دارد.
از ابتدا تا نیمه آبان ماه ۱۳۹۹ نیز در مجموع ۲.۲ 
میلیون تن بــه ارزش ۶۳۹.۷ میلیــون تن گندم 

وارد ایران شده بود.
در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات، این موضوع 
نیز مطرح بوده که با توجه به اهمیــت گندم، ارز 
ترجیحی برای این کاال به همراه بخشی از دارو و 

تجهیزات پزشکی حفظ شود.  

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران بیان کرد :

الن با قیمت الستیک بازی دال

گندم افزایش ۹۲ درصدی واردات 

خبر

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از 
توزیع اینترنتی لبنیات تنظیم بازاری خبر داد.

به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، اسماعیل 
قــادری فــر بــا اعالم ایــن خبــر افــزود: لبنیــات 
تنظیم بازاری با حــدود ۱۵ درصد تخفیف زیر 
قیمت های مصوبی که ستاد تنظیم بازار اعالم 
کرده توسط ســامانه های هوشمند اینترنتی 

عرضه می شود.
وی ادامه داد: عرضه لبنیات تنظیم بازاری به 
صورت اینترنتی از تهران آغاز شده و از روزهای  
آینده نیز در کالنشهرهای بزرگ توزیع صورت 

می گیرد.
مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روستایی 
افزود: پنیر، شیر، ماست، کره و خامه با تخفیف 

به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.
طرح توزیع اینترنتی اقالم اساسی از ۱۸ آبان ماه 
به صورت آزمایشی در سطح شهر تهران با توزیع 
غ آغاز به کار کرد و بعد از  غ منجمد و تخم مر مر
آن کالنشــهرهای دیگر نیز به این طرح توزیع 

هوشمند اضافه شدند. 
ح فقــط  کار ایــن طــر در ابتــدای آغــاز بــه 
غ صــورت  غ منجمــد و تخــم مــر توزیــع مــر
برنــج،  پیــش  چنــدی  ولــی  می گرفــت 
 شــکر و روغــن تنظیــم بــازاری نیــز بــه آن 

اضافه شد. 
بــا اضافه شــدن لبنیــات به ایــن ســبد توزیع 
هوشمند، می توان گفت در حال حاضر شش 
کاالی اساسی به صورت اینترنتی با نرخ تنظیم 

بازاری توزیع می شوند.
بنا بر گفته وزیر جهاد کشــاورزی و مدیرعامل 
ســازمان تعــاون روســتایی، هــدف از توزیــع 
هوشمند اقالم حذف داللی های غیرضرور و 
واسطه گری های ناسالم در شبکه توزیع اقالم 
ضــروری و رســیدن این کاالها بــا قیمت های 

واقعی به دست مردم است.

مدیرعامــل شــرکت تولیــد نیــروی بــرق 
حرارتــی گفــت: روزانــه حــدود ۳۲ میلیون 
لیتر مــازوت در نیروگاه های کشــور مصرف 

می شود.
محســن طرزطلب در گفت و گو با ایسنا، با 
اشــاره به میزان مصرف مــازوت و گازوئیل 
در نیروگاه هــای کشــور، اظهار کــرد: میزان 
مصرف گازوئیل در نیروگاه، بســته به آنکه 
چه میزان گاز بتوانند تامین کنند متفاوت 
است اما به طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ میلیون 
لیتر گازوئیل در نیروگاه ها مصرف می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نیروگاه ها 
برای تامین گازوئیل و یا مازوت با مشــکل 
مواجه هســتند؟  گفت: در شــرایط کنونی 
هیچ مشــکلی برای تامین این دو سوخت 
وجود ندارد اما نگران این مســاله هستیم 
که با ســرد شــدن هوا و افزایــش مصرف گاز 
با مشــکالتی مواجه شــویم لــذا بایــد برای 
آن شرایط نیز آمادگی صد درصدی داشته 

باشیم.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی 
اظهار کرد: تامین گاز نیروگاه ها بهتر شــده 
اســت ذخیره ســوخت مایع نیز نســبت به 
ســال قبــل شــرایط مناســب تری دارد امــا 
نگرانی هــا نیــز وجــود دارد کــه بــا افزایــش 
مصــرف گاز خانگــی و ســرد شــدن هــوا بــا 
مشــکالتی مواجه شویم لذا جلســاتی را در 
حال برگزاری داریم تا مشکلی ایجاد نشود.

در همین رابطه مصطفی رجبی مشهدی 
- ســخنگوی صنعت بــرق - نیــز گفت: ۹۵ 
درصــد تولیــد بــرق نیروگاه هــا بــا ســوخت 

گاز است. 
بعــد از آن بــا درصــدی کمتــر از گازوئیــل و 
مــازوت اســتفاده می شــود، درصورتــی که 
گاز در بخــش خانگــی و تجــاری  مصــرف 
افزایــش یابــد، نیروگاه هــا بــا محدودیــت 
مواجه شده و به اجبار از سوخت پشتیبان 

استفاده می کنند.
عنــوان ســوختی  بــه  گاز  گفتــه وی  بــه 
افزایــش  کــه  نیروگاه هــا  بــرای  مناســب 
کارایــی آنهــا و کاهــش آالیندگــی را نیــز در 
پــی دارد مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد،   با 
همکاری مشــترکان مشــکلی بــرای تامین 
گاز نیروگاه هــا بــه وجــود نخواهــد آمــد و 
امیدواریم که این همکاری ها افزایش یابد.
ســخنگوی صنعــت بــرق بــا بیان اینکــه در 
شرایط فعلی نیروگاه ها عمدتا ۷۵ درصد از 
ســوخت گاز و حدود ۲۰ درصــد از گازوئیل 
و نزدیــک بــه ۵ درصد از مــازوت اســتفاده 
کــه  گفــت: البتــه در شــرایطی  می کننــد، 
دمــا کاهــش یابــد، مجبــور خواهیــم شــد 
کاهــش دهیــم  گاز را  تــا میــزان مصــرف 
 و از ســوخت پشــتیبان بــرای نیروگاه هــا 

استفاده کنیم.

خبر تاپایانآذرانجاممیشود:

پرداخت قسط اول خسارت به کشاورزان اصفهان 
معــاون امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان گفت: قسط اول خسارت 
علی الحساب به کشاورزان استان 
تا پایان آذر جاری پرداخت می شود اما هنوز مبلغ آن 

مشخص نشده است.
مهــران زینلیان در دیــدار با نمایندگان کشــاورزان 
اصفهــان اظهــار داشــت: پرداخــت خســارت بــه 
ع وقــت یکــی از بندهــای مــورد  کشــاورزان در اســر
توافق بیــن کشــاورزان و اســتانداری اصفهان بود 
کــه بهمین منظــور مقــرر شــد صنایــع بالغ بــر یک 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به علت جبران خسارت 
به کشــاورزان پرداخت کننــد که با وجــود برخی از 
کارشکنی ها، توانستیم بخش اعظمی از این هزینه 
را دریافت کنیم که تا پایان ماه جاری قسط اول به 

حساب کشاورزان واریز می شود.
معاون عمرانی استانداری اصفهان درباره اجرای 
بنــد پنــج مــورد توافــق کشــاورزان بــا اســتانداری 
اصفهان که در ارتباط با تخصیص پساب بهداشتی 
به کشــاورزان با احــداث ۲ تصفیه خانه در شــمال 
و جنــوب اســت بــا بیان اینکــه شــرکت های آب و 
فاضالب و آب منطقــه ای درباره جزییــات و نحوه 
جمع آوری آن باید به توافق برسند، اعالم کرد: دو 
تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای این منظور تعیین شده 
اســت اما باید تخصیص پســاب به نحوی صورت 

گیرد که امنیت و بهداشت مردم به خطر نیفتد.
وی خاطرنشــان کــرد: بخشــی از پســاب از قبــل 
فروخته شده اســت و باید روی پســاب های باقی 

مانده برنامه ریزی کرد.
زینلیــان از تشــکیل هــر هفتــه یــک کارگــروه چهار 
جانبــه بــا حضــور نماینــدگان جهــاد کشــاورزی، 
آب منطقــه ای، صنــف کشــاورزی و اســتانداری 
اصفهان خبر داد و افــزود: صنف کشــاورزان چهار 
نفر از نمایندگان خود را از غرب و شرق معرفی کنند.
را  مذکــور  جلســه  مصوبه هــای  از  یکــی  وی 
شفاف ســازی میــزان آب در صنایــع، آشــامیدنی 
و غیر آشــامیدنی از ســوی آب منطقــه ای بمنظور 
اعتماد ســازی و نحوه اجرای مصوبــات ۹ ماده ای 
با جزییات میزان پیشــروی تک تــک بندهای آن 
دانست و ادامه داد: امید است موضوع ساماندهی 
رودخانــه و مدیریــت پســاب در روزهــای آینــده با 
برگــزاری جلســه های مکــرر بــا نماینــدگان صنــف 

کشاورزی به جمع بندی برسد.
معــاون عمرانــی اســتانداری اصفهــان، پیگیــری 
پرداخــت خســارات بــه کشــاورزان و اعــالم زمــان 
بازگشــایی زاینــده رود را از دیگــر مصوبه هــا خواند 
کنون بالغ بر ۱۴ جلســه در ســطح کشور  و گفت: تا
بــرای رفع مشــکل زاینــده رود برگزار شــده اســت و 
اســتاندار و مجمع نماینــدگان اصفهان ۲ جلســه 
با رییس جمهوری داشــتند، سه جلسه با معاون 
اول رییس جمهوری، ســه جلســه فرا اســتانی و با 

مسئوالن چهارمحال و بختیاری و یزد و جلسه ای 
نیز با مجمع تشــخیص مصلحت نظام برگزار شــد 
و جلســه ای با مجمع تشــخیص مصلحت نظام و 

معاونان وزیر نیرو خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه مقرر شده است همه مصوبه های 
شــورای عالــی آب و مصوبــات ۹ مــاده ای اجرایــی 
شــود، گفت: بــا توجــه به اینکــه امکان ســفر همه 
مســئوالن کشــوری بــه اصفهــان وجــود نــدارد، 
وضعیت اصفهــان در قالب کلیپ هایی به ســمع 
و نظر متولیان کشــوری خواهد رســید و درباره آن 

تصمیم گیری می شود.
وی هــدف از برگزاری ایــن جلســه را همفکــری در 
حوزه منافع فنی آب دانســت و گفت: قــرارداد آب 
را شــکل دادیم و ابعــاد فنی و غیر فنــی آن با حضور 
همه دستگاه های اجرایی و با حضور دانشگاهیان 

بررسی شده است.
زینلیــان ادامــه داد: ایده هــای خوبــی از ســوی 
دانشگاهیان به استانداری اصفهان رسیده است و 
بدنبال این هستیم یک نگاه منطقی به مساله آب 
شکل بگیرد و گاها نقطه نظرات و دیدگاه های دور 
از انتظاری که برخی از مدیران کشــور به وضعیت 

اصفهان دارند را رفع کنیم.
وی با بیان اینکه سعی داریم با اقناع سازی و نگاه 
واقعی و درک صحیح از اصفهان را در کشــور شکل 
دهیــم، گفت: بابــت برخــی از نگاه ها بــه اصفهان 

باید تاسف خورد.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان 
نیــز در ایــن جلســه گفــت: الزم اســت مطابــق بــا 
مصوبه های شــورای عالی آب و هماهنگی زاینده 
رود کل آورده دولت و سهم آن و سهم کشاورزان از 

زاینده رود مشخص شود.
حســین محمد رضایــی، کل آورده دولــت را ۳۸۴ 
میلیــون متر مکب دانســت و افــزود: دولــت تا این 
کنون بالغ  میزان حق برداشت دارد در حالی که تا
بر یک میلیارد و ۹۷۶ میلیون متر مکعب تخصیص 

داده است.
بــه گفتــه وی، طبــق جــدول منابــع و مصــارف در 
سال های نرمال یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون حجم 
آب طبیعــی زاینــده رود بــوده کــه ۳۰ میلیــون متر 
مکعب در سال ۱۳۳۲ از تونل اول به مصارف شهر 
اصفهان درآمد و ۳۰ میلیون بــه آورد دولت اضافه 
شد در واقع یک میلیارد و ۱۰۸ میلیون متر مکعب 
متعلق به کشاورزان، محیط زیست و تاالب است.
وی اظهار داشــت: آورد دولــت از تونــل دوم برابر با 
۲۲۴ میلیون مترمکعب در ســال و چشمه لنگان 
و خدنگســتان برابر ۱۳۰ میلیون متر مکعب اســت 
که جمع آن بــه ۳۵۴ میلیــون متر مکعب میرســد 
که با اضافه شدن ۳۰ میلیون به ۳۸۴ میلیون متر 
مکعب می رسد و به این میزان حق برداشت دارد.

کیــد بر اینکه باید برداشــت ها و پمپ های  وی با تا
مســتقیم و آب بندها در مســیر زاینــده رود تعیین 
تکلیف شــود، اضافه کرد: بالــغ بر یک هــزار و ۲۲۲ 
آب بند در باال دســت و سرشــاخه رودخانه اســت 

که از آورد آب به بستر زاینده رود ممانعت می کند.
محمدرضایی گفــت: مصوبه شــده اســت که آب 
پساب تجمیع و بین کشاورزان توزیع شود اما هیچ 
اقدامی نشده با وجودی که طرح آن آماده است. 

وی گفت: قبل از سال ۱۳۶۱ و قانون توزیع عادالنه 
آب، دولــت ۷۲۵ میلیــون متــر مکعــب تخصیص 
داشته و بعد از سال ۶۱، یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون 

تخصیص داشته و در مجموع یک میلیارد و۹۷۶ 
میلیون می شود.

وی گفت: مطابق با مصوبه خرداد امسال، ذخیره 
سد زاینده رود ۴۵۰ میلیون متر مکعب بود که مقرر 
شــد ۲۰۰ میلیــون متر مکعب آب پشــت ســد باقی 
بمانــد و ۲۵۰ میلیون متــر مکعب آب برای کشــت 
پاییزه کشاورزان تخصیص یابد که با رهاسازی بالغ 
بر ۷۰ میلیون متر مکعب به مدت ۱۰ روز در تابستان 
بالغ بر ۱۸۰ میلیــون متر مکعب آب بایــد تا مهر ماه 
پشت ســد زاینده رود باقی می ماند و این در حالی 
کنون ذخیره سد به ۱۶۵ میلیون متر  است که هم ا
مکعب رسیده و با این روند که هر روز شاهد کاهش 
یک میلیون متر مکعب آب ســد هســتیم تــا ۲ ماه 

دیگر حتی آبی برای آشامیدنی باقی نمی ماند.
در دیدار معاون امور عمرانی استانداری اصفهان با 
جمعی از کشاورزان خواسته هایی از سوی صنف 
کشــاورزی مطــرح شــد کــه از جملــه آنهــا می توان 
گــذاری ســاماندهی  بــه بازگشــایی زاینــده رود، وا
رودخانه به این صنف، حل مشــکل آب به دست 
دســتگاه قضایــی و وکال، نظــارت شــدید بر مســیر 
رودخانــه زاینــده رود و جلوگیری از برداشــت های 

بی رویه و غیر قانونی اشاره کرد.
اســتان اصفهــان یکــی از بدتریــن دوران خــود را 
از حیــث کمبــود منابع آبی پشــت ســر می گــذارد، 
زاینــده رود ماه هاســت کــه خشک شــده و همین 
امــر معضــالت جــدی همچــون خشــکی تــاالب 
بین المللی گاوخونی، تخریب آثار تاریخی، انتشار 
ریزگــرد، فرونشســت زمیــن، توقــف کشــت و کار 
کشاورزی، مرگ درختان و کمبود آب آشامیدنی را 

به وجود آورده است.

۲ مطالبه رفــع موانــع صادراتی و مهلــت پرداخت 
بدهی های بانکی به عنــوان مطالبه صنعتگران و 
تولیدکنندگان در کارگروه های تسهیالت بانکی و غیر 

بانکی این هفته استان اصفهان مطرح شد.
۲ کارگروه در این هفته بمنظور حمایت از تولید کنندگان و صنعتگران 
استان اصفهان با موضوع های تسهیالت بانکی و غیر بانکی برگزار شد 
که فعاالن اقتصادی اصفهان مهمترین مطالبه های خــود را در این 

کید کردند. جلسه ها عنوان و بر رفع موانع موجود تا

امیررضا نقش معــاون اقتصادی اســتانداری اصفهــان در این زمینه 
گفت: ابزارهای قانونی خوبی در اختیار این کارگروه ها در جهت حمایت 
از صنعتگران قرار دارد و بیشــترین درخواســت ها مهلت خواســتن و 
بدهی های بانکی صنعتگران بوده است که با مصوبه های این جلسه 

به زودی حل می شود. 
نقش با اشاره به بررســی ۲۰ پرونده صنعتگران گفت: منزلت کارگروه 
تسهیالت بانکی به نوعی است که مصوبات آن باید اجرا شود در غیر این 
صــورت مراجع باال دســتی کمیته خبــرگان بانکی برای رســیدگی به 

کوتاهی بانک ها ورود می کنند.
احسان شهیر سرپرســت دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان نیز اظهار داشت: جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع استان 
در ۲ حوزه مالی و بانکی و موضوعات غیر بانکی برگزار می شود که یکی 
از اهداف آن با توجه به شعار سال و رفع موانع تولید شکل گرفته است.

وی افزود: ایــن کارگروه بیشــتر مســاله محور اســت و هر واحد یــا گروه 
صنعتی موضوعی را مطرح می کند که به طور خاص مورد رســیدگی 

دستگاههای اجرایی قرار می گیرد.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح 
کرد: این کارگروه بیشتر جنبه مشورتی دارد و دستگاه های اجرایی برخی 
موانع را در همان جلسه ها حل و فصل و برخی را مصوب می کنند که به 

ســازمان صنعت، معدن و تجارت که دبیر این کارگروه است، منتقل 
می شود.

وی با اشــاره به اینکه باید از ظرفیت دولت برای حل مســائل و موانع 
تولید استفاده کرد، ادامه داد: ۲۱ مساله در این کارگروه مطرح و با توجه 
به ظرفیت های قانونی به حل مشکالت آنان پرداخته شد که از جمله ۶ 
شرکت برند اصفهان خواستار حل موانع صادرات و تجارت خود شدند.

شــهیر گفت: این شــرکت ها که  در عرصــه بازرگانی و تجــارت فعالیت 
می کنند با برخی از دستگاه های اجرایی مشکل داشتند که موانع آنها 

مطرح و دستگاه های مربوطه پاسخ دادند.
وی اضافه کرد: در حوزه محیط زیست  نیز  ۱۱ شرکت خواستار رسیدگی 
شــدند زیرا بر اســاس ضوابط و نیز اختیارات اداره کل محیط زیســت 
مواردی را  برای این آنها تعریف کرده اما بازدید و تایید نکرده بود که قرار 
شد سازمان مربوطه در اسرع وقت بازدید و رفع موانع برای شرکت های 

متقاضی کند.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اضافه 
کرد: ۲ متقاضی از شهرک های صنعتی داشتیم که بخشی از موانع آنها 

نیز مطرح و به دستگاه مربوطه ارجاع داده شد.
اصفهــان بیــش از ۹ هــزار واحــد صنعتــی دارد و یکی از صنعتــی ترین 

استان های کشور بشمار می آید.

وزیر صمت گفت: ۲۶۰ هزار دســتگاه خودرو تا پایان سال عرضه می شــود که امیدواریم بازار 
خودرود متعادل شود.

به گزارش تسنیم، سید رضا فاطمی امین اظهار کرد: از تعدادی واحدهای تولیدی بروجرد 
بازدید شــد اما در کشــور در حوزه های مختلف چالش هایی وجــود دارد که باید با اولویت بندی حل شــود که 

نقدینگی، تملک واحدها در بانک و فروش و بازار یابی بخشی 
از این موضوعات است.

وی افزود: در وزارت صنعت تمام مسائل که مربط به این بخش 
است را احصا کردیم به طوری که ۲۲۰ مسئله در بخش ها های 

مختلف شناسایی و راه حل هایی برنامه ریزی شده است.
وزیر صمت تصریح کرد: در کشــور ۸۰ هزار واحد صنعتی، پنج 
هزار واحد معدنی داریم و کار ما این است که مسائل به طور کلی 
شناسایی و راه حل هایی ارائه شود البته عمدتا مسائلی است 
که در همه جای کشور تقریبا یک مدل است و تالش می شود 

تا مشکل مواد اولیه و تا حدی سرمایه در گردش را حل کنیم.
فاطمی امین خاطر نشان کرد: در همین راستا با همکاری بانک 
مرکزی، تأمین مالی زنجیره ای ابالغ شد که در بانک های دیگر 

اجرایی شود که این نوید به تولید است که دسترسی به سرمایه را تسهیل می کند که تا پایان سال به صورت پایلوت 
اجرایی می شود ولی در سال آینده خیلی از مسائل برطرف می شود.

وی با اشاره به واحدهای صنعتی بروجرد بیان کرد: سامان کاشی مشکالتی داشته و به سمت ورشکستی رفته ولی 
شرکتی اجاره کرده و مبلغی حدود ۵۰ میلیارد تومان جز سفر آوردیم که تا پایان سال احیا شود.

وزیر صمت با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: از اول سال 
کنون قیمت ها تثبیت شده بود، اما باید به تولید کمک کرد  تا
که هم کیفیت را ارتقا دهد و هم افزایش تولید داشته باشد که 
با برنامه ای که تنظیم شده قرار شــد از هفته بعد، هر هفته در 
روزهای دوشــنبه و ســه شــنبه یک روز ایران خــودرو و یک روز 
سایپا پیش فروش می کنند که تا پایان سال، ۱۳۰ هزار دستگاه 

تحویل داده می شود.
فاطمی امین خاطرنشــان کرد: همچنین ۱۳۰ هزار دســتگاه 
خودرو برای سال آینده پیش فروش می شود و قیمت خودروها 
۱۸ درصد گران شده و با توجه به تورم حدودا نصف بوده است.
وی بیان کرد: امیدواریم با عرضه این ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو 

تا پایان سال، بازار خودرو متعادل شود.

رفع موانع صادراتی و بانکی، خواسته صنعتگران و تولیدکنندگان اصفهانی

بازار متعادل می شود :

عرضه ۲۶۰ هزار خودرو تا پایان سال 

مدیرعامل فوالد سنگان در هجدهمین نمایشگاه ایران متافو:

فوالد مبارکه در تحقق زیرساخت های تولید فوالد 
نقش بی بدیلی دارد

لبنیات هم به اقالم طرح 
توزیع اینترنتی اضافه شد

نیروگاه ها روزانه ۳۲ میلیون 
لیتر مازوت می سوزانند

خبر

خبر

خبر
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استانداراصفهان:

رسانه ها در بحران آب نقش وحدت آفرین داشته باشند

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

استاندار اصفهان در جمع مدیران 
رسانه ها و تشکل های مطبوعاتی به 
نقش وحدت آفرین رسانه در طرح 

کید کرد.  مشکالت استانی به خصوص آب تا
ســید رضا مرتضوی در نشســت مدیران رســانه ها و 
تشکل های مطبوعاتی استان که در محل استانداری 
برگــزار شــد، اظهار داشــت: هــر کجــا انســجام ملی و 
وحدت اجتماعی به معنــای کامل کلمــه در اعصار 
مختلف اتفاق افتاد جامعه درخشــش یافته اســت 
وهر زمان انسجامی رخ نداده  ما عملکرد قابل قبولی 

نداشته ایم.
وی با اشــاره وضعیــت آب در کشــور افزود: مــا موضوع  
آب در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 
خوزستان و یزد را جدای از هم نمی بینیم به گونه ای که 
برخی مسووالن استانی در گزارش های مختلف خود از 
وجود  ۸۵۰ هزارنفر شهروند اهل چهار محال و بختیاری 
کن در اصفهان نام می برند و این در حالی است که  سا
نگاه مــا از نه از منظر تهدید که پیوســتگی اجتماعی و 
جامعه است. وی ادامه داد: استان های اصفهان،چهار 
محال و بختیاری و یزد یک پیکر هستند و ما نباید اجازه 
دهیــم افرادی بــا نــگاه بیرونی از خــارج کشــور با قصد 

کارآمدی کشور و مردم را تضعیف کنند. نا
مرتضوی گفت: اســتان اصفهان در زمان دوران دفاع 
مقدس بیشترین اعزام به جبهه و جنگ و حدود ۴۰۰ 
فرمانده  شهید داشت که محل خدمت و شهادتشان 
در ســایر اســتان ها بوده بدون اینکه انتظاری از ســایر 

استان ها داشته باشند.
کنون در این برهه زمانــی نباید اجازه  وی یادآور شــد: ا
دهیم دغدغــه بین اصفهان و ســایر اســتان ها با نگاه 

رسانه های بیرون کشور هدایت شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: ما باید دغدغه حقوق مردم 
را داشته باشیم و عالوه بر رصد محتوای فضای مجازی 
ک دهنــده آحاد جامعه اســت به مشــکالت  که خــورا

استان بپردازیم.
وی بیان داشت: اصفهان در شــرایط اوج بحران آب و 
خشکسالی بلند مدت است و این شرایط اجازه تصمیم 
گیری انتحاری را نمی دهد؛چنانکه وقتی کارشناسان 

می گویند آب نیست به طور قطع ما باید مالحظه آب 
شرب را داشته باشیم.

کید به اینکه باید هوای کشاورزان را هم   مرتضوی با تا
داشته باشیم، گفت: ما نمی توانیم اشتباهات گذشته 
را تکرار و اعتبار کشور را زیر سوال ببریم بلکه باید شرایط 

تاب آوری را افزایش دهیم.
اســتاندار اصفهان مساله عدم خدمت رســانی موثر و 
رسیدگی کیفیت در مناطق حاشیه نشین و روستاها 

و مشکالت حاشیه نشینی را یکی از معضالتی دانست 
که از بدنه اصفهان همیشه پنهان و برچسب برخوردار 
به آن خورده است. وی درپایان از رسانه ها خواست در 
جلسه شورای اداری استان مسائل، مشکالت و دغدغه 

مندی های خود را جمع بندی و مطرح کنند.
در این جلسه مدیران رسانه ها و تشکل های مطبوعاتی 
به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مشکالت استان 

و وضعیت رسانه ها در استان پرداختند.

عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی مجلس 
شورای اسالمی گفت: تا زمانی که عرضه نسبت به 
تقاضا بیشتر نباشد مشکل مسکن و افزایش قیمت 

آن به راحتی حل نخواهد شد.
حســین محمد صالحی درباره علل رشــد بی رویه 
قیمت مسکن، اظهار کرد: کنترل قیمت ها باید در 
دست دولت باشد که متأســفانه دولت در برخی از 
عرصه ها به گرانی دامن می زند. برای مثال وقتی به 
قیمت محصوالت آهنی ۵۰۰ تومان اضافه می کنیم، 
دالل این افزایش قیمت را تا ۵ هزار تومان می رساند. 
یا وقتی زمینی را قصد داریم به تولید کننده تحویل 
دهیم، قیمت اولیه آن ۷۰ هزار تومان بوده و امسال 
قیمت آن را به ۱۲۰ هزار تومان می رسانیم و ۸۰ درصد 

به قیمت آن زمین افزوده ایم.
وی افزود: ایــن افزایش قیمت ســبب می شــود که 
قیمت زمین در منطقه موردنظر به شکل بی رویه ای 
افزایش پیدا کند که این امر نشان می دهد از سوی 
دســتگاه های مســئول و دولــت نظــارت دقیقــی 
بر قیمت هــا صــورت نمی گیــرد. از طرفی هــم روی 
کاغذ قــول می دهیم که بــرای متقاضیان در ســال 

یک میلیون مسکن بسازیم تا زمانی که این موضوع 
عملیاتی نشود جلوی حباب قیمت مسکن گرفته 

نخواهد شد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین 
میاندشــت در مجلس گفــت: مجلــس و وزارت راه 
و شهرســازی به طور جدی بر اجرای طرح مسکن 
کید دارند و از سرمایه گذاران بخش مسکن  ملی تأ
هم دعوت شده تا با کمک دولت عملیات ساخت 
مســکن ســرعت بیشــتری بگیرد تا جلوی حباب 

قیمت ها گرفته شود.
محمد صالحــی بــا بیان اینکــه باید جلــوی داللی 
و واســطه گری افراد در حوزه مســکن گرفته شــود، 
تصریح کــرد: تــا زمانی که عرضه نســبت بــه تقاضا 
بیشتر نباشد مشکل مسکن و افزایش قیمت آن به 
راحتی حل نخواهد شد. بنگاه مسکن روی عرضه و 
تقاضا می تواند مانور دهد و تا زمانی که عرضه بیشتر از 
تقاضا نشود این وضعیت نابسامان در بخش مسکن 
ادامه خواهد داشــت و نرخ مصالح ساختمانی نیز 

افزایش می یابد.
کنــون قیمــت تمام شــده  وی خاطرنشــان کــرد: ا
مســکن که دولت می ســازد با قیمت مســکنی که 
در بازار آزاد عرضه می شــود، تفاوت بســیاری دارد. 
باید نظارت دقیقی بر قیمت های مسکن باشد و با 
قولی که دولت به مردم داده است با مصوبه مجلس 
و نظارت بیشتر وعده ساخت یک میلیون مسکن 
در سال محقق شــود که در صورت تحقق، قیمت 

مسکن تا حد زیادی کاهش می یابد.

معاون بهره برداری شــرکت فــوالد مبارکه از نقش 
کلیدی فوالد مبارکه در پروژه استراتژیک انتقال آب 

به فالت مرکزی ایران خبر داد. 
کبری محمدی معاون بهره برداری شرکت  عباس ا
فوالد مبارکه اظهار کرد: از سال های ۹۶ و ۹۷ بحث 
شیرین سازی و انتقال آب از خلیج فارس یا دریای 
عمان به فالت مرکزی ایران ازجمله اصفهان برای 
مصارف صنعتی مطــرح بود که خوشــبختانه با 
مشارکت فعال فوالد مبارکه شرکتی تحت عنوان 
»تامین آب صفه« تأســیس شد و مسئولیت این 

پروژه را بر عهده گرفت.
وی بــا بیان اینکه ســهام عمــده شــرکت »تامین 
آب صفه« متعلق به شــرکت فوالد مبارکه اســت، 
کنون مطالعات مسیر خط لوله این پروژه  افزود: تا
تحت مدیریت این شرکت انجام شده و امیدواریم 
به زودی با مجوزهایی که اخذ می شود، عملیات 
اجرایی خط انتقال آب هم شروع شود. پس از آغاز 
عملیات اجرایی پروژه و تکمیل آن طی ۳ تا ۵ سال 
آینده، کل نیاز صنایع فالت مرکزی به ویژه اصفهان 

به آب تازه از محل این پروژه تأمین خواهد شد.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره 
به دسته بندی پروژه های آبی این شرکت گفت: 
به طورکلی پروژه هــای کاهش مصــرف آب فوالد 
مبارکه به سه دسته تقسیم می شود: دسته اول 
پروژه های مرتبط با تأمین نیاز آبی شــرکت فوالد 
مبارکه است که بیشــتر بر تأمین آب تازه از طریق 
پساب شهرهای اطراف استوار است. بر این اساس 
تاکنون شبکه جمع آوری، تصفیه و انتقال پساب ۹ 
شهر اطراف به فوالد مبارکه ایجاد شده است. این 
پســاب پــس از انتقال به شــرکت تحــت عملیات 
تصفیه پیشرفته قرار گرفته و سپس به عنوان آب 

صنعتی در خطوط تولید استفاده می شود.
کــرد: دســته دوم،  کبــری محمــدی تصریــح  ا
پروژه های مرتبط با کاهش میزان مصــرف آب در 
خطوط تولیدی است. بر این اساس فرایندهای 
تولیدی به گونه ای اصالح می شود که آب مصرفی 
کاهش یابد. در این خصوص پروژه های بسیاری 

تعریف شده که برخی از آن ها تکمیل شده، برخی 
در حل تکمیل و برخی نیز به دلیل جدید بودن در 

دست اقدام است.
وی ادامــه داد: یکــی از اقدامــات مهــم در ایــن 
خصوص، پروژه »اصالح و جایگزینی سیستم های 
کولینگ تر واحدهــای تولیدی بــا کولینگ های 
آب  کاهــش مصــرف  کــه  اســت  هیبریــدی« 
قابل توجهــی را در فرایندهای تولیــدی به دنبال 
خواهد داشت. نخستین قرارداد مرتبط با واحد 
احیای مستقیم منعقد شده و پروژه های مرتبط با 
سایر بخش های خطوط تولید نیز در مرحله تهیه 
اســناد مناقصه اســت که به زودی انجام خواهد 
شد. با اجرا و تکمیل این پروژه ها حجم آب مطلق 
اســتفاده شــده به شــدت کاهش خواهد یافت. 
امیدواریم بــا برنامه ریزی هــای انجام شــده، آب 
موردنیاز شرکت فوالد مبارکه به جز آب شرب و آب 
بهداشتی موردنیاز پرسنل طی ۴ تا ۵ سال آینده از 

طریق پساب تصفیه شده تأمین شود.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: دسته سوم هم پروژه های مرتبط با بازچرخانی 
و کاهــش هدررفــت آب اســت. در ایــن خصوص 
پروژه تعویض لوله های شبکه های سیار طی چند 
ســال گذشــته تقریبا به صورت ۱۰۰ درصدی اجرا 
شده و کل شــبکه های مرتبط با انتقال سیاالت 
و آب نوسازی شــده اســت. با اجرای این پروژه در 
حال حاضر هیچ هدررفتــی در این زمینه نداریم؛ 
پروژه های مرتبط با بازچرخانی آب نیز در مراحل 
پایانی خود اســت که بــا راه انــدازی کامــل آن ها، 
کیفیت آب صنعتی تولیدشده از پساب صنعتی 

خطوط تولید بهبود می یابد.

بــا  اصفهــان  اسالمی شــهر  شــورای  رئیــس 
بیان اینکــه در گذشــته بــرای تأمیــن منابــع 
مالــی اجــرای خــط دو متــرو اقدامــات خوبی 
انجام شــده اســت، گفــت: الزم اســت در این 
دوره مدیریت شــهری نیــز برای تامیــن منابع 
مالی ایــن پــروژه بــزرگ تالش هــای بیشــتری 

انجام شود.
کــرد: عملیــات  محمــد نورصالحــی  اظهــار 
اجرایی خط دو مترو از سنوات قبل آغاز شده 
اســت و در حال حاضر از ۱۶ ایســتگاه این خط 
۱۳ ایســتگاه عملیاتی شــده و سه ایســتگاه در 

حال اجرا است.
وی بــا بیان اینکــه دســتگاه های حفــار از دو 

جبهه شمال شرقی و غربی به سمت ایستگاه 
چهــارراه ابن ســینا حرکــت می کند تــا حفاری 
تونل های خط دو به پایان برســد، ادامه داد: 
حفاری تونل خــط دو مترو از سمت ایســتگاه 

کهندژ در حال انجام و پیشروی است.
رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح 
کــرد: بــه نظــر می رســد طراحی هــای خوبــی 
برای ایــن پروژه عظیم انجام شــده اســت و در 
اجرا نیز اقدامات الزم با اهتمام قابل قبولی در 

حال انجام است.
نورصالحی با اشــاره بــه برنامه هــای مدیریت 
شــهری بــرای تقویــت نــاوگان حمــل و نقــل 
واحــد  شــرکت  کــرد:  عمومی خاطرنشــان 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه نیز برای نوسازی 
و خریــد اتوبوس هــای جدیــد تــالش می کنــد 
همچنیــن ســایر مدهــای حمل ونقلــی مــورد 

توجه است.
وی اظهار کرد: رینگ چهارم از دیگر پروژه های 
اولویت دار مدیریت شهری محسوب می شود 
که فاز بــه فــاز بــر اســاس برنامه ریــزی در حال 

اجرا است.

گرو افزایش عرضه آن است کنترل قیمت مسکن در 

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد: 

کلیدی فوالد مبارکه  نقش 
در پروژه استراتژیک انتقال آب به فالت مرکزی ایران 

رئیس شورای شهر مطرح کرد:

تالش برای تامین منابع مالی خط ۲ متروی اصفهان

رئیس فضای ســبز شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
آبیــاری ۹۹.۵ درصد فضای ســبز شــرکت فوالد 
مبارکه از روش آبیــاری قطره ای بــا راندمان ۸۵ 
درصد اجرا می شود که بیشترین سطح آبیاری 
قطره ای در ســطح کشــور را به خود اختصاص 
داده اســت. سیاوش بختیاروند رئیس فضای 
سبز شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: داده ها نشان 
می دهد که تا حد امکان برای حفظ فضای سبز 
شرکت فوالد مبارکه، مصرف بهینه آب در اولویت 
قرار گرفته تا بتوان با کمترین مقدار آب تخصیص 

داده شده فضای سبز شرکت را حفظ کرد.
وی با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز به علت 
کمبود آب در حال نابودی اســت، خاطرنشان 
کرد: آبیاری ۹۹.۵ درصد فضای سبز شرکت فوالد 
مبارکه از روش آبیــاری قطره ای بــا راندمان ۸۵ 
درصد اجرا می شود که بیشترین سطح آبیاری 
قطره ای در ســطح کشــور را به خود اختصاص 

داده است.
رئیس فضای سبز شرکت فوالد مبارکه در پایان 
خاطرنشــان کرد: شــرکت فوالد مبارکه عالوه بر 
مصرف بهینه آب، با جایگزینی گیاهان مقاوم به 
خشکی اعم از تاغ، گز، بادام کوهی با گونه هایی 
نظیر سرو و کاج توانسته تا حد امکان با کاهش 
مصرف آب در حفظ فضای سبز شرکت بکوشد.

در بررسی کارشناسان بهداشت محیط استان 
از تصفیه خانه شــهر گلپایگان ســالم بودن آب 
آشامیدنی تایید شــد. مدیر گروه سالمت مرکز 
بهداشت اســتان در بخش خبری ۲۰ سیمای 
مرکز اصفهان گفت: در بازرسی گروه علمی از این 
مرکــز بهداشــت از تاسیســات آبرســانی این 
شهرســتان نمونه هــای الزم از بخش هــای 
شبکه آبرسانی منبع ورودی آب ووردی تصفیه 
خانــه و آب آشــامیدنی مصــرف نمونه بــرداری 
و در آزمایش هــای تخصصــی ســالم بــودن آن 
تایید شد. سیدمهدی میرجهانیان افزود: مرکز 
پــرورش ماهــی در کنــار تصفیه خانه این شــهر 
هیچ ربطی به بوی نامطبوع آب این شهر ندارد 
ودر آزمایش هــای جلبک شناســی و میکروبی 
هرگونه ماده شیمیایی مضر برای شهر گلپایگان 
و روســتا های اطــراف در حد مجاز بــوده و هیچ 

مشکلی ندارد.

مدیرجهاد کشــاورزی چادگان گفت: در ســال 
زراعی امســال ۱۷۰۰ هکتار از اراضی شهرســتان 
چــادگان بــه کشــت ســیب زمینی اختصــاص 
داشت که نسبت به ســال گذشــته ۲۵ در صد 

کاهش داشته است.
کشــاورزی  بختیــار حاجتــی، مدیــر جهــاد 
شهرســتان چــادگان اظهــار داشــت: از هــزار و 
۷۰۰ هکتــار زمیــن که زیر کشــت ســیب زمینی 
در شهرســتان چــادگان رفته، ۶ نــوع محصول 
گریا، جلی، بامبا، اریندا، مارفانا، سانته و سوپر  ا
برداشــت می شــود. وی تصریح کرد: کاشــت، 
داشــت و برداشت ســیب زمینی در شهرستان 
با ماشین آالت مکانیزه و نیمه مکانیزه صورت 
می گیرد و به  طور متوســط از هر هکتــار، ۳۵ تن 

محصول برداشت می شود.
حاجتــی گفــت: پیش بینــی می شــود ۵۹ هزار 
ع شهرســتان چادگان  تن ســیب زمینی از مزار
کــه محصــول ســیب زمینی  برداشــت شــود 
تولیدشــده در این شهرســتان به اســتان های 
کشــور صادر می شــود. مدیــر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان چــادگان قیمــت خریــد محصــول 
ســیب زمینی از کشــاورزان در بازار را هر کیلوگرم 
۶ هزار تومان اعالم کرد و گفت: از حدود ۳۱ هزار 
هکتار زمین های کشــاورزی چادگان در ســال 
زراعی امسال حدود هزار و ۷۰۰ هکتار به کشت 
ســیب زمینی اختصاص داشــت که نسبت به 

سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است.
کشــت ســیب زمینی در  وی بیــان داشــت: 
شهرســتان چادگان عالوه بــر درآمدزایــی برای 
کشــاورزان، زمینــه اشــتغال ۶۰۰ کارگــر در هــر 
هکتــار طــی شــش مــاه و ۳۰۰۰ نفــر را طی فصل 

برداشت این محصول فراهم می کند.
حاجتــی اظهــار داشــت: بیــش از ۵۰۰ هکتــار 
کشت سیب زمینی توسط کشاورزان مهاجر در 
استان های دیگر کشت می شود که از هر هکتار 
۴۰ تن انواع سیب زمینی برداشت و به شهرستان 

چادگان حمل می شود.

خبر خبر

استان

خبر

دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل قــوا 
گفت: همه کارگزاران در ســطوح استانی و ملی برای 
پاسخگویی و اقدام عملی و احقاق حقوق کشاورزان 

مظلوم اصفهان بسیج شده است و نتیجه آن اعالم می شود.
به گزارش مهر، سرلشــکر ســید یحیی رحیم صفوی به مناسبت آئین 
نکوداشت حجت اسالم و المسلمین جواد اژه ای در گلستان شهدای 
اصفهــان اظهــار داشــت: این اســتاد بــزرگ و فرزانــه در علــوم تربیتــی و 
روانشناســی و در واقع بنیانگذار علوم روانشناســی و انســانی با دیدگاه 

مکتب اسالمی بود.
وی افزود: مرحوم اژه ای طلبه و آموخته حوزوی بود که فلسفه اسالمی و 

تربیت در این مسیر را به خوبی می دانست و با شهید بهشتی همراه بود که 
به دعوت این شهید برای تکمیل علوم خود به آلمان رفت.

ک ایشان  دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با استعانت از خا
و شهیدان مظلوم استان اصفهان، گفت: در بیانیه مقام معظم رهبری 
آمده اســت که »شخصیت برجســته و ممتازی که ســالهای متمادی 
مجاهدت های بــزرگ و مبارک را بــا اخالص و اندک تظاهــری عهده دار 

شد«.
         بسیج کارگزاران کشور برای احقاق حقوق کشاورزان

سرلشکر صفوی با اشاره به اتفاقات اخیر استان اصفهان و خطاب کردن 
مردم اصفهان با عنوان همشهریان عزیزو والیتمدار، گفت: اطمینان 
داشته باشید که همه کارگزاران در سطوح استانی و ملی برای پاسخگویی 
و اقدام عملی و احقاق حقوق کشــاورزان مظلوم اصفهان بسیج شده 

است و نتیجه آن توسط مسئوالن اعالم خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: بنده به عنوان یک پاسدار، دستیار و مشاور رهبر 
معظم انقالب بسیار امیدوارهستم که به یاری خداوند این امر حیاتی که 
با زندگی و معیشت کشاورزان، مسائل زیست محیطی، روحی و روانی 
و سالمتی مردم اصفهان، مشکالت زیرساختی تمدنی و گردشگری و 
امنیت بهم گره خورده است، با دستورات و تعابیرات ابالغ شده رفع شود.

         ریشه عمیق مشکالت اصفهان و دولت تازه کار

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود: مسئوالن مربوطه در 
وزراتخانه های مختلف بر اساس قانون و عدالت در حوزه های باالدستی و 
پایین دستی باید تصمیم بگیرند؛ چیزی جز قانون در مورد حوزه های آبریز 
زاینده رود اجرا نخواهد شد و عدالت در حوزه های پایین و باال و همجوار 
اجرا می شود و از مردم و جوانان خواستار هستم که شرایط داخلی کشور 

را در نظر بگیرید..
کنــون دولت تــازه کار داریم و ریشــه مســائل  وی خاطر نشــان کــرد: ما ا
اصفهان به سی سال گذشته بر می گردد و انتظار نداشته باشید که این 
مشــکالت قدیمی طی ســه ماه حل و فصل شــود و بحث کمبــود آب، 
تنها مسئله اصفهان نیست بلکه در سطح ملی، منطقه و حتی سطح 

جهانی مطرح است.
         نگذارید سوابق درخشان اصفهان خدشه دار شود

سرلشکر صفوی تصریح کرد: واقعیت این است که ما با بحران خشکسالی 
روبرو هستیم و برای سایر کشورهای منطقه هم پیش بینی شده است اما 

در اصفهان این بحران جدی تر و کم کاری شده است.
وی یــادآور شــد: از مــردم می خواهــم کــه نگذارید ســوابق درخشــان و 
کاری های مردم اصفهان در اثر این حوادث توسط رسانه های بیگانه  فدا
خدشه دار شود، مردم بسیار هوشیار و وفادار هستند و همیشه سخنان 

رهبر معظم انقالب را در مورد اصفهان گوشزد کنید.

اعتبارات مرمتی اصفهان افزایش می یابد.
وزیــر میــراث فرهنگی صنایــع دســتی و گردشــگری در 
نشســت با فعاالن صنایع دســتی اصفهان بــه برگزاری 
جلســه با رییس جمهــور پیــش از ورود بــه  اصفهان اشــاره کــرد و گفت: با 
موافقت رئیس جمهور، اعتبارات مرمتی آثار تاریخی اصفهان سال آینده 

افزایش خواهد یافت.
عزت اهلل ضرغامی از وجود دو هزار اثر از بین ۳۵ هزار اثر تاریخی ثبت ملی کشور 
در استان اصفهان خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت بودجه ی مرمت 
آثار تاریخی، به این نتیجه رسیدیم که بودجه های کنونی، به هیچ عنوان، 

کفاف حفاظت از این آثار ارزشمند را نمی دهد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی به اینکه ایــران از نظــر درآمد صنعت گردشــگری از همه 
کشور های حوزه خلیج فارس عقبتر است، اشاره کرد و گفت: ۶ میلیارد دالر در بهترین شرایط کشور قبل از 
کنون  کرونا رقم باالیی در مقابل ۱۰۰ میلیارد اسپانیا نیست. وی به موضوع بیمه هنرمندان اشاره کرد و گفت: ا

در حال تفکیک هستیم؛ می بایست بررسی شود در اصفهان چه تعداد بیمه نیستند؟
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر تاسیس بازارچه مناسب برای فروش صنایع دستی در 
کید کرد و گفت: در حال حاضر، شیک ترین بازارچه در موزه فرش تهران برای این کار در نظر  سراسر کشور تا

گرفته شده که در بهترین جای تهران است و مراجعان بسیاری دارد.

کید بر کاربردی شدن صنایع دستی گفت: هر چند صنایع تزئینی  وی با تا
گر بخواهیم مانند کشور  هم مهم اســت و من آن ها را نفی نمی کنم، ولی ا
چین، صنایع دستی کشور را به دنیا صادر کنیم، ابتدا باید کاربردی باشد، 

بسته بندی خوب داشته باشد و برند سازی شود.
کید بر اینکه بایــد در دنیا برند صنایع دســتی ایران  عزت اهلل ضرغامی بــا تا
معروف شود، گفت: در جهان، ۲۶ اثر ثبت جهانی دارند که دو مورد از آن ها 
متعلق به اصفهان و دو مورد دیگر مشــترک اســت؛ به عنوان مثال، فرش 
کاشان یک سبک جهانی شده، پس این برند اســت که باید در تمام دنیا 

معروف شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه باید در بخش 
صنایع دستی کاربردی، ایده و پیشنهاد داده شود، گفت: در شرایط اقتصادی فعلی برخی مردم پول نان شب 
گر پول به دست بیاورند نان می خرند و در نتیجه صنایع دستی تزئینی از سبد خرید تعداد زیادی از  ندارند و ا

خانواده ها حذف می شود و باید روی صنایع کاربردی مانور بیشتری داده شود.
وی، تامین مواد اولیه مناسب برای هنرمندان را امری ضروری دانست و گفت: باید فلزات گرانبها از جمله 
طال، نقره و مس را که مواد اولیه بیشتر صنایع است، با یک مدیریت صحیح در صنف صنایع دستی با قیمت 
مناسب در اختیار هنرمندان بگذاریم و هنرمندان با مواد اولیه با کیفیت و ارزان تولیدات خود را تهیه کنند، 

اما باید مواظب دالالن باشیم که از این فلزات یارانه ای که متعلق به هنرمندان است سوء استفاده نکنند.

مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری متــرو تهران و 
 UIC۵۴ حومه از ساخت و تحویل ۵۰۰ تن ریل
برای نخســتین بار در کشــور توسط ذوب آهن 
اصفهــان، مطابــق بــا اســتاندارد بین المللی بــرای اســتفاده در 

خطوط درون شهری این ناوگان خبر داد.
مهدی شایسته اصل با بیان اینکه برای تعمیرات و نگهداری 
خطوط مترو، شــرکت بهره برداری مترو ســاالنه به ۵۰۰ شــاخه 
ریــل UIC۵۴ نیــاز دارد، گفــت: تولید ایــن ریــل در ذوب آهــن 
اصفهــان در شــرایط تحریــم، یــک اقــدام بســیار ضــروری و 
استراتژیک برای توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری است.
وی تصریح کرد: کمبود نقدینگی و تحریم ها مانع ورود ریل شد 
که با تولید ریلUIC۵۴ براساس استانداردهای بین المللی و با 

کیفیت مطلوبی، خودکفایی در این بخش را شاهد هستیم.
مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه با اشاره به اینکه قبال ریل مترو از اتریش 
وارد می شد، خاطرنشان کرد: با شــدت گرفتن تحریم ها، به ناچار واردات ریل از کشورهای روسیه 

و ترکیه انجام شــد که از کیفیت مطلوب برخوردار نبود و هزینه 
تعمیر و نگهداری را نیز افزایش داد.

کــرد: تولیــد ریــل در ذوب آهــن اصفهــان نه تنهــا  وی اظهــار 
صرفه جویی اقتصادی دارد و مانع خروج ارز از کشــور می شود، 
بلکه دغدغه ما را برای تامین ریل از بین برده و وابستگی حمل 

و نقل ریلی را به سایر کشورها کاهش می دهد.
شایســته گفــت: ریلــی ذوب آهــن اصفهــان، پــس از کنتــرل و 
بازرســی، برای متروی تهران که حجــم باالیی از مســافر را دارد 
و از حساســیت ویژه ای برخوردار است، ارســال شده و مطمئنا 
استفاده مترو تهران از تولیدات داخلی، سایر کالنشهرها را هم 
که دارای متــرو هســتند برای اســتفاده از ایــن نوع ریــل ترغیب 

می کند.
 ۶۰E۱ به گفته مدیرعامل شــرکت بهــره برداری مترو تهــران و حومه، برای نخســتین بار از ریــل ملی
ذوب آهــن اصفهان برای تعمیــر و نگهداری خط ۵ مترو تهران و حومه اســتفاده شــد کــه از کیفیت 

بسیار مطلوبی برخوردار است.

سرلشکر صفوی: 

کشاورزان بسیج شده اند کشور برای اقدام عملی حقوق  کارگزاران  همه 

افزایش بودجه مرمتی اصفهان از سال آینده 

ریل ذوب آهن اصفهان به متروی تهران رسید

خبر

خبر

خبر

رئیس فضای سبز فوالد مبارکه 
ح کرد؛ مطر

فضای سبز فوالد مبارکه 
پیشتاز آبیاری قطره ای 

در کشور

آب آشامیدنی 
گلپایگان سالم است شهر 

کاهش ۲۵ درصدی 
کشت سیب زمینی 

در چادگان
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رییسپلیسراهفرماندهیانتظامیاستاناصفهان:

قطع سامانه سپهتن اتوبوسرانی 
برون شهری اصفهان 

رییــس پلیــس راه فرماندهــی 
اصفهــان  انتظامی اســتان 
بــه  ســپهتن  ســامانه  گفــت: 
عنوان مهمترین ابــزار کنترل ناوگان اتوبوســرانی 
برون شــهری از ۶ ماه گذشــته تا کنون قطع شده 

است. 
ســپهتن، ســامانه پایش و نظارت هوشمند تردد 
نــاوگان حمل و نقل جاده ای اســت کــه به کنترل 
رانندگان حین رانندگی و نظارت بر عملکرد آن ها 

کمک می کند.
ع رییس پلیــس راه فرماندهی  ســرهنگ اصغر زار
انتظامی اســتان اصفهــان در کمیســیون ایمنی 
راه هــای اســتان در ســالن جلســات اســتانداری 
اصفهان، با بیان اینکه قطع سامانه سپهتن یکی 
از دالیل اصلــی افزایش تصادف هــای اتوبوس ها 
در ۲ ماهه گذشته محسوب می شود، گفت: این 
سامانه از ۲ ماه گذشته بصورت کامل قطع شده 
است و پلیس در این مدت هیچ ابزاری برای کنترل 

اتوبوس ها در اختیار ندارد.
وی گفت: ۲ عامل برای کنتــرل تخلفات رانندگی 
کــه یکــی از آن هــا قانــون و دیگــری  وجــود دارد 
ابزار های در اختیار اســت که بدون این امکانات، 
کنتــرل همــه راننــدگان توســط پلیــس امــری غیر 

منطقی و غیر ممکن است. 
رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامی اســتان 
اصفهان با اشــاره به حضور نماینده دادستان در 
جلسه امروز و لزوم توجه به این مساله، گفت: جان 
مردم ارزشــمند اســت و بعنوان رییس پلیس راه، 
مدعی در استان اصفهان هســتیم و انتظار داریم 

که قانون در این زمینه اقدام الزم را انجام دهد.
ع گفت: هر گونه قصوری در این زمینه  سرهنگ زار

متوجه پلیس راه است، پذیرا هستیم.
وی بــا اشــاره بــه ســخنان راننــدگان اتوبــوس و 
خودرو های سنگین، گفت: عبور این خودرو ها از 
باند سوم آزادراه ها ممنوع است، اما بدلیل خرابی 
آسفالت در باند های اول و دوم، جریمه عبور از این 

باند را به جان می خرند تا خسارتی به خودرو آن ها 
وارد نشود.

رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامی اســتان 
گفــت: یکــی از موارد ایجــاد خطــر در  اصفهــان 

آزادراه ها حرکت در الین سوم است.
وی گفت: پلیس بطور قاطع و با قدرت با اینگونه 

تخلفات رانندگان برخورد می کند.
عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون  همچنیــن 
استانداری اصفهان در این جلســه گفت: خرابی 
ســامانه ســپهتن موضوع مهمی و غیر قابل قبول 
است که شورای تامین اســتان باید با این مساله 

برخورد کند.
مهران زینلیان با بیان اینکه باید جوابگوی مردم 
باشیم گفت: خرابی این سامانه از مدت ها پیش 

تا کنون قابل قبول نیست.

وی گفت: در صورتیکه اینگونه موارد رعایت شود 
بطــور حتــم تعــداد تصادف هــا و تلفــات رانندگی 

کاهش پیدا خواهد کرد.
زینلیان گفت: کنترل ســالمت راننــدگان باید غیر 
از مــوارد معمــول، بصــورت تصادفــی انجام شــود 
و ایســتگاه هایی برای ایــن کار در مقاطع مختلف 

راه ها پیش بینی شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان نیز گفت: ۹ نفر از هموطنان ما در تصادف 
اتوبوس و تریلر که این هفته  در آزادراه کاشان - قم 

اتفاق افتاد، جان خود را از دست دادند.
مهدی خضری با بیان اینکه جلســه فــوق العاده 
کمیسیون ایمنی راه های استان با حضور معاون 
عمرانی اســتانداری و مدیــران آزادراهی اســتان و 
دیگر اعضا تشکیل شد، گفت: با توجه به اهمیت 

موضوع و ضرورت کاهش تصادفات در محور های 
آزادراهی مقرر شــد که شــرکت های آزادراه استان 
نســبت به تغییر وضعیت روفوژ میانی از گارد ریل 
بــه نیوجرســی اقــدام کننــد کــه مصوباتــی در این 

زمینه انجام شد.
وی گفــت: مقــرر شــد تــا یــک هفتــه آینــده طــرح 
کل  زمان بنــدی اجرای ایــن پــروژه را بــه اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان 
کننــد تــا پیگیری هــای الزم را از طریــق  اعــالم 
اســتانداری انجام دهیم تا اینگونــه تصادف ها در 

جاده ها و آزادراه های استان کاهش پیدا کند.
اســتان اصفهــان دارای ۱۱ هــزار و ۵۰۰ کیلومتــر راه 
است که بدلیل موقعیت خاص آن در مرکز بعنوان 
چهار راه ترانزیت بار و مسافر کشور، رتبه اول حمل 

بار و رتبه سوم حمل مسافر را داراست.

خبر

فرماندار شهرســتان اردســتان گفت: متاســفانه با 
کاهش موالید در شهرستان اردستان روبرو بوده ایم 
و ثبت والدت ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته کاهش داشته است. 
حمیدرضا تاملی فرماندار شهرستان اردستان در جمع خبرنگاران گفت: 
طبق اطالعات اداره ثبت و احوال شهرستان اردستان در خصوص ثبت 
وقایع حیاتی چهارگانه والدت، وفات، ازدواج و طالق در شهرستان در 
هشت ماه امسال  و مقایسه آن با مدت مشابه آن در سال گذشته شاهد 
افزایش ۲۳ درصدی نرخ ازدواج با ۱۵۹ ثبت ازدواج در سطح شهرستان 

اردستان بوده ایم.
وی گفــت: موضــوع طــالق هم کــه یکــی از آســیب های اجتماعــی در 

تمام جوامع اســت با ۱۵ درصد کاهش طالق در هشــت ماه امسال در 
شهرستان اردســتان مواجه بودیم که تعداد طالق ثبت شــده در این 
هشــت ماه ۸۰ مورد بوده اســت و در خصوص دو واقعه دیگــر والدت و 
وفات باید گفت متاسفانه با کاهش موالید روبرو بوده ایم و ثبت والدت 
در شهرستان ۱۶ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نشان می دهد که این موضوع زنگ خطر جدی کاهش جمعیت را به 

صدا در آورده است.
فرماندار شهرستان اردستان گفت: امیدوارم با توجه به قانون جدید 
جمعیت که از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی ابالغ شد بتوانیم 
با فعال کــردن سیاســت گذاری های مختلــف و متنوعی که در مســیر 
اجرای این قانون پیش بینی شده است در جهت افزایش نرخ زاد و ولد 

و والدت در شهرســتان اردســتان گام موثری را برداریم که به زودی در 
جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی و خانواده شهرستان با موضوع بررسی 
سیاست های جمعیت شهرستان تشکیل خواهیم داد تا نسبت به ابعاد 

مختلف این قانون دستگاه های مختلف آشنایی الزم را پیدا کنند.
وی گفت: در خصوص پدیده وفات شاهد چهار درصد افزایش وفات 
در شهرســتان اردســتان بوده ایم که با ۳۳۲ مورد وفات ثبت شــده در 
ســال ۱۴۰۰ طبعا با توجه به ســالمندی شهرستان اردســتان موضوع 
کید مجددی دارد تا در خصوص  قابل پیش بینی است و این موضوع تا
موضوع جمعیت هم بحث جمعیت آوری و زمینه سازی بازگشت مردم 
به شهرستان مهاجرت معکوس را فراهم کنیم و هم تشویق و ترغیب 

کید داشته باشیم. زوج های جوان به فرزند آوری و تعدد بارداری ها تا

خبر

رئیس جمعیت هــالل احمر شهرســتان اصفهان 
گفت: به مناســبت روز جهانی داوطلــب و با هدف 
خدمت رسانی و ارتقاء سطح سالمت خانواده ها، 
کاروان ســالمت جمعیــت هالل احمــر اصفهان به 
محالت محروم و کم برخوردار شهر اصفهان سرکشی 
کردند. شــهریار انصاری طــادی در خصــوص اعزام 
کاروان های سالمت به نقاط محروم و کم برخوردار 
شــهر اصفهــان، اظهــار کرد: ایــن کاروان هــا تبلــور 
خدمت رسانی صادقانه و تالش خالصانه داوطلبان 
هالل احمر است که با پشتکار همواره در امر کمک به 
بیماران نیازمند و خانواده های بی بضاعت پیشتاز 
بوده و خدمات داوطلبانه را با اهداف بشردوستانه 
و بــدون هیچ گونــه چشمداشــتی بــه همنوعــان و 
اقشار نیازمند جامعه ارائه می دهند. وی افزود: به 

همت خانه هالل ملک شــهر و هماهنگی صورت 
گرفته با شــهرداری منطقــه ۱۲ به مناســبت هفته 
داوطلــب،کاروان ســالمت جمعیــت هالل احمــر 
اصفهان با هدف کمک به بیماران نیازمند و ارتقای 
ســطح ســالمت خانواده هــا به محــالت محــروم و 
کم برخوردار ناصرخسرو و امیرالمومنین ملک شهر 
اعزام و در فرهنگسرای امیرالمومنین استقرار پیدا 

کرد.
         ارائه خدمات رایگان پزشکی و پیراپزشکی

رئیس جمعیــت هالل احمر شهرســتان اصفهان 
کنان این منطقه از خدمات  کید کرد: ۴۰۷ نفر از سا تا
رایگان پزشکی و پیراپزشــکی این کاروان بهره مند 
شــدند و ۱۰۱ نفر توسط پزشــکان داوطلب، ویزیت 
رایگان شــده و ۵۰ نفــر نیز از خدمات دندانپزشــکی 

استفاده کردند.
وی خاطرنشــان کــرد: ۱۶۰ نفــر از بانوان به وســیله 
پزشکان متخصص زنان و کارشناسان مامایی این 
کاروان ســالمت ویزیــت شــده و خدمــات دریافت 
کردند و ۲۸ نفر از خدمات شنوایی سنجی بهرمند 
شــدند همچنین از ۶۸ نفر به وســیله کارشناسان 
ارتوپدی فنی، تست صافی کف پا و انحراف ستون 

فقرات گرفته شده است.

۶۰۰ ســری اقالم اصلی جهیزیه امروز به نوعروسان 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره ( استان 

اصفهان اهدا شد. 
مصطفی خاکسار قهرودی قائم مقام رییس کمیته 
امداد امام خمینی )ره( در مراسم اهدای ۶۰۰ سری 
جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( اصفهان با اشــاره به اینکه حدود 
پنــج میلیون نفــر مددجــو در سراســر کشــور تحت 
پوشش این نهاد هستند، گفت: بخش زیادی از این 
افراد تحت پوشش را زنان سرپرست خانوار و فرزندان 
آن ها تشکیل می دهد که توانایی اداره کردن زندگی 
را به تنهایــی ندارند. وی گفت: ما معتقدیــم نوع و 
شیوه تهیه کاال برای جهیزیه مهم است و هر چه قدر 
خیران آورده داشته باشند کمیته امداد هم کمک 

می کند تا این سیر مستمر تأمین شود.
قائم مقام رئیس کمیته امدادامام خمینی )ره( درباره 
آمار تعداد جهیزیه های اهدایی به نوعروسان تحت 
پوشش تصریح کرد: آمار جهیزیه از دست ما خارج 
اســت، زیرا تعداد زیادی از گردونه خارج و تعدادی 
وارد می شــود، امــا تأمین جهیزیــه در اســتان ها در 

حال انجام است.
وی گفت: هدف اصلی ما کمک به مردم است و هر 
جا کمک خود مردم و خیران باشــد، کمیته امداد 
هم به میدان آمده اســت، اما در تأمین جهیزیه به 
همان میــزان که خیــران اهــدا می کنند بــه همان 
کز تولید  میزان نیز کمیته امــداد با یک ســری از مرا
ارزان قیمت تعامل و هماهنگی و بخشی از جهیزیه 

را تأمین می کند.
ع مدیرکل کمیته امداد  در ادامه این آیین کریم زار
امام خمینی )ره( استان اصفهان با اشاره به اینکه 

مجموعه کمیته امداد دراســتان اصفهان ۱۰۰ هزار 
حامی خیر دارد، گفت: بسیاری از شرکت های بزرگ 
و خیــران در پــی مســئولیت اجتماعــی، از افرادکم 

بضاعت حمایت می کنند.
وی گفت: هم اینک هــزار و ۲۰۰ نو عــروس در نوبت 
دریافت جهیزیه داریم که امروز ۶۰۰ سری جهیزیه با 
ارزشی بیش از ۱۸ میلیارد تومان به نوعروسان تحت 

پوشش کمیته امداد اهدا شد.
مدیرکل کمیتــه امــداد امام خمینــی )ره( اســتان 
اصفهــان گفت: ایــن کمــک جهیزیــه با همــکاری 
شــرکت های صنعتــی و نیــز ســایر خیــران بــا تهیه 
یخچال، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، تلویزیون 

و اجاق گاز تهیه شده است.
وی در بخشی از صحبت های خود با اشاره به اینکه 
بیش از پنج هــزار و ۴۰۰ فرزند خانــواده امداد تحت 
حمایت یکی از شرکت های تولیدی قرارگرفته اند، 
گفت: ایــن مجموعه بیــش از چند میلیــارد تومان 
به صورت مستقیم به این فرزندان تحت پوشش و 

نیز تهیه مایحتاج خانواده کمک کرده است.
ع گفــت: یکــی از خیران در ســال گذشــته بیش  زار
از یک هــزار و ۵۰۰ تبلــت بــه دانش آمــوزان خانواده 

امداد اهدا کرد.

رئیس مرکز آمــوزش فنی و حرفه ای شهرســتان 
اردستان گفت: تمام کالس های آموزشگاه های 
فنــی و حرفــه ای به صــورت حضــوری و رعایــت 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود. 
حســن قاســمی اظهار کرد: سیاست ســازمان 
گــذاری آموزش های فنی و  فنی و حرفــه ای، وا
حرفه ای به بخش خصوصی و برون سپاری بود 
کنون مجوز ۲۱ آموزشگاه خصوصی فنی و  که تا

حرفه ای صادر شده است.
وی بــا بیان اینکــه بــرای صــدور مجوزهــای 
آموزشــگاه های خصوصــی فنــی و حرفــه ای 
هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد، گفت: تمام 
آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای زیــر نظــر مرکز 
فعالیت می کننــد و تا پایان ســال تحــول بزرگی 
اتفاق می افتد و بسیاری از کالس های آموزشی 

تخصصی تر خواهد شد.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان 
اردستان، گفت: آموزشگاه های فنی و حرفه ای 
دارای تعرفــه مشــخص اســت و نظارت بــر آنها 
توسط بازرسان فنی و حرفه ای صورت می گیرد 
و آموزشگاه ها موظف هستند از مربیان مجرب 

و دارای تحصیالت مرتبط استفاده کنند.
قاســمی تصریح کــرد: بــا توجــه به اینکه بخش 
عمــده آموزش هــای فنــی حرفــه ای به صورت 

عملــی اســت و شــیوع کرونــا و بــه دنبــال آن 
تعطیلی کالس هــای عملی، حــدود ۷۰ درصد 
از کالس های فنی و حرفه ای بخش خصوصی 
را تحت تأثیــر قــرار داد، ولــی بــا توجــه به اینکــه 
وضعیت ویروس کرونا در حال بهبودی اســت 
کالس هــای فنــی و حرفــه ای نیــز در وضعیــت 

بهتری قرار دارند.
کنــون ۲۵ درصــد از هنرآمــوزان  وی افــزود: ا
فنی و حرفــه ای در آموزشــگاه های خصوصی 
فعالیــت می کننــد و یــک ســال گذشــته این 
آموزشگاه ها حدود ۲۵۰ گواهی پایان آموزشی 

صادر کردند.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان 
اردســتان بــا بیان اینکــه متأســفانه در زمــان 
شیوع کرونا ما نتوانســتیم بسیاری از کالس ها 
را حضــوری برگزار کنیم و مجبور شــدیم بعضی 
کالس هــا را به صــورت مجــازی برگــزار کنیــم، 
ادامه داد: درســت اســت کــه کرونا بســیاری از 
فرصت هــای مهارت آمــوزی را بــا چالش هایی 
مواجه کرد، اما آموزش تعطیل نشد و توانستیم 
با بهره گیری از آموزش های مجازی تا حدودی 

کمبودها را جبران کنیم.
قاسمی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه به اینکــه 
شهرســتان اردســتان در وضعیت زرد کرونایی 
قــرار دارد، تمــام کالس هــای آموزشــگاه های 
فنــی و حرفــه ای به صــورت حضــوری و رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود.
وی درباره گالیــه خانواده ها دربــاره ادغام مرکز 
فنی و حرفه ای آقایان و بانوان اردستان، گفت: 
کز نداریم  هیچ گونه برنامه ای برای ادغام این مرا
ح کردن این موضــوع در فضای مجازی  و مطر

شایعه است.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان:

کاروان سالمت هالل احمر 
کم برخوردار اعزام شدند به محالت 

اهدای ۶۰۰ سری جهیزیه 
کمیته امداد اصفهان  به نوعروسان تحت پوشش 

خبر

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای اردستان:

کالس های فنی و حرفه ای به صورت حضوری برگزار می شوند

خبر

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، 
نحوه برگزاری مسابقه ملی مهارت را تشریح کرد. 
آرش اخــوان مدیرکل آمــوزش فنــی و حرفه ای 
گفت: سیاست ها در گذشــته این گونه بود که 
مسابقات به طور متمرکز و هم زمان در یک شهر 

برگزار می شد.
وی گفت: اما در این دوره، شهر های مختلفی که 
اعالم آمادگی کردند و با توجه به ظرفیت هایی که 
وجود دارد، مسابقات رشته های مختلف در آن 

شهر ها برگزار می شود. 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
درباره رشته های مختلف این مسابقات گفت: 
مسابقات مهارت فنی و حرفه ای در رشته های 
مربوط به صنایع چوب، تأسیسات الکتریکی، 

طراحی فضای سبز و گل آرایی برگزار می شوند. 
اخوان گفت: رشــته های صنایع چوب شامل 
درودگری، کابینت سازی و نجاری هستند که 

در شهر اصفهان از ۲۷ آذرماه شروع می شود. 
از  برخــی  برگــزاری  علــت  بــا  رابطــه  وی در 
رشــته های این مســابقات در شــهر گلپایــگان 
گفت: مســابقات رشــته تأسیســات الکتریکی 
به دلیــل اعــالم آمادگــی از جانــب بانی ملــی در 
گلپایگان و با مشارکت دانشگاه فنی و حرفه ای، 
در این شهر از هجدهم تا بیست و سوم ماه آینده 

برگزار خواهد شد. 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
گفت: طراحی فضای سبز و گل آرایی نیز به دلیل 
اعالم آمادگی از طرف بانی، شــهرداری و شرکت 

عمرانی فوالدشهر در این شهر برگزار می شود. 
اخوان گفت: پیــش از این رشــته های طراحی 
فضای ســبز و گل آرایی در مکانی برگزار شــده و 
کنون با  پس از دو هفته جمع می شــد، اما هم ا
همــکاری شــهرداری فوالدشــهر، بوســتانی در 
اختیار شــرکت کنندگان گذاشــته خواهد شد 
و پس از اتمام مســابقه، این بوســتان با عنوان 
»بوستان مهارت«به عنوان المان شهری باقی 

خواهد ماند. 
وی با موضــوع تغییر زمــان برگزاری مســابقات 
فوالدشــهر گفت: قــرار بــود مســابقات طراحی 
فضای سبز و گل آرایی در همین ماه برگزار شود، 
اما بنــا به درخواســت ما بــرای همزمان شــدن 
برگزاری این مسابقات با روز درختکاری، شاهد 
برگزاری مســابقات این دو رشــته در ماه اسفند 

خواهیم بود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
بــا اطمینــان از توانایــی برگزیــدگان مســابقات 
مهارتــی گفــت: نخبــگان مهارتــی کــه در ایــن 
مســابقات برگزیده خواهند شــد، بدون شــک 
از ماهرترین افراد هســتند و بانی ها و شرکت ها 
در برخی رشته ها، قول استخدام افراد برگزیده 
را داده انــد. الزم بــه ذکــر اســت منتخبان ایــن 
مسابقات در اردو ها و مسابقات جهانی شرکت 

خواهند کرد. 
اخوان ذکر نکته ای را درباره شرکت در دوره های 
مهارت آموزی الزم دانست و گفت: شهروندان 
کز و آموزشگاه های  توجه داشته باشــند که مرا
معتبر دارای تابلوی فنی و حرفه ای هســتند و 
افرادی که در دوره های برگزار شــده توسط این 
کز شرکت می کنند ابتدا در قرارداد کارآموزی  مرا
کــه بســته می شــود، تمایــل خــود بــه دریافت 

گواهینامه را اعالم می کنند.
وی در پایان گفت: گواهی پایان دوره و حضور در 
کز غیر فنی و حرفه ای می دهند  دوره ای که مرا

معتبر و قابل استناد نخواهد بود.

معاون تهذیــب حوزه اســتان اصفهــان گفت: 
طــالب اصفهانــی پیشــگام و فعــال در عرصــه 
گسترش سالمت هستند.  سید حسین مومنی 
معاون تهذیب حوزه اســتان اصفهــان، گفت: 
اسفند ســال ۱۳۹۸ قرارگاهی جهادی تشکیل 
شد که وظیفه ساماندهی طالب را در  استان به 
عهده داشت. وی گفت: طالب اصفهانی سهم 
به ســزایی در کنتــرل و مدیریت بیمــاری کرونا 
داشتند. آنها در بیمارســتان امین، عیسی بن  
مریم، شــریعتی، الزهرا و بیمارســتان صحرایی 
شــهید صدوقی به صــورت تمــام وقت بــا کادر 
درمان همکاری می کردند. معاون تهذیب حوزه 
استان اصفهان گفت: جوابگویی به همراهان 
کی برای بیماران،  بیمار، گرفتن بسته های خورا
کســیژن خون بیمــاران، کمــک به  ســنجش ا
نیرو های خدماتی و نظافتی بیمارستان، تهیه 
آبمیــوه و حتــی دادن غذا بــه بیمــاران از جمله 

اقدامات گروه جهادی طالب بود.
مومنی گفت: طرح ادیان یکی از طرح هایی بود 

که طالب به شبهات افراد پاسخ دادند.
وی گفت: طرح دیگری با عنوان طرح هجرت 
توســط قــرارگاه انجــام شــد کــه ۲۰۰ هــزار طلبه 
دوره هــای رصــدی، پودمانــی و تربیــت مربــی 

رسانه ای آموزش دیدند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان اصفهان:

شناسایی نخبگان با مهارت
 در مسابقه ملی مهارت 

طالب اصفهانی پیشگام 
در عرصه سالمت 

فرماندار شهرستان اردستان:

کاهش ۱۶ درصدی زاد و ولد در اردستان 

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اسالمی گفت: حاشینه نشــینی در اصفهان روند 
بسیار رو به رشدی داشته و از این لحاظ اصفهان 

رتبه دوم در کشور را دارد. 
عبــاس مقتدایــی نماینــده مــردم اصفهــان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه حاشیه 
نشینی در سایه بی توجهی نهاد ها و دستگاه های 
متولی، در نقاط مختلف کشور روند رو به رشدی 
داشته است. بر اساس سند آمایش، سند توسعه 
شهرستان، گزارش مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری، وبگاه معاونت قوانین و نظارت 
مجلــس و تحقیقات میدانی، حاشــینه نشــینی 
در اصفهــان رونــد بســیار رو به رشــدی داشــته و 

اصفهان رتبه دوم در کشور را دارد.
رییس مجمــع نماینــدگان شهرســتان اصفهان 

گفت: بر اساس گزارشــی مرکز پژوهشها، رتبه اول 
مشکل اصفهان، روند رو به رشد حاشیه نشینی 
است. صحبت های مختلفی با مسئولین دولت 
قبــل در این خصــوص داشــتیم، ولی متاســفانه 
اقدامی نشــد. مطالبــه جــدی از دولــت کنونــی 
داریم کــه در این خصــوص اقــدام الزم را به عمل 
آورد. در همین رابطه تذکری به وزرای راه، کشور 

و کار داده ام.
مقتدایــی گفــت: بایــد هرچــه ســریعتر در ایــن 
خصوص تدبیری شــود و دســتگاه ها در کنار هم 
وظایف خود را انجام دهند. ســازمان بهزیســتی 
نیز بایــد فعاالنه تر عمــل کند. پیگیر این مشــکل 
بزرگ هستیم و درصورتی که دولت اقدام الزم را به 
عمل نیاورد، قطعا از ظرفیت های نظارتی مجلس 

همچون سوال از وزیر بهره می گیریم.

شورای عالی نظام پرستاری کشور در صدد اجرایی 
شــدن قانون به زمین مانده ۱۴ ســاله تعرفه گذاری 
خدمــات پرســتاری برای ایجــاد انگیــزه بیشــتر این 

جامعه است. 
احمدرضــا یــزدان نیــک عضــو شــورای عالــی نظام 
پرســتاری کشــور در خصــوص پیگیــری مطالبــات 
پرستاران گفت: برای پیگیری مطالبات پرستاران در 
چهار محور اساسی تعریف شده و این شورا در تالش 

برای تحقق آن است.
وی گفت: یکی از این محورها، قانون به زمین مانده 
۱۴ ساله از مصوبات مجلس تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری است که متاسفانه اجرایی نشــده و امید 
می رود با توجه به بحران کنونی و ایثارگری پرستاران 
در این دو سال اخیر این قانون پیاده شود تا پرستاران 

با انگیزه بیشتر خدمت کنند.

وی گفت: استخدام پرستاران برای رفع کمبود نیروی 
پرستاری از دیگر محور های مطالبات پرستاران است 
بطوریکه نیروی پرستاری یک سوم استاندارد جهانی 
و یک دوم استاندارد ملی طبق تصویب است و باعث 
فرســودگی پرســتاران ومشــکالت متعدد می شــود 
ومــردم ممکن اســت خدمات مناســب پرســتاری 
را دریافــت نکننــد و امیدواریم بــرای رفع این کمبود 

مسئوالن به وعده های خود عمل کنند.
عضو شــورای عالی نظام پرستاری کشور همچنین 
تبدیل وضعیت نیرو های پرســتاری را از محور های 
درحال پیگیری این شورا دانست و گفت: جمعیت 
کثیری از این پرستاران شــرکتی، طرحی و تبصره ای 
هستند وامنیت شغلی مناسب ندارند که با تبدیل 
وضعیت امنیت شــغلی این قشــر زحمتکش برقرار 

می شود.

خبرخبر

هشدار نماینده اصفهان 
گسترش حاشیه نشینی ها  نسبت به 

کشور  شورای عالی نظام پرستاری 
در صدد تحقق مطالبات پرستاران 
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گپ وگفتی با وزیر میراث در بازارچۀ حسن آباد 

پنجشــنبه،  ظهــر  تــا  تقریبــا 
هجدهــم آذرمــاه، هیچ یــک از 
خبرنگاران حوزۀ میراث فرهنگی 
اصفهــان نمی دانســتند عــزت اهلل ضرغامــی، وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، به 
اصفهان ســفر کرده یا نه؟ و قرار اســت کجــا برود و 

دربارۀ چه چیزی حرف بزند! 
اولین گزارش ها را از حضور وزیــر در اصفهان، یکی 
از فعاالن فضای مجازی منتشر کرد و بعد از اظهار 
گالیۀ خبرنگاران ایســنا و تسنیم، نسبت به ضعف 
همیشگی اطالع رسانی در برنامه های این چنینی، 
از ســوی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
تماسی گرفته و اعالم شد که خبرنگاران می توانند 
ســاعت پنــج بعدازظهــر، حیــن پیــاده روی وزیــر 
میــراث فرهنگــی در بــازار حســن آباد، بــا عــزت اهلل 

ضرغامی دیدار داشته باشند.
 آنچــه می خوانیــد، گزارشــی از این دیدار ســرپایی 

است:
»وضعیــت مرمت مجموعــه آثار تاریخــی فرهنگی 
مــا به هیــچ  وجــه شایســتۀ این ســابقۀ تمدنــی 
نیســت«. این جملــه را خبرنــگار مهــر بیــان کــرد و 
عــزت اهلل ضرغامی گفــت: »بودجــه ۱۴۰۱ آخریــن 
مراحــل تصویبــش را در دولــت گذرانــده اما شــب 
گذشــته علی رغــم فشــردگی حجــم کار به اتفــاق 
آقــای دارابــی، معــاون میــراث فرهنگــی خدمــت 
رئیس جمهور رسیدیم و گزارشی از وضعیت اسفبار 
ابنیه تاریخی و میراثی و گرفتاری های حوزۀ مرمت 
مطرح کردیم. ایشان کامال همراهی داشتند و قرار 
شــد که در بودجه ســال بعد، ردیــف اعتبار مرمت 
افزایــش پیدا کنــد. بخشــی از ایــن افزایــش اعتبار 
لحاظ شــده منتها بعــد از قطعیت رقــم آن را اعالم 
خواهیــم کــرد و ایــن خبــری خــوش بــرای میراث 

فرهنگی است«
او تصریح کرد: »مــا در اصفهان ۲۰۰ بنــای تاریخی 
داریــم کــه ســال ۱۳۹۵ بــرای مرمــت آن پنــج هــزار 
گر این مقدار را با بودجۀ  میلیارد اعتبار الزم بوده و ا
۳۰ میلیاردی اصفهان مقایسه کنید، درمی یابید 
که قابل قبول اســت یــا خیــر. امیدواریــم برای این 
شهر که جایگاه ویژه ای دارد، اقدامات قابل قبولی 

انجام بدهیم«
ضرغامــی، در پاســخ بــه دیگر ســؤال خبرنــگار مهر 
که پیگیــر چندوچــون تفویــض اختیــارات ویژه به 
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان شده بود گفت: 
»از جمله سیاســت های بنده تمرکززدایی و دادن 
اختیار ویژه به استان هاست، به طوری که مدیران 
بتواننــد در محــل تصمیــم بگیرنــد و دائــم نیــاز به 
هماهنگی بــا تهران نداشــته باشــند. اصفهــان از 
مصادیــق جدی ایــن سیاســت در حــوزۀ میــراث 

فرهنگی است«
خبرنگار ایمنا که از وزیر میراث دربارۀ تعیین تکلیف 
مرمت گنبد شــیخ لطــف اهلل پرســیده و خواســتار 
برگزاری یک نشســت با حضور نخبــگان مرمت در 
کل ایران برای بررســی مرمت آن شــده بود نیز این 

پاســخ را از ضرغامی شــنید: »اخیــرا جلســه ای بــا 
نخبگان و پیشکســوتان حــوزه میــراث فرهنگی و 
باستان شناســی و اســاتید دانشــگاه برگزار کردیم 
و هفتــۀ آینده نیــز جلســۀ دوم را بــا تعــداد دیگری 
از نخبــگان برگــزار می کنیــم. هــدف از برگزاری این 
نشست ها استفاده از ظرفیت ارزشمند این اساتید 
اســت و حرف های خوبی که زده می شــود مبنای 
تصمیم گیری هــای ما خواهد شــد. ان شــااهلل این 
جلسات را ادامه خواهیم داد و بعد از جمع بندی 
در عمــل خواهید دیــد کــه در اصفهان چــه کاری 
انجام خواهد شد« وزیر میراث فرهنگی، در ادامه، 
در جمــع خبرنــگاران اعــالم کــرد که بــا دســتور او، 
ساعت بازدید عالی قاپو افزایش پیدا کرده و از این 
پس، گردشــگران می توانند تا ساعت هشت شب 

از این بنا بازدید کنند.
خبرنگار ایســنا، پــس از بازدیــد ضرغامــی از یکــی از 
کارگاه های صنایع دســتی بازارچه حســن آباد از او 
خواســت بازدیدی از امامــزاده جعفــر و همچنین 
حریم درجه یک میــدان امام اصفهان نیز داشــته 
باشد و برای نمونه وضعیت گذر آقا نجفی را ببیند؛ 
گذری که شهرداری اصفهان در کمیته داوری برگزار 
شده برای انتخاب طرح ساماندهی آن، طرح خود 
کنون مشــخص نیست چه  را برگزیده اعالم کرد و ا
تصمیمی برای آن اتخاذ می شــود. خبرنگار ایســنا 
کیــد کرد کــه بافت تاریخــی اصفهان همــواره در  تأ
معرض تهدید برای اجرای طرح هایی ازاین دست 
است و از وزیر میراث فرهنگی  پرسید آیا در برابر این 

زیاده خواهی ها خواهند ایستاد؟
گفــت:  اظهــارات  به ایــن  پاســخ  ضرغامــی در 
»موضوعــات مشــابه این چنینی که انجــام برخی 
فعالیت هــای عمرانــی و خدماتی در شــهر اســت و 
با قوانین میــراث فرهنگی و حریم هــا تعارض پیدا 
می کنــد مســئله جدیــدی نیســت. سال هاســت 

که این مسائل وجود دارد و موضع ما حفظ میراث 
فرهنگی به عنوان هویت و شناسنامه ملت است، 
همان ملتی که می خواهیم به او خدمات بدهیم 
و حفظ میراث تمدنی جزو حقوق اولیه آن هاست. 
مــا در اصولمــان معاملــه نمی کنیــم. میــراث یــک 
مجموعه کارشناســی دارد که باتجربه ای طوالنی 
گر در جایی مسئله  بر اساس آیین نامه های دقیق ا
خاصی پیش بیاید به صورت موردی آن را بررسی 
می کنند و پیشنهادات کارشناسی خود را می دهند 
تا برخی معضالت حل شــود. آنچه مهم است این 
است که همۀ این ها ذیل حفظ میراث فرهنگی در 
همۀ شرایط باشــد. دربارۀ پروژه گذر آقا نجفی نیز 
هنوز مطالعه نکرده ام و بعد از بررسی آن را پیگیری 

خواهم کرد«
خبرنگار ایســنا از وزیــر میــراث فرهنگــی خواســت 
کــه نهایــت دقــت را در انتخــاب مدیــرکل میــراث 
فرهنگی اصفهان داشته باشد و مرعوب تهدیدها و 
سفارش ها نشود. ضرغامی دراین باره گفت:»حتما 
مدیرکل میراث باید اولین محافظ و پاسدار جدی 
میراث فرهنگی باشد و این اولین شرط است. من 
هیچ وقــت در عمــرم مرعــوب هیچ کس نشــده ام. 
ما دنبال بهترین آدمی هســتیم که در این شرایط 
اصفهان بتواند بر اساس سیاست های ما بهترین 
کارها را انجام بدهد و بر اساس راهبردها عمل کند«
در این حین او به یکی از کارگاه های صنایع دستی 
وارد شــد و در پاســخ بــه هنرمنــدی کــه از ســختی 
دسترســی به مســئوالن گالیه داشــت اظهار کرد: 
»هفتــۀ آینــده یــک مالقــات خــاص بــرای شــما و 
خانم محمودیان، معــاون صنایع دســتی در نظر 
گرفته می شــود، هزینــۀ حمل ونقــل و اقامت یک 
شــبۀ شــما در هتل الله نیز بر عهده ماســت. شما 
می توانید به نمایندگی از دیگر هنرمندان با ایشان 

گفت وگو کنید«

بعــد از خــروج ضرغامی و هیئــت همــراه او از کارگاه 
صنایع دســتی، خبرنگار ایمنا به وزیر گفت: حتما 
یکی از اهداف شــما برای ســفر به اصفهان بررسی 
وضعیــت فرونشســت اســت. زاینــده رود بــرای 
اصفهان فقط یــک رودخانه نیســت و فقدان این 
رود موجــب آســیب رســیدن بــه بناهــای تاریخی 
ارزشمند شهر شده است. این نگرانی، جدی ترین 
نگرانی دوستداران میراث فرهنگی اصفهان است. 

به نظر شما در این خصوص چه باید کرد؟
او پاســخ داد: »هــم خشک ســالی و هــم ســایر 
پدیده های جوی یکی از حوزه های تأثیرگذاری شان 
که خیلی هــم مهم اســت و بــرای مــا اولویــت دارد، 

بناهای تاریخی است. 
من در این سفر آخرین وضعیت را بررسی می کنم، 
اطالعات الزم را می گیرم و در بخشی که به ما مربوط 
است در حد وسع سعی می کنم کاری که الزم است 
انجــام بدهــم. در مســئله فرونشســت اســتحکام 
بخشــی خیلــی مهــم اســت و بایــد پایــداری بناها 
مقابل این آسیب ها حفظ شود. برای بخش های 

دیگر نیز بقیه باید تصمیم گیری کنند«
ضرغامی به محض ورود به یکی از سراهای بازارچه 
حســن آباد گفت: »عجب جای خوبی« و از یکی از 
هنرمندان صنایع دســتی که همــراه جمعی دیگر 
دور او حلقه زده بودند این طور پاسخ شنید: »مکان 
خبه س ولی خرابه س، شیش ساله س اینا میریم 
میگیم، شهرداری میگد اوقاف بیاد، اوقاف میگد 

میراث بیاد«
وزیر میراث فرهنگی خطاب بــه خبرنگاران گفت: 
»چون دلتــان به حــق خیلی می ســوزد، گزارشــی 
از اینجــا تهیــه کنیــد و بــه مــن و مســئوالن بدهید 
تــا ببینیــم چــه بایــد کــرد کــه هــم قوانیــن میراث 
به درستی رعایت شود و هم سرویس و خدمات به 

هنرمندان داده شود«

ک« شــامل  مجموعه »پنج پژوا
کتاب هــای "ســارویه"، "لیلــت، 
و  "خودزنجیــری"  دیگــری"، 
"گنجشگ های پاییز" در کتابخانه مرکزی اصفهان 

رونمایی شد.
ابراهیم اسماعیلی اراضی در آئین رونمایی از آثار پنج 
ک اظهار کرد: پنج مجموعه در یک روز منتشر  پژوا
شــده که این موضوع برای اهل هنر جذاب اســت 
گر این برنامه ها ادامه داشــته باشــد قطعا شاهد  و ا
اتفاقات خوبی خواهیم بود البته ویرایش این پنج 
مجموعه با مشکالتی مواجه بود، اما در کل این آثار 

آراسته بودند.
وی با اشــاره به کتاب "ســارویه" اثر "لیال معصومی" 
ادامه داد: عاطفه و سواد شاعرانه در این مجموعه 
در کنارهم قرار گرفتند البته این کتاب بعد از سال ها 
چاپ شد که از نظر من این مجموعه ای دو دفتری 
است؛ خوشحالم که در این کتاب متن ها این طور 
به یکدیگر پیوند خــورده اســت. در ایــن مجموعه 
ما با انگیزه اصیل مواجه هســتیم و همه شعرها در 

راستای خود دارای یک انگیزه اصیل هستند.
این شاعر و منتقد تصریح کرد: کتاب "خود زنجیری" 

اثر "حمیده رضایی" از دیگر کتاب های این مجموعه 
بود که این کتاب از لحاظ یکدســتی نمره باالیی را 
می گیرد و بهتر از چهار مجموعه دیگر است. در این 
اثر لذت های متنی را شاهد بودیم که این موضوع، 

کتاب را مانند یک داستان دنبال کرده بود.
وی افزود: اشعار این مجموعه مانند یک نمایشنامه 
بود و تمامی شعرها به یکدیگر مربوط بودند و همین 
موضوع این اثر را جذاب کرده بود. شاعر در برخی از 

موارد از امکانات اضافه تر استفاده کرده است که این 
کار، نقطه قوتی دیگر در این اثر است.

اسماعیلی اراضی با اشاره به کتاب "گنجشگ های 
پاییز" اثر "اعظم سعادتمند" خاطرنشان کرد: هربار 
با شــعرهای این شــاعر مواجه می شــوم بــه قدرت 
او در ســراییدن شــعر پی می بــرم. قوی ترین نقطه 
قوت این مجموعــه، ســادگی آن بود کــه از نظر من 
"اعظم سعاتمند" به بهترین شکل توانسته اشعار 

را بنویسد؛ همچنین در مضمون پردازی ها شاهد 
سادگی هستیم و گاهی به عناصر نگاه های مختلفی 

شده است.
این شاعر و منتقد با اشاره به کتاب دیگری اثر "مریم 
رزاقی" گفت: این مجموعه شامل ردیف هایی است 
که شاعر خود را مکلف به نوشتن آن کرده است ؛ این 
مجموعه ادعایی برای پیشنهاددهنده بودن ندارد 
که شاعر فقط سعی دارد شعرهای موردنظر خود  چرا
را بنویسد تا همچنان شعر نوشته باشد. البته در این 
مجموعه شاهد اصیل بودن هستیم که این موضوع 

از نکات مثبت این اثر است.
اسماعیلی اراضی اظهار کرد: کتاب "لیلت" که شاعر 
آن "ســیده تکتم حســینی" بــوده اســت از کلماتی 
اســتفاده کرده کــه موضوعــات مختلفــی را احضار 
می کنــد پس ایــن موضوع نشــان می دهــد که این 
شاعر توانمندی های زیادی دارد که باید به آن توجه 
کند. این مجموعه یک مجموعه ی تجربی است که 
دقیقا همین موضوع نقطه قوت این کتاب است. با 
توجه به نگرانی هایی که در جامعه افغانستان وجود 
دارد این کتاب توانسته صدای این افراد را به گوش 

مردم برساند.

فیلم ســینمایی »بی سرزمین« 
ج  ســومین ســاخته بلنــد "تــور
اصالنی" در بخــش رقابت اصلی 
هشتمین جشنواره بین المللی فیلم »جاده ابریشم« 
در کشور چین به نمایش در می آید و برای »جایزه راه 

ابریشم طالیی« کاندید شده است. 
فیلــم ســینمایی »بــی ســرزمین« به نویســندگی، 
کارگردانی و تهیه کنندگی تورج اصالنی، تولید کمپانی 
ســینمایی »ماد مووی« در جدیدترین و ســومین 
کران جهانی خود، در بخش رقابتی اصلی هشتمین  ا
دوره جشنواره بین المللی فیلم »جاده ابریشم« در 

شهر فوژو در کشور چین روی پرده می رود.
در این رویداد سینمایی برای نخستین بار، »جایزه 
راه ابریشم طالیی« به برندگان بخش های مختلف 

رقابتی از جمله؛ بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، 
بهترین کارگردانی اول، بهترین بازیگر زن، بهترین 
بازیگر مرد، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلمبرداری، 
بهترین موسیقی فیلم، بهترین جلوه های بصری، 

بهترین مستند و بهترین انیمیشن اهدا می شود.
پخش بین المللی این اثر سینمایی، به عهده شرکت 
»تصویر گستر الهه پارسی« )الی ایمیج( به مدیریت 

الهه نوبخت است.

جشــنواره بین المللــی فیلــم »جــاده ابریشــم«، بــا 
ریاست هیئت داوران »هوانگ جیانشین«کارگردان 
سرشــناس چینــی و بــا نمایــش بیــش از ۱۰۰ اثــر از 
کارگردانان کشورهای جهان در بخش های مختلف 
از جمله؛ بخش »رقابتی اصلی«، بخش »پانوراما«، 
بخش غیررقابتــی، بخــش »بازارهای فیلــم« و … از 
هفدهــم آذرماه آغازشــده و تــا ۲۱ آذر ماه جــاری )۱۲ 
دسامبر ۲۰۲۱( در شهر فوژو در کشور چین ادامه دارد.

در فیلم سینمایی »بی سرزمین« سومین ساخته 
بلند تورج اصالنی کارگردان نوگرای سینمای ایران؛ 
ترکیبــی از بازیگــران سرشــناس کشــورهای ترکیه، 
ســوریه، عــراق و اقلیــم کردســتان در آن، بــه چهــار 
زبان کــردی، ترکی، عربــی و فارســی به ایفای نقش 

پرداخته اند.

ک رونمایی شد مجموعه پنج پژوا

فیلم "بی سرزمین" نامزد جایزه راه ابریشم طالیی شد

گزارش

کتاب

سینما

همزمــان بــا میــالد حضــرت زینــب کبــری )س( و 
گرامیداشت سالروز شهادت »مرتضی قربان زاده«، 
کتاب »دفترچه نیم ســوخته« از ســوی انتشارات 

روایت فتح وارد بازار نشر شد.
ایــن کتــاب، حکایــت ســربازی اســت کــه دوران 
خدمــت ســربازی اش مقــارن با جنــگ تحمیلی 
می شــود. او که تمــام تالشــش در ابتــدا بــه اتمام 
رســاندن این دو ســال خدمت و بازگشت به شهر 
و خانــواده اش اســت، در خــالل پیش آمدهــای 
مختلف، حس میهن پرستی اش بیدار می شود و 
برای دفاع از انسانیت و مرزهای کشورش جانانه به 

صحنه نبرد می رود....
کتــاب »دفترچــه نیم ســوخته« در حقیقــت از 
روزنوشت های »شهید مرتضی قربان زاده« تهیه 
و به همت »ســیده خدیجه مدنی« تألیف شــده 

است.
»دفترچــه نیم ســوخته« کتابی اســت کــه در ۱۱۲ 
صفحــه هم زمــان بــا ســالگرد شــهادت مرتضــی 

قربان زاده رونمایی و توزیع شده است.
همچنین عالقه مندان این کتاب می توانند اصل 
صفحات دســت نویس این شــهید را در سرتاســر 
کتاب با اسکن QR کد مربوطه بر روی گوشی های 

خود ببینید.
در بخش هایــی از کتاب »دفترچه نیم  ســوخته« 

می خوانیم:
»منتظرم چند ماه خدمت رو تموم کنم و برم سراغ 

زندگیم. سراغ کار و خانواده و تشکیل زندگی.
حقیقتش نمی دونم بابا چیکار کرد؟! کسی رو پیدا 
کرد تا بتونه منو بیاره نزدیک تر یا نه؟! من که دیگه 

طاقت ندارم…«

۲۲ نوجــوان در مدرســه خواهــران دارالقــرآن اهــل 
البیت )ع( خمینی شهر، در مدت دو سال موفق به 
حفظ قرآن کریم شدند. خانم ابراهیمی، مدیر این 
مدرســه به اجرای طرح دو ســاله قرآن کریــم، ویژه 
دانش آمــوزان پایه هفتــم تا نهــم از دو ســال پیش 
در این مدرسه اشاره کرد و گفت: این دانش آموزان 
در حین تحصیل با شرکت در طرح موفق به حفظ 
۳۰ جز قــرآن کریم شــدند. وی به اســتفاده از روش 
حفظ ترتیبی و تصویرسازی در این طرح اشاره کرد 
و گفت: این دانش آموزان می توانند پس از قبولی در 
آزمون تخصصی، بدون گذراندن دوره متوسطه و 

دانشگاه، مدرک کارشناسی علوم قرآن و حدیث را 
دریافت کنند. این موسسه، برای حافظان ۵ تا ۳۰ 
جزء قرآن، جوایزی همچون کمک هزینه ســفر به 

خانه خدا فراهم کرده است.

حــدود یک  مــاه اســت کــه فعالیت هــای فرهنگی 
و هنــری در سراســر ایران مجــددا آغاز شــده اســت 
و گالری هــا نیــز به عنــوان یکــی از فضاهــای هنری 
شهرها این روزها با نمایش آثار مختلفی از هنرهای 
تجســمی، بــه نمایــش انواعــی از خالقیت هــای 

هنرمندان پرداخته اند.
بعــد از آنکه اندکی بــا دوران بحــران شــیوع کرونا در 
کشور فاصله گرفته ایم، فضاهای هنری و فرهنگی 
با برگــزاری برنامه های مختلف، ســعی می کنند تا 
روح لطیف هنر را بــار دیگر به جامعــه پیوند بزنند. 
در اصفهــان نیــز کــه در هنــر آن شــهره آفاق اســت، 
گالری های مختلف شــهر جدی تــر از قبل فعالیت 
می کنند و البته با رعایت پروتکل های بهداشتی به 

برگزاری نمایشگاه پرداخته اند.
گاهــی از اینکه ایــن هفتــه چــه  در ادامــه بــرای آ
نمایشــگاه ها و آثــاری در گالری های اصفهــان برپا 

شده است به معرفی آن ها می پردازیم.
         نمایشگاه نقاشی"حد فاصل"

آثــاری از مریم رضوی، امیرحســین دزفولــی، مریم 
صفری، سالومه رضوی، مهدیه سهرابی

زمان برگزاری :۱۹ آذرماه تا ۱۰ دی ماه
زمان برگزاری :۱۶ تا ۲۱

مکان: گالری گذار، واقع در اصفهان، خیابان حکیم 
نظامی، کوچه سنگتراش های غربی، روبه روی بن 

ک ۱۵ بست الله، پال
         نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه ملی 

چهل وکتور از"خط آسمان اصفهان"
آثاری از: پریا سلیمیان ریزی، محمدحسن حسنیان، 
حسین علینقیان، کیمیا نوروزی، مهدی امیریان، 

کبری، مهران آبیلی، آیدا  افشین یوسف زاده، حسین ا
طباطبایی، زهرا حسن زاده، زهرا عارف پور، زهرا ترکی 
هرچگانی، حمیدرضا مشتاقیان، مهدی آقاجان، 
عطیه مهربانی، حسین علوی، زینب نوری، سید 
حسن میررضی، صادق مطلبی، صبا پیشواییان، 
مریم شــریفی، مرواریــد کبریایی، علی عباســی نیا، 
زهرا جهانی، رضــا محمدی، هادی رجایی، معین 
رستمیان، فرزاد زمانی، فاطمه سید حسینی، طوبی 
مرادیان، مرضیه قاسمی، مهدیس باقری دور فرد، 
مریم کریمی، مجتبی صادقپور، مائده کرمی، مائده 

مهدوی، نازنین مهر
زمان برگزاری: ۱۹ تا ۲۴ آذرماه

ساعت: ۱۶ تا ۲۰
مکان: گالری دیدار، واقع در اصفهان، توحید میانی، 
خیابــان شــهید قنــدی )مهــرداد(، کوچه شــهید 

ک ۶  قاسمی ۳، پال
         نمایشگاه نگارگری و نقاشی خط"شمیم 

عشق"
آثاری از: بهزاد نجف پور

زمان برگزاری :۲۰ تا ۲۶ آذرماه
مکان: نگارخانه ســیتی ســنتر، واقــع در اصفهان، 
ســیتی ســنتر، طبقــه اول مجموعه نمایشــگاهی 

سیتی سنتر
         نمایشگاه نقاشی "حافظه پنهان"

آثاری از الهام معتمدی مقدم
زمان برگزاری :۲۰ تا ۲۵ آذرماه

ساعت :۱۷ تا ۲۰
کنــون، واقــع در اصفهــان، خیابان  مکان: گالری ا
ک ۹ خاقانی، کوچه افشین )۱۴(، بن بست حریر، پال

صفحــه  در  ســوینا،  رادیــو  مؤســس  و  بازیگــر 
گرام خــود از انتشــار نســخه ویژه  شخصی اینســتا
نابینایــان فیلم "لیــال" بــا صــدای بیتا فرهــی خبر 

داده است.
گرام خود  گالره عباسی با انتشار ویدئویی در اینستا

آورده است:
"انتشــار نســخه ویــژه نابینایــان "لیــال" بــا صدای 

بیتا فرهی
بیتا فرهی فیلم سینمایی "لیال" ساخته داریوش 

مهرجویی را برای نابینایان توضیح دار کرد.

این گروه نســخه ویــژه نابینایان فیلم ســینمایی 
لیال ساخته داریوش مهرجویی را روز پنج شنبه 18 

آذر ماه در چارچوب برنامه فیلمخانه منتشر کرد.
این فیلم روز پنج شــنبه ســاعت 19 از رادیو سوینا 
پخــش شــد و پــس از آن روی ســایت ســوینا در 
دســترس مخاطبــان قرارگرفــت. نظــارت متــن و 
ضبط این برنامــه به عهــده کیوان کثیریــان بوده 
و متــن روایــت آن را محدثــه واعظــی پــور نوشــته 
اســت. این برنامه در اســتودیو فراز ضبط شــده و 

مرجان طبسی آن را میکس و تدوین کرده است.
این گــروه پیش تــر نســخه توضیــح دار فیلم های 
ســینمایی روز واقعــه، دلشــدگان، مادر، بنفشــه 
آفریقایــی، باشــو غریبــه کوچــک، خانــه دوســت 
کجاســت، یک بــوس کوچولو، مــن ترانه 1٥ ســال 
دارم، هامــون، روســری آبــی، مســافران، اجــاره 
نشــین ها، درباره الی، به همین ســادگی، بودن یا 
نبودن، گل هــای داوودی و مارمولــک را در قالب 

برنامه فیلمخانه منتشر کرده است."

کتاب »دفترچه نیم سوخته« منتشر شد 

کردند  ۲۲ نوجوان، قرآن حفظ 

گالری گردی در اصفهان

فیلم "لیال" با صدای بیتا فرهی ویژه  نابینایان 
منتشر شد 

کتاب

سینما

گالری گردی

خبر

آییــن اختتامیــه ســومین جایزه سراســری 
نمایشــنامه نویســی کمدی خندســتان با 
حضور شهردار اصفهان، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان و جمعی از مسئوالن و 
عالقه مندان هنر تئاتر، با معرفی برگزیدگان 

در تاالر هنر اصفهان به کار خود پایان داد.
در ایــن آئیــن ســعید امامــی، دبیر ســومین 
جایزه سراسری نمایشنامه نویسی کمدی 
گفــت: نــام بلنــد اصفهــان از  خندســتان 
روزگاران گذشته تا امروز در حوزه فرهنگ و 
هنر این سرزمین، گوش نواز و پرطنین بوده 
و در ایــن میــان طنــازی و شــیرین گفتــاری 
مردمانش اولین گزاره ای است که در ذهن 

اهالی اقلیم های دیگر تداعی می شود.
وی با اشــاره بــه دالیــل فرهنگــی و تاریخی 
شــهرت اصفهــان در طنــازی، ادامــه داد: 
کارکردهــای نقادانــه و در عیــن حال تســلی 
کاســتن از  کمــدی بــرای  بخــش طنــز و 
تلخی های پر فراز و نشــیب اصفهان در دل 
تاریخ از مهم ترین دالیل این موضوع است، 
اشاره به این نکته از آن روست که شاید یکی 
از نمادهــای آن را در نمایش هــای ســنتی 
اصفهان و سنت نمایش اصفهان می توان 

رصد کرد.
امامی افزود: تاریخ تئاتر و نمایش شهر را که 
ورق بزنیم در می یابیم که در کنار تالش های 
بسیار و تجربه های گران سنگ در حوزه هنر 
نمایش کمدی، از نظر کیفیت و کمیت آثار 

می تواند فصلی متمایز داشته باشد.
دبیر ســومین جایزه سراســری نمایشنامه 
نویســی کمدی خندســتان یکی از اهداف 
برگزاری این برنامه را فراهم کردن زمینه ای 
بــرای اســتفاده بیشــتر شــهروندان از آثــار 
هنــری و همچنین ارتقــای آثار تولید شــده 
توسط هنرمندان دانست و گفت: پاسداری 
از میــراث هنرهــای نمایشــی از یــک ســو و 
احســاس نیاز جامعــه مخاطــب از ظرفیت 
هنرمنــدان حــوزه نمایــش از ســوی دیگــر، 
معاونت فرهنگی شــهرداری را به فکر ادامه 
دادن مســیری انداخت کــه پیــش از آن در 
عنــوان جشــنواره نمایش هــای کمــدی در 
چهــار دوره و به شــکل اســتانی برگزار شــده 

بود.
         نقش مهم اصفهان در هنرهای 

نمایشی ایران
در ادامــه لیــال پرویــزی، دبیــر علمی بخــش 
سراســری  جایــزه  نویســی  نمایشــنامه 
خندســتان نیز با اشــاره بــه ســابقه دیرینه 
و درخشــان شــهر اصفهــان در جشــن های 
آئینی و نمایش های شادی از دوران صفویه 
و قاجار، گفت: با ورود تئاتر به شکل غربی و 
معرفی هنرمنــدان اثرگذار و مانــدگار در این 
زمینه، اصفهان نقش مهمی را در هنرهای 

نمایشی ایران به عهده داشته است.
گــی  ویژ را  مناســب گویی  و  طنــازی  وی 
مــردم اصفهــان برشــمرد و افــزود: شــورای 
سیاست گذاری جشنواره خندستان برای 
تقویــت زیرســاخت های علمی بــر آن شــد 
کید بــر جایــگاه ارزشــمند و بنیادین  تا بــا تا
پژوهش های کاربــردی و با هدف آشــنایی 
نســل نوی هنــر تئاتــر، از همه هنرمنــدان و 
پژوهشــگران عالقه مند هنرهای نمایشــی 
دعــوت کنــد تــا بــرای رســیدن بــه تئاتــری 
پژوهــش بنیــان، بخــش مقالــه جســتار و 
تجربه نگاری را در این جایزه سراسری پیش 

بینی کند.
پرویــزی یــادآور شــد: در خوش بینانه ترین 
اثــر   ۳۰ تــا   ۲۰ دریافــت  ممکــن،  حالــت 
را پیش بینــی می کردیــم، امــا بــا اســتقبال 
هنرمندان، شاهد ارسال ۵۲ اثر به دبیرخانه 
بودیم که تعــداد ۴۱ اثر انتخاب شــد و از این 
میان، ۱۵ اثر به داوری نهایی راه یافت و پنج 
اثر شایسته دریافت جایزه و یک اثر شایسته 

تقدیر شناخته شد.
دبیــر علمی بخــش نمایشنامه نویســی این 
جایزه سراســری درباره بخش جایزه استاد 
ممیــزان نیــز توضیــح داد: در ایــن بخش ۱۱ 
اثر انتخاب و بعد از بازبینــی نهایی چهار اثر 

انتخاب شد.
وی در پایــان گفــت: بــه امیــد تداوم ایــن 
جشــنواره جای خالــی آن همــواره در میان 
جشــنواره های تئاتری کشور چشمگیر بود 
و تشکر از حمایت های بی دریغ جشنواره و 
مسئوالن سازمان فرهنگی هنری تفریحی و 
مرکز هنرهای نمایشی که یاریگر این بخش 

بودند.

سومین جشنواره خندستان 
به ایستگاه پایانی رسید

جشنواره
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سپاهان با یک گل در خانه برد
تیم فوتبال سپاهان در دیداری 
کــه چندیــن موقعیــت گل را از 
دســت داد در نهایت با حداقل 

گل به پیروزی رسید.
در چارچــوب رقابت هــای هفتــه نهــم لیــگ برتر 
فوتبال، تیم های سپاهان و صنعت نفت آبادان 
در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر رفتند 
که ایــن دیــدار در نهایــت بــا پیــروزی یک بــر صفر 

سپاهان به پایان رسید.
ســپاهان در حالــی بــازی بــا صنعــت نفــت را آغاز 
کرد که از همــان ابتدا مطابق انتظــار با یک بازی 
هجومی و مالکانه به دنبال رســیدن به گل بود. 
گردان نویدکیــا کــه بســیار ســریع تر از حریــف  شــا
بودند بارها صاحــب موقعیت شــدند تا اینکه در 
دقیقه ۲۳ این یاسین سلمانی بود که با استفاده 
کنــد بــودن مدافعــان صنعــت نفــت گل اول  از 
ســپاهان را بــه زیبایی بــه ثمر رســاند. ســپاهان 
در نیمه نخســت چندین موقعیت دیگر داشــت 
تا گل های بیشــتری به ثمر برســاند و خیال خود 
را بابــت پیــروزی راحــت کند اما بــا وجــود برتری 
ســپاهان، همــان یــک گل تعییــن کننــده برنده 

بازی در نیمه نخست بود.
در نیمــه دوم صنعــت نفــت کــه چیــزی بــرای از 
ک  دســت دادن نداشــت هجومی تــر شــد و از ال
ج شــد، با ایــن وجــود بــاز هم ایــن  دفاعــی خــار
سپاهان بود که ضمن اداره بازی، موقعیت های 
گردان نویدکیا در نیمه  گل بیشتری خلق کرد. شا
دوم تنها دو بار توســط احمدزاده و ســلمانی تیر 
دروازه را لرزانــد و چنــد موقعیت خــوب دیگر هم 
داشت که قدر آنها را ندانست تا با همان یک گل 

تا انتها به بازی ادامه دهد.
ســپاهان با پیروزی یک بــر صفر در ایــن دیدار به 

صدر جدول صعود کرد.
فرشــاد احمدزاده در روزی که چندین موقعیت 
گل ایجاد کرد و البته از دست داد بهترین بازیکن 
دیدار بود. در کنار او همچنین یاســین ســلمانی 

نیز دیگر بازیکن خوب میدان بود.
         تبریک منصوریان به سپاهان

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، بازی با 
سپاهان را سنگین توصیف کرد.

علیرضا منصوریان در نشست خبری پس از بازی 
با سپاهان با تبریک این برد به سپاهانی ها گفت: 
تیم سپاهان با توجه به نتیجه بازی گذشته اش، 
بــرای کســب پیــروزی وارد زمیــن شــد و در نیمه 

نخست به ما فشار آورد که توانست گل بزند.
وی افزود: بازی در نیمــه دوم متعادل تر بود و ما 
در اندک موقعیت ها می توانستیم به گل برسیم، 
ولی باید توجه داشــته باشــیم کــه تیم ما بســیار 
جوان اســت و یک تیم جــوان در مقابــل تیمی با 
تجربــه و پر مهــره مثــل ســپاهان باز هــم خوب و 

شایسته بازی کرد.
بــازی،  از  مواقعــی  در  گفــت:  منصوریــان 
تیــم ســپاهان را تحــت فشــار قــرار دادیــم، ولــی 
ســپاهانی ها با تجربه باالیی که داشتند، خود را 

ج می کردند. از فشار خار
گر کسی بهتر از من سپاهان را           نویدکیا: ا

اداره می کند، با کمال میل می پذیرم
ســرمربی ســپاهان گفت: من نه دنبال پول و نه 
دنبال شــهرت هســتم، می خواهم کارم را انجام 

دهم و از باختن نمی ترسم.
محــرم نویدکیــا پــس از این بــرد، اظهــار کــرد: دو 
نیمــه متفــاوت داشــتیم و در نیمــه اول خیلــی 
خوب بودیــم. تمــام کارهایی که می خواســتیم 
انجــام می دادیــم و موقعیت هــای خوبــی  را 
داشــتیم. در نیمــه اول بایــد از موقعیت هایمان 
اســتفاده می کردیم و در نیمــه دوم صنعت نفت 
کمی جســورتر بازی کرد و با تعویض هایش سعی 
کرد از جلو بیاید و فشار بیاورد. سعی کرد از پشت 
مهاجمــان و از ســمت چــپ و راســت اســتفاده 
کننــد. ما هــم ســعی کردیم ضــد حمــالت خوبی 
بزنیم و در یک سوم دفاعی حریف توپ هایشان را 
بگیریم که متاسفانه دو تا از آن ها به تیرک دروازه 

خورد و یکی از آن ها به بیرون رفت.
گر  او ادامه داد: بازی خیلی خوبی برای ما بود اما ا
نتوانیم به موقع دروازه حریف را باز کنیم، دقایق 
آخر باید کمی اســترس داشــته باشــیم. مقداری 
از این اســترس هم طبیعی است چون فشار زیاد 
بازی هاست که بیش از حد به بازیکنان می آید. 
همیشه بحث این است که این تیم باید قهرمان 
شــود و ایــن باعــث می شــود اســترس بازیکنــان 
بیشــتر شــود. من با این موضوع مخالف هســتم 
و می خواهــم به هــواداران، مســئوالن باشــگاه  و 
کسانی که فشار را روی بازیکنان می گذارند بگویم 

اول باید به ثبات برسیم.
سرمربی سپاهان اضافه کرد: من مشکلی ندارم 
فشــار را تحمل کنم چون اینجا بــازی کردم و این 
فشــارها را دیــدم. مــا یــک ســال آمدیــم قهرمان 
شدیم، سال بعد دهم شــدیم، سال بعد پنجم، 
ســال بعــد ششــم، ســال بعــد چهاردهم و ســال 
بعدش دوم شــدیم. آمدیم بــه ثبات برســیم اما 
ســال بعدش پنجم شــدیم. ما تا وقتی بــه ثبات 
نرسیم، نمی توانیم قهرمان شــویم و این دیدگاه 
من است. در قراردادم هم این بند وجود دارد که 
تیمــم به شــکلی نتیجه بگیــرد که ســهمیه لیگ 

قهرمانان را کسب کند. 
کنون مــا باید ایــن افــکار را تغییر دهیــم و به این  ا
فکر کنیم همیشه در لیگ قهرمانان آسیا حضور 
داشــته باشــیم. از دیــدگاه من ایــن مهــم تریــن 
موضوع برای ســپاهان اســت. او ادامــه داد: من 
دلم می خواهد تیمم هجومی بازی کند و همیشه 
به این شــکل باشــم. من مخالف این هســتم که 
در بیــرون از خانــه دفاعــی بــازی کنــم و بازی هــا 
را بــا تســاوی بــدون گل تمــام کنــم. من ایــن کار 
را انجــام نمی دهــم و بارهــا هم ایــن مســاله را به 

باشگاه گفتم. 
من نــه دنبال پــول و نــه دنبال شــهرت هســتم، 
کارم را انجــام دهــم و از باختــن  می خواهــم 
کار  بازیکنانــم  می خواهــم  دلــم  نمی ترســم. 
هجومی انجام دهند و مخالف صد درصد تساوی 
گــر فکــر می کنند کســی بهتر  بدون گل هســتم. ا
از من ایــن تیــم را اداره می کنــد، بــا کمــال میــل 
می پذیــرم امــا تا وقتــی من باشــم ســعی می کنم 
تیمم را به ثبات برســانم. چه یک ســال و چه ده 

سال باشم این عقیده را دارم.
نویدکیــا بــا بیان این کــه بعــد از این کــه بــه ثبــات 
برسیم باید انتظار قهرمانی داشته باشند، گفت: 

بهترین مربیان ایرانی و خارجی را آوردیم اما تیم 
به هیچ جا نرسید. باید بگذاریم این ثبات ادامه 
دار باشــد و تیم را بــه ثبــات برســانیم و بعدش با 
دیدگاه هایمــان بتوانیــم کارهای بزرگ تــر انجام 
دهیم. این ها را نمی گویم که خودم را توجیه کنم 
که قهرمان نشویم. ما قطعا می خواهیم قهرمان 
شــویم اما فشــار روی بازیکنان اینقدر زیاد اســت 
کــه وقتــی دقیقــه ۲ از گل گهــر گل خوردنــد، فکر 
کردند همه چیز تمام اســت. آن ها بــه خاطر این 
فشــار اســت که یکپارچــه حملــه می کننــد چون 

نمی خواهند شکست بخورند.
او ادامــه داد: ایــن بــرای مــن خیلی خوب اســت 
کــه بازیکنانــی دارم، انقــدر شــجاع هســتند و 
می خواهند همه بازی ها را ببرند اما در سیســتم 
من باخت وجود دارد و مســاوی صفــر صفر حال 
مرا بد می کند. این که چهــار گل از گل گهر بخورم 
گــر افــرادی دیگــر را اذیت  مــرا اذیــت نمی کنند و ا
می کنــد، کســی را به جــای مــن بیاورند. مــا باید 
ســال ها ثبات داشــته باشــیم و هر ســال در لیگ 
قهرمانان حضور داشته باشیم تا شخصیت مان 
را برگردانیــم و بعــد از آن انتظــار قهرمانی داشــته 

باشیم.
دادن  دســت  از  دربــاره  ســپاهان  ســرمربی 
موقعیت هــا توســط فرشــاد احمــدزاده در ایــن 
دیــدار گفــت: او دارد بهتریــن بازی ها را بــرای ما 
انجام می دهد. کســی که می توانــد در یک بازی 
چهار موقعیت خوب داشــته باشد، یعنی کارش 
را خــوب انجــام می دهد. ایــن کــه توپــش در گل 
نمی رود اصال مهم نیســت و ایــرادی ندارد. برای 
من مهم اســت کارش را درســت انجام دهد و به 
همین شکل به تمام بازیکنان نگاه می کنم. زیبا 
بازی کــردن و موقعیت ســازی بیشــتر بــرای من 

اهمیت دارد.

خبر

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهــن گفت: بازی 
دو گل داشــت ولــی جــذاب بــود و آنهایی که 
در ورزشــگاه بودنــد و از تلویزیــون مســابقه را 

دیدند لذت بردند.
بــه گزارش ایمنا، مهدی تارتار بعد از تســاوی 
مقابــل نفــت مســجد ســلیمان اظهــار کــرد: 
درست اســت که بودن هواداران و لیدرهای 
تیــم نفــت مســجد ســلیمان در ورزشــگاه به 
نفع تیــم ما نبــود، امــا وقتــی آنها را دیــدم که 
اســتقبال کردند، آرزو کــردم روزی برســد که 
هــواداران دوبــاره بــه اســتادیوم ها بیاینــد، 
وقتــی دیدمشــان خیلی خوشــحال شــدم و 
هیچ اعتراضی هم به ناظر نداشتیم و دوست 
داشــتیم هوادارها باشــند تــا بــازی جذاب تر 
بشــود. وی ادامه داد: هر دو تیــم برای بردن 
بــازی کردنــد. نیمــه اول بــازی پایاپــای بــود 
کــه روی یــک ضربه ایســتگاهی گل خوردیــم 
و گل بــه خودی هم بــود و تمام تــوپ از تمام 
خط رد شــد که امیدوارم کارشناســی شود و 
داور اشــتباه نکرده باشــد زیرا حق به حق دار 

رسیده است.

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه 
در نیمه دوم با شناختی که پیدا کردیم بیشتر 
از یک جنــاح حملــه کردیــم، تصریح کــرد: تا 
قبــل از اینکه گل تســاوی را بزنیــم، مقدار بی 
نظــم بودیــم ولــی در ادامــه موقعیت هــای 
بهتــری نســبت بــه نفــت داشــتیم. نفت هم 
روی یک ایســتگاهی خوب عمل کــرد و توپ 
بــه تیــرک خــورد و می توانســتند برنــده بازی 

باشند.
تار تــار اضافه کــرد: بــازی دو گل داشــت ولی 
جــذاب بــود و آنهایی کــه در ورزشــگاه بودند 

و از تلویزیون مسابقه را دیدند لذت بردند.

ســرمربی تیــم فوتبــال بانــوان ذوب آهــن گفت: 
هیچ گاه در مورد داوری صحبتی نکردم، اما بازی 
گذشــته و از ناحیه داوری بسیار آســیب دیدیم، 
هرچند نیاز به زمان بیشــتری داریم تا بازیکنان 
تیم با دیدگاه و فلسفه بازی که مدنظر من است، 

نزدیک شوند.
سمیه شهبازی پس از تساوی یک بر یک تیمش 
مقابل نماینده البرز در جمع خبرنگاران، اظهار 
کــرد: بــازی خوبی بــود، تیــم البــرز، تیم بــا نظم و 
جانداری است که خوب بازی می کند، نیمه اول 
دو تیم رقابت هم سطحی داشتند، اما در نیمه 
دوم توانستیم زمان بیشتری از بازی را در اختیار 

داشته باشیم و نسبت به حریف برتری داشتیم.
وی افزود: درست است که نتیجه خوبی نگرفتیم؛ 
اما به بازیکنانم تبریک می گویم، چرا که با غیرت 
بازی کردنــد. به دنبال توجیه نیســتم، اما بازی 

گذشته بر اثر اشتباهات داوری نتوانستیم به ۳ 
امتیاز بازی برسیم و مجدد این اتفاق رخ داد، 

امیدوارم کمیته داوران در این زمینه به 
دنبال راهکار مناسبی باشند و تجدید 

نظر کنند و با برگزاری کالس های 
توجیهی و کاهش اشتباهات 

داوری زمینه ای را فراهم 
و  تــا زحمــات  کننــد 

تالش ها از بین نرود 
و تیم ها بتوانند به 
آنچه استحقاق آن 
را دارنــد در زمیــن 

دست پیدا کنند. در 
نیمــه اول در محوطه 

جریمه بازیکن البــرز پای 

بازیکــن مــا را زد و در نیمــه دوم نیــز صحنه هــای 
مشکوک کم نبود.

سرمربی تیم فوتبال بانوان ذوب آهن در خصوص 
ناهماهنگی بین خطوط بازیکنانش گفت: نیمه 
اول فاصله بین بازیکنان ما زیاد بود که بازیکنان 
البــرز از همین مســئله اســتفاده کردنــد و به گل 
رسیدند که توانستیم در نیمه دوم آن را رفع کنیم 

و بازی بهتری را به نمایش بگذاریم.
وی در خصــوص بــازی بر روی چمــن مصنوعی 
شفق و تاثیر آن بر بازی تیمش تصریح کرد: چمن 
مصنوعی انرژی بیشــتری از بازیکنــان می گیرد و 
درصد آسیب دیدگی را باالتر می برد، اما یک هفته 
روی این زمین تمرین داشتیم و دلیل قانع کننده 
برای توجه نتیجه نگرفتن مان نیست. شهبازی 
اضافه کــرد: همان طور که 
در بازی هــای قبل هم 
اشــاره کــردم، دیر 
ملحــق  تیــم  بــه 
شدم و بیشتر بازیکنان با 
فلسفه و تفکرات من آشنا 
نیستند و زمان می برد تا 
دیدگاهای مان یکی شود 
و بتوانم فلســفه خود را به 

آنها دیکته کنم.

دارنده مدال های طالی جهان و المپیک علی 
رغم بستن قرارداد با نماینده آمل برای حضور در 

مرحله نهایی لیگ، وزن کشی نکرد.
رقابت های مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی 
آزاد، بــا صعــود تیم هــای صنایــع مازنــدران و 
فوالدیــن ذوب آمــل بــه دیــدار فینــال بــه پایان 

رسید.
در شــرایطی کــه حســن یزدانی چهره شــاخص 

کشتی جهان و دارنده مدال های طالی جهان 
و المپیک، با تیم فوالدین ذوب آمل برای حضور 
در محله نهایی لیگ قرارداد بســته بود، اما این 
کشــتی گیــر در مراســم وزن کشــی این رقابت ها 
حاضر نشد تا غایب بزرگ تیم آمل در مرحله نیمه 

نهایی و فینال لیگ باشد.
یزدانی در صورت حضور در نیمه نهایی باید برابر 
آرتور نایفونوف دارنده مدال برنز جهان و المپیک 

از تیم سهند ارس به میدان می رفت.
دلیل اینکه چرا یزدانی علی رغم بســتن قرارداد 
و دریافت پول در هیچ مبــارزه ای برای نماینده 
آمل به میدان نرفت، مشــخص نیســت و هنوز 

مسئوالن این تیم توضیحی ارائه نداده اند.
یزدانــی در ســالن مســابقات حضــور داشــت و 
دقایقی نیز به همراه دیگر کشــتی گیران نرمش 

کرد اما در مراسم وزن کشی حضور پیدا نکرد.

تیم فوتسال آبفای استان اصفهان به مقام نایب 
قهرمانی مسابقات فوتسال ادارات استان »جام 

بنیاد شهید« دست یافت. 
در مســابقه پایانی ایــن دوره از بازی هــا کــه بین 
تیم های آبفا و شــرکت گاز برگزار شــد، دو تیم در 
وقت قانونی به نتیجه مساوی ۵ بر ۵ رسیدند و 
در ضربات پنالتی تیم شرکت گاز با نتیجه ۵ بر ۴ 
و در مجموع با حســاب ۱۰ بر ۹ به پیروزی و مقام 
قهرمانی رسید و تیم آبفای استان به مقام دوم 

رضایت داد. 
در مسابقه رده بندی نیز تیم دادگستری با غلبه 
بر تیــم بانک تجــارت مقام ســوم را کســب کرد. 
مراســم پایانــی و توزیــع جوایز این مســابقات با 

حضور مسئوالن بنیاد شهید و مهندس علوی 
مدیرعامل شرکت گاز و جمعی از معاونین ایشان 

برگزار و جوایز تیم های برتر اهدا شد. 
در این مسابقات حمید کابنده، بازیکن آبفا به 

عنوان بهترین بازیکن شناخته شد.

گران هیچ اعتراضی  تارتار: بابت حضور تماشا
به ناظر بازی نداشتم

خبر

سرمربی تیم فوتبال بانوان ذوب آهن:

زمان می برد تا بازیکنان با دیدگاهم یکی شوند

حسن یزدانی قرارداد بست، اما وزن کشی هم نکرد!

نایب قهرمانی آبفای استان اصفهان 
در مسابقات فوتسال »جام بنیاد شهید«

خبر

نیم فصل اول لیگ برتر والیبال زنان با قهرمانی 
ذوب آهن اصفهان به پایان رسید.

به گزارش ایســنا، هفتــه نهم لیگ برتــر والیبال 
زنان با برگــزاری پنج دیدار در شــهرهای تهران، 

یزد، فارس، کاشان و ورامین به پایان می رسد.
در مهمتریــن دیدار این هفته تیم های ســایپا 
و ذوب آهــن کــه بــه ترتیــب اول و دوم جــدول 
رده بندی بودند، به مصــاف هم رفتند که این 
دیدار با برتری ســه بــر یــک ذوب آهن بــه پایان 

رسید.
به این ترتیب ذوب آهن ۲۶ امتیازی شد و ضمن 
قرار گرفتن در صــدر جدول، قهرمان نیم فصل 

شد. سایپا نیز دوم شد.
باریــج اســانس کاشــان هم بــا پیــروزی ســه بر 
یــک مقابل مــس رفســنجان به هفتمیــن برد 
خود دســت پیدا کرد و در جایگاه ســوم جدول 

رده بندی قرار گرفت.

هفته پایانی دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر 
فوتسال بانوان باشگاه های کشور با شکست تیم 

هیئت فوتبال اصفهان همراه بود.
بانــوان  فوتســال  برتــر  لیــگ  هفتــم  هفتــه 
باشــگاه های کشــور جام کوثر،با انجام ۶ دیدار 

پیگیری شد.
تیم هیئت فوتبــال اصفهان در ســالن شــهید 
بهشــتی اصفهان میزبان تیم مس رفسنجان 
بود که در نهایت با نتیجه ۳ برصفر تن به شکست 
داد تــا پرونده ایــن تیــم در دور رفت با شکســت 

بسته شود.
 طناز آرمــات، زهــرا احمدی نیا و مهســا کمالی 
برای مس رفسنجان در این دیدار گلزنی کردند 
تا مســی ها با این پیروزی به رده چهارم جدول 

گروه دو قرار گیرند.

ســپاهان نوین  هندبــال  تیــم  ســرمربی 
تیم مــان  بچه هــای  گفــت:  اصفهــان 
توانایی هــای زیــادی در چنتــه دارنــد و 
می توانند در سال های آینده برای سپاهان 

مؤثر ظاهر شوند.
شــهداد مرتجــی، ســرمربی تیــم هندبــال 
ســپاهان نویــن اصفهــان پــس از پیــروزی 
گردانش برابر پاس ناجا قم گفت: در این  شا
دیدار به دنبال محک زدن کم تجربه ها بودم 
و ســعی ام بر این بــود بــه بازیکنــان جوان تر 
تیــم میــدان بدهــم و از این بابت احســاس 
خوشحالی می کنم، چرا که بازیکنانم پاسخ 
اعتمــاد مــن و همچنیــن تمرینات ســخت 
خودشــان را در زمیــن مســابقه به خوبــی 

دادند.
وی با اشاره به عملکرد بازیکنانش افزود: این 
بازیکنان توانایی های زیادی در خود دارند و 
معتقدم این بچه ها می توانند پشتوانه های 
خوب و مؤثری برای تیم هندبال ســپاهان 
و شهر اصفهان در ســال ها و فصل های آتی 
باشند و به سپاهان برای رقم زدن اتفاقات 

و نتایج خوب کمک کنند.
ســرمربی تیــم هندبــال ســپاهان نوین در 
خصوص تیم پاس ناجا و شرایط شان در این 
دیــدار اظهــار کــرد: دیــدار برابــر تیــم خــوب 
پاس ناجا جدال زیبا و جذابی بود، قمی ها 
نیز تــالش بســیاری در ایــن مســابقه کردند 
و عملکــرد مناســبی داشــتند، تقابلــی کــه 
در نهایــت بــا پیــروزی تیــم مــا همراه شــد و 

توانستیم ۹ امتیازی شویم.
مرتجــی ادامــه داد: بازیکنــان پاس ناجــا بــا 
وجود عملکرد خوبشــان در نیمه نخست، 
در نیمــه دوم از نظر توان بدنی کــم آوردند و 
ما هم توانســتیم با قرار گرفتــن در وضعیت 
مطلــوب و ســوار شــدن بــر بــازی، در ادامــه 
مســابقه از حریف فاصله بگیریم و اختالف 

گل مان با این تیم را زیاد کنیم.
امیــدواری  ابــراز  ضمــن  پایــان  در  وی 
بــرای کســر نتایــج بهتــر در نیم فصــل دوم 
خاطرنشــان کــرد: رقابت هــای دور چهارم 
به اتمام رســید و حاال مــا امیدواریم پس از 
شــروع مجدد رقابت هــا در نیــم فصل دوم 
نتایج خیلی بهتری هم به دســت بیاوریم 
و در پایان فصل بتوانیم در جمع چهار تیم 
باالی جدول قرار بگیریم و به پیشرفتمان 

ادامه دهیم.

ذوب آهن 
قهرمان نیم فصل 

لیگ والیبال زنان شد

در لیگ برتر فوتسال بانوان؛
پایان دور رفت 
با طعم شکست 

برای هیئت فوتبال اصفهان

بازیکنان سپاهان نوین
 پشتوانه های هندبال

 سپاهان هستند

تیم فوتبال ذوب آهن مقابل نفت مسجد سلیمان 
صف آرایی کرد که دو تیم به تساوی رضایت دادند.

به گزارش ایمنا، تیم فوتبال ذوب آهن در هفته نهم 
لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه بهنام محمدی به مصاف نفت مسجد 

سلیمان رفت که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
نیمــه اول: دو تیــم در ایــن نیمــه بــرای گلزنــی تــالش کردنــد ولــی 
کی نداشــتند، در دقیقه ۴۵ جاســم کرار پشت یک  موقعیت خطرنا
ضربه ایستگاهی قرار گرفت که ضربه مستقیم این بازیکن وارد دروازه 
ذوب آهن شد. دیگر شاهد موقعیتی در این نیمه نبودیم و نیمه اول با 

پیروزی یک ر صفر نفت مسجد سلیمان تمام شد.
نیمه دوم: ذوب آهن در این نیمه برای جبران گل های خورده تالش 
کرد و هجومی تر بازی کردند تا اینکه خدا بنــده لو در دقیقه ۶۳ موفق 
شد گل تســاوی را به ثمر برســاند، این بازیکن بازهم شانس گل زنی 
داشت ولی دیگر موفق نبود. بعد از گل ذوب آهن دوتیم بازی بهتری 
ارائه دادند و دروازه یک دیگر را تهدید کردند. یکی از ضربه های بازیکن 
نفت مسجد سلیمان به تیر دروازه ذوب آهن برخورد کرد و در آن طرف 
هم ذوب موقعیت داشت ولی هیچکدام وارد دروازه نشد تا این بازی با 

تساوی یک بر یک به پایان برسد.

گاندوها با پیروزی قهر 

خبر

گردان مریم ایراندوست در رده بندی جهانی  شا
تیم هــای ملــی فوتبــال بانــوان دو پلــه صعــود 

کردند.
به گزارش  فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان 
در جدیدترین رنکینگ اعالم شــده از ســوی فدراســیون جهانی 
فوتبال بــا ۱۳۶۴.۶۳ امتیــاز ضمن صعــود دو پلــه ای، در رده ۷۰ 

جهان قرار گرفت.

پیــش از ایــن تیــم ملــی فوتبــال بانــوان از رنکینــگ جهانــی کنار 
گذاشــته شــده بود امــا مجددا این تیــم بــه تمرینات و شــرکت در 
مسابقات بازگشت و در اقدامی تاریخی برای نخستین بار به جام 

ملت های فوتبال بانوان آسیا صعود کرد.
بانــوان فوتبالیســت کشــورمان بــرای حضــور در جــام ملت های 
 آسیا باید در دی ماه به هند ســفر کرده و به مصاف حریفان خود 

بروند.

مرحلــه چهــارم رقابت هــای دور رفــت لیــگ برتر 
هندبــال باشــگاه های کشــور پــس از شــش روز 
بــه اتمــام رســید. در نخســتین مســابقه آخرین 

روز برگــزاری مرحلــه چهــارم دور رفــت لیــگ برتــر هندبــال، جدال 
جذاب و نزدیک ابتدایی بین رعد پدافند و نفت و گاز با فاصله ای 

میلی متری به سود آملی ها به پایان رسید.
در دیداری که از ساعت ۱۱:۴۵ برگزار شد، تیم رعد پدافند آمل تنها 
با یک اختالف امتیــاز و با نتیجــه نزدیک ۳۰ بــر ۲۹ تیم نفــت و گاز 
گچساران را شکست داد. در دومین دیدار تیم نیروی زمینی شهید 
شــاملی کازرون مانند بازی اول، تنها با یک اختالف امتیاز بیشتر 

با نتیجه نزدیک ۳۰ بر ۲۹ زغال سنگ طبس را پیش رو برداشت.
این در حالیست که نیمه اول را کازرونی ها با نتیجه ۱۸ بر ۱۳ برنده 
شــدند اما در نیمــه دوم بازی نزدیــک و نفس گیر دنبال شــد و این 
تجربه باالی بازیکنان نیروی زمینی بود که باعث شــد محمدرضا 
رجبی با تیمش در صدر جدول باقی بماند و اختالفش را با سپاهان 

حفظ کند.
در دیدار سوم که از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه آغاز شد سپاهان نوین به 

مصاف پاس ناجا قم رفت.
در نیمــه اول طالیی پوشــان بــا ۸ گل اختــالف و برتری ۱۵ بــر ۷ به 

استقبال نیمه دوم رفتند.
در نیمه دوم نیز ســپاهان با بیشــتر کردن اختالف بــا پاس ناجا در 
نهایــت ۳۳ بــر ۲۱ ایــن تیــم را در خانه اش شکســت داد و با کســب 
نهمیــن امتیــاز از نهمین بــازی خــود بــه کارش در مرحلــه چهارم 

پایان داد.
در آخرین مسابقه روز پایانی دور چهارم، در یک دیدار تعیین کننده 
دیگــر ســپاهان اصفهان مقابــل صنعت مــس کرمان قــرار گرفت، 
هندبالیســت های فــوالد ســپاهان اصفهــان بــا نتیجــه ۲۷ بر ۲۲ 
صنعت مس کرمان را شکســت دادنــد و جایگاه شــان در رده دوم 
جــدول را قطعــی کردنــد، طالیی پوشــان دیار زاینــده رود حــاال با 
۱۶ امتیــاز از ۹ دیــدار تا اینجــای فصــل بهتریــن عملکــرد را پــس از 

نیروی زمینی داشته است.

صعود تیم ملی فوتبال بانوان ایران در رنکینگ فیفا

پایان مرحله چهارم دور رفت لیگ برتر هندبال

روز پیروزی باالنشینان و بردهای میلی متری

خبر

خبر



سال پنجم - شماره 1299

 یکشنبه  21  آذر 1۴۰۰ - 7 جمادی االول 1۴۴۳

127 دسامبر     2۰21 سالمت

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

۱( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۱77۰۰۰۳۴۹ مورخه ۱۴۰۰/۰7/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم شهربانو 
قندهاری علویجه فرزند حیدر بشماره شناسنامه 7  نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹2۰2۳۰۹7  در 
ششدانگ یکباب خانه  قسمتی از پالک ۳۳7۴  فرعی واقع درعلویجه ۱ اصلی بخش ۱۵ ثبت 
اصفهان به مساحت ۱7۸/2۱ مترمربع انتقالی از مالک رسمی محمد قندهاری و معصومه 

قندهاری محرز گردیده است.
2( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۱77۰۰۰۱۹7 مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی 
رحیمی فرزند محمود بشماره شناسنامه ۵  بوئین و میاندشت  و شماره ملی ۶2۱۹۸۰۹27۰  
در ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک ۵۱۳  فرعی واقع در علویجه ۱ اصلی بخش ۱۵ ثبت 
اصفهان به مساحت ۱۱7 مترمربع انتقالی از مالک رسمی عبدالحسین ابراهیمی و عباس 

ابراهیمی محرز گردیده است.
۳( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۱77۰۰۰۳27 مورخه ۱۴۰۰/۰7/2۰ هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی 
کریمی علویجه فرزند احمد بشماره شناسنامه ۳۹   نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹۱۸۸۴۴۳۹  در 
ششدانگ یک درب باغ ششدانگ  پالک ۱22۸ فرعی واقع درعلویجه ۱ اصلی بخش ۱۵ ثبت 
اصفهان به مساحت ۱۰7۰/۹۱ مترمربع انتقالی از مالک رسمی صنمبر صادقی محرز گردیده 

است.
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور، آرایی که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز منتشر می شود تا شخص یا 
اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و ادامه عملیات 
ثبتی منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/2۱ - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک مهردشت نصرالله علینقیان - 

۱227۹۱۹ / م الف

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

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰2۰۱۳۰۰2۱۴۶، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۸/2۹، ۱( برابر رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰۱۳۰۰۰۴۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/2۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا کربل یانی به شماره شناسنامه 
۹7 و کدملی ۱۱2۹۶۱۱۵2۳ صادره از فریدونشهر فرزند محمد در ۱/۴۱ )یک و چهل و یک صدم( 
دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت 
۱۱۳۵۶/۹۰ مترمربع از پالک ۶ فرعی از 2۴2 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای سیبک، مزرعه 
دادرجان، بخش سیزده، حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای محمد کربلی 
یانی محرز گردیده است. 2( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰۱۳۰۰۰۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/2۰ 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله 
کربل یانی به شماره شناسنامه 7۴ و کدملی ۱۱2۹۶2۱۰۰۶ صادره از فریدونشهر فرزند محمد 
در 2/۸۸ )دو و هشتاد و هشت صدم( دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ با حقابه طبق قانون 
و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت ۱۱۳۵۶/۹۰ مترمربع از پالک ۶ فرعی از 2۴2 اصلی 
واقع در فریدونشهر، روستای سیبک، مزرعه دادرجان، بخش سیزده، حوزه ثبت ملک فریدونشهر 

خریداری از مالک رسمی آقای محمد کربلی یانی محرز گردیده است. ۳( برابر رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰2۰۱۳۰۰۰۴۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/2۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر، 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی کربلی یانی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۳2 
و کدملی ۱۱2۹۵77۵۹7 صادره از فریدونشهر فرزند محمد در ۱/7۱ )یک و هفتاد و یک صدم( 
دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت 
۱۱۳۵۶/۹۰ مترمربع از پالک ۶ فرعی از 2۴2 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای سیبک، مزرعه 
دادرجان، بخش سیزده، حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای محمد کربلی 
یانی محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و امالک موردتقاضا بشرح فوق به منظور اطالع 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 
۱۴۰۰/۰۹/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/2۱ – سرپرست اداره ثبت اسناد و 

امالک فریدونشهر سیدمحمد حسینی – ۱22۹۸2۶ / م الف

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

ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضو
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۳2۵7 مورخه ۱۴۰۰/۰7/۰۴ آقای محمد بهمن پور نجف آبادی فرزند حسن ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت ۱2۱/۱2 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۹۹ اصلی واقع در قطعه۱۰ 
نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۹/۰۶تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۹/2۱حجت اله کاظم 
زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 

۱22۹۴۳۱/  م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۳۰7و ۳۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰7 آقای احمد میرزاخانی 
فرزند یداله  سه دانگ مشاع و خانم فرشته فاضل فرزند محمد تقی  سه دانگ مشاع  از  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۱7۵/۱۵ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱2۵۱  اصلی 
واقع در قطعه۱۰ نجف آباد واقع در  بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی مالک 
رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۹/۰۶  تاریخ انتشار نوبت دوم  
۱۴۰۰/۰۹/2۱  حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی – ۱22۹۱۱2 / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۱۱۴7۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ هیات سه آقای محمد اکبری 
به شناسنامه شماره ۸۶۹ کدملی ۱۱۵۹۱۹۰۰7۰ صادره فریدن فرزند ناصر نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۸7/۳۳ 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 
۹۶۳۴۴، ۸۰/۱۰/۰2 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: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰۹/2۱ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱22۹۱۴2 / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۹۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰۶ هیات دو خانم مرجان رئیسی 
به شناسنامه شماره ۱2۱ کدملی ۱۸۱7۴77۳2۳ صادره آبادن فرزند نجاتعلی بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱۹۵/۸2 مترمربع از پالک شماره ۴۸۰ فرعی از ۱۵۱77 اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان. مالکیت رسمی موضوع سند انتقال 
۱2۰۳۹۰، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ دفترخانه ۹ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  به فاصله ۱۵ روز آ
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: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/2۱ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– ۱2۳۰۱۳۰ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
ک ثبتی شماره ۶۴۳۳ فرعی از ۱۱۸ اصلی که در  نظربه اینکه سند مالکیت ششدانگ پال
دفتر ۵2۳ صفحه 22۱ به نام ربابه وثوقی ثبت و سند صادر گردیده و بموجب سند شماره 
۴7۳۰، ۹۰/۱2/۱۵ دفتر ۳۰۳ شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی میباشد که درآگهی 
قبلی سند رهنی ازقلم افتاده است اینک نامبرده باارایه درخواست کتبی به شماره وارده 
۱۴۰۰2۱7۰2۰۰۸۰۱2۳۳۹، ۱۴۰۰/۸/۱2 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره ۱۶۳7۹، ۱۴۰۰/۸/۱2 به گواهی دفترخانه شماره ۳۳۰ شهرضا رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقودگردیده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱2۰ 
گهی می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به  آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – ۱22۱۵۹۰ / م الف

آگهی

کاهش احتمالی ابتال به زوال عقل 
با جراحی آب مروارید  

نشــان  جدیــد  مطالعــه  یــک 
می دهد افرادی کــه برای درمان 
آب مروارید تحــت عمل جراحی 
قرار می گیرند، با احتمال کمتر ابتال به بیماری آلزایمر 

روبرو هستند. 
محققان دانشگاه واشنگتن دریافتند از بین بیش از 
۳۰۰۰ ســالمند مبتال به این بیماری چشمی، کسانی 
که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند حدود ۳۰ درصد 
کمتر احتمال دارد در سال های آینده مبتال به آلزایمر 
تشخیص داده شوند. دکتر »سیسیلیا لی«، سرپرست 
تیم تحقیق، گفت: این یافته ها نمی تواند ثابت کند که 
جراحی آب مروارید به محافظت در برابر آلزایمر کمک 
می کند. با این حال، شواهد محکمی ارائه می دهد که 
می تواند چنین باشد. آب مروارید، کدر شدن عدسی 
چشم اســت که می تواند با عالئمی مانند تاری دید، 
مشــکل دید در شــب و دیدن هالــه اطراف نــور همراه 
باشــد. آب مروارید در میان افراد مســن بســیار شایع 
است. جراحی برای برداشتن آب مروارید و جایگزینی 
آن با لنز مصنوعی می تواند مشکالت بینایی را بهبود 

بخشد.
مطالعــات گذشــته، آب مرواریــد و همچنیــن ســایر 
اختالالت بینایی را با افزایش خطر زوال عقل از جمله 

آلزایمر مرتبط دانسته اند.
در این مطالعه، محققان بــر روی ۳۰۳۸ بزرگســال ۶۵ 
ساله و باالتر که آب مروارید داشتند و در ابتدا فاقد زوال 
عقل بودند، تمرکز کردند. کمتــر از نیمی از آن ها تحت 

عمل جراحی آب مروارید قرار گرفتند.
به طور متوسط در طول هشت سال، ۸۵۳ بیمار مبتال 
به زوال عقــل، اغلب آلزایمر، تشــخیص داده شــدند. 
اما این خطر در میان افرادی که تحت عمل جراحی آب 

مروارید قرار گرفته بودند، در مقایسه با افرادی که این کار 
را نکرده بودند، ۲۹ درصد کمتر بود.

به گفته محققان، جراحی آب مروارید، و متعاقب آن 
بهبود بینایی، خطر زوال عقل را تحت تأثیر قرار می دهد، 
زیرا مشــکالت بینایــی ارتباط افــراد مســن را با جهان 
گر خوب نمی بینید،  محدود می کند. به گفته لــی: »ا
ممکن است نخواهید بیرون بروید و معاشرت کنید. 

یا ممکن است نخواهید ورزش کنید، زیرا نگران ایمنی 
خود هستید«تصور می شود که مانند ورزش فیزیکی، 
تحریک اجتماعی و ذهنی از پیری سالم مغز حمایت 
می کنــد. لــی در ادامــه افــزود: »نظریه دیگــری مطرح 
است که به نور آبی مربوط می شــود. با گذشت زمان، 
آب مروارید می تواند زرد شــود و به طور خــاص نور آبی 
را مســدود می کند. برخی از ســلول های تخصصی در 

شبکیه چشــم به نور آبی بسیار حســاس بوده و هم با 
چرخه خواب و هم با شناخت )حافظه و مهارت های 

تفکر( مرتبط هستند«
گاه باشند که  کید می کنند که مردم باید آ محققان تا
سالمت عمومی آن ها از جمله سالمت قلب، بینایی 
و شــنوایی ممکن اســت بر احتمــال زوال عقــل آن ها 

تأثیر بگذارد.

پژوهش

مطالعات نشان می دهد برخی از ترکیبات جلبک 
دریایی خاصیت ضدویروسی دارند.  بر اساس نتایج 
کی  یک مطالعه، مــاده ای که از جلبک هــای خورا
دریایی استخراج می شود ممکن است به جلوگیری 

از انتشار کروناویروس کمک کند.
کارید اصلی  به گفته محققــان، »اولوان«، پلی ســا
محلول در آب که از دیواره ســلولی جلبک دریایی 
ســبز اســتخراج می شــود، می تواند به جلوگیری از 
آلــوده کردن ســلول های انســانی بــه کروناویروس 

کمک کند.
الکساندر گلبرگ، سرپرست تیم تحقیق، می گوید: 
کســن ها جــان بســیاری از  »عــدم دسترســی بــه وا
قربانیان را می گیرد و حتی ایجاد سویه های جدید 

را تسریع می کند«
از آنجایی که تحقیقــات دیگر نشــان داد که برخی 
از ترکیبات جلبک دریایی خاصیت ضدویروســی 
دارنــد، تیم تحقیق تصمیم گرفــت آن هــا را در برابر 

کووید ارزیابی کند.
گلبــرگ می گویــد: »اولــوان از جلبک هــای دریایی 
موسوم به اولوا استخراج می شود که به آن "کاهوی 
دریایی" نیــز گفته می شــود و در مکان هایی مانند 
ژاپن، نیوزلند و هاوایی به عنوان ماده غذایی مصرف 
می شــود. قبال گزارش شــده بود کــه اولــوان در برابر 
ویروس ها در کشاورزی و همچنین در برابر برخی از 

ویروس های انسانی مؤثر است«
محققان این مطالعه جلبک اولوا را پرورش دادند، 
اولوان را از آن استخراج کردند و به مؤسسه تحقیقات 
جنوبی در آالبامــا فرســتادند. در آنجــا، تیم ایاالت 
متحده یک مدل سلولی برای ارزیابی فعالیت ماده 

تولید شده در آزمایشگاه ساخت.
سلول ها هم در معرض ویروس کرونا و هم در معرض 

اولوان قرار گرفتند. 
مشخص شــد که اولوان از آلوده شدن سلول ها به 

ویروس کرونا جلوگیری می کند.

انجمــن  ســاالنه  کنگــره  ســیزدهمین  رئیــس 
 اندواورولــوژی و یوروالپاراســکوپی ایران، دربــاره 
عالئم ابتال به تومورهای کلیه و درمان این بیماری 
توضیحاتــی ارائــه داد. محمدهــادی رادفــر اظهــار 
داشــت: این کنگــره بــا حضــور اســاتید و صاحــب 
نظران برجسته یازدهم و دوازدهم آذر سال جاری 
بــه صــورت حضــوری و مجــازی برگــزار شــد بخش 
دوم ایــن کنگــره نیــز در تاریــخ هجدهــم و نوزدهم 
آذر صرفا به صورت مجازی برگزار شــد. وی با اشاره 
به اینکه ایــن کنگــره بــه صــورت برنامه مشــترک با 
همــکاری انجمن اندواورولوژی ایــران و اروپــا برگزار 
می شود، گفت: سخنرانان سرشناس در این حوزه 
از ایــران و اروپــا در کنگــره حضــور دارنــد و مباحث و 
جدیدترین دســتاوردها در این حوزه مورد بحث و 
گفتگو قرار می گیرد رادفر افزود: مداخالت تشخیصی 
و کم تهاجمی در سنگ های کلیه، یوروانکولوژی، 
اورولوژی زنــان، ارولــوژی زنــان، اورولــوژی اطفال، 
ترمیمی و پیونــد از جملــه مباحث مــورد گفت وگو 

در این کنگره اســت. عضو هیئت علمی دانشــگاه 
شــهید بهشــتی دربــاره تومورهــای کلیــه اظهــار 
داشــت: در حــال حاضر بــا اســتفاده از درمان های 
کــم تهاجمی بســته و یــا الپاراســکوپی تومورهــای 
کلیه جراحی می شــوند البته در گذشته انجام این 
جراحی برای تومورهای بزرگ امکان پذیر نبود ولی 
خوشبختانه با پیشرفت علم امروز این مسئله قابل 
انجام اســت. وی با اشاره به اینکه تومورهای کلیه 
سومین تومورهای شایع در حوزه اورولوژی پس از 
تومور پروستات و مثانه محسوب می شوند، گفت: 
بسیاری از این تومورها در زمانی که کوچک هستند 
هیچ عالئمی از خود نشــان نمی دهنــد و زمانی که 
بزرگ شوند با عالئمی مانند درد و خونریزی در ادرار 
همراه می شوند. رادفر گفت: بسیاری از بیماران به 
صورت اتفاقی هنگام انجام ســونوگرافی و آزمایش 
ادرار متوجــه تومورهــای کلیــه زمانــی کــه کوچک 
هستند، می شوند و تشــخیص به موقع در درمان 

موفقیت آمیز بیماری بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کنگره انجمن اندواورولوژی مطرح کرد؛

کلیه چگونه درمان می شوند تومورهای 

کلیه

پژوهش
تاثیر جلبک دریایی 

کرونا  در توقف آلوده شدن سلول های انسانی به 

گروهی از محققان از توسعه یک حسگر قابل 
اتصال بر روی پوســت که قادر به شناسایی 
و انــدازه گیــری نیکوتیــن موجــود در بخــار 
سیگار های الکترونیکی است، خبر داده اند.  
نیکوتین یکی از مضرتریــن ترکیبات موجود 
در بخــار تولیدشــده توســط ســیگار های 
الکترونیکی است، بنابراین افرادی که از آن ها 
استفاده نمی کنند، باید تا حد امکان از تنفس 

آن خودداری کنند.
 گروهی از محققان اخیرا از توسعه حسگری 
خبر داده اند که بر روی پوست قرار می گیرد و 
می تواند با نظارت بر سطوح نیکوتین موجود 
در هوا در مجاورت کاربر به افراد در این زمینه 
کمک کنــد. نمونــه اولیه این حســگر بدون 
باتری که توسط دانشمندان دانشگاه آریزونا 
و موسسه سلطنتی فناوری ملبورن استرالیا 
ساخته شده است، به طور موقت به پوست 
قسمتی از بدن کاربر مانند پشت دست وی 

چسبیده و کار نظارت را انجام می دهد.
 این وســیله مجهز به یــک تراشــه ارتباطات 
میدان نزدیک، یک سیم پیچ حلقه ای برای 
انتقــال قــدرت بی ســیم و حســگر نیکوتین 
اســت. بخــش دیگــر آن شــامل یــک بســتر 
پالســتیکی پلی ایمیــد اســت که با یــک الیه 
کسید  نازک از یک ترکیب معدنی به نام "دی ا

وانادیم VO۲( ( " پوشیده شده است. 
هر مولکول نیکوتین افشانه شــده ای که در 
هــوا در مجاورت ایــن حســگر وجود داشــته 
کســید وانادیــم پیونــد داده  باشــد، بــا دی ا
خواهد شد و رســانایی الکتریکی آن را تغییر 

می دهد. 
یک دستگاه دارای ارتباطات میدان نزدیک 
ماننــد یــک گوشــی هوشــمند نیــز می تواند 
حسگر مذکور را به صورت بی سیم روشن کند 
و اجازه دهــد جریان الکتریکــی از طریق الیه 

کسید وانادیم عبور کند.  دی ا
در مرحله بعد اطالعات رســانایی به منظور 
تعیین ســطوح نیکوتین موجــود در هــوا به 
تلفــن ارســال می شــوند و هــر چــه تعــداد 
کســید  مولکول هــای نیکوتینــی کــه با دی ا
وانادیم پیوند داده شــده اند، بیشــتر باشد، 

تغییر رسانایی بیشتر خواهد بود.
دکتــر فیلیــپ گوتــروف، رهبر این مطالعــه از 
دانشگاه آریزونا گفت: این فناوری همچنین 
می تواند برای تشخیص نیکوتین موجود در 
دود سیگار سنتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مــردم از قــرص اســتامینوفن بــه دلیــل قابــل 
دســترس بــودن، بــرای تســکین در دهــای 
تأثیــر  آیــا  می کننــد؛  اســتفاده  بی شــماری 

استامینوفن روی بیشتر درد ها درست است؟
استامینوفن، آسپرین، ایبوپروفن و ناپروکسن، ۴ 
نوع داروی بدون نسخه هستند که برای کاهش 
درد اســتفاده می شــوند. این دارو ها در درمان 

و کاهش بعضی از درد ها بسیار مؤثر هستند.
به عنــوان مثــال، اســتامینوفن معمــوال برای 
درمان سردرد، تب و درد های عمومی استفاده 
می شــود، امــا بــرای ورم، کاربــردی نــدارد. در 
حالی که مســکن های دیگر در درمان التهاب، 

تأثیرگذاری بیشتری دارند.
مطالعــات اخیــر در اســترالیا به ایــن نتیجــه 
رسیده اند که هر کدام از این دارو ها در یک مورد، 
بهتر عمل می کند. استامینوفن در درمان بعضی 
از درد ها اصال تأثیر ندارد. محققان روی امنیت و 
تأثیرگذاری استامینوفن برای از بین بردن درد در 
۴۴ وضعیت مختلف مطالعه کردند که مربوط به 

درد دندان تا درد هایی مانند سردرد بود.
آنها به این نتیجه رسیدند که استامینوفن برای 
بعضی از این مشکالت تأثیرگذار است، اما برای 
بعضی دیگر هیچ تأثیری ندارد و شــبیه به یک 
آب مقطر عمل می کند، مانند درد های مربوط 
به قســمت پایین کمر. البته که اســتامینوفن 
اســتفاده گســترده ای دارد، اما بایــد آن را برای 

درد های دم دستی استفاده کنید.
مطالعــه ای در این بــاره نشــان می دهــد کــه 
اســتامینوفن در درمان درد حاد، درد قســمت 
پاییــن کمــر، از بیــن بــردن درد گلــو در دوران 
ســرماخوردگی و درمــان میگــرن در کــودکان و 
جوانان و همچنین درد بعــد از جراحی دندان 
در کــودکان، تأثیــری نــدارد. همچنیــن، درد 
پس از عمــل، درد مزمن قســمت پاییــن کمر و 
جراحی یا درد شــکمی، با اســتامینوفن بهبود 
پیــدا نمی کنــد. اســتامینوفن می توانــد بــرای 
درمــان وضعیت هایــی که نــام می بریــم، مؤثر 
باشد. مطالعات وسیعی در این باره انجام شده 
و به این نتیجه رسیده اند که استامینوفن در ۴۴ 
وضعیت دردناک فقط شبیه به آب مقطر است، 
اما می تواند در درمان درد زانو، آرتروز، سردرد های 

تنشی و درد لگن، مؤثر باشد.

دانستنی ها

که نیکوتین  حسگری 
بخار سیگار الکترونیکی 
را اندازه گیری می کند 

که برای آن ها  دردهایی 
نباید استامینوفن خورد 

گیــاه مــرزه می توانــد بســیاری از 
عملکرد هــای بدن، مانند فشــار 
خون، ایجــاد خــون، ســالمت 

استخوان، ایمنی و عملکرد تیروئید را بهبود بخشد.
برگ ها و شاخه  گیاهان مرزه، منابع غنی از پتاسیم، 

آهن، کلسیم، منیزیم، منگنز، روی و سلنیوم هستند.
همه این ها برای سالمتی ضروری هستند و می توانند 
بسیاری از عملکرد های بدن، مانند فشار خون، ایجاد 
خون، سالمت استخوان، ایمنی و عملکرد تیروئید را 

بهبود بخشند.

همچنین، گیاه مرزه، یک منبع ویتامین B، ویتامین 
A، ویتامیــن C، نیاســین، تیامین و پیریدوکســین 
اســت. این ماده مغذی، به تقویت سیستم ایمنی 
بدن، حفظ ســالمت چشــم ها و انرژی شما کمک 

می کند.

گیاه!  ضربه فنی تیروئید و فشار خون با این 

فشار خون
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کتبر ۲۰ درصد کمتر  تولید آیفون ۱۳ اپل در سپتامبر و ا
از برنامه ریزی اولیه بود.

سه ماهه چهارم یکی از شلوغ ترین زمان ها برای این 
شــرکت اســت زیــرا بســیاری از مصــرف کننــدگان 
دســتگاه های اپل را هفته هــا پیش از کریســمس 
برای هدیــه دادن خریداری می کننــد. با این حال 
پس از عرضه مدلهای جدید آیفون ۱۳ و آیپد جدید 
در ســپتامبر، اپل با تهدید کمبود جهانی تراشــه و 

اختالالت زنجیره تامین روبرو شد.
کتبــر به رویترز گفته  تیم کوک، مدیرعامل اپل در ا
بود که تبعات مشکالت زنجیره تامین در سه ماهه 
فروش ایــام تعطیــالت وخیم تر از ســه ماهــه قبلی 

خواهد بود.
گاه گزارش کرد در  روزنامه نیک کی به نقل از منابع آ
کتبر برای نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته،  ا
تولید آیفون و آیپد به دلیل محدودیتهای زنجیره 
تامین و محدودیــت اســتفاده از بــرق در چین، به 

مدت چند روز متوقف شد.

تغییرات صورت گرفته در سهم اختصاص یافته از 
قطعات برای آیپد، باعث شد تولید آیپد محدودتر 
شــده و حجم تولید این دســتگاه حدود ۵۰ درصد 
کمتر از میزان برنامه ریزی شده شد. همزمان پیش 
بینی تولید برای مدلهای قدیمی تر آیفون هم حدود 

۲۵ درصد کاهش پیدا کرد.
بر اساس گزارش رویترز، بلومبرگ نیوز هفته گذشته 
گزارش کرده بود اپل به تامین کنندگان قطعات این 
شرکت اعالم کرده که تقاضا برای آیفون ۱۳ آهسته 

شده است. 

بازی استراتژیک Dune: Spice Wars در سال ۲۰۲۲ 
برای رایانه های شخصی منتشر خواهد شد. 

بــازی Dune: Spice Wars یــک بــازی جدیــد 
اســتراتژیک برای رایانه های شخصی اســت که در 
دنیــای Dune اتفــاق می افتــد و در ســال ۲۰۲۲ در 

دسترس قرار خواهد گرفت.
 The Game Awards که در مراسم Spice Wars بازی
 Shiro Games معرفی شد، توسط توســعه دهنده
و ناشــر Funcom به عنوان یک بازی اســتراتژیک با 
عناصرx۴ توصیف شده است. چندین گروه قابل 
بازی و راه های متعددی برای برنده شــدن در این 

بازی وجود خواهد داشــت که می تواند به معنای 
قابلیت پخش مجدد زیاد باشد.

ایــن بــازی کــه براســاس رمانی بــا همیــن نــام و به 
نویسندگی فرنک هربرت )Frank Herbert( ساخته 
کران  شده، در سال ۲۰۲۲ میالدی، یک سال قبل از ا
 Denis( ۲ به کارگردانی دنی ویلنوو Dune Part فیلم

Villeneuve(، منتشر خواهد شد.
البتــه بــازی Dune: Spice Wars پیــش از انتشــار 
رسمی برای رایانه های شخصی، وارد مرحله اجرای 
کنون انتشار این  آزمایشی خواهد شد. همچنین تا
بازی برای کنســول ها تایید نشــده اســت. الزم به 
ذکر است که این اثر با اثر شرکت فانکام )Funcom( و 

کیر )Nukkear(، متفاوت است. استودیوی نا
سباســتین ویــدال )Sebastien Vidal( مدیرعامل 
کــه  گفــت: بــاور دارم  گیمــز در ایــن بــاره  شــیرو 
تمامی کارمندان شیرو گیمز از هواداران رمان و فیلم 
ســینمایی Dune هســتند. این که می توانیم یک 
بازی استراتژیک ویدیویی از این فرنچایز محبوب 

بسازیم، بسیار شگفت انگیز است.

کاهش تولید آیفون ۱۳

انتشار بازی Dune: Spice Wars در سال ۲۰۲۲ 

فناوری ازسالآیندهمیالدی

فید اینستاگرام برحسب ترتیب زمانی 
نشان داده می شود

گرام اعالم کرد ۲۰۲۲  مدیر اینستا
نســخه ای از اپ ارائــه می شــود 
که فید را برحسب ترتیب زمانی 
به کاربر نشــان می دهد. همچنین وی خواســتار 
ســازمانی برای تعییــن اســتانداردهای حفاظت 

آنالین از کاربران جوان شد.
گرام در جلسه اســتماع کنگره اعالم  مدیر اینســتا
کرد سال آینده میالدی نسخه ای از اپ راه اندازی 
می شــود که محتوای فید آن به جــای رده بندی 
براساس الگوریتم ها، به ترتیب زمانی نشان داده 

می شود.
گرام پســت ها بــر  در حــال حاضــر در فید اینســتا
حسب الگوریتم هایی دسته بندی و نمایش داده 
می شــوند. امــا بســیاری از کاربران ایــن قابلیــت را 
نمی پسندند و ترجیح می دهد پست ها براساس 

ترتیب زمانی نشان داده شوند.
آدام موســری در حقیقت جدیدترین مدیر ارشــد 
اجرایــی حــوزه فناوری اســت که با فشــار از ســوی 
قانونگذاران مجبور شده شفافیت بیشتری درباره 
الگوریتم های پلتفرم و تأثیر محتوای ترویج و توصیه 

شده برای کاربران فراهم کند.
گری فرانســیس هوگن کارمند سابق  پس از افشــا
گرام، این  فیس بوک درباره اســناد داخلی اینســتا
پلتفرم و شرکت مادر آن )متا( به دلیل تأثیر سرویس بر 
سالمت ذهنی و ایمنی کاربران نوجوان با تحقیقات 

و فشارهای گسترده ای روبرو شده اند.
در جلســه اســتماع کنگــره آمریــکا، نماینــدگان از 
موسری خواســتند تا درباره آنکه از چه اصالحات 
قانونــی برای ایمنــی کــودکان در فضای آنالیــن )از 
جملــه تبلیغــات هدفمنــد( پشــتیبانی می کند، 

پاسخ هایی دقیق و صریح بدهد.
ســناتور ریچارد بلومنتال در ســخنان خود در این 
جلســه اعالم کرد فرصت بــرای آنکه شــرکت خود 
قوانینــی در ایــن زمینه ایجاد کنــد، از دســت رفته 

گرام در سخنانش  است. همچنین مدیر اینســتا
خواستار ایجاد یک سازمان شد تا بهترین روش ها 
برای ایمن نگه داشتن کاربران در فضای آنالین را 

تعیین کند.
از  اطالعــات  بایــد  ســازمان  او ایــن  گفتــه  بــه 
جامعــه، والدیــن و قانونگــذاران دریافــت کنــد تــا 
اســتانداردهایی درباره احراز هویت ســنی و موارد 
دیگر تعیین کند و عالوه بــر آن قابلیت هایی برای 

کنترل والدین نیز بسازد.
ج، موســری در ایــن جلســه اعــالم  بــه نوشــته ور
کرد شــرکت های فنــاوری بایــد برای دســتیابی به 
مصونیت تعیین شده در بخش ۲۳۰ قانون نجابت 
ارتباطات، مواردی را به استانداردهای این سازمان 

اضافه و آنها را رعایت کنند.
طبق ایــن بخــش از قانــون شــرکت های فنــاوری 
مسئولیت محتوایی که کاربران در پلتفرم ها منتشر 

می کنند را برعهده ندارند و از آن مصون هستند.
یکی دیگــر از موارد اشــاره شــده در این جلســه اپ 

مخصوص این شرکت برای کودکان بود.
گرام از ماه ســپتامبر تصمیم ها برای  البته اینســتا
توسعه نسخه ای از اپ برای کودکان را تعلیق کرد زیرا 
گزارش های وال استریت ژورنال )مبتنی بر فایل های 
افشــا شــده( نشــان داد این پلتفرم درباره تأثیرات 

گاهی داشته است. مخرب پلتفرم بر نوجوانان آ
گرام در ایــن جلســه بــه بیانیه هــای  مدیر اینســتا
پیشین این شــرکت اشــاره و ادعا کرد گزارش های 
مذکور برداشــت نادرســتی از تحقیقــات داخلی را 

منتشر کرده اند.
او در ادامــه همچنیــن بــه برنامه هــای شــرکت در 
خصوص ایمنی کاربران جوان اشاره کرد که روز سه 

شنبه منتشر شد.
در  موســری  آدام  شــهادت  از  قبــل  روز  یــک 
گرام از تغییراتی در پلتفرم خود خبر  کنگره، اینستا

داد. براساس این تغییرات قابلیت 
»Take a Break« عرضه شــده اســت. این قابلیت 
از ماه گذشته به طور آزمایشی در آمریکا، انگلیس، 

کانادا و استرالیا ارائه شده بود. این قابلیت کاربران را 
تشویق می کند تا هنگام استفاده از اپ پس از مدت 

زمان معینی، از آن فاصله بگیرند.
موســری نیز اعالم کرد قابلیت هایی برای والدین 
ارائــه می شــود تــا آنهــا بتواننــد اســتفاده فرزندان 

نوجوانشان از اپ را کنترل کنند.
امــا ســناتور مارشــا بلک بــرن در جلســه شــهادت 
گفت این تغییرات بسیار اندک و بسیار دیرهنگام 

هستند.
از ســوی دیگــر بلومنتــال نیز در ســخنانش اشــاره 
گرام  کرد این تغییرات از جمله توقف توسعه اینستا
کتیک های روابــط عمومی و برای  کودکان فقط تا

تغییر دیدگاه عمومی هستند.
سناتور بلک برن در مصاحبه ای پس از این جلسه 
کنون قابلیت  گرام هم ا گفت که تمایل دارد اینستا
نمایش فید برحســب ترتیب زمانی را ارائه کند. از 
سوی دیگر بلومنتال معتقد است این اقدام با توجه 

به جزئیات آن گام مهمی خواهد بود.
بلــک بــرن همچنیــن در ایــن جلســه عنــوان کرد 
گرام جعلی  تیم کارمنــدان او یک حساب اینســتا
بــرای کاربــری ۱۵ ســاله ابــداع کردنــد. اما ایــن 
حســاب براســاس پیش فرض عمومی بود. حال 
گرام تغییراتی ایجاد کرده تا حساب های  آنکه اینستا
کاربــری افــراد زیــر ۱۶ ســال بــه طــور پیــش فــرض 
خصوصی باشد. موسری نیز گفت این شکاف در 

نسخه وب برطرف نشده بود و اصالح خواهد شد.
گرام نیز مانند شــبکه های اجتماعی دیگر  اینستا
قانونی برای منع عضویت افراد زیر ۱۳ ســال وضع 
کرده اســت امــا به گفتــه موســری کاربرانی با ســن 
کمتــر از حد تعیین شــده نیــز در شــبکه اجتماعی 

حضور دارند.
گرام خواستار ایجاد فناوری  همچنین مدیر اینستا
احراز هویت سنی در سطح دستگاه های موبایل به 

جای ایجاد آن در پلتفرم های فناوری شد. 

فناوری

حکایت

نقل اســت که در روزگاری نه چنــدان دور، 
کاروانی از تجار به همراه مال التجاره فراوان 
بــه قصــد تجــارت راهی دیــاری دوردســت 

شدند. 
در میانه راه حرامیان کمین کرده به قصد 

غارت اموال به کاروان یورش بردند. 
کاروان از  کــه محافظــان  طولــی نکشــید 
پــای درآمده یــا تســلیم گشــته و دزدان به 
جمــع آوری امــوال و اثــاث از روی شــتران 

مشغول شدند. 
از  آوردنــد  گــرد  بــود  هرچــه  حرامیــان 
مســکوکات و جواهــرات و امتعــه و هــر چه 

ارزشمند بود به زور ستاندند. 
در بیــن امــوال مســروقه یکــی ازحرامیــان 
کیسه ای پر از ســکه های زر یافت که بسیار 
مایه تعجب بود، در داخل همان کیسه به 
همراه ســکه های زر تکه کاغــذی یافت که 
روی آن آیه ای از قــرآن در مضمون دفع بال 

نوشته شده بود. 
حرامی شــادی کنــان کیســه را بــه نزد ســر 
دســته دزدان برد و تمســخر کنان اشارتی 

نیز به دعای دفع بال نمود. 
رئیس دزدان چون واقعه بدید دستور داد 

صاحب کیسه را احضار کنند.
طولی نکشــید که تاجــری فلــک زده مویه 
کنــان بــه پــای سردســته حرامیــان افتــاد 
کــه آن کیســه از آن من بــود و لعــن و نفرین 
بسیار نثار عالم دینی نمود و همی گفت که 
من گــول آن عالم را خــوردم و تــا آن لحظه 
معتقد بــودم که دعای دفع بــال واقعا کارگر 

خواهد بود. 
رییــس حرامیان اندکــی بــه فکــر فــرو رفــت 
سپس دستور داد کیســه زر را به صاحبش 

بر گردانند. 
که ایــن چــه  یکــی از حرامیــان برآشــفت 
تدبیــری اســت و مگــر مــا قطــاع الطریــق 
نیســتیم و چه رییس دزدان پاســخ چنین 
کــه مــا دزد  داد: ای ابلــه، درســت اســت 
مــال مردم هســتیم امــا هرگــز قرار نبــود که 

دزد ایمان مردم باشیم.

دزدی ایمان

به گزارش روابط عمومی شرکت 
 عمــران بهارســتان، حضــرت 
آیــت اهلل طباطبایــی نــژاد پس 
از زیارت شهدای گمنام شــهر بهارستان، کلنگ 
احداث مصــالی بزرگ ایــن شــهر را به زمیــن زد و 
در این مراسم گفت: ظرفیت این مصال ۴ تا ۵ هزار 

نفر خواهد بود کــه امیدوارم با کمک مردم شــهر 
بهارســتان هرچــه زودتر ایــن مصلــی ســاخته به 

بهره برداری برسد.
وی همچنیــن ضمــن بازدیــد از متــروی شــهر 
بهارستان روند اجرای این پروژه را مثبت ارزیابی 
کرد و گفــت: متــرو یکــی از نیازهای ضروری شــهر 

بهارستان است و با بهره برداری از این پروژه مردم 
به راحتی و با سهولت می توانند رفت و آمد داشته 
باشند و در حال حاضر نیز خوشبختانه این پروژه 

در بهارستان به خوبی در حال اجرا است.
همچنین با حضور امام جمعه اصفهان دفتر امور 
مساجد شــهر بهارســتان و دفتر دارالمهدی این 

شهر واقع در میدان بهار به بهره برداری رسید.
در ادامه بهره برداری از پروژه های شهر بهارستان 
که با حضور آیت اهلل طباطبایی نژاد نماینده ولی 
فقیه در استان اصفهان انجام گرفت مسجد امام 
کاظم علیه الســالم واقع در خیابان الفت شــرقی 
نیز به بهره برداری رسید، این مسجد در زمینی به 

مساحت ۱۸۰۰ متر و زیر بنای ۹۰۰ متر ساخته شده 
که برای ساخت آن ۶ میلیارد تومان توسط شرکت 
عمران شهر بهارستان هزینه شده و معماری این 

مسجد نیز به سبک مساجد تاریخی می باشد.
مدیرعامل شــرکت عمران بهارســتان نیــز در این 
بازدیدگفت: احداث مترو در بهارستان، بزرگترین 

پروژه عمرانی استان اصفهان است.
محمدرضا احمدی در خصوص کلنگ زنی طرح 
مصلی شهر بهارستان افزود:  فاز اول آن در زمینی 
به مســاحت ۱۰ هکتار و  ۴ هزار متر  مربع ســاخته 

می شود. 
مدیرعامل شرکت  عمران بهارســتان به احداث 

مســجد امام موســی کاظم بــا اعتباری  بالــغ بر ۶ 
میلیارد تومان در زمینی به مســاحت هــزار و ۸۰۰ 
متــر و زیــر بنــا ۹۰۰  مترمربــع  اشــاره کــرد و تصریح 
کــرد:  اهمیــت و همراهی و همــکاری کلیــه ارکان 
نهادهای بهارســتان در ارائه خدمات دهی بهتر 

به شهروندان بسیار حائز اهمیت است.
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افتتاح و کلنگ زنی پروژه های شرکت عمران بهارستان
گزارش
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