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کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی استان اصفهان بیشترین موارد امداد خواهی از اورژانس اجتماعی در سال 
جاری را خشونت های خانگی از قبیل همسر آزاری و کودک آزاری اعالم کرد. 

عباس توفیقی زواره با اشاره به اینکه مداخالت روانی، اجتماعی و حمایتی قبل از مداخالت قضایی و انتظامی، از 
وظایف ذاتی اورژانس اجتماعی است، اظهار کرد: وظیفه ما در اورژانس اجتماعی کمک به افرادی است که دچار 
مشکالت اجتماعی شده اند تا بتوانیم با مداخالت تخصصی و روانشناسی به آن ها کمک کنیم به بازتوانی مجدد 
برسند. وی بابیان اینکه خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی به عنوان یک خط همیشه در دسترس به صورت شبانه روزی 
فعال است، گفت: کارشناسان روانشناس و آموزش دیده که دوره های مختلفی در حوزه مداخالت روانی و اجتماعی 
دیده اند پاسخگوی شهروندان هستند و در مواردی مثل کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، خشونت های 
خانگی مثل خشونت مرد علیه زن و موارد خودکشی آماده مداخله هستند. کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی 
استان اصفهان با اشاره به همه گیری کرونا و تبعات اجتماعی آن، گفت: بیشترین موارد امداد خواهی از اورژانس 

اجتماعی در سال جاری، خشونت های خانگی از قبیل همسر آزاری و کودک آزاری بوده است.

بیشترین امدادخواهی از 12۳:
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# اصفهان  تنها  نیست

با تکیه بر دانش تخصصی 
و توانمندی های داخلی صورت گرفت؛ 
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بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی کشور هیچ شهری در 
وضعیت قرمز کرونایی قرار ندارد و این یعنی دیگر جریمه یک 
میلیون تومانی نداریم؛ اما همچنان ابهاماتی در طرح قرنطینه 

هوشمند وجود دارد.

جریمه های کرونایی در جاده ها طرحی بود برای کاهش سفر 
در ایام کرونایی، بر اساس این طرح خروج پالک های بومی و 
ورود پالک های غیربومی از شهرها با وضعیت قرمز کرونایی یک 
میلیون و از شهرها با وضعیت نارنجی ۵۰۰ هزار تومان جریمه 

به دنبال داشت.
بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی کشور با عبور از موج پنجم 
کرونا، هیچ شهری در وضعیت قرمز کرونایی قرار ندارد و این یعنی 
دیگر جریمه یک میلیون تومانی برای ترددهای غیرمجاز جاده ای 
نداریم؛ بر اساس این رنگ بندی، ۸ شهرستان در وضعیت 
نارنجی، ۱۱۹ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۲۱ شهرستان در 

وضعیت آبی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، هم اکنون شهرستان های اشنویه 
)آذربایجان غربی(، طبس، نهبندان )خراسان جنوبی(، بافت، 
زرند، سیرجان )کرمان(، بافق، بهاباد )یزد( در وضعیت نارنجی 

کرونا قرار دارند. خارج شدن تمامی شهرها از وضعیت قرمز و 
واکسینه شدن اکثر افراد به معنی مجاز شدن سفر نیست چراکه 
کرونا همچنان در کشور وجود دارد و جان هموطنان را می گیرد.

پلیس: دیگر جریمه یک میلیون تومانی نداریم 
سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور با تأیید این 
خبر گفت: همانگونه که اعالم شد تنها ۸ شهر در وضعیت نارنجی 
قرار دارند و خوشبختانه هیچ شهری در وضعیت قرمز کرونایی 
نیست و این یعنی دیگر جریمه یک میلیون تومانی نداریم و فقط 

جریمه های ۵۰۰ تومانی شهرهای نارنجی پا برجا است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قرنطینه هوشمند 
به پلیس اعالم شده یا خیر، گفت: هنوز از جزئیات این طرح 
چیزی به پلیس اعالم نشده و مبنای محدودیت های جاده ای 
همان طرح قبلی است که بر اساس رنگ بندی ها، جریمه ها 

اعمال می شد.

قیمت میوه ها در بازار با نزدیک شدن به شب یلدا روند افزایشی 
در پیش گرفته به طوری که قیمت هر کیلوگرم انار به کیلویی ۳۳ 

هزار تومان رسیده است.
قیمت میوه ها در بازار با نزدیک شدن به شب یلدا روند افزایشی 
در پیش گرفته به طوری که قیمت هر کیلوگرم انار به کیلویی ۳۳ 
هزارتومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم انار در هفته های 

گذشته بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان بود.
بررسی های میدانی  نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم خرمالو 
در مراکز خرده فروشی ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم کیوی 

۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان است.
بر این اساس قیمت هر کیلوگرم سیب درختی نیز ۱۹ هزار و ۸۰۰ 

تومان و پرتقال ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان است.

پیش از این، اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
سبزی تهران در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت عرضه و 
قیمت میوه های شب یلدا از جمله هندوانه، خرمالو و انار گفته 

بود: هیچ مشکلی در تأمین و عرضه این محصوالت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بخشی از این مسأله به مدیریت مردم برمی گردد، 
افزوده بود: در گذشته مردم در خرید این محصوالت افراط 
می کردند و همین منجر به نابسامانی بازار و مشکل در توزیع 
می شد ولی االن اقتصادی خرید می کنند به عنوان مثال به جای 
خرید ٢٠ کیلوگرم انار یا چهارتا هندوانه به اندازه نیازشان خرید 

می کنند که این منجر به ایجاد آرامش در بازار می شود.
کارگر با تاکید بر اینکه هندوانه سمبل شب یلداست و نیازی به 
خرید مقدار فراوانی از آن وجود ندارد، گفته بود: میوه های انار و 
خرما و نیز هندوانه که در شب یلدا مصرف می شود قابل ذخیره 
سازی است. خوشبختانه االن هم نیاز پیش بینی و ذخیره سازی 

انجام شده و مشکلی در این حوزه نداریم.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: گردش مالی در 
صنعت کتاب و نشر کشور با ۶ هزار میلیارد تومان، نشانگر بزرگی و 

گستردگی این حوزه است. 
علی رمضانی در نشست مشترک با فعاالن صنعت کتاب و نشر 
استان اصفهان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان 
افزود: این رقم نشان می دهد که با صنعتی کالن و با عظمت روبه رو 

هستیم و باید نگاه جامع به آن داشته باشیم.
وی با اشاره به اهمیت ترویج کتابخوانی اظهار داشت: فرهنگسازی 
در این عرصه به توسعه بازار آن کمک می کند و در پی آن ناشر، 
کتابفروش و تمام ارکان این صنعت نیز از عواید آن بهره مند 

می شوند.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با بیان اینکه ساالنه بالغ بر 
یکصد هزار عنوان کتاب در کشور منتشر می شود، تصریح کرد: 

با این حال، تجدید چاپ کتاب آمار پایینی را بخود اختصاص 
می دهد که در مقایسه با تعداد کتاب های منتشر شده، آمار آن 
بسیار کم است. رمضانی اضافه کرد: مسووالن کشور باید بیش 
از قبل به معرفی کتاب و ترویج کتابخوانی بپردازند تا به این وسیله 

شاهد روی آوری شهروندان به کتاب و مطالعه باشیم.
وی با تاکید بر توسعه متوازن صنعت نشر و کتاب در کشور افزود: این 
امر به توافق خود فعاالن عرصه کتاب از جمله صنف، اتحادیه، 

کتابفروشی ها و ناشران نیاز دارد.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر 
تمام دستگاه های اجرایی برای رونق کتابخوانی و توسعه این 
صنعت اظهار داشت: برای مثال شهرداری اصفهان می تواند 

برای تبلیغ هرچه بیشتر نمایشگاه کتاب و رونق آن تالش کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان  نیز در این جلسه گفت: 

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب استان امروز افتتاح شد و تا ۲۶ 
آذر سال جاری در وب سایت خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی 
www.ketab.ir ادامه خواهد داشت. حجت االسالم رمضانعلی 
معتمدی اظهار داشت: این نمایشگاه با داشتن بالغ بر ۱۰۳ هزار 
عنوان کتاب، فرصتی مناسبی را برای تهیه کتاب و مطالعه فراهم 
کرده است. نشست مشترک فعاالن صنعت کتاب و نشر استان  با 
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، عصر امروز در سالن جلسات 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان برگزار شد.
در این نشست مباحثی از جمله تامین کاغذ، چگونگی برپایی 
نمایشگاه ها، قیمت گذاری و تخفیف ها بعنوان مسائل چالشی این 

عرصه از سوی نفرات حاضر در جلسه مطرح شد.
هم اینک ۴۷۲ باب چاپخانه در همه رسته ها، ۳۵۷ ناشر کتاب و 

بیش از ۳۱۰ کتابفروشی در استان اصفهان فعالیت می کنند.

عملیات عمرانی طرح تقاطع غیر همسطح چرمهین به زمان 
آباد در محور اصفهان- شهرکرد با ۸۰ درصد پیشرفت در دست 

اجراست.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: عملیات تکمیلی این طرح از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و در 

صورت تامین اعتبار تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
بهزاد شاهسوندی با بیان اینکه تا کنون ۲۵ میلیارد ریال برای این 
طرح هزینه شده افزود: برای تکمیل این طرح، نصب عالئم 
راهنمایی رانندگی و ایمنی روسازی ۶۱ میلیارد ریال اعتبار نیاز 

است.
وی هدف از اجرای این طرح را ایمن سازی، رفع نقاط پر حادثه و 
کاهش تصادفات این دانست و گفت: در این طرح تاکنون ۲۵ هزار 
مترمکعب خاکبرداری، ۲۰ هزار مترکعب خاکریزی، هفت هزار و 
۶۰۰ مترمکعب زیرسازی، ۳۵۶ مترمکعب بتن ریزی و پنج هزار و 

۱۵۰ تن آسفالت ریزی انجام شده است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه قضایی 
استان، نقش نظارتی اجرایی و حمایتی خود را به منظور بهبود 
وضعیت سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، صنعت، معدن، 
گردشگری کشاورزی و تسهیل در اجرای سیاست های ستاد 

اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به درستی ایفا خواهد کرد. 
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، 
جلسه  در  جعفری  اسدالله  حجت االسالم والمسلمین 
نمایندگان تشکل های برخی مشاغل و صاحبان صنایع و 
واحدهای بزرگ تولیدی و فعاالن اقتصادی استان اصفهان 
افزود: توجه به مسائل، مشکالت و چالش های مسیر رونق 
تولید و اشتغال و صنایع در صدر اولویت های دستگاه 
قضایی استان است و دادگستری در حمایت همه جانبه از 

تولیدکنندگان، فعاالن و مجاهدان عرصه اقتصاد مقاومتی 
در این استان بزرگ صنعتی پیشگام خواهد بود.

وی اظهار داشت: در نظام و حاکمیت اسالمی ما که تفکر 
حاکم بر آن مبتنی برجهان بینی توحیدی است، مؤلفه ها 
و شاخص ها، مدل ها و روش های هر موضوع جداگانه 
مناسب سازی و اعالم شده  است و در اقتصاد اسالمی، پویایی 
و پاسخگویی به نیاز جامعه بر اساس کتاب، سنت و سیره عقال 

صورت می گیرد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان افزود: بر همین اساس 
نیاز جامعه اسالمی که در تمامی جوامع نیز مشترک است، حول 
سه محور اصلی و مهم خالصه می شود که با نبود هریک از آن 

نمی توان سالمت، پویایی و پیشرفت در جامعه انتظار داشت.

وی ادامه داد: اولین نیاز، وجود امنیت به معنای واقعی در 
جامعه بشری است که اگر امنیت پایدار در جامعه وجود نداشته 
باشد هیچ فعالیت مفید، مؤثر پویا وزنده ای در آن انجام نخواهد 
شد و پس ازآن سالمت به عنوان یک نیاز زیرساختی و سوم نیاز 
به اقتصاد و معیشت است که در برنامه ریزی های مدیریتی 
ضروری است طرح ها و روش های متناسب با هر یک به درستی 

و صحیح در تأمین آن به کارگیری شود.
حجت االسالم جعفری در تشریح این سه نیاز در کشور تصریح 
کرد: امروز به برکت خون شهدا و تکیه بر باورها اعتقادات خود 
در بحث امنیت به مرحله بازدارندگی رسیده ایم و در حوزه 
سالمت نیز با تالش های صورت گرفته به خصوص در کنترل 
و مهار ویروس منحوس کرونا، از وضعیت قابل قبولی برخوردار 

هستیم، اما در حوزه اقتصاد با شکنندگی مواجهیم.
وی اقتصاد مقاومتی را نیازمند گفتمان سازی و تبدیل آن 
به فرهنگ دانست و بیان داشت: اصالح نظام ها یکی از 
شاخصه های گفتمان سازی است و در حوزه اقتصاد مقاومتی 
سیاست گذاری ها، برنامه ها و مشوق های قانونی برگرفته از 
منویات رهبر معظم انقالب در این حوزه به عنوان نقشه راه 
ترسیم شده که نوع نگاه متفاوت به آن باعث شده است که به 

توفیق الزم نرسیم.
حجت االسالم جعفری تصریح کرد: امروز قوه قضاییه با تشکیل 
ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خود را 
مکلف به همراهی با دولت به عنوان متولی اصلی و نیز همدلی و 
تعامل با سایر دستگاه ها می داند تا آفت ها و موانع موجود بر سر 
راه پیشرفت کشور را مرتفع کند و در سطح استان اصفهان نیز 

بیش از گذشته در این مسیر گام برداشته خواهد شد.
استان اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ 
هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد 

ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر دارد.

ابهام در اجرای قرنطینه هوشمند:

خداحافظی با جریمه های یک میلیونی

انار ۳۳ هزار تومان شد!

افزایش عجیب قیمت میوه در آستانه یلدا 

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران:

۶ هزار میلیارد تومان، گردش مالی صنعت کتاب در کشور است
پیشرفت ۸۰ درصدی تقاطع غیرهمسطح چرمهین به زمان آباد 

رییس کل دادگستری اصفهان:

دستگاه قضایی از سرمایه گذاری در اصفهان حمایت می کند
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دبیر کانون مرغداران گوشــتی کشــور گفت:۲۰ 
روز است که ذرت در سامانه بازارگاه شارژ نشده 

است و مرغداران راهی بازار آزاد شده اند.
پرویــز فروغی بــا بیان اینکه ۲۰روز اســت  ذرت 
در ســامانه بــازارگاه شــارژ نشــده و مرغــداران 
مجبورنــد ذرت مــورد نیــاز خــود را از بــازار آزاد 
تهیــه کنند، گفــت: در بــازار آزاد هــم هرکس با 
هر قیمتــی که بخواهــد اقدام به فــروش ذرت 
می کنــد و قیمــت ذرت در بازار آزاد نیــز بیش از 

۵۰۰۰ تومان است.
وی ادامــه داد: تا ایــن ذرت شــارژ و بــه دســت 
غ در سالن ها  تولیدکننده برسد دوره پرورش مر

تمام می شود.

دبیــر کانــون مرغــداران گوشــتی تصریــح کرد: 
غ منجمد در بــازار  بــا تزریــق بیــش از انــدازه مــر
غ گرم به زیر نرخ مصوب رســیده  و با  قیمت مر

تداوم این شیوه تولید نابود خواهد شد.
فروغی در پاسخ به اینکه وضعیت تامین کنجاله 
ســویا بــه چــه صــورت اســت؟ گفــت: ســویا در 
بازارگاه شــارژ می شــود اما مساله اینجاست که 
وقتی ذرت نباشــد ســویا هــم فایده ای نــدارد. 
غ داده شود و  زیرا این دو نهاده باید باهم به مر
گر یکی از آنها دیر برسد انگار هیچ نهاده ای به  ا

غ داده نشده است. مر
وی در ادامــه افــزود: پیگیــر تامیــن ذرت بــرای 
واحدهــای مرغــداری شــده ایم ولــی هنــوز بــه 

نتیجه ای نرسیده ایم.
گر  این فعال بخش خصوصــی در پایان گفت: ا
غ دســتوری باشد بایستی  قرار است قیمت مر
دولت نهاده ها را به موقــع در اختیار مرغداران 
قرار دهد. این درست نیست که تولیدکنندگان 
مجبور باشــند همه نهاده هــای خــود را از بازار 
غ هایشــان با نرخ تعیین  آزاد تهیه کنند ولی مر

شده بفروشند.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان با 
اشاره به عوامل تأثیرگذار بر بازار بورس گفت: 
خ ارز اســت و تــا زمانی  یکــی از ایــن عوامل، نــر
که نتــوان قیمت ایــن ارز را پیش بینــی نمود، 
قطعــا چشــم انداز بــازار بــورس هم مشــخص 

نخواهد بود.
شهرام معینی اظهار کرد: شــرکت های بزرگی 
کــه در بازار بورس، فعال هســتند کــه در زمان 
فعالیت هــای صادراتــی و همچنیــن فــروش 
داخلــی محصــوالت خــود، تحــت تأثیــر ارز 

نیمایی قرار دارند.
خ ارز در بازار آزاد، تأثیری   بنابراین تغییرات نر

در شرایط قیمتی این شرکت ها ندارد.
وی افــزود: بر ایــن اســاس نمی تــوان انتظــار 
خ ارز آزاد،  کــه بــه علــت افزایــش نــر داشــت 
شــاخص ها در بازار بورس هم افزایشی شود؛ 

زیــرا بزرگ ترین ایــن شــرکت ها تحت تأثیــر ارز 
نیمایــی هســتند کــه ارزی کنتــرل شــده و در 

اختیار دولت است.
این اقتصاددان ادامه داد: معموال قیمت ارز 
نیمایی با تغییرات زیادی روبه رو نیست؛ زیرا 
تحت نظــارت کامل دولت اســت. در صورتی 
که ارزی که در بازار آزاد عرضه می شود چندان 

در اختیار دولت قرار ندارد.
معینــی افــزود: در ایــن حــال یکــی دیگــر از 
عوامــل تأثیــر گــذار در بــازار بــورس، وضعیت 
اســت  بورســی  شــرکت های  درآمدی ایــن 
خ ارز  که البتــه درآمــد آن ها نیــز وابســته به نــر

نیمایی است.
خ بهــره بدون  وی اظهــار کرد: مــورد دیگــر، نر
ریسک است که افزایش این نرخ بهره تضعیف 

کننده رشد قیمت ها در بازار بورس است.
ایــن اقتصــاددان در رابطه با چشــم انداز بازار 
بورس گفــت: در حــال حاضر نمی شــود هیچ 
پیش بینی خاصی از این بازار نه در کوتاه مدت 
و نــه در بلندمــدت کــرد؛ زیــرا همان گونــه که 
خ ارز  اشاره شد شرایط این بازار، تحت تأثیر نر
نیمایی اســت و تا زمانی که نتوان قیمت این 
ارز را پیش بینــی نمــود قطعا چشــم انداز بازار 

بورس هم مشخص نخواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با همکاری مستمر سایر 
اعضای ستاد ملی کرونا تالش می شود که جذب و 

استخدام پرستاران محقق شود.
رســتم  قاســمی در  صفحــه  توئیتــر خــود نوشــت: 
" پرســتاران عزیــز به عنــوان مدافعان ســپید پوش 
ســالمت، زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند و 
نیروهای جوان طرحی در میان این عزیزان از همه 
مظلوم ترند. در این ایام مبارک با همکاری مستمر 
جذب و استخدام این عزیزان را محقق کنیم."سایر اعضای ستاد ملی کرونا تالش می نمائیم که 

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی 
مهلت هــای مقــرر در قانــون تســهیل تســویه 
بدهــی بدهــکاران، بــرای مشــموالن را بــرای 
آخریــن بــار از اول مهر مــاه به مدت شــش ماه 

تمدید کرد.
بانک مرکــزی اعــالم کرد: پیــرو بخشــنامه ۲۸    
فروردین ســال ۱۴۰۰، موضوع ابــالغ مصوبات 
خ ۲۱     فرودین ماه سال جاری ستاد  جلسه مور
ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص تمدید 
مواعد مقرر در »قانون تســهیل تســویه بدهی 
بدهکاران شبکه بانکی کشور«، بدین وسیله 
مفاد بند )۲( مصوبات نود و پنجمین جلســه 
خ ۶ آذرمــاه ۱۴۰۰ ســتاد ملــی مدیریــت  مــور
ح زیر  بیماری کرونا در این رابطه را عینا به شــر

به اعالم می شود:
»در راســتای تحقق شعار ســال ۱۴۰۰ با عنوان 
ســال »تولید پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« و 
به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات 
تعطیلی های وضع شده برای مشاغل و کسب 
و کارها و این که برخی از مشموالن نتوانستند 
با تسویه نقدی، بدهی خود را تا پایان شهریور 
ماه سال ۱۴۰۰ از مزایای تسهیل تسویه بدهی 
بدهــکاران شــبکه بانکی اســتفاده کننــد، لذا 
ج در مصوبه جلســه ۶۴  مهلــت زمانــی منــدر
خ ۲۱  /۱  /۱۴۰۰ در زمینه  ســتاد ملی کرونــا مــور
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه 

بانکــی کشــور، بــرای مشــموالن بــرای آخرین 
بــار از اول مهر مــاه به مــدت شــش ماه تمدید 

می شود.«
عــالوه بر ایــن، در بنــد )۳( از مصوبات جلســه 

مذکور نیز مقرر شده است:
»تمدید اعطای تسهیالت کرونا تا پایان سال 
۱۴۰۰ و همچنیــن امهــال بازپرداخت اقســاط 
تسهیالت بانکی اعطایی تا پایان سال ۱۴۰۰ به 
کســب و کارهای فرهنگی، هنری و رســانه ای 
آســیب دیده از بحران کرونا )اعم از تسهیالت 
کارآفرینــی  کارا، صنــدوق  کرونایــی ســامانه 

امید و...(«
بر این اســاس و با توجه به مراتــب پیش گفته، 
موظفنــد  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 
به قیــد تســریع و بــا لحـــاظ مفـــاد بخشـــنامه 
خ ۱۶      /۵      /١٣٩٦ به  شـــماره ١٤٩١٥٣      /٩٦ مــور
تمامی واحدهــای ذیربــط ابــالغ و بــر حســـن 

اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

تاخیر 2۰ روزه بازارگاه در تامین ذرت؛

غمنجمد نابودیتولیدباتزریقبیشازحدمر

خبر

ساختمان پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت در شهرک 
صنعتــی امیرکبیــر اصفهــان بــا هزینــه ۸۵ هزار 

میلیارد ریال مقاوم سازی شد.
بنابــر اعــالم روابــط عمومی بــرق منطقــه ای 
اصفهان طرح مقاوم ســازی این ساختمان با 
هدف جلوگیری از نشست و تخریب ساختمان 
پست مذکور بررسی شد و اقدامات الزم صورت 

پذیرفت.

معاون بازرســی و نظارت اتــاق اصناف ایــران از 
اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بر بازار اقالم 
پر مصرف شــب یلدا با همکاری دســتگاه های 

ذی ربط خبر داد.
به گزارش اتاق اصناف ایران، »بهنام نیک منش« 
تصریح کرد: با توجه بــه فرارســیدن ایام پایانی 
فصل پاییز، قرارگرفتن در آستانه آیین باستانی 
شب یلدا و در پی افزایش تقاضای عمومی جهت 
خرید میوه، آجیل و خشکبار، گل، طال، جواهر 
و بدلیجات طرح تشدید بازرسی و نظارت اجرا 

می شود.
وی افــزود: در ایــن راســتا عــالوه بــر اســتفاده 
کثــری از ظرفیــت بازرســان اتحادیه های  حدا
مربوط در قالب گشت های مشترک با بازرسان 
ســایر دســتگاه ها از جمله تعزیرات حکومتی، 
وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی و بسیج 
اصناف همکاری خواهیم داشــت تــا با کنترل 
بــر بــازار از هرگونــه گران فروشــی یــا کمبــود کاال 
در این ایــام جلوگیری شــده و از حقــوق مصرف 

کننده صیانت شود.
نیک منش خاطرنشان کرد: در این طرح عالوه 
بر بازرســی های میدانی، بــر رســیدگی در کوتاه 
ترین زمان ممکن به شکایات احتمالی مصرف 

کید شده است. کنندگان تا
به گزارش ایرنا، براساس اعالم سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در آبان مــاه 
امســال ۱۵ هــزار و ۹۶۰ فقــره گــزارش و شــکایت 
مردمی پیرامون کاال و خدمات از طریق ســتاد 
خبــری مســتقر در ســازمان  صنعت، معــدن و 
تجارت استان ها دریافت شده که از این تعداد 
۱۵ هزار و ۷۹۶ فقره شــامل ۹۹ درصد شــکایات 
قابل پیگیری و ۱۶۴ فقره شامل یک درصد از کل 

غیرقابل پیگیری بوده است.
از این تعداد شــکایت، ۱۳ هــزار و ۶۳۵ فقره )۸۵ 
درصد( مربوط بــه کاال و ۲ هــزار و ۳۲۵ فقره )۱۵ 
درصــد( مربــوط بــه خدمــات بــود و بیشــترین 
شکایت های دریافتی در بخش کاال مربوط به 
غ و در بخــش خدمات مربوط به  انواع نان و مر
نرخ تعمیر خودروهای ســبک و رستوران های 

غذاخوری است.

در این الیحه، بودجه عمومی دولت از لحاظ 
گذاری دارایی های سرمایه ای و  درآمدها و وا
مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث 
هزینه هــا و تملــک دارایی های ســرمایه ای و 
مالی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۵۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد 
و ۱۱۳ میلیون ریال )۱۵,۰۵۲,۳۹۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰( 

اعالم شده است.
بودجــه ســال ۱۴۰۱ یــک کل کشــور از حیــث 
منابــع و مصــارف بالــغ بــر ۳۶ میلیــون و ۳۱۰ 
هــزار و ۷۰۴ میلیــارد و ۶۲۸ میلیون ریــال   به 

شرح زیر است:
بودجــه عمومی دولــت از لحــاظ درآمدهــا و 
گــذاری دارایی هــای ســرمایه ای و مالــی و  وا
مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها 
و تملــک دارایی های ســرمایه ای و مالی بالغ 
بر ۱۵ میلیــون و ۵۲ هــزار و ۳۹۶ میلیــارد و ۱۱۳ 
میلیــون ریــال )۱۵,۰۵۲,۳۹۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰( 

شامل:
منابع عمومی بالغ بــر ۱۳ میلیــون و ۷۲۰ هزار 

میلیارد ریال )۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(.
و  وزارتخانه هــا  اختصاصــی  درآمــد   .۱
مؤسســات دولتــی بالــغ بــر یــک میلیــون و 
۳۳۲ هــزار و ۳۹۶ میلیــارد و ۱۱۳ میلیون ریال 

.)۱,۳۳۲,۳۹۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰(
۲. بودجــه شــرکت های دولتــی بانک هــا و 
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ 
درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۲۲ 
میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون 
ریــال )۲۲,۳۱۴,۰۷۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰( و از حیــث 
هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر ۲۲ میلیون 

و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال.

خبر گرانی ۴۰ درصدی آجیل شب یلدا؛

بازار حیرت زده از گرانی آجیل شب یلدا
دبیــر اتحادیــه آجیــل و خشــکبار 
اصفهان با اعتقاد بر اینکه فعاالن 
بــازار از گرانی انواع تخمــه و آجیل 
حیرت زده هســتند، گفت: قیمت آجیل شب یلدا 
نســبت به ســال گذشــته بین ۳۰ تا ۴۰درصــد گران 

شده است.
علیرضا حمصیان با اشاره به دالیل افزایش قیمت 
آجیل شــب یلدا، اظهار کرد: امســال شــرایط جوی 
خاص هــر فصــل همچــون ســرمازدگی و گرمازدگی 
موجب از بین رفتن برخی اقالم آجیل از جمله پسته 

شده است.
وی افزود: از سوی دیگر سطح زیر کشت اقالم آجیل 
همچون پسته نسبت به سال گذشته کمتر شده، 
همچنین صادرات برخی اقالم این محصول موجب 

افزایش قیمت آن شده است.
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان به افزایش بی 
رویه و عجیب قیمت تخمه در بازار اشاره کرد و گفت: 
فعاالن بازار از گرانی انواع تخمه حیرت زده هستند، 
که گرانی ها عرفــی دارد، اما گرانی اقالم مختلف  چرا
کنون از عرف خارج شده است. آجیل از جمله تخمه ا
وی با اشــاره به افزایــش عجیب تخمــه هندوانه در 
بازار، توضیح داد: درحالی که ســال گذشته هر کیلو 
تخمه هندوانه بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان بود، امسال 
قیمت این محصول به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده 
است. حمصیان اضافه کرد: در حال حاضر قیمت 
هر کیلو تخمه ژاپنی بین ۱۵۰ تا ۲۱۰ هزار تومان، تخمه 
کدو بین ۱۱۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، تخمه هندوانه حدود 
۱۵۰ هزار تومان و تخمه گل آفتاب بیــن ۶۰ تا ۸۰ هزار 

تومان است. 
وی تصریح کرد: در مجموع قیمت آجیل شب یلدا 
نسبت به سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰درصد گران شده 

است، البته برخی اقالم آجیل بیش از این عدد افزایش 
قیمت داشته است.

دبیــر اتحادیه آجیــل و خشــکبار اصفهان بــا اعتقاد 
بر اینکه امروز به نوعی هیچ کس نمی تواند مانع برخی 
افزایش قیمت ها شــود، گفت: برخی اقــالم وارداتی 

آجیل متأثر از افزایش نرخ ارز است.
وی با اشاره به قیمت انواع آجیل در بازار اصفهان، 
اظهار کرد: قیمت انواع پسته در بازار اصفهان بین 
۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، فندوق بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار 
تومان، مغز بادام بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، بادام 
هندی بیــن ۳۵۰ تا ۴۶۰ هزار تومــان، نخودچی دو 

آتیشه بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان، کشمش سبز بین ۹۰ 
تا ۱۲۰ هزار تومان، انجیر بین ۱۲۰ تا ۳۵۰ هزار تومان 
و در مجموع قیمت یک کیلو آجیل شب یلدا بین 
۲۳۰ تا ۳۳۰ هزار تومان است، همچنین قیمت هر 
کیلو برنجک بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان و شکوفه حدود 

۶۰ هزار تومان است.
کید کــرد: درحالی که چند روز به شــب  حمصیان تا
یلــدا ۱۴۰۰ باقی مانــده اســت، فروشــندگان آجیل، 
هیچ عکس العملی از مــردم برای خریــد ندیده اند، 
البته احتمال مــی رود چند روز مانده به شــب یلدا، 
کنش به آن،  خریدهای مردم بیشــتر شــود که در وا

قیمت ها دوباره سیر صعودی به خود می گیرند.
وی گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، افراد 
کمتر نسبت به خرید اقالم مختلف آجیل شب یلدا 
کت کوچک آجیل  که قیمت سه پا تمایل دارند، چرا
دســت کم ۵۰۰ هزار تومان است که افراد مایلند این 
هزینه را برای خرید کاالهای ضروری تر منزل صرف 

کنند.
دبیــر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهــان افــزود: در 
گر مردم ناچار به خرید آجیل  شرایط اقتصادی فعلی ا
شــب یلدا بــرای عــروس و دامادهای خود باشــند، 

وارد این بازار می شوند.  

به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شــورای رقابت 
کنشــی آن را اقدامی مبهــم کــه بــا البــی گــری  در وا
خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، 
کید کرد که بر اســاس تورم بخشی و دســتورالعمل شورای  دانســت و تا
رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد 

بود، نه ۱۸ درصدی که اعالم شده است.
بــه گزارش ایســنا، بعــد از آنکــه حــدود یک مــاه پیش بــا دســتور رئیس 
جمهوری، افزایش قیمت خودرو لغو و مقرر شد که در ستاد تنظیم بازار 
موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، طی هفته گذشته افزایش ۱۸ درصدی 

قیمت خودرو در دو شرکت ایران خودرو و سایپا اعالم شد.
در شــرایطی این اتفاق افتاد که طی چند ســال گذشته شــورای رقابت 
مســئول قیمت گذاری خودرو بوده اســت و شــورا بعد از افزایش قیمت 
مرحله اول اعالم کرد که هیچ ابالغیه ای دربــاره حذف از قیمت گذاری 

خودرو دریافت نکرده است.
 پیگیری جریان اخیر افزایش قیمت، از شــورای رقابت و گفت وگویی با 
محسن بهرامی ارض اقدس - عضو شورای رقابت در دور سوم - با اعالم 

توضیحاتی در این رابطه همراه بود.
        هر گونه قیمت گذاری فاقد وجاهت قانونی است، مگر...

بهرامی با اشاره به این که به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و 
عرضه خودرو در کشور سال هاست که در انحصار کامل قرار دارد، گفت: 
طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کاال و خدمات با شورای رقابت 

است؛  بنابراین با توجه به مصوبه شورای رقابت تردیدی در انحصاری 
بودن خودرو وجود ندارد از سوی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای 
سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت گذاری کاال و خدمات انحصاری و تصویب 
شرایط دسترسی عادالنه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه 

کاالها، الزاما از وظایف شورای رقابت است.
وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که قانون اصالح نشده یا مصوبه سران 
سه قوا که ادعا می شود در مورد تغییر مسیر قیمت گذاری از شورا به ستاد 
کنون  تنظیم بازار بوده است به تایید مقام معظم رهبری نرسد که البته تا
هم ابالغی به شورا نشده است، هرگونه تصمیم گیری در رابطه با قیمت 

خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
        افزایش قیمت شورا 18 درصد نیست

نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت گفت: متاسفانه ادعاهای 
مطرح شــده مبنی بر اینکه قیمت گذاری اخیر بر اســاس دستورالعمل 
شورای رقابت صورت گرفته خالف واقع است،  این سوال مطرح می شود 
گر قرار است قیمت گذاری طبق فرمول شورا باشــد چرا آن را به خود  که ا

گذار نمی کنند؟ شورای رقابت وا
 بهرامی با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان 
اعمال شــده به هیچ عنــوان با دســتورالعمل  شــورای رقابت مطابقت 
ندارد افزود: بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده ایم و 
بررسی های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره وری و افزایش تیراژ 
کثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای شش ماه دوم  تولید، حدا
سال وجود دارد در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودروها بیش از 

۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی یادآور شــد:همچنین ادعا می شــود افزایش قیمت اخیر بر اســاس 
کنون به شورای رقابت ابالغ  مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تا

نشده است.
عضو شــورای رقابت در ادامه با انتقاد از اینکــه دور دوم شــورای رقابت از 
مهرماه به پایان رسیده و هنوز ترکیب اعضای جدید مشخص نیست، 
گفت: متاسفانه با این که دولت سرعت عمل خوبی در اعمال تغییرات 
در سایر دستگاه ها داشــته اما هنوز در مورد شــورای رقابت نمایندگان 
خود برای تشــکیل دور سوم شــورا معرفی نکرده اســت و در حال حاضر  
شورای رقابت تشکیل نشده و  مرکز ملی رقابت که رئیس آن همان رئیس 

شورای رقابت است، فاقد رئیس است. به نظر می رسد در این بین البی 
گسترده خودروسازان مانع از تشکیل سریع تر دور ســوم شورای رقابت 
شــده تا در فاصله بین دو دوره چنین اقدامات مبهمی در مورد افزایش 

قیمت اعمال شود.
        پراید 18۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمی کند

بهرامی با اشاره به این که به نظر می رسد تنها موضوع مغفول مانده در 
قیمت گذاری ها حمایت از حقوق مصرف کننده و میلیون ها نفری است 
که دارای خودروهای فرسوده بوده و به تعویض آن امیدوار هستند، افزود: 
باید به این موضوع هم توجه کرد که قیمت خودرو به خصوص برخی از 
آنها نقش لیدری در بازار دارد و می تواند تبعات تورمی به همراه داشته 
باشد؛ به طوری که دیگر صاحب پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی 
سوار نمی کند و حتما این جریان افزایش قیمت به تورم حمل و نقل و سایر 
بخش ها نیز دامن خواهد زد و به دنبال آن رشد تورم را که مغایر سیاست 
اقتصادی دولت سیزدهم است، به همراه دارد. ظاهرا مسئوالن به آثار 
تورم انتظاری توجهی نداشته و فکر می کنند با این روش می توانند زیان 
انباشته ناشی از ناکارآمدی و سرمایه گذاری های غیراصولی خودروسازان 

و هزینه های سربار آنها را از جیب مصرف کننده پرداخت کنند.
وی افزود: به شورای رقابت تهمت می زنند که موجب زیان خودروسازان 
شده است، در حالی که شورای رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل 
شده که با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرف کننده 
بر اساس اظالعاتی  که خودروسازان به شورا می دهند با نظر کارشناسی، 
قیمت ها به نحوی تعیین می شود که ضمن در نظر گرفتن بهای تمام 
شده و ســود هفت تا ۱۰ درصدی برای آنها حتی تا هفت درصد پوشش 
هزینه های مالی را هم ضوابط در نظر می گیرد آن هم برای خودروسازانی 
که بخــش زیــادی از خودروهــای خــود را با دریافــت پیــش پرداخت به 
خریداران پیش فروش می کنند، بنابراین قیمت گذاری دستورالعمل 

شورای رقابت عامل زیان ده شدن خودروسازی های کشور نیست.
وی اظهار امیدواری کرد که با معرفی نمایندگان دولت در شورای رقابت 
و مشخص شدن ترکیب شورا و همچنین تعیین تکلیف طرح جامع 
خودرو که بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام در حال رفت و برگشــت اســت، حقــوق مصرف کننــدگان مورد 

توجه قرار گیرد.

رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران و چین با 
بیان اینکه تالطمات اخیر بازار دالر با 
توجه به افزایش تقاضای تجار و موقتی 
است، گفت: به نظر می رسد دالر تاپایان ســال در کانال 

قیمتی ۲۵ تا ۲۶ تومان معامله شود.
طی روزهای گذشته در پی افزایش نرخ ارز و ورود دالر به 
کانال ۳۰ هزار تومانی، گمانه زنی های بسیاری در خصوص 
احتمال جهش نــرخ ارز در فضای مجازی مطرح شــده 
کــرات وین، تا  اســت. البته با توجه به آغاز دور جدید مذا
حدود زیادی این پیش بینی ها رنگ و بوی سیاسی گرفته 
است. رئیس جمهور، روز سه شنبه در جمع دانشجویان 
دانشــگاه شــریف ضمن اشــاره به تــالش دســتگاه های 
اطالعاتــی بــرای برقــراری آرامــش در بــازار ارز، گفت: خبر 
دقیق داریم عده ای شبانه روز در تالش هستند همزمان 

کرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواســته های خود را به ملت تحمیل کنند.  کرات، نرخ ارز را باال برده و مذا با مذا
برخی از این افراد در داخل و برخی نیز در خارج از کشــور در محافل و فضای مجازی و واقعی به دنبال باال بردن 

قیمت ارز هستند.
اظهارات رئیس جمهور در خصوص تالش خارج نشینان مبنی بر افزایش غیرواقعی و تنش آفرینی در بازار ارز منحصر 
به چند روز گذشته نیست؛ در سال های اخیر با حضور فعال دالالن و نوسان گیران بازار ارز در فضای مجازی، بازار 
ارز در مقاطعی تحت تأثیر پیش بینی های منفی و کاذب قرار می گیرد؛ به گونه ای که در ایام تعطیل و در زمان خارج 

از فعالیت بازار رسمی، نرخ ها بدون اینکه تقاضای واقعی و مؤثری در بازار وجود داشته باشد؛ افزایش می یابد.
از همین رو، بنابر اعالم مدیر کل مبارزه با قاچاق معاونت اقتصادی وزارت اطالعات در تاریخ ۱۶ آذر؛ حساب های 

بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعاالن غیرمجاز ارزی در ســطح 
کشور با همکاری بانک مرکزی شناسایی و مسدود شده 
که گردش مالی برخی از این حساب ها در ۹ ماهه ابتدایی 

سالجاری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
پیش بینی نرخ دالر در انتهای سال، ۲۵ الی ۲۶ هزار تومان
در همین زمینه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی 
مشــترک ایران و چیــن در گفت وگو بــا  مهر بــا بیان اینکه 
وضعیت فعلی بــازار ارز متأثــر از انتظارات ذهنی بخشــی 
از جامعــه اســت، افــزود: بــه طــور کلــی در انتهای ســال 
میالدی با یک افزایش نسبی در نرخ ارز مواجه هستیم. 
می توان این مسئله را با بررسی نرخ ارز در ماه های انتهایی 
سال میالدی مشــاهده کرد. البته پس از طی این دوره، 
معموال نــرخ ارز بــه حد متوســط قیمت خــود در همان 

سال برمی گردد.
حریری ادامه داد: به نظر می رسد که دالر در پایان سال ۱۴۰۰ در کانال قیمتی ۲۵ الی ۲۶ هزار تومانی قرار خواهد 
گرفت و نوسانات اخیر در قیمت دالر همانطور که پیش از این اشاره کردم به دلیل افزایش تقاضا در انتهای سال 

میالدی است.
کید بر نقش برخی رسانه های خارجی بر تالطم بازار ارز، گفت: همانطور که می دانید قیمت دالر در کشور  وی با تأ

ما تحت تأثیر مسائل سیاسی و روابط بین المللی قرار دارد.
گر در روابط خارجی کشور گشایش ایجاد شود به طور معمول  رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: ا
شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود. همچنین این مسئله می تواند تأثیر مستقیم بر کاهش تقاضای ارز داشته باشد 

چرا که افراد از نظر ذهنی انتظار جهش نرخ ارز را نداشته و عرضه ارز به صورت عادی می تواند بازار را متعادل کند.

کنششورایرقابتبهافزایشقیمتخودرو وا

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:

دالرتاپایانسال۲۵هزارتومانمیشود

 عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان:
بورسوابستهبهارزنیماییاست

وعدهوزیرراهوشهرسازی
برایاستخدامپرستاران

مهلتتسویهبدهکارانبانکی
برایآخرینبارتمدیدشد

برای اولین بار در صنعت برق اصفهان:

مقاومسازیساختمانپست
۶۳به۲۰کیلوولتامیرکبیر

معاون بازرسی و نظارت اتاق 
اصناف ایران خبر داد؛

تشدیدنظارتوبازرسی
بربازاراقالمپرمصرف

شبیلدا

منابعومصارف
بودجه۱۴۰۱اعالمشد

خبر

خبر

خبر
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با تکیه بر دانش تخصصی و توانمندی های داخلی صورت گرفت؛

طراحی و تولید گرید HX22۰YD موردنیاز 
صنایع خودروسازی در فوالد مبارکه

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

بــا تکیــه بــر دانــش تخصصــی و 
گریــد  توانمندی هــای داخلــی، 
صنایــع  موردنیــاز   HX۲۲۰YD
خودروســازی کشــور در شــرکت فوالد مبارکه طراحی 
و تولیــد شــد. علیرضــا مولــوی زاده مدیــر متالــورژی و 
روش های تولید شرکت فوالد مبارکه از طراحی و تولید 
گرید HX۲۲۰YD خبر داد و اظهار کرد: طراحی و تولید 
محصوالت جدید از اهداف اســتراتژیک فوالد مبارکه 
است. وی با بیان اینکه در حوزه های مختلف، ازجمله 
صنایع خودروسازی با تعامل گســترده با مشتریان و 
نواحی تولید و پشتیبانی، طراحی محصوالت جدید 
محقق می شوند، افزود: گرید HX۲۲۰YD از گریدهای 
شکل پذیر و مستحکم محسوب می شود که براساس 
استاندارد EN۱۰۳۴۶ و نیاز خودروسازان طراحی و تولید 
شده است. مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت 
فوالد مبارکه گفت: با توجه به تولید موفقیت آمیز این 
محصول و دریافت ویژگی های مورد انتظار مشتریان 
امــکان جــذب ســفارش های دیگــر مشــتریان با ایــن 
گرید وجود دارد که الزم اســت از همــکاری واحدهای 
متالورژی و روش هــای تولید، فوالدســازی، نوردگرم، 
نورد سرد، شــرکت ورق خودرو و همچنین واحدهای 
برنامه ریــزی، فــروش، کنتــرل کیفــی، آزمایشــگاه و 
سایر واحدهای پشــتیبان و نیز حمایت های معاون 

بهره برداری قدردانی کنیم.
        گرید موردنیاز برای تولید مخزن سوخت خودرو 

مقاوم به خوردگی
 HX۲۲۰YD علیرضا ناصــری کارشــناس طــراح گریــد
نیــز در خصــوص طراحی این گریــد خاطرنشــان کرد: 
شرکت ایران خودرو به دنبال طراحی و تولید خودروی 
جدید »تارا«، نیاز خود در مجموعه مخزن ســوخت را 
براساس اســتاندارد و گرید فوق درخواســت کرد. وی 
ادامــه داد: با بررســی اســتاندارد فــوق و طراحــی آنالیز 
مناسب، پارامترهای نورد گرم، اسیدشــویی و درصد 
کاهــش ضخامــت مناســب در تاندم میــل، محصول 
فول هارد گرید فوق با ابعاد ۰.۹*۹۰۰ میلی متر  طراحی 
و تولید شــد و پــس از آن، بــا ارائــه طراحــی پارامترهای 
مناسب در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
ازجمله میزان پوشــش و دمای آنیل مناسب، در این 
شرکت کالف گالوانیزه HX۲۲۰YD با پوشش ۱۴۰ گرم 
بر مترمربع تولید گردید. کارشــناس متالورژی شرکت 
که محصوالت تولیدی  فوالد مبارکه تصریح کرد: ازآنجا
با ایــن گریــد شــکل پذیری باالیــی دارنــد، بایــد کالف 
تولیدی خواص مکانیکی مناسبی داشته باشد تا عالوه 
بر استحکام مناسب، در حین کشــش نیز دچار پارگی 
نگردد؛ عالوه بر این، با توجه به نیاز به مقاومت خوردگی، 
نیاز است پوشش دهی گالوانیزه صورت گیرد تا مقاومت 
به خوردگی مخزن ســوخت خودرو تأمین شــود. وی 
اذعان داشت: کالف تولیدی از نظر آزمایش های خواص 
مکانیکی مورد بررسی و با اســتاندارد EN۱۰۳۴۶ مورد 
ارزیابی و تطابق قرار گرفت و استحکام تسلیم ۲۸۰-۲۲۰ 
مگاپاسکال، استحکام نهایی ۳۴۰-۴۲۰ مگاپاسکال و 
انعطاف پذیری حداقل ۳۲ درصد، مقدار R یا ضریب 
ناهمسان گردی حداقل ۱.۵ و مقدار ضریب کار سختی 
یا پارامتر n حداقل ۰.۱۷ اســت؛ عالوه بر این، محصول 

موردنظر  در برابر   ارتعاش و خوردگی نیز مقاوم است.
         تأمین نیاز دو شرکت خودروسازی کشور

بابــک شــهریاری رئیــس تروپروســس شــرکت فــوالد 

کیــد کرد: ایــن گریــد  مبارکــه نیــز در ایــن خصــوص تأ
 High Strength -IF  است و پس از انجام آزمایش های 
آزمایشگاهی در فوالد مبارکه، در کارخانه مشتری نیز 
مورد آزمایش عملیاتی قرار گرفت و تأییدیه الزم را اخذ 
کرد. وی افــزود: در حــال حاضر شــرکت ایران خودرو تا 
پایان سال جاری، تولید ۲۰ هزار خودرو »تارا« را در برنامه 
ک  تولید خود قــرار داده که در مرحله نخســت برای با
)مخزن سوخت خودرو( از این محصول استفاده خواهد 
کرد و در مرحله بعدی نیز با توجه به خواص مناســب 
گرید تولیدشــده، بررســی امکان جایگزینــی در برخی 
قطعات دیگر خودرو با این گرید در دستور کار قرار خواهد 
گرفت؛ این گرید عالوه بر کاربرد برای شرکت ایران خودرو 

مورد تقاضای شرکت سایپا نیز هست.
کیفیت رسالت مدیران           تولید محصول با

فوالدی
غالمرضا سلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم فوالد مبارکه به تشریح ابعاد مختلف تولید گرید 
فوالدی جدیــد در این شــرکت پرداخت و اظهــار کرد: 
گریــد HX۲۲۰YD یکی از گریدهای جدید بــوده که در 
شرکت فوالد مبارکه با همکاری واحدهای مختلف به 
تولید رسیده است؛ این گرید بیشــتر در تولید برخی از 
ک خودروهای سواری در شرکت های  قطعات نظیر با

خودروساز و قطعه ساز استفاده می شود.
وی افــزود: در تولیــد گریدهــای خــاص، فراینــد تولید 
ورق ها دســتخوش تغییراتی می شــوند؛مثال در ابتدا 
حتما باید اضافه کردن برخی از مواد افزودنی یا قراضه 
در نظر گرفته شود. همچنین کنترل میزان کک، گوگرد 
و فسفر نیز بسیار در تولید این محصول مهم است. در 
فرایند متالورژی ثانویه نیز برخی از پارامترها مانند تمیزتر 
بودن پاتیل باید در نظر گرفته شود. فعال بودن سیستم 
دمش نیز یکی دیگــر از پارامترهای مهــم در این زمینه 
است. از طرف دیگر در تولید چنین گریدهایی سرعت 
ریخته گری، نازل های ریخته گری و انتخاب ماشــین 
که قابلیت های  ریخته گری نیز بسیار مهم است، چرا

ماشین های ریخته گری نیز متفاوت است.
کــرد: محاســبات  ســلیمی در پایــان خاطرنشــان 

فروآلیاژها نیــز  اهمیــت زیــادی دارد. این محاســبات 
توسط کارشناسان ما انجام می شود و در نهایت نقش 
تعیین کننــده ای در رســیدن ما بــه محصــول دارد. با 
رعایت دقیق همه این موارد می توانیم یک محصول با 

کیفیت تولید کنیم.
         شکل پذیری باال و مقاومت خوردگی

علی حاجیان نژاد مدیر ناحیه نورد گرم شــرکت فوالد 
مبارکه نیز اظهار کرد: در راســتای تأمین ورق موردنیاز 
ک بنزین خــودرو )خــودروی تــارا( بــا توجه به  برای بــا
نیاز این قطعه به ورق فوالدی با خاصیت شکل پذیری 
باال و مقاومت باال  در برابر خوردگی، نوعی از ورق فوالدی 
با گرید تجاری HX۲۲۰YD در دستور کار تولید شرکت 
فوالد مبارکه قرار گرفت. وی افــزود: در واحد نورد گرم، 
به منظور ایجــاد امکان تولید ایــن نــوع ورق به صورت 
پایدار )بدون ریسک توقف( و با کیفیت مطلوب مورد 
انتظــار مشــتری، بررســی های الزم بــرای تولید ایــن 
گرید صورت گرفت و بــا اعمال تنظیمات فنــی الزم در 
قسمت های مختلف خط نورد گرم، کالف با ابعاد۹۲۵ 
۴X تولید گردیــد. مدیر ناحیه نورد گرم شــرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشــان کرد: بــا توجه به تولیــد موفق این 
محصول جدیــد با کیفیت مطلــوب و دســت یابی به 
خواص موردنظر مشــتری، این گرید در زمره تولیدات 
فوالد مبارکه قرار گرفت و امکان اخذ سفارش های آتی و 

تأمین نیاز مشتریان مربوطه ایجاد گردید.
ک بنزین خودرو با استفاده از           تولید مخزن با

گرید جدید
بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
نیز به بیان برخی از ویژگی های این محصول جدید و 
پرکاربرد پرداخت و گفت: یکی از اســتراتژی های مهم 
شــرکت فوالد مبارکه تولید گریدهای جدید موردنیاز 
تولیدکنندگان داخلی است که در راستای تحقق این 
هدف استراتژیک، گرید HX۲۲۰YD در ناحیه نورد سرد 

به صورت کالف خام تولید گردید.
مدیر ناحیه نورد سرد شــرکت فوالد مبارکه افزود: این 
گرید عمدتا در صنایع خودروسازی استفاده شده که 
ادامه فرایند تولید آن نیز در شــرکت ورق خودرو انجام 

می شود. خاصیت این گرید این است که ضمن داشتن 
شکل پذیری مناسب استحکام باالیی نیز دارد.

بهادرانی با بیان اینکه ایــن ورق در ناحیه نورد ســرد با 
ضخامت ۰.۹ و عرض ۹۰۰ میلی متر تولید شده است، 
خاطرنشان کرد: بعد از نورد پنج قفسه ای نیز با توجه 
ک بنزین خودرو  به اینکه این ورق برای تولید مخزن با
استفاده شده و باید پوشش دار شود، برای ادامه فرایند 
تولید و تکمیل ســیکل تولید، بــه شــرکت ورق خودرو 

ارسال خواهد شد.
         کاربرد HX22۰YD در قطعات با شکل پذیری 

باال و استحکام مناسب
حمیــد شــجاعی مدیرعامــل شــرکت ورق خــودرو 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: شرکت ورق خودرو 
تولید این محصول را با طراحی پارامترهای کوره آنیلینگ 
و سایر تجهیزات اثرگذار بر خواص مکانیکی محصول 
انجام داده و کنترل کیفیت این محصول را نیز منطبق 
با استانداردهای IATF۱۶۹۴۹  و ISO۹۰۰۱ برای صنایع 

خودرو برنامه ریزی و محقق کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: ایــن ورق از خانــواده فوالدهای 
اســتحکام باال با میزان کربن خیلی کم )IF( است که 
استحکام تسلیم آن در بازه MPa ۲۸۰-۲۲۰ و استحکام 

کششی آن در بازه MPa ۴۲۰-۳۴۰ قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
اذعان داشت: از فوالدهای با استحکام باال و با میزان 
کربن بسیار کم در تولید قطعاتی استفاده می شود که 

نیاز به کشش پذیری و استحکام مناسب دارند.
وی تصریح کرد: خــواص مکانیکی محصول تولیدی 
مطابــق بــا الزامــات اســتاندارد EN۱۰۳۴۶ بــوده و در 
حال حاضر ایــن ورق در جرم پوشــش های ۱۰۰-۲۷۵ 
 MB و MA گــرم بــر مترمربــع و کیفیت هــای ســطحی
قابل تولید و ارسال به مشتریان است. شجاعی عنوان 
داشت: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تنها 
تولیدکننده ورق گالوانیزه ویژه صنعت خودروســازی 
کشــور اســت کــه توانســته بــا الگوبــرداری و رعایــت 
جدیدترین الزامات در صنعت خودروسازی در سطح 
بین المللی به مجموعه ای پیشرو و سرآمد مبدل گردد.

استان اصفهان با ۱۲۳.۲ درصد افزایش در صورت 
وضعیت وصولی درآمد های کشوری جایگاه هشتم 

کشوری را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به تحقق 
۱۲۴ درصدی درآمد های مالیاتی استان گفت: ۱۳ 
هــزار و ۶۷۵ میلیارد تومــان از درآمد های اســتان تا 

پایان آبان ماه محقق شده است.
علی صبوحــی افــزود: نیــروی انتظامی بیشــترین 
سهم درآمدی در بخش ســایر درآمد ها را دارد که تا 
پایان آبان ماه یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال از آن 

محقق نشده است.

جرثقیــل ریلــی ۱۰۰ تنــی شــرکت ذوب آهــن 
اصفهان با موفقیت تعمیر اساسی شد.

عــاون مدیریــت راه آهــن و ترابری ایــن شــرکت 
گفت: این تجهیز مهم با کاربــرد در حمل ونقل 
ریلــی مدیریــت راه آهــن وترابری ایــن شــرکت 
پس از سال ها در فرآیندی سه روزه با موفقیت 

تعمیر شد.
ســید فریدون کورنگی افزود: جرثقیل ریلی ۱۰۰ 
تنــی آلمانــی نقــش کلیــدی در برطــرف کردن 
ســوانح ریلی و بازنشــانی وســایل نقلیه ریل رو 

ج شده از خط راه آهن دارد. خار
وی گفــت: در فرآینــد بهــره بــرداری زمــان از 
متغیر های مهم است و در صورت بروز حوادث 
راه آهنــی در مناطق حســاس ریلــی اولویت در 

مدیریــت جمــع آوری ســانحه، ابتدا ایمنــی و 
سپس زمان برطرف کردن ســانحه با کمترین 
خسارت ممکن به تجهیزات است تا خدشه ای 

به روند بهره برداری وارد نشود.
معاون مدیریت راه آهن وترابری شــرکت ذوب 
آهن اصفهان گفت: نقش ایــن تجهیز کلیدی 
در هــر دو اولویــت ضریب ایمنی وکاهــش زمان 
جمــع آوری ســانحه بســیار چشــمگیر و مهــم 
اســت، از طرفــی بــا توجــه بــه اهمیــت تعمیر و 
نگهداری این مکانیزم بــا ارزش، برای اولین بار 
پس از ۲۷ سال بهره برداری، تعمیرات وتعویض 
جک های بــاال بــر دکل جرثقیــل در کارخانه با 
پیش بینی های های الزم وهمکاری صمیمانه 
کارکنــان در کمتریــن زمــان ممکــن اجرایــی و 
محدودیت های عملیاتی جرثقیل برطرف شد.
ذوب آهن اصفهــان اولیــن و بزرگترین کارخانه 
تولیدکننــده فوالد ســاختمانی و ریــل در ایران 
و بزرگترین تولید کننده محصــوالت طویل در 
خاورمیانه است که با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ 
هزارتن فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی 

و صنعتی را تولید می کند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهــان از برنامه ریــزی بــرای برگزاری نمایشــگاه 
توانمندی های فعــاالن اقتصادی این اســتان در 

بصره عراق خبر داد.
علیرضا مرتضوی که مســئولیت مشــاور و دستیار 
شــهردار در امور اقتصادی و ســرمایه گذاری را نیز بر 
عهده دارد، در دیدار شهردار اصفهان با دستیار ارشد 
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقدامات جدی برای 

توسعه اقتصادی این کالنشهر خبر داد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم برگــزاری نمایشــگاه های 
منطقه ای برای ارائه دستاوردها و توانمندی های 
فعاالن اقتصادی اســتان اصفهان به کشــورهای 
کرات صورت  مختلف منطقه، گفت: با توجه به مذا
گرفته با مسئوالن تجاری و بخش خصوصی شهر 
بصره، در حال زمینه سازی برای برگزاری نمایشگاه 
و نمایش دســتاوردهای کشور و اســتان اصفهان 

هستیم.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهــان ادامــه داد: تمامی مقدمــات برپایی این 
نمایشگاه انجام شده و در آینده نزدیک این رویداد 
اقتصــادی در شــهر بنــدری و تجــاری بصــره برگزار 
خواهــد شــد. شــهردار اصفهــان نیــز در ایــن دیدار 

گفت: در دوران جدید مدیریت شــهری اصفهان، 
الگویی را به نام شهر همگرا تعریف کرده ایم و تالش 
می کنیم با مشارکت سرمایه گذاران، شهرداری نقش 
تسهیل گر داشته باشد و از میزان تصدی گری خود 
کید کرد: اراده شهرداری  بکاهد. علی قاسم زاده تأ
اصفهان ایجاد عرصه برای تالش و حضور نخبگان 

در تمام بخش ها است.
همچنیــن فــرزاد گرامی، دســتیار ارشــد وزیــر امور 
اقتصــادی و دارایی نیــز در این دیــدار گفت: تالش 
می کنیم از سرمایه ایرانیان خارج از کشور استفاده 
کنیم و همچنین با دعوت از سایر ســرمایه گذاران 
که عالقه مند بــه ســرمایه گذاری در ایــران و به ویژه 
شهر اصفهان هستند، زمینه جذب سرمایه بیشتر 
برای پروژه های جدید و توسعه ای این کالنشهر را 

فراهم آوریم.

استاندار اصفهان در حکمی مهدی سلیمانی را 
به عنوان سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات 

استانداری اصفهان منصوب کرد. 
ســید رضــا مرتضــوی اســتاندار اصفهــان در 
حکمی مهدی سلیمانی را به عنوان سرپرست 
کل سیاســی و انتخابــات اســتانداری  اداره 

اصفهان منصوب کرد.
مدیــر کلــی دفتــر اتبــاع و مهاجریــن خارجــی 
از جمله سوابق سلیمانی است.استانداری اصفهان و فرمانداری مبارکه و نطنز 

روزانه هزار تن پسماند تر که به چرخه مدیریت 
پسماند اصفهان وارد که در فرایند هایی چهار 

ماهه تبدیل به کود کمپوست می شود.
پســماند  مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری اصفهــان گفــت: در ایــن ســازمان 
ســه خــط فعــال بــرای پــردازش و تفکیــک 

پســماند های تر فعال اســت که پیمانــکاران، 
عوامــل فنــی و نیرو هــای متخصــص، فرآینــد 
مدیریــت پســماند در ایــن خطــوط را کنتــرل 

می کنند.
کتی افــزود: در فرآیند پــردازش،  غالمرضــا ســا
پســماند ها  گــون  ایــن  گونا بخش هــای 
جداسازی  شده و پس از انتقال بخش آلی به 
فرآیند تولید کود، بخش پسماند های خشک 
قابــل بازیافت ماننــد نایلون های پالســتیکی 
و فلــزات موجــود در پســماند تر نیــز بازیافــت 

می شوند.
وی گفــت: تمهیداتــی در دســت اقدام اســت 
که زباله هــای غیر قابــل بازیافت نیــز در فرآیند 

پیرولیز به سوخت مایع تبدیل شوند.

در حاشیه نشست ستاد درآمد استان مطرح شد:

کسبدرآمدهایدولتی استاناصفهان،رتبههشتمدر

مادر صنعت فوالد ایران در مسیر نوسازی تجهیزات:

تعمیراساسیجرثقیلریلی۱۰۰تنیذوبآهناصفهان

توانمندیهایاصفهان
گذاشتهمیشود دربصرهبهنمایش

کلجدیدسیاسی انتصابمدیر
وانتخاباتاستانداریاصفهان

ورودروزانههزارتنپسماند
کثیفدراصفهان بهچرخهمدیریتاینطالی

بخشدار زواره از توابع اردستان گفت: برداشت 
بــی رویــه از آبخوان دشــت کویــر طی ۳۵ ســال 
گذشته موجب شده سطح آب زیر زمینی در این 
بخش ۲۳ متر پایین برود. ابوالفضل مختارزاده 
در نشست با خبرنگاران افزود: بر پایه اطالعات 
موجود از چاه های نشان در منطقه، بر اثر حفر 
چاه های کشاورزی و برداشت بی رویه آب از سال 
۱۳۶۴ تا ۱۳۹۹، با افت ۲۳ متری سطح آب های 
زیرزمینــی مواجــه شــده این و ایــن موضــوع، 

فرونشست زمین را به همراه داشته است.
وی با بیان اینکــه ۹۷ درصد آب بخــش زواره در 
بخش کشاورزی مصرف می شود، تصریح کرد: 
حدود ۲ درصد آب در بخش شرب و بهداشت و 
یک درصد در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.
بخشدار زواره در از برنامه ریزی برگزاری همایش 
منطقه ای “آب مایه حیات”  در مرکز این بخش 
خبر داد و خاطر نشــان کرد: تا کنــون ۳۳ مقاله 
از سراسر کشــور به دبیرخانه همایش رسیده و 

هفت مقاله بررسی و تایید شده است.
مختــارزاده اضافــه کــرد: بــرای شــرکت در ایــن 
همایــش از ۲۰ مدیرکل دعوت به عمــل آمده تا 
موضوع کاهش ســطح آب زیرزمینی و راه های 
مقابله با کم آبی و تقویت آبخوان دشت اردستان 

بررسی و راهکار عملیاتی ارایه شود.
وی بــا بیان اینکه نصب کنتورهای هوشــمند 
روی افزون بر ۲۲۰ حلقه چاه کشاورزی اردستان 
اثر چندانی در تقویت سطح آب های زیرزمینی 
نداشــته اســت، گفت: وجود خشکسالی های 
چند سال گذشــته، کمبود بارندگی و احتمال 
فرار آب از منطقه به نقاط به دلیل گســل های 
زیرزمینی به دنبــال دارد. بخشــدار زواره اظهار 
کشــور  ج از  داشــت: مطالعه هایــی در خــار
صورت گرفته که نشان می دهد باید سدهای 
زیرزمینی با استفاده از فناوری پیشرفته ایجاد 
تا از فرار آب به دیگر منطقه ها جلوگیری شــود. 
کتــر از  وی، پدیــده فرونشســت زمیــن را خطرنا
پایین رفتن سطح آب زیرزمینی عنوان و تصریح 
کرد: این موضوع ســبب چســبندگی الیه  های 
ک می شــود، از نفــوذ آب بــه ســطح زیرین  خــا
جلوگیری می کنــد و در نهایــت مرگ آبخــوان را 
به همــراه خواهد داشــت. مختــارزاده، کشــف 
راهکارهای منحصر به در فرد در منطقه، اجرای 
طرح هــای آبخیــزداری و مطالعه هــای ارزان 
قیمت دانشگاهی. تغذیه مصنوعی، اجرا نکردن 
طرح های انتقال فاضالب که مانع نفوذ پساب 
به زمین می شود، انتقال آب دریا و ساخت آب 
شیرین کن های محلی، استفاده از کشت های 
کم آب، مرمت و بهسازی قنات ها، فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب از پیش دبستانی تا دانشگاه، 
استفاده از آب مجازی با آخرین فناوری موجود 
دنیا و بارور کــردن ابرهــا را از جملــه راهکارهای 
تامیــن آب موردنیاز منطقــه برای جلوگیــری از 
تخلیه بیشــتر آبخوان عنوان کرد. شهرســتان 
اردستان با افزون بر ۴۳هزار نفر جمعیت در ۱۱۸ 
کیلومتری شــمال شــرقی اصفهان واقع شــده 
است و ۴۷۳ رشــته قنات، ۴۴۴ چاه مجاز و ۲۵ 

هزار و ۷۶۱ هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: عشایر 
کن شهرستان سمیرم ۱۰۰ هزار تن  قشقایی سا

سیب درختی تولید و روانه بازار مصرف کردند.
مختار اسفندیاری افزود: حدود چهار هزار خانوار 
عشایری از ایل قشقایی در شهرستان  سمیرم 
به کشاورزی و تولید سیب درختی اشتغال دارند 
که این گروه به علت برداشت سیب، دیرتر از سایر 
عشــایر و اواخر آبان از استان اصفهان به سمت 
استان های جنوبی فارس، خوزستان، بوشهر و 

کهگیلویه و بویر احمد کوچ می کنند. 
وی ادامه داد: برآورد می شــود عشایر قشقایی 
در منطقه پادنا سمیرم ۱۲ هزار هکتار باغ  سیب 
در اختیار داشته باشند و محصوالت خود را  در 
بازار آزاد به عمده فروشان داخل و خارج استان 
می فروشند و قســمتی از آن نیز به سردخانه ها 
کید کرد:  تحویل داده می شود. اسفندیاری تأ
کشــاورزی ازجمله منابع مهم درآمدی عشایر 
استان اصفهان اســت و به جز باغ های سیب، 
عشــایر بختیــاری، قشــقایی و عــرب جرقویــه 
اســتان حدود ۳۰ هزار هکتار برای کشاورزی در 
اختیاردارند که از آن ها برای کشت و  تأمین علوفه 

و کاشت صیفی جات استفاده می کنند.
مدیر کل امــور عشــایر اســتان اصفهان افــزود: 
مشکل کم آبی در مناطق عشایری به اندازه سایر 
مناطق مانند شرق اصفهان نیست ولی با این  
وجود کم آبی های چند سال گذشته در بسیاری 

موارد بر روی تولید اثر گذاشته است.

خبر خبر

استان

خبر

شهردار اصفهان در ادامه بازدیدها و جلسات هفتگی 
خــود در مناطــق شــهرداری بــا حضــور در منطقــه 
هفــت از نزدیــک در جریــان مشــکالت، ویژگی هــا و 

چالش های این منطقه قرار گرفت.
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان در این جلسه با بیان اینکه قرار است شهر 
بر اساس یک الگوی مشترک اداره شود، اظهار کرد: در الگوی شهر همگرا بر 

کید بسیار زیادی می شود، از این رو باید به سمت جلب  مشارکت جویی تا
مشارکت نخبگان، سرمایه گذاران و مردم حرکت کنیم.

وی افزود: شــهرداری منطقه هفت در جلب نخبگان و مشارکت مردم 
بســیار خوب عمل کرده اســت، امــا بایــد در جــذب ســرمایه گذاران نیز 
در این منطقه تالش بیشتری صورت گیرد تا ســرمایه گذاران نسبت به 

سرمایه گذاری در منطقه و شهر مشارکت بیشتری داشته باشند.

شــهردار اصفهان با بیان اینکــه در حوزه خدمات شــهری عمــوم مردم 
می توانند در نگهداشــت شــهر و بهینه ســازی فضاهای عمومی کمک 
بســیاری کنند، ادامــه داد: بر اســاس این الگو الزم اســت بــر روی مردم، 

سرمایه گذاران بخش خصوصی و نخبگان حساب ویژه ای باز کنیم.
قاســم زاده اظهار امیدواری کرد: به مدد الهی و کمک مردم شاهد بهتر 

شدن وضعیت شهر در همه حوزه ها باشیم.

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: درآمد 
پایدار برای شهر باید مورد توجه قرار گیرد چرا که در حال حاضر بخش زیادی از درآمد شهرداری 

کم فروشی و آسمان فروشی حاصل می شود که این روند باید بازنگری شود. به واسطه ترا
مجید نادراالصلی درباره ضرورت تشکیل کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار در شورای ششم اظهار داشت: 
تشکیل این کمیسیون بیانگر اهمیت شورای ششم به دو مسئله اصلی و حیاتی اصفهان است. با وجود آنکه 
جایگاه اصفهان در سطح کشور »برخوردار« شناخته شده و مسئوالن از محرومیت های آن غافل هستند، این 
کالنشــهر مشــکالت زیادی به جهت وجود مناطق کم برخــوردار دارد و الزم اســت بــرای بهبود شــرایط در این 
مناطق، نخست بررسی الزم انجام شود. وی افزود: شورای اسالمی شهر با قدرت و توان خود در یک هم افزایی 

با دستگاه های مربوط و با استفاده از استعدادی که شهر اصفهان در ایجاد 
درآمدهای پایدار دارد می تواند تالش کند تا رنگ محرومیت را از چهره این 
مناطق بزداید که امیدواریم بتوانیم اقدامات خوبی را در این راســتا انجام 
دهیم. معتقدیــم محرومیت زدایی از مناطــق کم برخوردار شــهر نباید در 
فرایند بودجه ریزی مورد غفلت قرار گیرد همچنین باید برای احقاق حقوق 
شهروندان و حفظ کرامت آنها تالش کرد. رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان درباره وظایف مدیریت شهری 
در قبال محالت کم برخوردار شهر گفت: رویکرد کمیســیون آب و مناطق 
کم برخوردار شــورای اسالمی شــهر بر توانمندی جامعه هدف این مناطق 

است؛ بارها شده که در دستگاه های مختلف برای رفع مشکالت مناطق حاشیه ای جلسه تشکیل داده و با 
ابالغ دستورالعمل های مختلف اقدامات زیادی به عهده سازمان های مرتبط گذاشته شده، اما در این جلسات 
صرفا صحبت شده و منجر به اقدام نمی شود. وی گفت: مدیران شهرداری باید در خصوص مناطق حاشیه ای 
نگاهی متفاوت داشته باشند چرا که مشکالت این مناطق محدود نبوده و موارد زیادی را شامل می شود که شورا 
توان رسیدگی به همه آن ها را ندارد، البته وظیفه داریم بررسی کنیم که چه اتفاقی افتاده که شرایط این مناطق به 
وضعیت فعلی رسیده است. نادراالصلی تصریح کرد: مناطق کم برخوردار با انواع معضالت اجتماعی مواجه بوده 
و نیاز به توجه بیشتر و عدالت در توزیع خدمات دارد و مدیریت شهری آمادگی بهبود شرایط مناطق کم برخوردار 
را دارد تا در نتیجه آن یک گام مهم برای ارتقای این مناطق برداشته شود. وی ادامه داد: باید اقدامات در چند 
بخش از جمله اشتغال، تعیین جامعه هدف، روش انجام اقدامات و ایجاد 
زمینه های بعدی در این باره مورد توجه قرار گیرد و برای ایجاد اشتغال تمام 
دستگاه های ذی ربط با هم افزایی به میدان آیند، زیرا ایجاد اشتغال، بسیاری 
از ناهنجاری های اجتماعی را می زداید. در اصفهان زمینه اشتغال به حد 
کافی فراهم است، اما باید متولیان امر توجه ویژه داشته باشند و به وظایف 
گر کارآفرینی ایجاد شد، باید  خود به نحو احسن عمل کنند، به عنوان مثال ا
گروهی از خیریه ها برای رونق آن در راستای خرید اجناس مورد نیاز و فروش 
آن همچنین بسته بندی و ایجاد بازار فروش اهتمام ورزند تا اشتغال مورد 

نظر محقق شود.

شهردار اصفهان:

درادارهشهربرروینخبگانحسابویژهایبازمیکنیم

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان:

گیرد کالنشهراصفهانبایدموردتوجهقرار ایجاددرآمدپایداربرای

خبر

خبر

 بخشدار زواره:

سطحآبزیرزمینی
زوارهاردستانطی۳۵سال

۲۳مترپایینرفتهاست

۱۰۰هزارتنسیب
درمناطقعشایرنشین
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رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان:

وجود موانع خدمتی پرستاران در بیمارستان ها
نظــام  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
گفــت: در  پرســتاری اصفهــان 
حال حاضر در بخــش رفع موانع 
خدمتــی عواملی باعث می شــود که ایــن برنامه در 
بیمارستان ها اتفاق نیفتد، در واقع پرستار از سطح 
پیشــگیری و مراحــل درمــان تــا بازتوانــی می تواند 
مؤثر باشــد، امــا عواملی مانــع از ارائه ایــن خدمات 

می شود.
شــیما صفــازاده بــا گرامیداشــت هفتــه پرســتار در 
خصــوص خدمــات کادر پرســتاری، اظهــار کــرد: 
خدمات کادر پرستاری شامل همکار پرستار، اتاق 
عمل، بیهوشی، فوریت های پزشکی بسیار چشم 
گیر است و همه دنیا در پاندمی کرونا متوجه شدند 

که مراقبت بر درمان مقدم است.
        مراقبت های پرستاری و حیات بیمار در 

کرونا
وی اضافه کرد: در دوران کرونا درمان ها متعددی 
مورد آزمون و خطا قرار گرفت که آنچه ماندگار شــد 
و توانست حیات بیمار را در بخش ها عمومی و آی 
ســی یو حفــظ کنــد مراقبت هــای پرســتاری بود، 
شــعار امســال پرســتاری تحت عنوان »پرســتاری 
تأمین حقوق مــردم، رفع موانع خدمتــی و ارتقای 
سالمت جامعه« است که هر سه رکن این شعار معنا 

و مفهوم خاصی دارد.
عضــو هیئــت علمی گــروه پرســتاری مراقبت هــای 
ویژه تصریح کرد: نســبت پرســتار به تخــت به طور 
متوســط در دنیا دو و نیم پرســتار در ازای هر تخت 
اســت و در کشــورهای اروپایی به پنج الی ۹ پرستار 
به نســبت تعداد تخــت افزایش پیــدا می کند، این 
نســبت در ایران حدود ۹ دهم اســت و در دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان عددی نزدیک به یک است.
وی ادامه داد: وقتی میگوییم تأمین حقوق مردم، 
یعنی باید هدف این باشــد که با افزایش پرستاران 
و اســتخدام بیشــتر، مردم بتوانند ســریع ترین و با 
کیفیت ترین خدمت عادالنه همراه با علــم روز را با 

حداقل قیمت دریافت کنند.
        وجود موانع خدمتی برای پرستاران در 

بیمارستان ها
صفازاده تصریح کــرد: در حال حاضر در بخش رفع 
موانع خدمتی، عواملی باعث می شود این برنامه در 

بیمارستان ها اتفاق نیفتد، در واقع پرستار از سطح 
پیشگیری و مراحل درمان و بازتوانی می تواند مؤثر 

باشد و عواملی مانع از ارائه این خدمت می شود.
وی گفــت: بایــد در سیســتم بهداشــتی در ســطح 
پیشــگیری پرســتاران بــرای آنهــا ردیــف و پســت 
ســازمانی بیشــتری تعریــف شــود در بحــران کرونــا 
گــر بــا ارائه آمــوزش به  به ایــن نتیجــه رســیدند که ا
مردم پیشــگیری بیشــتری انجــام داده و آنهــا را به 
کسیناســیون تشــویق کننــد در کنتــرل بیماری  وا
موفق تر هستند همان طور که سایر کشورها به این 

امر پرداخته اند.
رئیــس هیئــت مدیــره نظــام پرســتاری اصفهــان 
خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر کمبود پرســتار 
در معاونت های بهداشــتی چشمگیر اســت، باید 
بــه دنبال ایــن برنامــه باشــیم که بــرای پرســتاران 
کنیــم تــا تعــداد بیشــتری در  پســت هایی ایجاد 
حوزه بهداشــت اســتخدام شــوند و بتواننــد به امر 
پیشــگیری، آمــوزش و برنامــه مراقبــت در منــزل 

برسند.

        لزوم افزایش نسبت پرستار به تخت در 
بیمارستان ها

وی افزود: باید در بیمارستان ها هم بتوانیم نسبت 
پرســتار بــه تخــت را در کل کشــور افزایــش دهیم و 
تــالش وزارت بهداشــت و درمــان هم مبنــی بر این 
بوده و ســازمان نظام پرســتاری نیز همین مطالبه 
را دارد و می خواهــد بــه حــق مردم توجه بیشــتری 
داشــته باشــد و در کنــار آن حــق پرســتار را هــم در 

نظر بگیرد.
صفازاده اظهار کرد: در بخش استخدام و سیستم 
بهداشــت و درمان نیز یکی دیگــر از موانع خدمتی 
پرســتاران این بوده که بتوانند نســبت پرســتار به 
تخت هــای بیمارســتانی را افزایــش دهنــد و بحث 
یکسان ســازی حقوق نیــز از دیگــر مطالبــات مهم 
اســت، در حــال حاضــر پرســتاران بــا رابطه هــای 
استخدامی و ارتباط های سازمانی متفاوت در حال 

ارائه خدمت هستند.
        پرستاران 8۹ روزه ارزیابی شدند / هنوز 

استخدام نیستند

کیــد کرد: پرســتار رســمی، پیمانی، پرســتار  وی تا
تبصــره ســه، طــرح، شــرکتی و ۸۹ روزه را در بحران 
کرونــا داریــم، پرســتارانی کــه بــه مــدت ۸۹ روز در 
پاندمی کرونــا بــا آنهــا بــرای فعالیــت کاری قــرارداد 
بسته می شود، در حال حاضر در دو سال اخیر این 
پرستاران از لحاظ کیفیت خدمت پرستاران ارزیابی 
شدند، اما هنوز جذب سیستم نشده و به صورت 

شرکتی استخدام نیستند.
عضو هیئت علمی گروه پرستاری مراقبت های ویژه 
تصریح کرد: بحث های مالی این مشکل را به وجود 
کید بر این  آورده البته وزارت بهداشــت و درمــان تا
موضوع دارد و نامه اخیری هم به معاونت توسعه 
ارسال شد که هیچ دانشگاهی حق جذب پرستار را 
ندارد، در سال گذشته یک آزمون استخدامی برگزار 
شــد و مراحل جذب این اســتخدام در حال انجام 
اســت، امــا تعــداد پرســتار اســتخدام شــده کفاف 
کمبود بیمارستان ها را نمی دهد و خواهان افزایش 
ظرفیت استخدام و جذب بیشتر نیروهای پرستار 

هستیم.

خبر

رئیــس کمیتــه امــداد شهرســتان آران و بیــدگل از 
رونمایی طرح پرداخت الکترونیکی صدقه از طریق 

کد QR خبر داد. 
حســن اســماعیلی رئیــس کمیتــه امــداد شهرســتان آران و بیــدگل 
گفت: همزمان بــا روز والدت عقیله بنی هاشــم حضــرت زینب )س( 
و گرامیداشت روز پرستار آیین رونمایی از شیوه های نوین پرداخت 
صدقات با حضور امام جمعه و جمعی از مسئوالن در حسینیه حضرت 

زهرا )سالم اهلل علیها( ستاد نماز جمعه آران و بیدگل رونمایی شد. 
وی گفت: با اجرای طرح پرداخت صدقه از طریق روش الکترونیکی 
بــا کــد QR، ایــن نهــاد درصــدد اســت از شــیوه های نویــن در بســتر 
الکترونیکی به ویژه در شرایط سخت کرونایی برای دریافت کمک های 

مردمی اقدام کند.
رئیس کمیته امداد شهرســتان آران و بیدگل گفــت با تولید کد های 

QR شخصی، مردم نوع دوست می توانند با نصب »اسکنر بارکد« بر 
روی گوشی همراه خود با استفاده از دوربین کد QR را اسکن کرده تا 
گوشی به طور خودکار وارد صفحه اطالعات مشترکین صدقات شده و 

پس از ورود به صفحه پرداخت بانکی نسبت به وارد کردن مبلغ مورد 
نظر اقدام کنند. 

اسماعیلی گفت: عدم نیاز به مراجعه حضوری و پیشگیری از انتقال 
ک  بیماری ها، صرفه جویی در هزینه ها و همچنین جلوگیری از استهال
پول ملــی از اهم مزایــای اجرای طــرح مذکور اســت و یکــی از راه های 
مســاعدت ها و نذورات خیرین از طریق اسکن کد کیو آر نصب شده 
بر روی صنادیق و همچنیــن بنر های نصب شــده در معابــر و ادارات 

خواهد بود.
وی گفت: صدقه اهدایی برای رفع نیاز محرومان و مددجویان منطقه 
هزینه می شود و موارد مصرف وجوهات صدقات دریافتی از مردم برای 
کمک به امر ازدواج نیازمندان، کمک به ارتقای شاخص های بهداشتی 
و هزینه های درمانی نیازمندان و ارائه خدمات فرهنگی و تحصیلی به 

دانش آموزان و دانشجویان نیازمند تحت حمایت هزینه می شود.

خبر

فرمانــده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر از 
شناســایی و دســتگیری کالهبردار اینترنتــی 

خبر داد. 
ســرهنگ غالمرضــا براتــی فرمانــده انتظامــی 
 شهرستان خمینی شهر گفت: در پی شکایت 
یکــی از شــهروندان مبنــی بر اینکــه فــردی 
ناشــناس در فضای مجــازی او را فریب داده و 
مبلغ ۷۱ میلیــون ریال از او کالهبــرداری کرده 
رسیدگی به این موضوع در دستور کار مأموران 

پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت.
کی مدعــی بــود در یکــی از  گفــت: شــا وی 
گهــی در زمینه"  ســایت های تبلیغاتی با یک آ
تور زیارتی مشهد مقدس " مواجه شده و با فرد 
موردنظر تماس برقرار می کند که از او مبلغ ۷۱ 

میلیون ریال تقاضا می کند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر 
کی نیــز فریــب خــورده و مبلــغ  گفــت: فــرد شــا
پلیــس در  را علیرغــم هشــدار  درخواســتی 
خصــوص ســایت های تبلیغــی مبنی بــر عدم 
واریز وجــه تــا قبــل از دریافت خدمــات بدون 
دریافت هیچ گونه مدرک و نشانی به حساب 

آن فرد شیاد واریز می کند.
کــرد: مأمــوران پلیــس فتــا بــا  وی تصریــح 
بررســی های تخصصــی در فضــای مجــازی 
متهــم را شناســایی و نســبت بــه دســتگیری 

وی اقدام شد.
ســرهنگ براتی گفت: قبل از خرید اینترنتی و 

واریز وجه به حساب فروشنده باید اطالعات 
کافــی از ســایت موردنظر، شــخص فروشــنده 
و جنــس خریداری شــده به دســت آورنــد و تا 
زمانی کــه آن جنــس را مشــاهده و از صحت و 
ســالم بودن آن اطمینان حاصــل نکرده اند از 

پرداخت وجه خودداری نمایند.
وی گفــت: مجرمــان ســایبری بــا ترفند هــای 
گهی هــای اغــوا کننده  مختلــف مانند ثبــت آ
در ســایت های واســطه با قیمت بســیار کمتر 
از ارزش واقعــی آن و یــا انجــام فروش هــای 
ویــژه و ارســال لینک هــای جعلــی، اطالعــات 
بانکــی کاربــران را بــه ســرقت بــرده و اقــدام به 
کالهبــرداری و برداشــت غیرمجــاز از حســاب 
هموطنــان می کننــد کــه الزم اســت کاربــران 
هنــگام خریــد از کانال هــا و ســایت های ثبــت 
گهی هوشیاری الزم را داشته باشند و تا زمانی  آ
که جنس موردنظــر خود را دریافــت نکرده اند 
و از کیفیــت آن اطمینــان حاصــل نکرده انــد، 

وجهی پرداخت نکنند.

کارشناس مســئول اورژانس اجتماعی استان 
اصفهــان بیشــترین مــوارد امــداد خواهــی 
انــس اجتماعــی در ســال جــاری را  از اورژ
خشــونت های خانگی از قبیل همســر آزاری و 

کودک آزاری اعالم کرد. 
به اینکــه  اشــاره  بــا  زواره  توفیقــی  عبــاس 
مداخالت روانی، اجتماعــی و حمایتی قبل از 
مداخالت قضایی و انتظامی، از وظایف ذاتی 
اورژانس اجتماعی اســت، اظهار کرد: وظیفه 
مــا در اورژانــس اجتماعــی کمــک به افــرادی 
است که دچار مشکالت اجتماعی شده اند تا 
بتوانیم با مداخالت تخصصی و روانشناسی به 
آن ها کمــک کنیم به بازتوانی مجدد برســند. 
وی بابیان اینکه خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی 
به عنــوان یــک خــط همیشــه در دســترس 
به صــورت شــبانه روزی فعــال اســت، گفــت: 
کــه  کارشناســان روانشــناس و آموزش دیــده 
دوره های مختلفی در حــوزه مداخالت روانی 
و اجتماعــی دیده اند پاســخگوی شــهروندان 
کــودک آزاری،  هســتند و در مــواردی مثــل 
همســرآزاری، ســالمندآزاری، خشــونت های 
خانگی مثــل خشــونت مــرد علیــه زن و موارد 
خودکشــی آماده مداخله هستند. کارشناس 
مسئول اورژانس اجتماعی استان اصفهان با 
اشــاره به همه گیری کرونا و تبعــات اجتماعی 
آن، گفــت: بیشــترین مــوارد امــداد خواهــی 
جــاری،  ســال  در  اجتماعــی  انــس  اورژ از 
خشــونت های خانگی از قبیل همســر آزاری و 

کودک آزاری بوده است.
انــس  کار اورژ وی بــا یادآوری اینکــه شــروع 

اجتماعی در کشــور ســابقه ای ۲۱ ســاله دارد، 
گفت: عید نوروز سال گذشته وزارت بهداشت 
پیامکــی بــرای عموم مردم ارســال کــرد مبنی 
انــس اجتماعــی بــا خــط ۱۲۳  بر اینکــه اورژ
به صــورت شــبانه روزی آمــاده ارائــه خدمــات 
روانــی و اجتماعــی اســت. به طورکلــی طی دو 
ســال اخیــر کــه از همه گیــری کرونــا می گذرد، 
آشنایی مردم با اورژانس اجتماعی نسبت به 

سال های قبل بیشتر شده است.
توفیقــی زواره بــا بیان اینکه آشــنایی مــردم با 
اورژانس اجتماعی هرسال بیشتر شده است، 
افــزود: در خوش بینانه تریــن حالــت می توان 
گفــت حــدود ۷۰ درصــد از مــردم بــا اورژانــس 
اجتماعــی و خدمــات آن آشــنا هســتند و در 

موارد لزوم با خط ۱۲۳ تماس می گیرند.
کارشناس مســئول اورژانس اجتماعی استان 
روانشناســان  و  مــددکاران  بیان اینکــه  بــا 
اورژانس اجتماعی ضابط اجتماعی هستند، 
گفت: برخــی مداخالت روانشناســی، و برخی 
نیازمنــد همــکاری نیــروی انتظامی به عنوان 
ضابط قضائی اســت. طــی توافق نامــه ای که 
بــا خطــوط ســه رقمی ۱۱۰، ۱۲۵، ۱۱۵ داریــم در 

مواقع موردنیاز همکاری می کنیم.
وی افزود: در مواردی هم افراد به صورت خود 
معــرف به مرکــز اورژانــس اجتماعــی مراجعه و 
همــکاران مــا بعــد از بررســی وضعیــت آن ها را 

پذیرش می کنند.
توفیقــی زواره در پاســخ به ایــن ســؤال کــه آیــا 
امکانات اورژانس اجتماعی در اصفهان برای 
پوشــش تمامی آســیب های اجتماعــی کافی 
اســت، گفت: امکانات ما صد در صد نیست، 
همان طــور کــه هیــچ جــا نمی تواند ادعــا کند 
امکانات کامل و صد درصد است، درعین حال 
آســیب های اجتماعــی بــه لحــاظ فراوانــی، 
شــرایطی را ایجــاد می کنــد کــه هرچقــدر هــم 
امکانــات اضافه کنیم ممکن اســت پاســخگو 
نباشــد، اما برآوردهــای فعلی نشــان می دهد 

ظرفیت فعلی پاسخگوی نیاز استان است.

۱۶ شهرستان استان اصفهان در وضعیت آبی 
و کم خطر کرونا قرار گرفتند. 

آخرین وضعیت رنگ بندی شهرســتان های 
استان اصفهان در زمینه شــیوع کرونا از امروز 
اعالم شد. بر اساس اعالم وزارت بهداشت ۱۶ 
شهرستان استان اصفهان از امروز در وضعیت 

آبی و کم خطر شیوع کرونا قرار گرفته است.
شهرستان های گلپایگان، بوئین میاندشت، 
چــادگان، نجف آبــاد، شــاهین شــهر و میمه، 
لنجــان، فالورجــان، خمینی شــهر، دهاقان، 
اصفهــان، مبارکــه، برخــوار، اردســتان، آران و 
بیدگل، نائین و خور و بیابانک در این وضعیت 
ثبت شده اند. همچنین باید توجه داشت که 
همچنــان هشــت شهرســتان کاشــان، نطنز، 
خوانسار، فریدن، فریدونشهر، تیران و کرون، 
شــهرضا و ســمیرم در وضعیــت زرد و خطــر 

متوسط شیوع کرونا قرار دارند.
بر اســاس این رنگ بندی شــاهد رونــد نزولی 
شــیوع کرونا در اســتان اصفهان هســتیم که 
کسیناسیون  عمده دلیل مهار این بیماری وا
عمومی بــرای همــه ســنین اســت و از ســوی 

دیگر باید توجه داشت که مسئوالن دانشگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان طــی هفته گذشــته 
پایان مــوج پنجم شــیوع کرونــا را در اصفهان 

اعالم کردند.
کــه خوشــبختانه هیــچ  کــر اســت  الزم بــه ذ
شهرســتانی در اســتان اصفهــان در وضعیــت 
نارنجــی و پرخطــر و همچنیــن قرمــز و خیلــی 
پرخطــر شــیوع کرونــا قــرار نــدارد ضمن اینکه 
هنوز هیــچ شهرســتانی در ایــن اســتان نیز در 
وضعیت سفید شــیوع کرونا قرار نگرفته است 
و این امــر بیانگر لــزوم رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی در همــه شهرســتان های اســتان 

است.
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رئیس هیات شــنای اســتان اصفهان گفت: 
تعدادی از استخرها با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در حال فعالیت هستند اما استفاده 

از سونا و جکوزی فعال امکان پذیر نیست. 
پیمــان گرامی رئیــس هیات شــنای اســتان 
اصفهان گفــت: در حال حاضر تعــداد کمی از 
استخر ها با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در حال فعالیت هستند اما در هیچ استخری 

از سونا و جکوزی استفاده نمی شود.
وی گفــت: کرونــا تاثیــر زیــادی بــر فعالیــت 
استخرهای شنا داشته تا جایی که در استان 
اصفهان  بسیاری از استخرها تعطیل شده اند 

و دیگر فعالیتی ندارند.
کنون تنها ۱۷ استخر در سطح  گرامی گفت: هم ا
اســتان در حــال فعالیت هســتند کــه عمده 
خدمــات آن هــا بــرای مســابقات و تمرینات 
ورزشــکاران اســت کــه الزمــه ورود و میزبانــی 
کســن و تســت ســی پی  مســابقات دو دوز وا

آر است.

خیران می توانند برای کمک به زندانیان استان 
اصفهان وارد میدان شوند. 

علــی اصفهانــی دادســتان عمومــی و انقــالب 
اصفهــان در جلســه کمیتــه خیــران انجمــن 
حمایــت از زندانیــان اســتان اصفهــان کــه در 
ســالن کنفرانــس اداره کل زندان های اســتان 
اصفهان تشکیل شد، گفت: خانواده زندانیان، 
بدون سرپرست هســتند و نیاز به کمک دارند 
کــه از ظرفیــت خیــران می تــوان در زمینــه رفــع 

مشکالت این خانواده ها استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه خیران اصفهانی، همیشه در 
کار های خیر پیش قدم بوده اند، گفت: هدف و 
رســالت انجمن حمایت زندانیان، پشتیبانی 

و حمایت از افراد آسیب دیده اجتماع است.

مدیــر روابــط کار اداره کل تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعی استان اصفهان گفت: از اواخر سال 
۹۸ تــا اوایل امســال، ۶۸ هــزار و ۵۰۰ نفر در این 
استان به دنبال از دست دادن شغل در شرایط 

کرونایی، بیمه بیکاری دریافت کردند.    
رضا برزوییان افزود: همزمان با شــیوع کرونا از 
اســفند ســال ۹۸، وزارت کار در فرصت بسیار 
کوتاه سامانه ای را رونمایی کرد تا افرادی که از 
کرونا آسیب دیدند برای دریافت بیمه بیکاری 

تقاضای خود را در آن سامانه اعالم کنند.
وی ادامه داد: زمان ثبت نام در"سامانه کرونا " از 
یکم اسفند ۹۸ تا سی و یکم اردیبهشت ۹۹ بود.
به گفتــه وی، در ایــن مدت حــدود ۷۰ هــزار و 
۳۰۰ نفر در استان اصفهان که به دلیل کرونا در 
کسب و کار خود آسیب دیدند یا شغل خود را از 

دست دادند در این سامانه ثبت نام کردند.
مدیــر روابــط کار اداره کل تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعی استان اصفهان، اظهار داشت: پس 
از پاالیش این افراد توسط وزارت کار و بر اساس 
شرایطی که اعالم شده بود حدود ۶۸ هزار و ۵۰۰ 

نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند.
وی اضافــه کــرد: مقرری ایــن افــراد بر اســاس 
مصوبات ستاد ملی کرونا توسط سازمان برنامه 

و بودجه پرداخت شد.
برزوییان افزود: با توجه به اینکه مقرری بیمه 
بیکاری ایــن افراد به صــورت متمرکــز از طریق 
سازمان برنامه و بودجه پرداخت شد، اطالع 
دقیقی از مقدار آن نداریم اما حداقل سرانه یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به این افراد بر اساس 

مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت شده است.
وی بــا اشــاره به اینکــه بیشــتر این افــراد در 
واحدهای صنفی و خدماتی فعال بودند بیان 
کرد: در زمــان حاضر ۱۷ هــزار و ۴۲۴ نفر مقرری 
بگیر بیمه بیکاری در اســتان اصفهــان وجود 
دارد که مقرری این افراد توســط شــعبه های 
مختلف تامین اجتماعــی در حــال پرداخت 

است.
مدیــر روابــط کار اداره کل تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه این افراد 
در ســه بخش کشــاورزی، خدمات و صنعت 
تقســیم بندی می شــوند گفــت: حــدود یک 
دهم درصــد از این افــراد در بخش کشــاورزی 
قرار دارنــد، ۵۳ درصد در بخش خدمات و ۴۷ 

درصد هم در بخش صنعت شاغل بودند.
یک میلیــون و ۹۰ هــزار نفر کارگر بیمه شــده بر 
اساس آخرین آمارها در استان اصفهان وجود 
دارد که با در نظر گرفتن خانواده های آنها، ۶۴ 

درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهد.
استان اصفهان  ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و ۱۵۰ 

هزار واحد صنفی فعال دارد.
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فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت اســتان 
اصفهــان گفــت: در آبان مــاه امســال ۳۷ متخلف 
شکار و صید در قالب ۱۸ پرونده توسط محیط  بانان 

دستگیر شدند. 
مرتضــی جمشــیدیان فرمانــده یــگان حفاظــت 
محیط زیست اســتان اصفهان گفت: در آبان ماه 
امسال ۳۷ متخلف شکار و صید در قالب ۱۸ پرونده 

توسط محیط بانان دستگیر شدند.
وی گفــت: از این متخلفان ســه ســالح غیرمجاز، 
۱۵ ســالح مجاز، چهار قبضه چاقو، پنج دســتگاه 

دوربین چشمی، یک دستگاه خودرو تویوتا، یک 
دستگاه موتورسیکلت و تعدادی فشنگ و ساچمه 

کشف و ضبط شد.
فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت اســتان 
اصفهــان گفــت: در رابطه بــا آمــار شــکار غیرمجاز 
حیات وحش؛ الشه یک رأس ماده آهو، چهار رأس 
قوچ و ۵۸ پرنده در ماه گذشته کشف و ضبط شد.

وی گفــت: ۹ پرنــده زنده گیــری شــده و ۷۸ مــورد 
حیات وحش نگهداری و خرید و فروش شده نیز از 

متخلفان کشف و ضبط شد.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان 
از اوج گیــری آلودگــی هــوای کالنشــهر اصفهــان و 
مناطق صنعتی استان از روز دوشنبه تا پایان این 

هفته خبر داد. 
آســیه آقایی کارشــناس پیش بینی هواشناســی 
استان اصفهان با اشاره به استمرار سکون جوی در 
استان تا پایان این هفته گفت: از روز دوشنبه شرایط 
برای انباشت آالینده های جوی در نواحی مرکزی 
و صنعتی از جمله مبارکه، دولت آبــاد، نجف آباد، 
فالورجــان، زرین شــهر، علویجه، فرودگاه شــهید 

بهشتی و کالنشهر اصفهان فراهم است و کاهش 
دید افقی را در این مناطق انتظار داریم.

وی با بیان اینکه روزهای گذشته شاخص آلودگی 
هــوای اصفهــان در بســیاری از ایســتگاه ها در مرز 
ناسالم برای گروه های حساس و ناسالم برای عموم 
بود، گفت: از روز دوشنبه افزایش شاخص های هوا 

محتمل است.
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان 
گفت: ســکون جوی تا پایــان هفته ادامــه خواهد 

داشت و خبری از سامانه های ناپایدار نیست.

خبرخبر

دستگیری۳۷متخلفصیدوشکار
دراستاناصفهان

لودگیهوایاصفهان اوجآ
دراواسطهفته
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1۳5 دسامبر     2۰21 رفهنگ
ارائه کتاب با تخفیف ۴۰ درصدی 

در نمایشگاه مجازی کتاب 
ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
اسالمی استان اصفهان گفت: در 
نمایشــگاه مجازی کتاب استان 
اصفهــان کتاب هــا بــا تخفیــف ۴۰ درصــدی ارائــه 

می شود. 
حجت االسالم والمســلمین رمضانعلی معتمدی 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
گفت: ضــرورت برگــزاری  نمایشــگاه مجــازی کتاب 
اســتان اصفهان بر کســی پوشــیده نیســت چرا که 
باید بتوانیم کتاب و کتابخوانی را در سبد نیاز های 
خانواده قرار دهیم تا خانواده ها به این موضوع مهم 

توجه بیشتری نشان دهند.
وی افزایش ســرانه مطالعــه در اســتان و حمایت از 
ناشران و کتابفروشان را از جمله اهداف پیش بینی 
شده برای نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان 
دانســت و گفت: بیش از یک هزار و صد ناشر از این 
نمایشــگاه اســتقبال کردند؛ این اســتقبال نشان 
می دهد ناشران به مشارکت در برگزاری نمایشگاه 
مجازی کتاب عالقه مند هستند و استان اصفهان 
را بــه عنــوان یک ظرفیــت فرهنگی می شناســند و 
مــردم آن را از عالقه مندان به حوزه کتاب به شــمار 

می آورند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
گفت: نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان قرار 
اســت کتاب ها را با تخفیف ۴۰ درصدی ارائه کند و 
گر یارانه نمایشــگاه هم به پایان برسد، مردم  حتی ا
می توانند کتاب های مــورد نیاز خود را بــا ۲۰ درصد 

تخفیف خریداری کنند.
        جزئیات مراحل ثبت نام

وی با بیان اینکه مخاطبان اصفهانی برای ثبت نام 
یارانه خرید کتاب نمایشــگاه مجازی کتاب استان 
 www.bon.tibf.ir اصفهان باید به آدرس اینترنتی
مراجعه کنند، گفت: یارانه خرید کتاب )بن کتاب( به 
صورت اعتبار خرید به کدملی متقاضیان اختصاص 
می یابد، لذا برای ثبت نام نیاز به واریز وجه نیست. 
گفتنی است تنها متقاضیانی که آدرس پستی آن ها 
یکی از نقاط استان اصفهان باشــد امکان دریافت 

یارانه خرید کتاب را دارند.

معتمدی گفت: سقف یارانه اعتباری خرید کتاب 
برای متقاضیان ۱۰۰ هزار تومان است که از این مقدار 
۸۰ درصد )معادل ۸۰ هزار تومان( ســهم مشــارکت 
خریداران بوده و ۲۰ درصد )معــادل ۲۰ هزار تومان( 
سهم معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســت. ســهم خریــدار از یارانه اعتبــار خرید 
کتاب، هنگام خرید کتاب در سامانه فروش محاسبه 

و کسر می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
گفــت: بــا توجه بــه محدودیــت بودجــه اختصاص 
یافته و سقف اعتباری تعیین شده، اولویت ثبت نام 
با متقاضیانی اســت که زودتر اقدام کرده اند؛ از این 
رو پــس از تکمیــل ظرفیت اعتبــار، امــکان ثبت نام 

متقاضیان جدید وجود نخواهد داشت.
وی با اشــاره به فرآیند ثبت نام در سامانه بن خرید 
کتاب نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان گفت: یارانه 
خرید کتاب روی کدملی افراد شارژ خواهد شد از این 
رو مخاطبان باید فرآیند ثبت نام را از طریق سرشماره 

۳۰۰۰۴۱۴۱ ادامه دهند تا عملیات ثبت نام و دریافت 
اعتبار در وضعیت نهایی شده قرار گیرد.

حجت االسالم والمســلمین رمضانعلی معتمدی 
با بیان اینکه هر کدملی تنها یکبار مجاز به دریافت 
یارانه خرید کتاب )بن کتاب( اســت، گفت: هنگام 
ثبت نام، شماره تلفن همراه باید فعال، در دسترس 
و در اختیار شخص ثبت نام کننده )کدملی خریدار( 
باشد. به واقع شــماره تلفن همراه ثبت نام کننده 
ج شــده باشــد.  الزامــا بایــد متعلــق بــه کدملــی در
همچنین افراد می توانند از ساعت ۹ تا ۱۸ سواالت 
و پیشنهادات خود را با پشتیبانی نمایشگاه مجازی 
کتــاب اســتان اصفهــان بــه شــماره ۰۲۱۹۱۰۰۹۸۹۸ 

مطرح کنند.
        ارسال کتاب به صورت رایگان

وی بــا بیان اینکه پیــش از ایــن ۱۴ دوره نمایشــگاه 
استانی کتاب اصفهان برگزار شده است، گفت: این 
رویــداد اولین نمایشــگاه مجــازی کتــاب اصفهان 
است و پیش بینی می کنیم از آن به دلیل دسترسی 

آسان استقبال خوبی در سطح استان صورت گیرد. 
با توجه بــه برگزاری ایــن رویداد فرهنگــی در فضای 
مجازی و در بستر وب، مردم از روستا ها و شهر های 
مختلف استان می توانند کتاب های مورد نظر خود 
را خریداری کنند تا پست به صورت رایگان کتاب ها 

را درب منزل خریداران تحویل دهد.
حجت االســالم معتمدی بــه برنامه های فرهنگی 
پیش بینی شده برای این نمایشگاه مهم اشاره کرد 
و گفت: در مرکز استان و شهرستان ها فعالیت های 
جنبی مثل نقد کتاب، رونمایی کتاب و مسابقات 
کتابخوانــی را بــا اســتفاده از ظرفیت دســتگاه های 

فرهنگی، هنری و آموزشی برگزار می کنیم.
اولین نمایشــگاه مجــازی کتــاب اســتان اصفهان 
)پانزدهمین نمایشــگاه کتاب اســتان اصفهان( از 
بیســتم آذر ماه آغاز شده و تا بیست وششــم آذرماه 
١٤٠٠ بــه مــدت هفــت روز ادامــه خواهــد داشــت. 
عالقه مندان اصفهانی بــرای بازدیــد و خرید کتاب 

می توانند به ketab.ir مراجعه کنند.

اســتاندار اصفهان گفت: ســرانه مطالعــه و میزان 
وقایع اقتصادی کتاب با مشخصه های فرهنگی 
که از مجموعه نظام اســالمی انتظار داریم، خیلی 

همخوانی ندارد. 
سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در نخستین نمایشگاه مجازی 
کتاب در اصفهان گفت: باید دید هزینه هر فرد برای فرهنگ مملکت 
چقدر اســت و شــهروندان چه میزان حاضر به ســرمایه گذاری برای 

ک روح و تغذیه خود و خانواده هایشان هستند. خورا
وی گفــت: الزم اســت برخــی اوقــات هزینه کنیــم تا یک نویســنده 
بنویسید، اهل هنر قلم بزند و یک بزرگوار شعر بگوید و این در حالیست 
که با فراموش کردن وظایف فرهنگــی و اجتماعی، اصل موضوع به 

مخاطره می افتد.
استاندار اصفهان گفت: در برابر همه افرادی که می توانند غذای روح 
را برای جامعه تعریف و محتوای آن را آماده کنند مســئول هســتیم 
و باید کنار ســایر هزینه هــای فرهنگی بصــورت یک اصــل فراموش 

نشدنی، سرمایه گذاری کنیم.
وی وجه تمایز ایــن دوره از نمایشــگاه کتاب با دوره های پیشــین را 
گســتره دسترســی مخاطبان و عالقمندان به کتاب از سراسر نقاط 
استان اعالم کرد و گفت: الزم است با ترکیب چنین مناسبت هایی 
بستر را در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی و برقراری ارتباط بین مردم با 

کتاب فراهم سازیم.
اســتاندار اصفهان گفت: با حرکت های پیرامونی که قبل از برگزاری 

نمایشگاه و در حین و بعد از آن شکل گرفته است انتظار داریم عالوه 
بر ارتباط مناسبت تر با کتاب و ارتقاء فرهنگ کتابخوانی، زمینه رونق 

صنعت نشر و تولید کتاب نیز رونق مجدد بگیرد.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران نیز در این مراسم از انتشار یکصد 
هزار عنوان کتاب در نخســتین نمایشــگاه مجازی کتاب خبر داد و 
گفت: در این نمایشگاه تالش شده اســت تا محدودیت دسترسی، 

زمان و مکان برداشته شود.
علی رمضانی گفت: افرادی که دسترســی به اینترنت دارند نیز طی 
تماس با همیار کتاب می توانند کتاب مورد نظر خود را خریداری و با 

همکاری اداره کل پست دریافت کنند.
وی گفت: یک مجموعه فعالیت پشتیبانی این نمایشگاه را برعهده 
دارند تا بتوان تجربه دریافت محصول مناســب و کتاب را توســعه و 

تکرار کنیم.
وی به ارائه خدماتی از قبیــل ارائه بن و یارانه خرید و انتشــار آخرین 
کتاب های برخط )آنالین( از ناشران جدید خبر داد و گفت: الزم است 
اســتانداری، شــهرداری ها و مســئوالن فرهنگی نیــز در ایــن رویداد 

مشارکت کنند تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: مشکل رغبت نداشتن 
مردم به کتابخوانی نیســت بلکه آنــان نمی دانند چه کتابــی را باید 

بخوانند.
رمضانی گفت: مردم مشتاق به کتابخوانی هستند و تنها باید کتاب 
مورد عالقه را به آن ها معرفی کرد که در این راســتا ۵۰ نفر را به شــکل 
مستقیم و ۱۵۰ نفر را به شکل غیرمستقیم در حوزه اطالع رسانی کتاب 

مشغول کار کرده ایم.
کنــون بــا محدودیت هــای در زمینه توزیــع کتاب و  وی گفــت: هم ا
دسترسی به ناشر ها مواجهیم که باید طرح های مختلفی برگزاری 

تا این پازل تکمیل شود.
رمضانی گفت: نمایشــگاه اســتانی کتاب یک قطعه از حمایت ما از 
مجموعه صنعت نشر در کشور است که امیدواریم قابل افتخار باشد.

استاندار اصفهان: 

سرانهمطالعهبامشخصههایفرهنگینظاممنطبقنیست

خبر

خبر

اســتقبال گردشــگران از کاخ مــوزه عالــی قاپــو 
رهاورد ســفر وزیــر میرا ث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی مبنی بر افزایش ساعات بازدید از این 

اثر ارزشمند صفوی به اصفهان است. 
بعد از آنکه روز پنجشنبه، به دستور سیدعزت اهلل 
ضرغامــی، وزیر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی، ســاعات بازدیــد گردشــگران از 
مجموعه فرهنگــی تاریخــی عالی قاپو از ســاعت 
کــرد، در اولیــن  ۱۶:۳۰ بــه ۲۰ افزایــش پیــدا 
روز از اجرایــی شــدن آن، گردشــگران، از ایــن 
مجموعه فرهنگی تاریخی استقبال چشمگیری 

داشتند.
بنا بر ایــن گزارش، این افزایش ســاعت، با رعایت 
تمام جوانب و ضوابط حفاظت از میراث فرهنگی 

همراه شده است.
کاخ عالی قاپو از زیباترین بنا هــای تاریخی به جا 

مانده از دوران حکومت صفویان و از مشهورترین 
آثار گردشگری اصفهان است. کاخ یا عمارت عالی 
قاپو در ضلع غربی میدان نقش جهان اصفهان و 
مقابل مسجد شیخ لطف اهلل قرار دارد. در گذشته 
از عمارت عالی قاپو با نام های »دولتخانه مبارکه 
نقش جهان« و »قصر دولتخانه «نیز یاد می کردند. 
کاخ عالی قاپو ۱۸۰۰ متر مربع مســاحت و ۶ طبقه 

دارد.

کتاب »چهل قدم تا عشق« به مناسبت میالد بانو 
زینب کبری )س( توسط انتشــارات روایت باران 

چاپ و توزیع شد.
کتــاب »چهــل قــدم تــا عشــق« سرگذشــت نامه 
فرمانده دالور لشکر ۲۷ محمد رســول اهلل )ص(، 
شهید مدافع حرم، »رضا فرزانه« به قلم و پژوهش 
»مهدیه زکی زاده« و »سید حسن شکری« است.

این مستند داستانی در ۴۸۰ صفحه و ۲۲ فصل، 
زندگی رضــا فرزانــه را از ۲۲ خــرداد ۱۳۴۳ تا لحظه 
شــهادت یعنی ۲۲ بهمــن ۱۳۹۴ و زمــان رجعت 

به وطن در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ روایت می کند.
شیرینی قلم و خوانش روان و استناد قوی جمالت 
با پاورقی های مناسب و ویرایش قوی، استفاده 
از Qrکــد بــرای مشــاهده عکس هــا و فیلم هــای 
بیش تر این شــهید، ارائه نمایه کتاب بــرای بهره 
بیشتر و استفاده مناسب از کتاب در پژوهش ها 
و تألیف کتب مرتبط، بیان گاه شمار زندگی شهید 
فرزانه و خالصه زندگی این شــهید قهرمان به دو 
زبان عربی و انگلیسی از مهم ترین ویژگی های این 

کتاب است.
در بخش هایی از این کتاب می خوانیم:

»روزها فرصت شــمارش نمی دهند! ســیزده به 
در پانزدهمین بهار زندگی فاطمه، برایش مقلب 

القلوب شد و محول االحوال.
همه در باغــی جمع شــده بودند کــه فیض علی 
به ثمرش نشــانده بود؛ ســبز بود و پربــار. فاطمه 
ســبزه ای گره نزد، اما همانجا مهــرش را انداخت 
به دل اسماعیل علی فرزانه؛ طوری که اسماعیل 
بــی هیــچ اســتخاره ای همــان شــب بــرادرش، 

صاحبعلی، را فرستاد خواستگاری!«
تمام عوایــد حاصــل از فروش این کتــاب در گروه 
جهادی شهید همدانی مصرف و در امور خیریه 

در سراسر کشور هزینه خواهد شد.

کتابخانــه علی بــن ابیطالــب )ع( محله جــوی آباد 
خمینی شهر به عنوان کتابخانه برتر کشوری و نیما 
نامور محمدی به عنــوان کتابخوان برتر کشــوری 

انتخاب شدند.
مسئول کتابخانه های عمومی شهرستان خمینی 
شــهر در آئین تجلیــل از از کتابــداران و کتابخوانان 
برتــر خمینی شــهر بــا اشــاره به اینکــه عــالوه بر این 
۵ کتابــدار و کتابخوان و مســئول کتابخانــه هم به 
عنوان برترین های استان انتخاب شده اند، گفت: 

نیمــا نامــور محمــدی ۶ ســاله از کتابخانه شــهید 
نیلفروشــزاده به عنــوان کتابخوان، ســمیه تقیان 
مسئول کتابخانه علی بن ابیطالب )ع( جوی آباد به 

عنوان کتابخانه برتر کشوری انتخاب شدند.
مجتبی درویشــی افــزود: همچنین زهرا شــاه قلی 
مسئول کتابخانه امام صادق دینان درچه مسئول 
برتر استانی، سمیرا صانعی کتابدار نمونه استانی از 
کتابخانه علی بن ابیطالب، اشرف قائدی کتابخوان 
برتر استانی از کتابخانه علی ابن ابیطالب و فاطمه 
مومزایی کتابخوان برتر اســتانی ازکتابخانه شهید 

نیلفروش زاده معرفی شدند.
وی گفــت: از مــژگان اســداللهی نژاد هم بــه عنوان 
کتابدار برتر استانی از کتابخانه دانش درچه برترین 

تقدیر شد.
شهرستان خمینی شهر با ۳۳ کتابخانه و ۶۷ هزارو 

۳۶۵ عضو رتبه دوم استان را دارد.

این روزها و با بهترشــدن شرایط کشــور به لحاظ 
گسترش بیماری کرونا، گروه های تئاتری اجراهای 
صحنه ای خود را از ســر گرفته اند. در اصفهان نیز 
تماشاخانه اردیبهشت، مجتمع فرهنگی استاد 
فرشــچیان، ســالن های نقش جهان و تماشــا در 
تاالر هنر میزبان عالقه مندان تئاتر برای دیدن آثار 

نمایشی است.
بر این اســاس، میثم کیــان نمایــش "باران ســاز" 
را در تماشــاخانه مــاه و احســان جانمی نمایــش 
"پری" را در تاالر فرشــچیان بر روی صحنه دارند. 
نمایش "ظــل النساء"ســاخته شــکیبا معقولی و 
نمایــش "پــک" احســان فاضلی هــم در تــاالر هنر 

اجرا می شود.
در این خصوص به معرفی نمایش هایی پرداختیم 
که این هفته در شهر اصفهان روی صحنه خواهند 

بود:

        پری
نویسنده: خیراله تقیانی پور

طراح و کارگردان: احسان جانمی
زمان اجرا: ساعت ۱۸

مکان: سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری استاد 
فرشچیان، واقع در ابتدای خیابان توحید

تاریخ اجرا: تا ۲۶ آذرماه ۱۴۰۰
        باران ساز

مترجم: کمال الدین شفیعی
کارگردان: میثم کیان

زمان اجرا: ساعت ۱۸:۳۰
مکان: عمارت تاریخی سعدی، تماشاخانه ماه

تاریخ اجرا: تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰
        ظل النساء

طراح و کارگردان: شکیبا معقولی
ساعت اجرا: ۱۷:۳۰

مکان: میدان الله، تاالر هنر، سالن تماشا
تاریخ اجرا: تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰

        پک
نویسنده؛ فاطمه مکاری

طراح و کارگردان: احسان فاضلی
زمان اجرا: ساعت ۱۹

مکان: میدان الله، تاالر هنر، سالن تماشا
تاریخ اجرا: تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰

استقبالچشمگیرازعالیقاپوپسازدستوروزیرمیراثفرهنگی

به مناسبت میالد حضرت زینب کبری )س(؛
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میراث تاریخی

تئاتر

تازه های نشر
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سومین جایزه سراســری نمایش نامه نویسی 
کمدی خندستان، برگزیدگان خود را شناخت.

سومین جایزه سراســری نمایش نامه نویسی 
کمدی »خندستان« با حضور برخی چهره های 
شــاخص هنری عرصــه تئاتــر کشــور و مدیران 
و مســئوالن شــهری برپــا شــد و هیئــت داوران 
بخش هــای مختلف ایــن رویــداد بــا معرفــی 

برگزیدگان به کار جشنواره پایان دادند.
برگزیدگان آثار تألیفی بخش نمایشنامه نویسی 
شامل »اتول سورون« به نویسندگی محمدباقر 
سروش از تهران، »بعدی لطفا…« به نویسندگی 
ســینا شــفیعی از کرج، »ماموریت جدی آقای 
چرچیل« به همراه مقادیری »ناخونک از اینجا 
و اونجا« به نویسندگی رضا گشتاسب از یاسوج 

بوده است.
»آقــا ذبیــح« نوشــته مهــدی ملکــی از تهــران، 
»احتماالت« نوشته محسن رحمانی و ناهید 
ریحانی از تهران، »روزی روزگاری« جنوب شرق 
نوشته جلیل امیری از کرمان، »پا« نوشته آرمین 
حمدی پور از تهران از جمله تقدیرشدگان این 

جشنواره در بخش تألیفی بودند.
برگزیدگان بخش آثار اقتباسی نیز شامل »اسکندر 
نه چندان کبیر« نوشــته الهه دهقان پیشــه از 
شیراز، »اویلت« نوشته خسرو امیری از اصفهان 
و »پشت دیوارها« نوشته رحیم رشیدی تبار از 

تهران است.
تقدیرشــدگان این بخــش نیــز شــامل »پیــراره 
ماهی و دریا« نوشــته رضا گشتاســب از یاسوج 
و »آنتیگونــه« نوشــته محمدرضــا بــزرگ زاد از 

اصفهان هستند.
»شیوه های ایجاد طنز کالمی در نمایشنامه ی 
فارســی« اثر رضا احســان پور، »طنز فلسفی در 
نمایش های شــادی آور زنانه« اثر علی شمسی 
و میترا خواجه ئیان، »کارکرد عناصر گروتسک« 
در دو نمایشــنامه کمدی اثر سید علیرضا بها، 
»تحلیــل مؤلفه هــای کمیــک در نمایشــنامه 
دروغ هــای هنــری عاشــق« اثــر محمــد جــواد 
فراهانــی، »بهــره گیــری از ویژگی هــای اجرایی 
کمدی سنتی ایرانی در کمدی های مردمی در 
تئاتر اصفهــان« اثر معین الدین عشــاقی نیز به 
عنوان برگزیدگان بخش پژوهش معرفی شدند.

»نمایش و نمایشــنامه نویســی طنز در استان 
بوشهر« نوشته جهانشیر یاراحمدی نیز در این 

بخش مورد تقدیر قرار گرفت.
برگزیدگان بخش ممیزان نیز شامل »کاریکاتور 
ممیزان« اثر حمیدرضا حیــدری، »ویدئو راه ها 
ادامه خــود را در تیرگــی گم کردنــد« اثر منصوره 
خانی و غزاله کریمی، »مقاله نقش و تأثیر مهدی 
ممیــزان در تئاتــر اصفهــان« اثــر جهانبخــش 
یاراحمدی و »جســارتی در بازشناسی ادبیات 

نمایشی عامه پسند« اثر میالد آذرم است.
تایپوگرافــی ممیــزان اثر آصــف خانیــان، مقاله 
شناخت نامه مهدی ممیزان اثر ناصر کوشان، 
ویدئو ممیزان اثر فهیمه امینی نیز از جمله آثاری 
بودنــد کــه در بخش ممیــزان مــورد تقدیــر قرار 

گرفتند.

آبفای استان اصفهان نخستین فراخوان تجربه 
نگاری بانوان را در مدیریت مصرف آب منتشــر 

کرد.
رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان، 
محوریت ایــن فراخــوان را »اهمیــت مشــارکت 
بانوان در اصالح الگوی مصرف آب« عنوان کرد 
و گفــت: زنــان دارای نقــش کلیــدی در انتقال 
فرهنــگ و الگــوی فرزنــدان خــود هســتند و در 
نقش های اجتماعی نیز می توانند به عنوان یک 

الگو رفتار کنند.
زهره تشــیعی دبیر »پویش بانوی آب«، مهلت 
ارسال آثار به این فراخوان را ۱۵ دی سال جاری 
اعالم کرد و افزود: بانوان می توانند تجربیات خود 
را با موضوع هــای »بانوان، اجتمــاع، مدیریت 
مصرف«، »بانوان، خانواده، مدیریت مصرف«، 
»بانــوان، مشــاغل، مدیریــت مصــرف آب« و 
»بانــوان، مدیــران و آمــوزگاران آب« بــه صورت 
فایل word یــا pdf در فضای مجازی به شــماره 

۰۹۳۸۰۹۵۲۴۰۵ ارسال کنند.
خانــم تشــیعی افــزود: پــس از داوری تجربیات 
ارســال شــده، در هفتــه نخســت بهمــن مــاه و 
همزمــان بــا هفتــه گرامیداشــت مقــام زن، در 
یک برنامــه کارگاهــی از تجربیات برتــر قدردانی 

خواهد شد.
در آثار ارسالی، ذکر کامل مشخصات فرستنده از 
قبیل نام و نام خانوادگی، شماره تماس و نشانی 
دقیق پســتی ضروری است؛ همچنین، عالقه 
مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
با دبیرخانه »پویش بانوی آب« به شماره تلفن 

۳۲۲۰۴۰۱۴-۰۳۱ تماس بگیرند.

جشنوارهنمایشنامهنویسی
»خندستان«برگزیدگان

خودراشناخت

انتشارفراخوان
پویشبانویآب

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی  مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و درمهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۸۵۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ اسماعیل طاهری فرزند ابراهیم بشماره 
شناسنامه ۱۴۳۹ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۱۵۱۹۰۵۱ در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۱ فرعی از اصلی ۱۰۳۵۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 
به مساحت ۲۹/۲۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی 

صادقی وصفی – ۱۲۳۰۶۳۱ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی  مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و درمهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۹۸۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ماه صنم محمدی آیدغمیشی فرزند 
باباخان بشماره شناسنامه ۲ صادره از باغ بهادران بشماره ملی ۶۲۰۹۸۳۹۱۲۶ در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۱۵۴۸ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به 
مساحت ۲۳۴/۸۳ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی 
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بازیکن سابق سپاهان: 

تقابل نویدکیا و مجیدی پر گل خواهد شد
بازیکــن ســابق ســپاهان گفــت: 
روی اعضای تیم ســپاهان فشار 
وجود دارد و به نظر من هواداران 
باید کمی صبور باشــند و بگذارند کادرفنی کارش 

را انجام دهد.
گفت وگــو با ایســنا دربــاره  کریمیــان در  مهــدی 
وضعیــت ســپاهانی ها در چنــد هفته اخیــر اظهار 
کرد: ســپاهان در دفــاع ضعف هایــی دارد که خود 
محرم نویدکیا هم به آن  اذعان دارد. آن ها باید این 
مشکل را باید برطرف کند اما اینگونه نیست که به 
دلیل باخت مقابل گل گهر نتایجشــان سینوسی 
شــود. به هر حال شــش، هفت تیم بــاالی جدول 
تیم های خوبــی هســتند و در هیــچ ســالی به این 
شکل نبود. در سال های قبل یکی، دو تیم خود را 
جدا می کردند. با این وجود سپاهان را تیم خوبی 

می بینم و به نظرم مدعی قهرمانی خواهد بود.
او ادامه داد: سال گذشــته سپاهان دوم شده بود 
و به همین دلیل هواداران بــه چیزی جز قهرمانی 
فکر نمی کنند. این مساله باعث می شود کمی فشار 
به بازیکنان وارد شــود. بــه نظر من هــواداران باید 
کمی صبور باشند و بگذارند کادرفنی کارش را انجام 
دهد. بعد از باخت به گل گهر هجمه سنگینی به 
تیم وارد شــد و به نظرم این مســاله خوب نیست. 
البته بــه اعتقــاد مــن گاهی وقت هــا تســاوی بهتر 
از شکســت اســت و نبایــد حمله کنید تا شکســت 
بخورید چــون آن تــک امتیــاز ممکن اســت تیم را 

قهرمان کند.

بازیکــن ســابق ســپاهان بــا بیان این کــه "ســبک 
مربی گــری نویدکیــا بــازی هجومی اســت،" گفت: 
ســپاهانی ها به دنبــال فوتبــال تهاجمی هســتند 
و نمی خواهنــد تدافعــی بــازی کننــد اما این که به 
تســاوی صفــر بــر صفــر راضــی نیســتند و حاضرند 
شکست بخورند اما به تســاوی بدون گل نرسند، 

یک دیدگاه غیر منطقی است.
او درباره تقابل سپاهان و استقالل در هفته پیش 
رو گفت: اســتقالل در این چند هفته بــرد خوبی را 
به دســت آورد و از لحاظ روحی و روانی شــرایطش 

بهتر شــده اســت. ســپاهان هم با وجود باخت به 
گل گهــر، در بــازی قبــل پیــروز شــد و از نظــر ذهنی 
شرایطشــان را بهتر کرد. اســتقالل بعد از تغییراتی 
که داشت، از نظر فنی فوتبال را خوب بازی می کند 
و به نظرم یک بازی پر گل را خواهیم داد. برخالف 
بازی های کــم گل لیگ، ایــن بازی پــر گل خواهد 
شــد چون اندیشــه های مجیدی و نویدکیــا در فاز 
تهاجمی خــوب اســت. البتــه تیمی کــه بیشــتر به 
حمله فکر می کند، ممکن است از خط دفاع متضرر 

شود و به همین فکر می کنم این بازی پر گل شود.

کریمیان اضافه کــرد: مــا مدعیان زیــادی در لیگ 
داریــم که ایــن خیلی خــوب اســت. در چند ســال 
اخیر دلیــل اصلی جدا شــدن پرســپولیس از دیگر 
تیم ها این بود کــه مدعیان زیــادی در لیگ وجود 
نداشــت و یقه گیــری صــورت نمی گرفت. امســال 
تیمی مثل مس رفسنجان پرســپولیس را متوقف 
کتور را می برد. چند تیم خوب در لیگ  می کند و ترا
داریــم که می آینــد و یقــه دیگــر تیم هــای مدعی را 
می گیرند و این باعث می شود لیگ امسال نسبت 

به قبل جذاب تر شود.

خبر

نشریه فرانســوی از توافق باشــگاه لیون با ستاره 
تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه زنیت خبر داد.

کیپ« فرانسه، باشگاه لیون  به گزارش نشــریه »ا
با سردار آزمون ستاره ایرانی زنیت سن پترزبورگ 
بــرای امضــای قــرارداد در ژانویه بــه توافق نهایی 
رســید. طبق توافق صــورت گرفته بیــن طرفین 
قرارداد مهاجم ملی پوش ایرانی بــا لیون ۴ و نیم 
ســاله خواهد بود. البته باشــگاه فرانسوی قصد 
دارد با پرداخت ۳ میلیون یورو رضایت نامه آزمون 

را کسب کند.
پیش از این اخبار متعددی در این زمینه منتشر 
کنــون توافق باشــگاه لیون بــا آزمون  شــده بود. ا
رسمی شده و تنها رضایت نامه این بازیکن باقی 

مانده تا باشگاه زنیت صادر کند.

مهاجم ملی پوش کشورمان از ســال ۲۰۱۹ برای 
زنیت بازی می کند. او در طول کمتر از ۳ سال موفق 
شــد ۳ قهرمانی در لیگ برتر روســیه کسب کند. 
همچنین آزمون یــک بار عنوان آقــای گلی لیگ 

روسیه را نیز کسب کرد.

عضو تیم ملی هندبال بانــوان: یکــی از آرزوهایم 
انتخابم به عنوان بهترین بازیکن زمین در دیدار 

با ازبکستان بود که خوشبختانه برآورده شد.
الناز قاسمی درباره کسب جایزه بهترین بازیکن 
زمیــن پــس از دیدار بــا ازبکســتان در مســابقات 
پریزیدنــت کاپ، گفت: اینکــه بتوانــم بهتریــن 
بازیکــن زمیــن باشــم یکــی از آرزوهایــم بــود، 
خوشــحالم این آرزو در ایــن ســطح از مســابقات 
برآورده شــد، امــا  ای کاش ایــن اتفاق بــا پیروزی 

همراه بود.
وی درباره دیدار تیم های ملی ایران و ازبکستان 
نیز اظهار کرد: ما بازی را بسیار خوب شروع کردیم، 
اما مدیریت بازی در تمام دقایق مســئله بسیار 
مهمی اســت کــه مــا در ایــن بخــش کمی دچــار 
مشــکل شــدیم. نباید از این موضــوع هم غافل 
شــویم که مــا اولیــن دوره حضــور در مســابقات 
قهرمانی جهان را تجربه می کنیم و وقتی به عنوان 
بازیکن در این سطح از مسابقات قرار می گیرید، 
متوجه می شوید که نیاز به تالش بیشتر دارید. 
با همه این نکات باید بگویم باید بیشــتر بر روی 
کتور ها کار کنیم تا بتوانیــم در این  بســیاری از فا
سطح از مســابقات حرفه ای حرفی برای گفتن 
داشته باشیم. البته حضور در مسابقات قهرمانی 
جهان دریچه ای برای پیشــرفت بانوان ایران در 

رشته هندبال خواهند بود.
قاسمی خاطرنشان کرد: امیدوارم در سال های 
آینــده بتوانیــم تیــم را از لحــاظ کیفــی و از لحاظ 
تجربی در سطح خوبی قرار دهیم و جزو تیم های 
خوبی باشیم که زبانزد هستند. فکر می کنم بازتاب 
حضور بانوان هندبالیست ایران در رقابت های 

قهرمانی جهان تا همین جا نیز باعث شده تعداد 
عالقه مندان به هندبال بیش از پیش شود و این 
امر باعــث ورود افراد بســیاری به رشــته هندبال 

شده است.
ملی پوش هندبال بانوان ایران افــزود: امیدوارم 
روزی هندبال جزو رشــته های اول کشور شود و 
یکی از آرزو هــای من هم همین اســت. هندبال 
رشته سخت و فوق العاده جذابی است که ارزش 

توجه بیشتر را دارد.
قاسمی در پایان درباره بازتاب گسترده انتخاب 
فاطمه خلیلی به عنوان برترین بازیکن در دیدار 
با نروژ نیز گفت: پس از این اتفاق همه نگاه ویژه ای 
به ما دارند که برای من بســیار جذاب اســت. در 
برخورد بــا بازیکنــان و مــردم عالقمند همیشــه 
شــاهد ابراز عالقــه آن هــا هســتیم و می گویند به 
بازیکنان ایران افتخــار می کنند. پــس از دیدار با 
نروژ نیز شاهد ابراز احساسات بازیکنان این تیم 
بودیم، به طوری که چند نفر از آن ها با اشک های 
فاطمه اشــک ریختنــد که بــرای ما بســیار قابل 
توجه بود. باید بگویم بازیکنان نروژ بهترین و البته 
خوش قلب ترین بازیکنان هندبال جهان هستند 

که برای تیم ایران ارزش زیادی قائل هستند.

مبلغ قرارداد حســن یزدانی دارنــده مدال های 
طــالی جهــان و المپیــک در ســازمان لیــگ 
فدراسیون کشتی با رقمی ناچیز به ثبت رسیده 

است.
به گزارش ایمنا، حســن یزدانی چهره شــاخص 
کشتی ایران و جهان و دارنده مدال های طالی 
جهان و المپیک، ســوم آذر قرارداد خود را برای 
حضور در مرحله نهایی لیگ کشــتی آزاد با تیم 
فوالدین ذوب آمل در سازمان لیگ فدراسیون 

کشتی امضا کرد.
یزدانی قــراردادی را به مبلــغ ده میلیون تومان 
بــا تیــم فوالدیــن ذوب آمــل در ســازمان لیــگ 
فدراســیون کشتی به ثبت رســاند اما مشخص 
نیســت آیا مبلغی را نیز خارج از رقم ثبت شده از 
مسئوالن این تیم دریافت کرده یا صرفا بر اساس 
ادعای مدیرعامل تیم فوالدین ذوب برای کمک 
روحی به سایر کشتی گیران حاضر شده با نماینده 

آمل قرارداد امضا کند؟
ادعــای مدیرعامــل تیــم فوالدیــن ذوب آمــل 
مبنی بر اینکه "یزدانــی برای حضــور در این تیم 
کوچک ترین مبلغی نگرفته است"، در شرایطی 
است که کشتی گیری مثل کامران قاسمپور که 

جایگاهی به مراتب پایین تر از حسن یزدانی دارد 
برای حضــور در لیــگ مبلغ ۴۰۰ میلیــون تومان 
از مســئوالن تیم صنایع مازنــدران دریافت کرد 
و با ایــن وجــود نیز بــه دالیل نامشــخص حاضر 
نشــد برای ایــن تیــم در مرحلــه نهایــی لیگ به 

میدان برود!
در حالی کــه انتظــار می رفــت، یزدانــی حداقل 
در یک مبــارزه برابر آرتور نایفونــوف روس دارنده 
مدال های برنز المپیک توکیو و برنز جهان ۲۰۲۱ 
در مرحله نهایی لیگ به میدان برود، وی حتی 
در مراسم وزن کشی نیز شرکت نکرد تا غیبت او در 

مسابقات قطعی شود.
پــس از ایــن اتفــاق، مدیرعامــل تیــم فوالدیــن 
ذوب آمــل در اظهارنظــری با ابراز رضایــت از این 
اقــدام حســن یزدانــی، گفــت: "او گفت ســفید 
امضا می کنــم اما در کنــار تیم بــود و در تمرینات 
حضور داشت و نکات فنی الزم را به کشتی گیران 
می گفت. از او تشکر می کنم که به عنوان یک وزنه 

کنار تیم بود."
اظهارات مدیرعامل این تیم در شرایطی مطرح 
می شود که بدون شــک حضور یزدانی در دیدار 
فینال می توانســت کمک زیادی به این تیم در 
مصاف با صنایع مازندران کند تا شانس قهرمانی 

تیم آملی را افزایش دهد.
جانشــین یزدانــی در وزن ۸۶ کیلوگــرم دیــدار 
فینال، هادی وفایی پــور بود که در یــک مبارزه 
یک طرفه بــا نتیجــه ســنگین ۱۱ بر صفــر مقابل 
احمد بذری تن به شکســت داد تا با کسب این 
پیــروزی، قهرمانــی صنایــع مازنــدران در لیــگ 

قطعی شود.

گلزنــی  عــدم  خصــوص  در  پورتــو  ســرمربی 
طارمی صحبت کرد و از علت آن پرده برداشت.

به گزارش فارس، عدم گلزنی طارمی در ۸ مســابقه 
گذشــته پورتو چندیــن روز اســت بــه ســوژه اصلی 

رسانه های پرتغالی بدل شده است. 
موضــوع عــدم گلزنــی طارمی در این مســابقات به 
گا  نشست خبری کونسیسائو پیش از دیدار مقابل برا
نیز رسید و سرمربی پورتو در این خصوص صحبت 
کرد. کونسیســائو گفت: گل نزدن طارمی ربطی به 
آماده بودن یا نبودن او نــدارد. گل زدن یک لحظه 
است و در چرخه قرار می گیرد. شما ممکن است در ۳ 
موقعیت ۳ گل بزنید و ممکن است در موقعیت های 
دیگر پایتان به گلزنی باز نشود. در طول فصل برای 
مهاجمان ایــن اتفــاق زیــاد رخ می دهــد و این یک 
چرخه برای مهاجمان است. برخی روزها اتفاقات 
برای شــما خوب پیش مــی رود و برخــی اوقات نه. 

خوب پیش نمی رود.

کرد آزمونبالیونتوافق

خبر
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رقابت هــای دارت آزاد کشــور بــا معرفــی 
برترین ها در اصفهان پایان یافت.

نایب رئیس کمیته دارت اســتان اصفهان 
با بیان اینکه این رقابت ها بر ای نخســتین 
بار پس از شیوع کرونا و به مناسبت والدت 
حضرت زینب )س( و روز پرستار برگزار شد، 
گفــت: در این رقابت هــا بیش از ۵۰ شــرکت 
کننــده از اســتان های اصفهــان، مرکــزی، 
گیالن، البــرز و تهران در دو بخــش آقایان و 

بانوان حضور داشتند.
بهنــاز قربانــی افــزود: در بخــش آقایــان، 
علیرضا ایزدی و حسین اعرابی از اصفهان 
بــه ترتیــب، اول و دوم شــدند؛ همچنین، 
مســعود رحمانــی و محمدحســن حــق 
شناس هم از استان گیالن به طور مشترک 

سوم شدند.
گفــت: در بخــش بانــوان هــم بهنــاز  وی 
قربانــی و مهتــاب منصــوری از اصفهان به 
ترتیب، اول و دوم شدند؛ همچنین، زینب 
ذوالفقاری و مهال ذوالفقاری هم از اصفهان 

مشترکا بر سکوی سوم ایستادند.

کمیتــه بین المللــی پارالمپیــک بــا قدردانــی از 
دستاورد های بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو، 

نامزد های بهترین های سال ۲۰۲۱ را اعالم کرد.
در بخش بهترین تیم ورزشــی و در بین ۳ نامزد 
نهایی، نام تیم ملی والیبال نشســته ایران نیز 

دیده می شود.
تیم کشورمان در ۹ دوره از بازی های پارالمپیک 
بــرای هفتمین بــار بــه مقــام قهرمانی رســید و 
مرتضی مهرزاد نیز با کسب ۲۸ امتیاز در فینال 

مقابل روسیه، کلید موفقیت تیم ایران بود.
تیم والیبال نشسته ایران برای تصاحب عنوان 
گبی بــا ویلچر  بهتریــن تیم ســال ۲۰۲۱ با تیــم را
بریتانیا و تیم والیبال نشسته زنان آمریکا رقابت 

دارد.

تیم هــای اصفهانــی در لیــگ برتــر هندبــال به 
پیروزی رسیدند.

در هفته نهم مسابقات لیگ برتر هندبال، فوالد 
سپاهان با نتیجه ۲۷ بر ۲۲ صنعت مس کرمان 

را شکست داد.
فوالد سپاهان نوین اصفهان هم ۳۳ بر ۲۱ پاس 

ناجای قم را شکست داد.
ذوب آهــن هــم پیشــتر ۳۴ بــر ۲۷ ســتارگان 

دشتستان را شکست داده بود.
در جدول، فوالد سپاهان با ۱۶ امتیاز دوم است؛ 
ذوب آهــن بــا ۱۲ امتیــاز در رده ســوم قــرار دارد و 
فوالد ســپاهان نوین با ۹ امتیاز، پنجمین تیم 

لیگ است.

تیــم ملــی هندبــال بانوان ایــران مقابــل 
قهرمان آفریقا تن به شکست داد.

بــه گــزارش فــارس، در ادامــه رقابت هــای 
در  و  بانــوان جهــان  قهرمانــی  هندبــال 
ملــی  تیــم  کاپ  پرزیدنــت  مســابقات 
بانوان ایــران در برابــر آنگــوال قهرمــان آفریقا 

گذار کرد. نتیجه را وا
بــاال  بدنــی  قــدرت  بــا  آنگــوال  بازیکنــان 
دیــدار  ابتــدای  از  تنومنــد  جثه هــای  و 

بازیکنان ایران را تحت فشار قرار دادند.
نیمه نخست این دیدار که با نتیجه ۲۴_۴ به 
ســود آنگوال به پایان رسید. از ابتدای نیمه 
دوم تیــم آنگــوال در فــاز تهاجمی و پــاور پلی 
)بازی بدون دروازه بان( بــازی کرد و ایران را 

بازهم تحت فشار قرار داد.
در نهایت این بازی با نتیجه ۸-۴۱ به پایان 

رسید.
نکته قابل توجه این دیدار انتخاب فاطمه 

خلیلی به عنوان بهترین بازیکن زمین بود.
کنــون ۱۶ بــار در رقابت هــای  آنگــوال کــه تا
قهرمانــی جهــان و ۶ بــار در بازی هــای 
المپیک حضــور یافته بــا تجربــه باالتر خود 
تــوپ و میــدان را از ابتــدا در اختیــار گرفت و 
ملی پوشان ایران که نخستین حضور خود 
را در رقابت هــای قهرمانــی جهــان تجربــه 

می کردند حریف قهرمان آفریقا نشدند.
گردان عــزت اهلل رزمگــر و خدیجــه قانع  شــا
امروز دوشــنبه ۲۲ آذرماه در ســومین دیدار 
خــود در بخــش پرزیدنــت کاپ و آخریــن 
مسابقه خود در رقابت های قهرمانی جهان 
از ساعت ۲۰:۰۰ به مصاف کامرون می روند .

پایانرقابتهایدارت
کشوردراصفهان آزاد

تیموالیبالنشستهایران،
نامزدبهترینتیمسال۲۰۲۱

پیروزینمایندگاناصفهان
درهندبال

ملیپوشانکشورمان
حریفقهرمانآفریقانشدند

در پرگل ترین هفته لیگ بیست و یکم، ترین های 
هفته بین چند تیم تقسیم شد.

به گزارش ایمنــا، رقابت های هفته نهــم لیگ برتر 
فوتبال در حالی به پایان رســید که ۲۱ گل را در مجموع هشــت دیدار 
شــاهد بودیم. در این هفته همه تیم های مدعی به جز پرسپولیس 
مقابل حریفان به پیروزی رسیدند و جایگاه سه تیم نخست جدول 

تغییری نکرد.
کتور 2         بازی هفته: مس رفسنجان ۳- ترا

در دیداری که مس رفسنجان برای چهارمین بازی متوالی صاحب 
ضربه پنالتی شد، پنج گل از خط دروازه ها عبور کرد تا پس از هفته ها یک 
کتور در این دیدار با وجود  بازی پر گل و زیبا در لیگ برتر انجام شود. ترا
گل های زیبایی که به ثمر رساند بازنده شد تا دومین شکست متوالی 

سولدو، سرمربی جدید این تیم نیز رقم بخورد.
        تیم هفته: استقالل

استقالل در زمین پیکان، دیگر تیم تهرانی لیگ به پیروزی پر گل سه 
بر صفر رسید تا بهترین پیروزی هفته را از آن خود کند و سه امتیاز را برابر 
یکی دفاعی ترین تیم های لیگ کسب کند. در این هفته همچنین 
هوادار نیز کار بزرگی در ورزشــگاه آزادی کرد و در دیگر دربی تهران برابر 

پرسپولیس به تساوی ۲ بر ۲ رسید.
        سرمربی هفته: غالمرضا عنایتی )هوادار(

هرچند هــوادار تیمی تــازه لیــگ برتری شــده اســت اما بازی هــای با 
کیفیت این تیم در این ۹ هفته توجه کارشناسان را جلب کرده است. 
هوادار که به سختی برابر استقالل و سپاهان شکست خورده بود، در 

دیدار مقابل پرســپولیس باالخره موفق به گرفتن امتیاز از تیم های 
بزرگ شد، هرچند بازی می توانست با پیروزی هوادار به پایان برسد. 
تیم غالمرضا عنایتی در این دیدار نه تنها به دفاع مطلق رو نیاورد بلکه 

در بعضی دقایق اتفاقا حمالت خوبی داشت که با گل هم همراه شد.
        دروازه بان هفته: احمد گوهری )صنعت نفت آبادان(

برای دومین هفته متوالی، دروازه بان هفته از تیمی انتخاب شد که 
مقابل سپاهان بازی داشت. ســپاهان ســبک بازی هجومی دارد و 
در طول بازی موقعیت هــای زیادی ایجاد می کند تــا دروازه بان های 
تیم های مقابل حسابی به زحمت بیفتند. در بازی سپاهان و صنعت 
نفت نیز احمد گوهری، دروازه بان صنعت نفت از ابتدا تا انتهای بازی 
کنش های زیادی شد و تنها یک بار دروازه اش باز شد، با این  مجبور به وا
حال او با هشت مهار شوت و نمره ۶۹.۸ از متریکا نه تنها بهترین بازیکن 

بازی، بلکه بهترین بازیکن هفته شد!
        مدافع هفته: سیاوش یزدانی )استقالل(

سیاوش یزدانی در روزی که عملکرد دفاعی خوبی داشت و به بسته 
ماندن دروازه تیمش کمک کرد، گل دوم استقالل را هم مقابل پیکان 
به ثمر رساند تا بهترین مدافع هفته باشد. یزدانی مقابل پیکان هشت 
بار باز پس گیری توپ و سه قطع پاس داشت و با دقت پاس ۹۲ درصد 

نمره ۲۲.۸ از متریکا دریافت کرد.
        هافبک هفته: محسن آذرباد )مس رفسنجان(

کتور، محســن آذرباد  در پیروزی ســه بر ۲ مس رفســنجان مقابــل ترا
کاپیتان مس دو بار پاس گل داد و بهترین بازیکن زمین لقب گرفت. 
کتور عالوه بر دو پاس گل، ســه نبرد موفق، سه پاس  آذرباد مقابل ترا

کلیدی و ۶ بار باز پس گیری توپ ثبت کرد.
        مهاجم هفته: رضا شکاری )گل گهر(

مهاجم جوان گل گهر در روزی که مقابل شهرخودرو یک گل به ثمر 
رســاند و یک پاس گل هم داد مؤثرترین بازیکن زمین لقب گرفت. او 
عالوه بر یک گل و یک پاس گل، با دو شوت در چارچوب و دقت پاس 
۸۱ درصــد نمــره ۹۰.۷ از متریکا دریافت کــرد تا بهترین مهاجم هفته 

لقب بگیرد.
        گل هفته: یاسین سلمانی )سپاهان(

تــک گل ســه امتیــازی ســپاهان مقابــل صنعــت نفــت را یاســین 
سلمانی، هافبک جوان این تیم با حرکت انفرادی و شوت تمام کننده 
دقیق به ثمر رساند تا یک بازیکن دیگر هم به جمع گلزنان این فصل 

سپاهان اضافه شود.

مراســم بدرقه تیم های ملــی کاراته ایران 
امروز )دوشنبه ۲۲ آذرماه(برگزار می شود.

بــه گزارش ایمنا، مراســم بدرقــه تیم های 
ملی کاراته )کاروان عزم و ایمان( امروز در سالن استاد قاسم 

کادمی ملی المپیک برگزار می شود. فارسی آ
در این مراسم عالوه بر ورزشــکاران و مربیان، سجادی وزیر 
ورزش و صالحــی امیــری رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک بــه 

عنوان مهمانان ویژه حضور دارند.

کاروان "عزم و ایمان" یکی از بزرگترین کاروان ها در یک رشته 
ورزشــی اســت تا جایی که برای مســابقات کاراته قهرمانی 
آســیا بیش از ۱۰۰ ورزشــکار، مربی و داور ایرانی بــه رقابت ها 

اعزام می شوند.
مسابقات کاراته قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ در تمام رده های سنی 
)نوجوانان، جوانان، امید و بزرگســاالن( در دو بخش کاتا و 
کومیته از بیســت و هفتم آذر تا اول دی ماه در شــهر آلماتی 

قزاقستان برگزار می شود.

ترینهایهفتهنهملیگبرتربین۶تیمتقسیمشد

کاراتهبهقهرمانیآسیا کاروان حضورسجادیوصالحیامیریدرمراسمبدرقه

خبر

خبر

ســرمربی فعلی تیم ملی والیبال زنان در مورد جذب 
مربــی خارجی بــرای تیم ملی گفــت: به فدراســیون 
پیشنهاد دادم که در بخش بزرگساالن حتما از مربی 
گر در طی مسیر تمرینات یا بعد از آن مربی  خارجی استفاده شود و قرار شد ا

خارجی مناسبی پیدا شد، به کادر اضافه یا جایگزین شود.
نیم فصل اول لیگ برتر والیبال زنان با قهرمانی تیم ذوب آهن اصفهان به 
پایان رسید. این تیم با پیروزی در تمام دیدارهای خود و کسب ۲۶ امتیاز 

صدرنشین شد.
فریبا صادقــی در مــورد عملکرد تیــم خود در نیــم فصل اول مســابقات 
به ایسنا گفت: مسابقات با توجه به رقابت بین سه، چهار تیم اول جدول 
رده بندی، قابل پیش بینی نبود. تالش کردیم در دور رفت نتایج خوبی 
بگیریم. از طرفی یکی از بازیکن آسیب دیده هم داشتیم که اصال نتوانستیم 
از او استفاده کنیم. در نتیجه می خواستیم نتایجی رقم بزنیم که در دور 
برگشت شرایط بهتری داشته باشیم. مقابل سایپا در خانه والیبال کار 
سختی داشتیم اما به همت بازیکنان و یاری خدا نتیجه خوبی رقم زدیم. 

به طور کلی از عملکرد تیم راضی هستیم.  
او در مورد دور برگشــت مســابقات بیان کرد: شــرایط ما نســبت به سال 
گذشته بهتر است و تیم کامل تری را بسته ایم. امتیازات خوبی در دور رفت 
گرفته ایم و بازیکن آســیب دیده مان هم در نیم فصل دوم به تیم اضافه 
می شود. بنابراین فکر می کنم شرایط بهتری را در ادامه خواهیم داشت.  
صادقی در مورد حضور برخی از تیم ها با بازیکنان جوان در لیگ بیان کرد: 
تیم هایی مثل مس رفســنجان، ریف اصفهان و جوانان زرتشتی یزد با 

بازیکنان جوان در لیگ شرکت کرده اند و نفراتی دارند که از نظر قامت و 
گر در  سن شرایط خوبی دارند و قابل توجه هستند. فکر می کنم ا

برنامه ای بلند مدت مورد توجه قرار بگیرد، آینده والیبال 
را بهتر می کنند.  

او در مورد پخش اینترنتی برخی از مسابقات که برای 
اولین بار در والیبال زنان اتفاق افتاد، گفت: جامعه 
ورزش مخصوصا مسئوالن و اسپانسرها هیچ وقت 
نمی توانستند مسابقات زنان را از نزدیک ببینند 

و شــناختی جزئی از ســطح والیبال ما داشــتند. 
پخش اینترنتی کمک کرد تا افرادی که نمی توانند 

به سالن بیایند، مســابقات را ببینند که هم 
برای برطرف کردن نقــاط ضعف کمک 

کنند و هم از نظر جذب اسپانسر مفید 
است. فدراسیون در این زمینه کار 

بزرگی انجام داد. 
ســرمربی تیم ملی والیبال زنان 
در مورد توافق اولیه فدراسیون 
بــا یــک مربی ایتالیایــی بــرای 
هدایت تیم ملی زنان بیان کرد: 

از تابستان که در مورد تیم ملی با 
من صحبت شــد و جزو کســانی 
بودم که برای نظرخواهی در مورد 

تیم ملی زنان به فدراسیون دعوت شده بودم، پیشنهاد دادم که در بخش 
بزرگساالن حتما از مربی خارجی استفاده شود اما از آنجایی که 
زمان کمی تا مسابقات باقی مانده بود، امکان شناسایی و 
جذب مربی خارجی وجود نداشت. با این حال من با این 
گر در طی مسیر تمرینات یا بعد از آن مربی  شرایط رفتم که ا
خارجی مناســبی پیدا شــد، بــه کادر اضافه یــا جایگزین 
شود. این بهترین تصمیم بود. او در مورد احتمال همکاری 
خود با تیم ملی در صورت توافق با مربی ایتالیایی گفت: قرار 
بر ادامه همکاری بوده اما باید مربی خارجی بیاید، شرایط 
را ببیند و نظر بدهد. نمی شــود قطعی گفت امــا کادر ما در 

طول این مدت با فدراسیون ارتباط داشته است.  
صادقی در مــورد رزومه ایــن گزینه ایتالیایی اظهــار کرد: 
رزومه این مربی را خوانده  و اطالعاتی از فدراســیون 
گرفته ام. رزومه خوبــی دارد. ما مربیان ایرانی هم 
باید به او کمک کنیم. مطمئنا سطحش از مربیا 

داخلی باالتر است.  
صادقی در پایان گفت: از فدراسیون والیبال 
بابت نظمی که امسال در برگزاری لیگ وجود 
دارد، تشکر می کنم. از باشگاه ذوب آهن هم 
تشــکر می کنم چون حامی بسیاری خوبی 
در سال ها گذشته بوده و امسال هم خیلی 

حمایت مان کرده است.

سرمربی تیم ملی والیبال زنان: 

موافقمربیخارجیبودم

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۰۰

دوشنبه  22  آذر 1۴۰۰ - 8 جمادی االول 1۴۴۳

1۳7 دسامبر     2۰21 سالمت

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۲۱ مربوط به تقاضای 
آقای/خانم صدیقه جوانمرد جوآبادی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ 
قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه ۵۷۲ دفتر و ۵۷۶ و ۵۷ دفتر ۱۴۴ و ۲۴۹ دفتر 
۵۵ و ۲۳۷ دفتر ۵۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده 
ع بودن تصرفات  و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم صدیقه جوانمرد جوآبادی به شناسنامه شماره 
۱ کدملی ۱۱۴۲۱۹۱۸۵۰ صادره فرزند حسنعلی نسبت به ۴ سهم یکباب ساختمان 
به مساحت ۵۶۳/۵۱ مترمربع از ۲۱ حبه پالک شماره ۶۹۵ فرعی از ۹۹ اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۲۹۴۰۹ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۲۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
سیدمهدی مجیدی درچه مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از 
پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی 
است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه 
ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیأات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل صفحه ۵۷۲ و ۵۷۶ دفتر ۱۵۳ و صفحه ۵۷ دفتر ۱۴۴ و صفحه 
۲۴۹ دفتر ۵۵ و صفحه ۲۳۷ دفتر ۵۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا 
احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدمهدی مجیدی درچه به شناسنامه 
شماره ۳۳۶ کدملی ۱۱۴۱۹۰۸۸۵۹ صادره فرزند سیدمرتضی نسبت به ۱/۵ سهم 
یکباب ساختمان به مساحت ۵۶۳/۵۱ مترمربع از ۲۱ حبه پالک شماره ۶۹۵ فرعی 
از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با 
حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی آن 
مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت 

به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۲۹۴۱۲ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، جلسه هیات 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ع  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۲۴ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم سیدرسول مجیدی درچه مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت 
به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه 
و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه ۵۷۲ دفتر۱۵۳ و ۵۷۶ و ۵۷ 
دفتر ۱۴۴ و ۲۴۹ دفتر ۵۵ و صفحه ۲۳۷ دفتر ۵۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدرسول 
مجیدی درچه به شناسنامه شماره ۷۷ کدملی ۱۱۴۱۸۶۶۰۰۵ صادره فرزند 
سیدمرتضی نسبت به ۱/۵ سهم یکباب ساختمان به مساحت ۵۶۳/۵۱ مترمربع از 
۲۱ حبه پالک شماره ۶۹۵ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس 
دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام 
متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۲۲۹۸۱۹ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، جلسه هیت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۲۰ مربوط به تقاضای آقای/
خانم اسماعیل محمدی جوآبادی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ 
قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات 
و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه ۵۷۲ و ۵۷۶ دفتر ۱۵۳ و صفحه ۵۷ دفتر 
۱۴۴ و صفحه ۲۴۹ دفتر ۵۵ و ۲۳۷ دفتر ۵۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم اسماعیل محمدی 

جوآبادی به شناسنامه شماره ۲۵ کدملی ۱۱۴۲۱۸۱۹۷۹ صادره فرزند غالمعلی نسبت 
به ۳/۵ سهم یکباب ساختمان به مساحت ۵۶۳/۵۱ مترمربع از ۲۱ حبه پالک شماره 
۶۹۵ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. دراجرای ماده قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۲۹۸۳۰ / م الف 

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۲۲ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
محمدعلی محمدی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل صفحه ۵۷۲ و ۵۷۶ دفتر ۱۵۳ و صفحه ۵۷ دفتر ۱۴۴ و ۲۴۹ دفتر ۵۵ 
و صفحه ۲۳۷ دفتر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده 
و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمدعلی محمدی به شناسنامه شماره ۷ 
کدملی ۱۱۴۲۱۸۹۳۹۲ صادره فرزند غالمعلی نسبت به ۶/۷۵ سهم یکباب ساختمان 
به مساحت ۵۶۳/۵۱ مترمربع از ۲۱ حبه پالک شماره ۶۹۵ فرعی از ۹۹ اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۲۹۸۳۷ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۱۹ مربوط به تقاضای 
آقای/خانم رضا محمدی جوآبادی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ 
قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات 
و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه ۵۷۲ و ۵۷۶ دفتر ۱۵۳ و ۵۷ دفتر ۱۴۴ و 

صفحه ۲۴۹ دفتر ۵۵ و ۲۳۷ دفتر ۵۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا 
احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم رضا محمدی جوآبادی به شناسنامه 
شماره ۲۶ کدملی ۱۱۴۲۱۸۵۹۳۱ صادره فرزند غالمعلی نسبت به ۳/۷۵ سهم به 
مساحت ۵۶۳/۵۱ مترمربع از ۲۱ حبه پالک شماره ۶۹۵ فرعی از ۹۹ اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۲۹۸۴۹ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید 
انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین  آ
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و درمهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ فاطمه 
پهلوانی خوابجانی فرزند مهدی بشماره شناسنامه ۳۶۲۸ صادره از اصفهان بشماره 
ملی ۱۲۹۳۲۵۸۹۲۱ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی احداثی برروی قسمتی از 
قطعه زمین پالک ۳۴ واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت ۲۰۱۵/۴۳ مترمربع. 
خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی 

وصفی – ۱۲۳۰۶۴۵ / م الف

آگهی

سدر، معجزه زیبایی پوست و مو
سدر دارای میوه ای به شکل سنجد 
اســت که در مناطــق جنوبی ایران 
می روید، سدر به عنوان گیاهی است 
که همه قسمت های آن دارای خاصیت دارویی است، 
برگ، میوه، شکوفه و حتی ریشه سدر هم قابل استفاده 
است. مشکل عمده ای که این روز ها چه زن و چه مرد 
با آن دست و پنجه نرم  می کنند ریزش مو است. در این 
مطلب قصد دارد شــما را با یک معجزه در جلوگیــری از 
ریزش مو آشنا کند که نه شیمیایی است و نه دارای هزینه 
گزاف و تهیه آن هم راحت و آسان است. خواص سدر برای 

پوست و مو را در ادامه مطلب بخوانید.
        خواص سدر

این گیاه بی نظیر تقریبا به عنــوان یک گیاه همه کاره 
می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. شما می توانید برای 
همه قســمت های بدن این گیــاه را بکار ببرید، ســدر 
خاصیت خنک کنندگی فوق العاده ای دارد و استفاده 
آن در مورد مو، ســبب حالت دهی و خوش فرم شدن 

آن می شود.
        برگ سدر معجزه ای برای الیه برداری و ترمیم

از گیــاه ســدر در شــامپو و ترکیبــات آرایشــی اســتفاده 
گر بدن با ضمادی که از ســدر درست شده  می شود. ا
شست وشو داده شود، به اصالح و الیه برداری پوست 
کمک می کند بــرای افــرادی کــه دارای پوســت چرب 

هستند استفاده از سدر راحت تر و مناسب تر است.
        سدر و حنا برای رفع لک های پوستی

یکی از خواص سدر برای پوست رفع لک های پوستی 
است. برای از بین بردن جوش، شفاف شدن پوست 
و رفع لک و تیرگی پوست تان، مقداری حنای بی رنگ 

و پودر ســدر را بــه یک انــدازه مخلوط کرده به پوســت 
خود بمالید تا با گذشت زمان تیرگی های پوست کم 

رنگ شود.
        سدر و مورد درمانی برای ریزش مو

۵۰ گرم حنای بی رنگ را با ۱۵۰ گرم سدر و ۱۵۰ گرم مورد 
ترکیب کنید و روی مو ها بگذارید، بعد از گذشت مدت 
زمان نیم ساعته مو های خود را بشویید، این ماسک 
بــرای جلوگیــری از ریزش مو عالی اســت و ریشــه مــو را 

محکم می کند.
        سدر و آبلیمو برای سفید کردن دست ها

برای سفید شدن دست و بدنتان سدر و آبلیمو رو با هم 
ترکیب کنید تا به شکل خمیری نه سفت و نه بسیار شل 
در آید سپس آن را به تمام قسمت های بدنتان بمالید و 

۱۵ دقیقه بعد بشویید.
        سدر و روغن بادام تلخ

از خواص زیبایی سدر، نیکویی رنگ رخسار است. در 
صورتی که پوست شما کدر است و می خواهید پوستی 
شفاف و روشن داشته باشید، سدر را با روغن بادام تلخ 
مخلوط کرده و اســتفاده کنید، از آنجا که روغن بادام 
تلخ چرب است مشکلی برای پوست ایجاد نمی کند و 

می تواند یک الی ۲ ساعت روی پوست بماند.
        ماسک سدر و ماست

یکی از ماســک های طبیعی دیگر با سدر که به عنوان 
الیه بردار اســتفاده می شــود، ماســک ســدر و ماست 
است، البته از دیگر کاربرد های این ماسک، از بین بردن 
جوش ها، جای جوش، به خصوص جوش های دوران 
نوجوانی و جوانی است، می توانید از این ماسک زمانی 
که پوســت بدن، صورت یا حتی پوست ســرتان دچار 
خارش شده، برای رفع خارش و التیام التهابات پوستی 

استفاده کنید.

پوست و مو
محققان موفق شــدند با انجــام آزمایــش خون به 
بیماری روانی افراد پی ببرند. بیماری های روانی و 
در راس آن مشکالت مرتبط با مغز یکی از سخت ترین 
بیماری هایی اســت کــه بــا افزایش ســن می تواند 
انســان ها را درگیر خود کنــد. برای مثــال، دمانس 
یــا زوال عقلی یکــی از بیماری هــای رایــج مرتبط با 
اختالالت سالمت ذهنی است که هم اینک بیش 
از ۵۵ میلیون نفر را در جهان درگیر کرده است که ۶۰ 
درصد از این جمعیت در کشور هایی با درآمد پایین 
زندگی می کنند. براســاس برآورد های انجام شــده 
تا ســال ۲۰۳۰ شــمار مبتالیان به زوال عقلی به ۷۸ 
میلیون نفر و تا سال ۲۰۵۰ به ۱۳۹ میلیون نفر خواهد 
رسید. متاسفانه شناسایی به موقع بیماری های 
مرتبط با اختالالت ذهنی یکی از چالش های بزرگ 
برای نظام سالمت است. همچنین در بسیاری از 
موارد تشخیص بیماری های روانی مانند اختالالت 
دو قطبی و افسردگی از یکدیگر کاری سخت و دشوار 
است. با این حال، به تازگی دانشمندان انگلیسی 
بــه راهــکار موثــری در این زمینــه دســت یافته اند. 

دانشــمندان بــا توســعه یــک روش موفــق شــدند 
بــا انجــام آزمایش خــون به طــور موثــری بــه وجود 
بیماری های ذهنی در افراد پی ببرند. در این روش 
متخصصــان بــا بررســی RNA بیمــاران در تســت 
خون به راحتی افســردگی و اختــالالت دو قطبی را 
تشــخیص می دهند. یکــی از متخصصــان در این 
رابطه می گوید: یکی از بزرگترین مشکالتی که ما در 
مواجهه با اختــالالت روانی با آن دســت به گریبان 
بودیم تشخیص میان اختالل دو قطبی از افسردگی 
بود. دلیل این امر این اســت که دارو هایی که برای 
افســردگی تجویز می شــود با دارو های اختــالل دو 
قطبــی متفــاوت اســت و در صورتــی که به اشــتباه 
تجویز شود می تواند باعث تشدید بیماری فرد شود.
در سوی دیگر، دانشمندان اقدام به بررسی ارتباط 
میان کیفیــت خــواب و روند پیــری در افــراد باالی 
۵۰ سال کردند. این تحقیقات که بر روی بیش از ۴ 
هزار و ۵۰۰ تن انجام شــد نشــان داد هر چه کیفیت 
خواب افــراد پایین تــر باشــد، رونــد پیــری در آن ها 

تشدید می شود.

مطالعه جدید نشــان می دهد در افرادی که برای 
درمان کم شنوایی شــدید کاشــت حلزون انجام 
می دهند ممکن است رشد استخوان جدیدی در 
گوش اتفاق افتاده و شــنوایی باقــی مانده کاهش 

یابد.
محققــان دانشــگاه رادبود هلنــد دریافتند کــه در 
میــان بیــش از ۱۰۰ بزرگســالی کــه کاشــت حلــزون 
داشتند، دو سوم شــواهدی از تشکیل استخوان 
جدید در نزدیکی ایمپلنت ظرف چهار سال نشان 
دادند و از بیمارانی که در هنگام دریافت ایمپلنت 
هنوز مقداری شــنوایی داشــتند، آنهایی که رشد 
استخوانی جدید داشتند با گذشت زمان کاهش 

شنوایی بیشتری مشاهده شد.
دکتــر »فلوریــس هوتینــک«، محقــق اصلی ایــن 
کید کرد: »با این حال، افرادی که کاشت  مطالعه، تا
حلزون داشته اند نباید از این یافته ها نگران شوند.«
کثــر  وی در ادامــه افــزود: »کاشــت حلــزون بــه ا

داوطلبان این امکان را می دهد تــا درک گفتار را در 
مقایسه با وضعیت شنوایی قبل خود به میزان قابل 

توجهی بهبود بخشند.«
کاشت حلزون، دستگاه های الکترونیکی کوچکی 
هستند که سیگنال های صوتی را از محیط به طور 
مستقیم به عصب شنوایی گوش ارسال می کنند 
و بخش های آســیب دیــده گــوش را دور می زنند. 
آن ها می توانند حس صدا را برای افرادی که ناشنوا 
هستند یا به شــدت کم شنوا هســتند ارائه دهند 
و معمــوال به انــدازه کافی بــرای درک گفتــار به آنها 

کمک می کنند.
ایمپلنــت یــک قســمت خارجــی دارد کــه پشــت 
گوش قرار می گیرد و صداها را با میکروفون دریافت 
می کند. این ســیگنال ها به گیرنــده ای کــه در زیر 
پوست کاشته شــده ارســال می شــود و سپس به 
الکترودهای کوچک کاشته شده در حلزون گوش 

)بخشی از گوش داخلی( منتقل می شود.

تشخیصبیماریهایروانیباانجامآزمایشخون

محققان هلندی می گویند؛
کاشتحلزونبهمرورزمانبهشنواییآسیبمیرساند

بیماری های روانی

پژوهش

دانشمندان آمریکایی پروتئینی را کشف کردند 
که در فرآیند انعقاد خون، نقش مهمی دارد.

بدن انسان دارای سازو کار های پیچیده ای 
است که به بقای آن کمک می کند. یکی از این 

سازو کار ها مقابله با جراحت است.
به طور معمول زمانی که بدن دچار جراحت 
می شود، پروتئین های انعقاد خون در محل 
خونریزی تجمع کرده و باعث تشکیل لخته 
و جلوگیــری از ادامــه خونریــزی می شــود. 
دانشمندان آمریکایی در پژوهشی کوشیدند 

چگونگی عمل این ساز و کار را کشف کنند.
بیشتر متخصصان بر این باورند پروتئین های 
دخیل در انعقاد خون به طور تخصصی از کبد 
نشات می گیرند. در این موضوع ترومبین که 
یک آنزیم در خون اســت نقش اساســی را ایفا 
می کند. این آنزیم دومینوی روند انعقاد خون 

را کلید می زند.
در تحقیقــات جدید دانشــمندان دانشــگاه 
کتور  رایس مشخص شد یک پروتئین به نام فا
انعقادی ایکــس )X( در فرآینــد انعقــاد خون 
نقــش اساســی را دارد. ایــن تحقیقــات ثابت 
کرد سلول های انعقادی باعث تسهیل سایر 
روند های کارکرد هورمــون ترومبین در لخته 
شدن خون بدون کمک پروتئین های ناشی 

از کبد می شود.
در حقیقت دیواره رگ ها و سلول های انعقادی 
اصلی تریــن نقــش را در رونــد لختــه شــدن 

خون ایفا می کنند.
 این تحقیقات باعث روشن شدن بیشتر فرآیند 

انعقاد خون شد. 
حال محققان می گویند در گام بعدی به دنبال 
یافتن پاسخ این سوال خواهند بود که چگونه 
استروژن درمانی منجر به افزایش خطر انعقاد 

خون در زنان می شود؟
اســتروژن درمانــی در زنان خطر لخته شــدن 
کنــون دلیل این  خــون را باال می بــرد، ولــی تا
موضوع کشف نشده است. حال دانشمندان 
می گویند با کشف ســاز و کار چگونگی انعقاد 
خــون راه برای کشــف ارتباط میــان درمان با 

استروژن و لخته شدن خون هموار می شود.

دانستنی ها

کشفپروتئیندخیل

درلختهشدنخون

مطالعات جدید نشان می دهد 
کــه ۱۰ دقیقــه دویــدن قــدرت 

پردازش مغز را تقویت می کند.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مطالعات 
جدید محققان دانشــگاه تســوکوبا در ژاپن نشان 
می دهد تنها ۱۰ دقیقه دویدن با شدت متوسط، 
جریــان خــون موضعــی را در قشــر پیش پیشــانی 
جانبــی مغــز افزایــش می دهد. ایــن بخــش از مغز 
نقش مهمی در کنترل خلق و خــو و عملکردهای 

پردازشی مغز دارد.
دویدن یک فعالیت موثر در جهت بهبود سالمت 

روانی است. مطالعات جدید نشان می دهد دویدن 
عالوه بر فواید پزشکی که تا به امروز ثابت شده، در 

سالمت مغز نیز نقش دارد.
برایــن اســاس تنهــا ۱۰ دقیقــه دویــدن بــا شــدت 
متوســط، جریــان خــون موضعــی را در قشــر 
 )bilateral prefrontal cortex( پیش پیشانی جانبی
افزایش می دهد. این بخش از مغز نقش مهمی در 

کنترل خلق و خو و عملکرد های اجرایی دارد.
این مطالعه با بررســی داوطلبــان و آزمون های به 
عمل آمده نشان می دهد ۱۰ دقیقه دویدن با شدت 
 Stroop( متوسط به میزان زیادی زمان اثر استروپ

effect( را کاهش می دهد.
کشن یک فعالیت است  این اثر نمایشی از زمان وا

و معروف ترین مثال آن زمانی است که کلمه قرمز 
با جوهری به رنگ آبی نوشته شود؛ در این حالت 
مســلما زمان نام بردن کلمه در مقایسه با حالتی 
که قرمز با جوهر قرمز نوشــته شــده باشد متفاوت 
است. این خطای زمانی نشانگر اثر استروپ است.

مطالعات نشان می دهد دویدن به مدت ۱۰ دقیقه، 
می تواند زمان ایــن اثر را کاهــش دهد که نشــان از 

قدرت پردازش مغز است.
همچنیــن در ادامه ایــن پژوهــش آمده اســت که 
دویدن باعث بهبود خلق و خو می شود که تنظیم و 

کنترل آن به عهده قشر پیش پیشانی است.

۱۰دقیقهدویدنقدرتپردازشمغزراتقویتمیکند

دانستنی ها

گهی تغییرات  آ
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مرکــز اصلــی شــرکت بــه اســتان اصفهــان، شهرســتان اصفهــان، 
بخش مرکزی، شهر اصفهان، محله امیرکبیر، بلوار عطاالملک، 
ک 87، بلــوک 2١، طبقــه اول،  کارآفرینــان شــمالی، پــال ــان  خیاب
کدپســتی 8١٩۵١۴۴٩۰2 انتقــال یافــت و مــاده مربوطــه  واحــد 2 
کل ثبت اســناد  گردید. اداره  در اساســنامه به شــرح فوق اصالح 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات  و امــال

غیرتجــاری اصفهــان )١2۴١١2١( 
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در این گزارش با نحوه استفاده از ویژگی کنترل های 
گرام بــرای فیلتــر کردن  محتــوای حساس اینســتا
کســپلور خود در این برنامه آشــنا خواهید  صفحه ا

شد.
گرام، ویژگی هایــی فراتر از  کسپلور اینســتا صفحه ا
جستجوی دوســتانتان را به شــما می دهد. هربار 
که این صفحه را باز می کنید، ده ها عکس و ویدئوی 
گرام فکر  جدید به شما پیشنهاد می شود که اینستا
می کند ممکن اســت آنها را دوست داشته باشید. 
گرچه این الگوریتم برای مطابقت با ســلیقه شما  ا
بسیار خوب تنظیم شده، اما ورود محتوا هایی که 
مورد تمایل شما نیستند نیز در این صفحه اجتناب 

ناپذیر است.
برای اینکــه کاربــران کنترل بیشــتری روی صفحه 
گرام ویژگی  کســپلور خود داشــته باشند، اینســتا ا
کنترل محتوای حساس را معرفی کرد. این ویژگی 
به شما امکان می دهد فیلتر های صفحه کاوش را 
سخت گیرانه تر تنظیم کنید و یا آنها را به طور کامل 

خاموش کنید.
در ادامــه نحــوه اســتفاده از کنترل هــای محتوای 
گرام برای کنترل صفحه  حساس در برنامه اینستا

کسپلور در آیفون و اندروید آورده شده است. ا
        نحوه تغییر کنترل های محتوای حساس 

گرام در اینستا
گرام برای محتوای حســاس تعریفــی دارد  اینســتا
و پســت هایی که شــامل این محتوا های حساس 

می شــوند را فیلتر و یا حذف می کند. این کنترل ها 
کســپلور تأثیــر می گذارنــد، نه  فقــط روی صفحــه ا

پیام های دایرکت، استوری و پست های شما.
گرام را باز کنید و روی عکس پروفایل  ۱( برنامه اینستا

خود در گوشه سمت راست پایین ضربه بزنید.
۲( در صفحه نمایه خود، روی عالمت سه خط که در 
گوشه باال سمت راست قرار دارد ضربه زده و سپس 

گزینه تنظیمات را انتخاب کنید.
۳( از بخش تنظیمات روی گزینه Account کلیک 
 Sensitive Content Control کــرده و ســپس روی

کلیک کنید.
۴( در این بخش ســه گزینه مختلــف در نظر گرفته 
شــده که به نســبت تمایل خــود می توانید آنهــا را 
انتخاب کنید. در زیر هرکدام از این گزینه ها توضیحی 

در مورد شیوه عملکرد آنها آورده شده است.
۵( هنگامی کــه یــک گزینــه را انتخــاب کردیــد، از 
منو خارج شــوید. تغییرات شــما بالفاصله اعمال 

می شود.

شرکت فورد مدل دیزلی خودروی کوگا را نیز به دلیل 
فروش پایین از خط تولید خود حذف کرد.

شــرکت فورد مدل موتــور دیزلــی را برای خــودروی 
شاسی بلند سایز متوســط کوگا حذف کرده و ادعا 
می کند که تقاضا به سمت پیشرانه های بنزینی و 
هیبریدی تغییر کــرده اســت. خــودروی کوگا پس 
از اینکه فیستا دیزلی در سال ۲۰۲۰ کنار گذاشته شد، 
دومین مدل فورد است که در سال های اخیر موتور 

دیزلی خود را کنار می گذارد.
این مدل قبال با موتور های دیزلی ۱.۵ یا ۲.۰ لیتری 
Ecoblue بــا قــدرت ۱۸۷ اســب بخــار در دســترس 

بــود. گویــا قــرار اســت در عــوض، کــوگا گزینه هــای 
گین را در کنار موتور ۱.۵ لیتری  فول هیبریدی و پال
کوبوست بنزینی فورد ارائه دهد. یکی از سخنگویان  ا
گیــن بنزینــی و فــول  فــورد در ایــن بــاره گفــت: "پال
هیبریدی چیزی است که تقاضا دارد و در آینده به 

آن نیاز است."
البته طبق گزارش ها فقــط ۱۰ درصــد از فروش کوگا 
مدل دیزلی بوده و گزینه هــای هیبریدی و بنزینی 
به طــور فزاینــده ای محبــوب هســتند. این اتفاق 
به این معنی است که تنها خودروی سواری فورد که 
موتور دیزلی خود را حفظ می کند خودروی فوکوس 
کو اسپورت، پوما، کوگا،  است و خودرو های فیستا، ا
موندئو، اس مکس و گلکسی از پیشرانه های بنزینی 

یا هیبریدی استفاده می کنند.
گیــن  در ایــن راســتا، تقاضــا بــرای مدل هــای پال
هیبریدی )PHEV( در بازار نسبت به سال گذشته 
۳۹.۷ درصــد افزایــش یافتــه و مدل هــای باتری-

الکتریکــی )BEVs( افزایــش ۱۱۰ درصــدی را ثبــت 
کردند.

سیســتم بــازی خودرو های تســال باعــث افزایش 
طوالنی مدت حواس پرتی از رانندگی می شود.

بسیاری از وســایل نقلیه تســال به رانندگان اجازه 
می دهد که خــودرو در حــال حرکــت  از بازی های 
مختلــف  در سیســتم بتوانــد اســتفاده کند. این 
شرکت به روزرسانی  را منتشر کرد که طبق گزارش ها 
 Solitaire، Sky به رانندگان اجازه می داد تــا بــازی
 The Battle of Polytopia و Force Reloaded
Moonrise را در حالــی کــه در جاده هســتند بازی 
کنند. اداره ملی ایمنی بزرگراه ها می گوید در ســال 
۲۰۱۹، ۳۱۴۲ نفر در تصادفات ناشی از حواس پرتی 
رانندگان در آمریکا جان خود را از دســت داده اند. 
مطالعه ای در ســال ۲۰۱۷ نشــان داد که بسیاری 
از ویژگی های ســرگرمی خودروها توجــه رانندگان 
را بیــش از حــد طوالنــی بــه خــود جلــب می کند، 
بنابراین ایمن نیســتند. محققان دانشــگاه یوتا 
دریافتند که وقتی رانندگان از سیستم های مبتنی 
بر صدا و صفحه لمسی استفاده می کنند، دست ها، 
چشــم ها و ذهن خود را برای رانندگی بیــش از ۲۴ 

ثانیه از جاده دور می کند.

گفتنی است که شــرکت های خودروســازی دیگر 
هنگام حرکت خودرو بسیاری از ویژگی های صفحه 
لمســی و اطالعــات ســرگرمی را قفل می کننــد. به 
عنوان مثال Stellantis، به رانندگان و مسافران این 
امکان را می دهد که در برخی وسایل نقلیه، یک 
DVD را فقــط زمانی که خودرو پارک شــده اســت 
روی صفحــه داشــبورد تماشــا کننــد. همچنین 
دســتورالعمل های NHTSA از خودروســازان 
می خواهد تا اطمینان حاصل کنند، خودرو های 
مجهز به دستگاه های سرگرمی را از انجام کار هایی 
که باعــث حواس پرتــی حیــن رانندگی می شــود، 

منع کنند.

eBay نمایشــگر کتانی ســه بعدی تعاملــی را برای 
رقابت با StockX راه اندازی کرد.

 سایت فروشگاه آنالین eBay، برای رقابت با سایت 
StockX، صفحه نمایشــی از کفش های ورزشی را 
راه اندازی کرده اســت. این کفش های ورزشی سه 
بعدی هستند و در هنگام عکاسی از این کفش ها، 
تمام زوایــا با قابلیت چرخش در تلفــن همراه ثبت 
می  شــوند. این قابلیت جدید به کاربر ایــن امکان 
را می دهــد کــه عکس هــا را بــه صــورت ســه بعدی 
بچرخاند. این قابلیت پیشرفت eBay را نسبت به 

رقیبش StockX نشان می دهد.
فروشندگان می توانند با استفاده از تلفن همراه از این 
کفش های ورزشی در زوایای متفاوت عکاسی کنند 
یا ویدئو بگیرند. در نتیجه یک ویدئو یا عکس ســه 
بعدی در تلفن همراه ثبت می شود. برای استفاده 
 eBay از این قابلیت کاربران می توانند اپلیکیشــن
را در تلفــن همــراه خــود نصــب کنند. ایــن ویژگــی 
برای دســتگاه های iOS و Android قابل استفاده 

می باشد.
ســایت خریــد StockX یک رقیب سرســخت برای 
eBay در فضــای کفش ورزشــی اســت. همچنین 
تنهــا   eBay و StockX آنالیــن  فروشــگاه های 
توزیع کنندگانــی نیســتند کــه نمــای ســه بعدی 
کفش هــای کتانــی را دارنــد. بــرای اســتفاده از این 
گــی، فقــط فروشــندگان منتخب ایــن نــوع  ویژ
کفش های ورزشی را در دسترس خواهند داشت. 
اما فروشگاه eBay، قصد دارد این نوع کفش ها را تا 

سال ۲۰۲۲ به طور گسترده تری به بازار عرضه کند.

کنیم؟ گرامراچگونهفیلتر کسپلوراینستا محتوایا

کاهشتقاضا کوگابهدلیل حذفمدلدیزلیفورد

افزایشتصادفاتباسیستمبازیخودروهایتسال

کتانیباصفحهنمایشسهبعدیبهبازارعرضهشد

دانستنی های فناورانه فناوری جدید ناسا زمین را از خطرات احتمالی 
نجات می دهد

به گفته ناســا بر خالف فرهنگ 
عامه مســیر حرکــت ســیارک ها 
بســیار قابل پیــش بینی اســت 
و با یکســری از الگو ها می توان از خطرات احتمالی 

جلوگیری کرد.
در حالی کــه احتمال برخورد یک ســیارک بزرگ به 
گر چنین  زمین بسیار دور در نظر گرفته می شود، اما ا
رویــدادی رخ دهــد، عواقــب آن می توانــد ویرانگــر 
باشد؛ بنابراین بسیار حیاتی اســت که فضا را برای 
کی که به ســمت ما می آید رصد  هر سیارک خطرنا
کنیــم. در حال حاضر، ناســا حدود ۲۸۰۰۰ ســیارک 
نزدیک به زمین را ردیابی کرده تا خطر برخورد آنها 
را ارزیابی کند. آژانس فضایی می گوید که هر ســاله 
با کشف سیارک های بیشتر، این رقم به حدود ۳۰۰۰ 

افزایش می یابد.
اما در ســال های آینده انتظار می رود که این تعداد 
به طور چشمگیری افزایش یابد، زیرا تلسکوپ های 
قوی تر در حال آماده شــدن هستند. دانشمندان 
مرکز مطالعات اجســام نزدیک به زمین که توسط 
یک آزمایشگاه ناسا )JPL( مدیریت می شود، یک 
الگوریتم نظارت بر ضربه بــه نــام Sentry-II را برای 
ارزیابی بهتر احتماالت برخورد سیارک های نزدیک 

به زمین ایجاد کرده اند.
ناسا در این باره گفت: "فرهنگ عامه اغلب سیارک ها 

را به عنوان اجرام پر هرج و مرج به تصویر می کشــد 
که به طور تصادفی در اطراف منظومه شمســی در 
حرکت هستند و مسیرشان را به طور غیرقابل پیش 
بینی تغییر می دهند که این موضوع ممکن است 
سیاره ما را در یک لحظه تهدید کنند. اما این واقعیت 
ماجرا نیست. سیارک ها اجرام آسمانی بسیار قابل 
پیش بینی هســتند کــه از قوانین فیزیــک پیروی 
می کنند و مسیر های مداری قابل شناختی را به دور 

خورشید دنبال می کنند.
ناسا اضافه کرد که گاهی اوقات مسیر یک سیارک 
می تواند آن را به زمین بسیار نزدیک کند و به دلیل 
آنچه که به عنوان "عدم قطعیت های کوچک" در 
موقعیت سیارک توصیف می کند، برخورد را به وجود 
بیاورد. خبر خوب این است که Sentry-II داده های 
دقیق تری را در اختیار دانشمندان قرار می دهد که 
منجر به ارزیابی های قابل اعتمادتری در مورد خطر 

سیارک ها برای زمین می شوند.
گفتنی است که ناسا در حال آزمایش یک سیستم 
دفاعی اســت. ماموریــت DART که اخیــرا به فضا 
پرتاب شده، تالش خواهد کرد تا مسیر یک سیارک 
را با برخورد مستقیم یک فضاپیما به آن تغییر دهد. 
گر ماموریت موفقیت آمیز باشد، این روش به شکل  ا
ک بزرگی که  اصلی دفاع ما در برابر هر سیارک خطرنا

به سمت ما حرکت می کند، تبدیل خواهد شد.

هوا و فضا

داستان کوتاه

گر ظرافت، کمال و اشرافیت مواردی هستند  ا
که شما به آن ها عالقه دارید، پس باید بگوییم 
که اجرای ســبک فرانســوی در فضای داخلی 

شما کامال مناسب خواهد بود.
گی های دکوراسیون فرانسوی         ویژ

یکی از ویژگی های اصلی دکوراسیون فرانسوی، 
هزینــه بــاالی طراحــی داخلــی خانــه اســت. 
همچنیــن اثاثیــه، از مبلمان تــا کوچک ترین 
عنصر دکوری نیز بسیار لوکس و گران هستند. 
توجه داشته باشید در دکوراسیون فرانسوی، 
از تعداد زیاد و متنوعی پارچه استفاده می شود. 
به عنوان مثال واالن های گران قیمت مخملی و 
گل برجسته در کنار پرده های ابریشمی سبک و 

شفاف، برای دکور پنجره ها کاربرد دارد.
 از دیگــر ویژگی هــای دکوراســیون فرانســوی 
می توان به اســتفاده از گچبــری و کتیبه برای 
تزییــن دیوارهــا اشــاره کــرد و جــزو جدایــی 
ناپذیر این سبک دکوراسیون، آینه هایی با قاب 
کی شده طالیی و یا نقره ای رنگ است. به  حکا
عالوه از دکوریجات چینی و کریستالی زیادی در 

دکوراسیون فرانسوی استفاده می شود.
        منابع روشنایی مختلف

در ســبک دکوراســیون فرانســوی از وســایل 
متنوعــی ماننــد شــمعدان های دیوارکــوب و 
آباژورهای ایستاده کریســتالی برای روشنایی 
استفاده می شــود. در کنار همه این نکاتی که 
اشاره کردیم، بسیار مهم است که منزل شما 
دارای ســقف بلنــد و پنجره هــای بزرگ باشــد 
تا در طــول روز، نور طبیعــی روشــنایی خانه را 

تامین کند.
        مبلمان مخصوص

بایــد  فرانســوی  مبلمــان در دکوراســیون 
مخصــوص باشــند. صندلی هایــی چوبــی و 
فوالدی با پایه و پشتی منحنی شکل، میزهایی 
با پایه های گرد و نــازک و همچنین مبل های 
راحتی با پارچه های گران قیمت در این سبک 
کاربرد دارند. این را باید بدانید که الزم نیست که 
همه مبلمان خانه را به یک رنگ انتخاب کنید، 
فقط دقت کنید که رنگ های آن ها با یکدیگر 

هماهنگ باشد.
        رنگ در دکوراسیون فرانسوی

رنگ ها در دکوراسیون فرانسوی باید به صورت 
کنترل شــده انتخاب شــوند و باید بگوییم که 
گزینه هــای انتخابــی شــما محدود هســتند. 
اولویت این است که در این سبک از رنگ های 
گر مانند اغلب  پاســتلی اســتفاده کنید. ولی ا
مردم به رنگ ســفید عالقه دارید، حتما رنگ 
سفید عاجی را انتخاب کنید. شما نیز می توانید 
کستری  از رنگ های یاســی، ســبز زمردی، خا
مایل به ســبز، آبی مالیم، آبی و نقــره ای نیز در 
خانه  خود اســتفاده کنید. فقط دقت داشته 
باشید که در ترکیب رنگ های خانه، ظرافت و 

وقار فضا را حفظ کنید.

دانه  کوچک  بود و کسی  او را نمی دید...
سال های  سال  گذشته  بود و او هنوز همان  دانه  

کوچک  بود.
دانــه  دلــش  می خواســت  بــه  چشــم  بیایــد اما 

نمی دانست  چگونه.
گاهــی  ســوار بــاد می شــد و از جلــوی  چشــم ها 

می گذشت...
گاهــی  خــودش  را روی  زمینــه روشــن  برگ هــا 

می انداخت  و گاهی  فریاد می زد و می گفت:
من  هستم، من  اینجا هستم، تماشایم  کنید.

اما هیچ  کس  جز پرنده هایی  که  قصد خوردنش  
را داشــتند یا حشــره هایی  کــه  به  چشــم  آذوقه  
زمســتان  به  او نگاه  می کردند، کسی  به  او توجه  
نمی کرد. دانه  خســته  بــود از این  زندگــی، از این  

همه  گم  بودن  و کوچکی  خسته  بود،
یک  روز رو به  خدا کرد و گفت: نه، این  رســمش  

نیست.
کاش  کــس  نمی آیــم.  مــن  بــه  چشــم  هیــچ  

کمی بزرگتر،   مرا می آفریدی.
خدا گفت: اما عزیز کوچکم! تو بزرگــی، بزرگتر از 
آنچه  فکر می کنی. حیف  که  هیچ  وقت  به  خودت  
فرصت  بزرگ  شدن  ندادی. رشد، ماجرایی  است  
که  تو از خودت  دریغ  کرده ای. راستی  یادت  باشد 
تا وقتی  که  می خواهی  به  چشــم  بیایــی، دیده  
نمی شــوی. خودت  را از چشــم ها پنهان  کن  تا 

دیده  شوی.
دانــه  کوچک  معنــی  حرف هــای  خــدا را خوب  
ک  و خــودش  را پنهان   نفهمید اما رفت  زیر خــا

کرد.
رفت  تا به  حرف های  خدا بیشتر فکر کند.

ســال ها بعــد دانــه  کوچــک  ســپیداری  بلنــد 
و باشــکوه  بــود کــه  هیــچ  کــس  نمی توانســت  
نادیده اش  بگیرد؛ سپیداری  که  به  چشم  همه  

می آمد.

چگونهدکورخانهراشیک
ومجللکنیم؟

کوچک دانه

ســوپ کلــم بروکلــی یکــی از انــواع 
ســوپ های مقــوی و خوشــمزه و 
متفاوت برای روزهای سرد است. 
ســوپ بروکلی عالوه بر اینکــه در کاهــش وزن تاثیرگذار 
اســت، سیســتم ایمنی بــدن را هــم تقویــت کــرده و از 

سرماخوردگی پیشگیری می کند.
ســوپ کلم بروکلی یکی از انواع سوپ    های خوشمزه و 
مجلسی ایرانی است. از این سوپ خوشمزه     می توانید 
به عنوان جایگزینی بــرای ســوپ    های متداولی مثل 
سوپ جو و سوپ شیر در مجالس و مهمانی    های خود 

استفاده کنید. با مجله دلتا همراه باشید.
با مقدار موادی که در این دســتور آشــپزی قــرار گرفته 
است     می توانید برای ۴ نفر سوپ کلم بروکلی تهیه کنید.

        مواد الزم برای تهیه سوپ کلم بروکلی
کلم بروکلی ۲۰۰ گرم

سینه مرغ ۱ عدد

شیر ۲ لیوان
سیب زمینی ۱ عدد

تره ۵۰ گرم
گشنیز ۵۰ گرم

قارچ ۴ عدد
عصاره مرغ ۱ عدد

آرد ۲ قاشق غذاخوری
کره ۷۵ گرم

خامه ۵۰ گرم
آبلیمو ۲ قاشق غذاخوری

نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به اندازه کافی
 طرز تهیه سوپ کلم بروکلی

        مرحله اول
ابتدا یک قابلمه مناسب روی حرارت قرار دهید. سپس 
کره را به قابلمه اضافه کنید، پس از اینکه کره آب شد، آرد 
را به قابلمه اضافه کنید و کمی تفت دهید تا آرد کرم رنگ 

شود. در ادامه چند لیوان آب به قابلمه اضافه کنید و 
حرارت را زیاد کنید تا آب به جوش بیاید.

        مرحله دوم
قارچ و کلم بروکلی را به صورت نگینی ریز خرد کنید و به 
قابلمه اضافه کنید. سینه مرغ را هم پس از تمیز کردن 
و شست وشو به قابلمه اضافه کنید. اجازه دهید مواد 
داخل قابلمه حدود یک ساعت با حرارت مالیم بپزند.

        مرحله سوم

غ را به همــراه مقداری نمک،  در این مرحله عصاره مر
فلفل ســیاه و زردچوبه به قابلمه اضافه کنیــد. پس از 
گذشت یک ساعت که مرغ به طور کامل پخت، آن را از 
قابلمه خارج کنید و پس از اینکه آن را ریش ریش کردید 

مجددا به قابلمه برگردانید.
        مرحله چهارم

در مرحله بعدی شیر را به قابلمه اضافه کنید و مدام مواد 
را هم بزنید تا شیر به جوش بیاید. سپس تره و گشنیز را به 
صورت ساطوری ریز خرد کنید و به همراه سیب زمینی 

نگینی شده و خامه به قابلمه اضافه نمایید.
        مرحله آخر سوپ کلم بروکلی

هم زدن سوپ را ادامه دهید تا سوپ به جوش بیاید، 
در مرحله پایانی طعم سوپ را بچشید و در صورت نیاز 
مقداری نمک و فلفل سیاه به سوپ اضافه کنید. در 
پایان پس از اینکه سوپ جا افتاد آن را به همراه آبلیمو 

سرو کنید.

شرکت Razer به منظور جلوگیری 
حیــن  گوشــی  شــدن  داغ  از 
فعالیت  های زیاد مانند بازی، یک 

فن خنک کننده را عرضه کرده است.
 آیا به اندازه ای بازی های موبایلی انجام می دهید که 
گوشــی شــما داغ شــود؟ شــرکت Razer  برای حل این 
مشکل، دستگاه جدیدی را ارائه کرده است. این شرکت 
یک فن گوشی ۶۰ دالری عرضه کرده که باعث خنک 

نگه داشتن گوشــی می شود. نســخه این محصول با 
گیره، برای گوشی های اندروید و آیفون های قدیمی تر 
 Razer وجود دارد. این یک لوازم جانبی جدید از شرکت
اســت که دارای نور RGB )کــه از طریق بلوتوث کنترل 
می شود( و همچنین یک فن هفت پره پرقدرت است 
که در حدود ۳۰ دسی بل بی صدا می ماند. این محصول 
کنون به بازار عرضه شده است. البته سوال این  با شارژر، ا
است که آیا کاربران از این دستگاه سود خواهند برد یا 

خیر. بدیهی است که تلفن های هوشمند داغ می شوند 
و همین موضوع می تواند عملکرد آنها را کاهش دهد، اما 
مشخص نیست وقتی فن خارج از گوشی قرار می گیرد، 

تلفن چقدر خنک تر می شود.
 گوشــی های هوشــمند با خنک کننــده پیچیــده در 
 Razer کشــور هایی مانند چین مخاطب خود را دارد و
نیز قصد دارد ایــن محصول را در دســترس مخاطبان 

بیشتری قرار می دهد.

کلمبروکلی طرزتهیهسوپ

گیمرهاحلمیشود گوشی مشکلداغشدن

مــوزه  محلــی چابهــار در واقــع 
ســاختمان قدیمی فرمانداری 
در چابهار است که از دوران قاجار 
تا به حال در این شهر بندری باقی مانده است. این 
بنا بر روی سکویی به ارتفاع یک و نیم متر و به وسعت 
حدود ششصد و پنجاه متر مربع بنا شده و دارای سه 
درب ورودی، مجموعه اتاق ها، راهرو و… است. این 
ســاختمان قدیمــی در دو طبقــه ســاخته شــده و 
قسمت هایی از آن به وسیله سکو با سقف چوبی و 

ستون آهنی احاطه شده است.

موزهمحلی
چابهار

گردشگری

دستپخت

فناوری

بزرگداشتاستاد
مراتب)درةالتاج(

احمــد  ســید  اســتاد  بزرگداشــت  آییــن 
مراتب)درةالتاج( با حضور شهردار اصفهان، 
مدیران شهری و فرهنگی و اساتید موسیقی 

اصفهان در هنر سرای خورشید برگزار شد.

عکس روز
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