
کسن نداریم:  در استان مشکلی برای تأمین وا

امیکرون هنوز به اصفهان نیامده است
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نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس گفت: مشکل اصلی رکود مسکن در اصفهان، بانک ها و تامین اعتبار است و باید در سال آینده 
برای این امر چاره اندیشی جدی انجام شود. رحمت اله فیروزی پور با اشــاره به رکود مسکن در استان اصفهان گفت: مصالح، زمین و 
اعتبارات نقدی سه عامل اصلی در قیمت مسکن به شمار می آیند که در حال حاضر نه تنها در استان اصفهان بلکه در کل کشور مشکل 

اصلی اعتبارات نقدی است.
وی تصریح کرد: در واقع باید مشکل بانک ها و تأمین اعتبارات در مرحله اول و در شرایط فعلی رفع شود زیرا بانک ها به یک مشکل بزرگ 

تبدیل شده و برای جهش مسکن مانع ایجاد کرده است.
کمبودهای ادامه دار بودجه استانی

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسالمی همچنین در خصوص جزئیات جلسه بیست و ششم نشست مجمع نمایندگان 
استان اصفهان اظهار داشت: این جلسه با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، حجت االسالم سید صادق ابطحی رئیس 
مرکز رسیدگی به امور مساجد و محمدرضا قاسمی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با موضوع بررسی الیحه بودجه 

و مباحث نظارتی و فرهنگی برگزار شد.

بانک ها و تامین اعتبار علت اصلی رکود مسکن در اصفهان است

۳۰۰ هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی اصفهان شور است

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان:

 مالیات استان اصفهان 
در بودجه سال آینده 

افزایش یافته است

آغاز فعالیت سامانه اینترنتی 
فروش آرد در اصفهان

مدیریت شهری در بلندترین 
شب سال در کنار شب زنده 

داران شهر بود

افزایش سن بازنشستگی، 
به نفع دولت به ضرر مردم
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کثریت  اینفانتینو: از حمایت ا

فروش یا انهدام ۶۵۰۰ میلیاردی اموال تملیکیبرای جام جهانی دوساالنه برخوردار هستیم
۶

 ۴

مردم اصفهان بیش از ۲۳ هزار 
کتاب خریدند نسخه 
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# اصفهان  تنها  نیست

رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛ 

نقش فوالد مبارکه در ارتقای سالمت 
آب های زیرزمینی و بهداشت محیط 

با تصفیه پساب های شهری

۳

۳

۴

۵

میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان شهریورماه سال جاری 
نسبت به سال گذشته، معادل ۴۶.۶ و ۵۱.۹ درصد افزایش 
یافته است.  براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده 

سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
به تفکیک استان در پایان شهریورماه سال جاری، مانده کل 
سپرده ها به رقم ۴۶۸۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است 
که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل 
۴۶.۶ و ۲۰.۹ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین، باالترین 
مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۵۴۳ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد 
معادل ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است. عالوه براین، مانده کل 
تسهیالت در این زمان ۳۴۵۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۵۱.۹ 
و ۲۳ ۷. درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش، بیش ترین 
مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۲۳۱ هزار و 

۹۰۰ میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر 
احمد معادل ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۸ 
درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، 
به ترتیب ۳.۳ و ۱.۶ درصد افزایش را نشان می دهد که نسبت 
مذکور در استان تهران ۹۶ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 

۱۰۵.۹  درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها 
در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و 
مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران بیان شده و عمده 
فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری 

استان تهران انجام می شود.

اجرای طرح آزمایشی هوشمندسازی شبکه توزیع آب با استفاده 
از هوش مصنوعی در نجف آباد رضایت بخش است.

طرح پژوهشی هوشمندسازی شبکه توزیع آب با استفاده از هوش 
مصنوعی را سید پدرام جزائری فارسانی با نظارت دفتر انرژی 
معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان با هدف کاهش هزینه های 
برق مصرفی ایستگاه های پمپاژ آب و پیش بینی میزان آب مصرفی 
شبکه های توزیع آب شهری در بازه زمانی مشخص اجرا کرده 
است. این محقق با بیان این که طرح پژوهشی هوشمندسازی 
شبکه توزیع آب با استفاده از روش های هوش مصنوعی از تیر 
امسال در شهر نجف آباد به صورت آزمایشی آغاز شد گفت: 

تاکنون بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ آب به صورت دستی و 
تجربی اجرا می شد، اما در این طرح سعی شده با بهره گیری از 

روش های نوین هوش مصنوعی، دخالت نیروی انسانی در فرآیند 
بهره برداری کاهش یافته و کنترل شبکه آب به صورت هوشمند 
و الکترونیکی انجام شود. جزائری فارسانی با اشاره به نارضایتی 
مشترکان شرکت های آب و فاضالب از کاهش فشار آب در نقاط 
مختلف افزود: در این طرح فشار شبکه های توزیع آب هر منطقه 
به صورت مجزا پایش شده تا بتوان با توزیع عادالنه آب، رضایت 

حداکثری شهروندان حاصل شود.
این محقق جوان نتایج اولیه اجرای هوشمندسازی شبکه آب 
با استفاده از هوش مصنوعی در شهر نجف آباد را رضایت بخش 
دانست و گفت: پیش بینی می شود تا پایان تابستان سال آینده این 

طرح به صورت آزمایشی و کامل در شهر نجف آباد به اجرا در آید.

چقدر سپرده در بانک ها داریم؟ 

در نجف آباد:

رو نمایی از طرح آزمایشی هوشمندسازی شبکه توزیع آب با هوش مصنوعی 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی وابســته بــه وزارت راه و شهرســازی درنظــردارد تعــداد محــدودی از واحدهــای تجــاری ســاخته شــده واقع در شــهر جدید 
مجلســی را ازطریــق برگــزاری فراخــوان عمومی )مزایــده( و ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )setadiran.ir( بــه فروش رســاند.

تاریخ انتشار اسناد: 1۴۰۰/1۰/۰۴
کثر تا ساعت 1۳/۰۰ مورخ 1۴۰۰/1۰/11 مهلت دریافت اسناد: حدا

کثر تا ساعت 1۴ مورخ 1۴۰۰/1۰/22 مهلت ارسال پیشنهادات: حدا
کات: ساعت 1۰/۰۰ صبح مورخ 1۴۰۰/1۰/2۵ تاریخ بازگشایی پا

گذاری شــرکت عمران شــهر جدید مجلســی مراجعه یا جهت کســب اطالعات بیشــتر با  ک و وا به منظور دریافت اســناد و کســب اطالعات بیشــتر به امور امال
شماره تلفن ۵2۴72228، ۰۳1 تماس حاصل فرمایید.

نشانی: اصفهان کیلومتر 2۰ جاده مبارکه بروجن شهر جدید مجلسی بلوار ارم شرکت عمران مجلسی دورنگار ۵2۴7221۴، ۰۳1، کدپستی 8۶۳1۶۴۵77۵
www.majlesi.ntdc.ir :12۴7۴۳۰ / م الفسایت اینترنتی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت اول
ک و مستغالت( گهی فراخوان عمومی فروش امال )آ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد ازطریــق مناقصــه 
عمومی خریــد را مطابــق جــدول زیــر از فروشــندگان ذیصالح انجــام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/1۰/18

تاریخ گشایش اسناد مناقصه:
 از ساعت 8:۰۰ روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/1۰/19

محل دریافت اسناد: 
www.abfaesfahan.ir سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:

 8، ۳۶۶8۰۰۳۰، ۰۳1 )داخلی ۳88(
نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/1۰/۰1

نوبت دوم
گهی مناقصه عمومی آ

شماره 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ تضمین 

)ریال(

۴۰۰-۴-199/2
خرید 2 دستگاه پمپ 

لجن برگشتی تصفیه خانه 
فاضالب شمال اصفهان

۳۴7/۰۰۰/۰۰۰جاری
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نماینــده مــردم نطنــز و قمصــر در مجلــس گفــت: 
مشــکل اصلی رکود مســکن در اصفهان، بانک ها 
و تامین اعتبار است و باید در ســال آینده برای این 
امر چاره اندیشــی جــدی انجــام شــود. رحمت اله 
فیروزی پور با اشاره به رکود مسکن در استان اصفهان 
گفت: مصالح، زمیــن و اعتبارات نقدی ســه عامل 
اصلی در قیمت مسکن به شمار می آیند که در حال 
حاضر نه تنها در استان اصفهان بلکه در کل کشور 

مشکل اصلی اعتبارات نقدی است.
وی تصریح کرد: در واقع باید مشکل بانک ها و تأمین 
اعتبارات در مرحله اول و در شرایط فعلی رفع شود 
زیرا بانک ها به یک مشکل بزرگ تبدیل شده و برای 

جهش مسکن مانع ایجاد کرده است.
کمبودهای ادامه دار بودجه استانی

نماینــده مــردم نطنــز و قمصــر در مجلس شــورای 
اســالمی همچنین در خصــوص جزئیات جلســه 
بیســت و ششــم نشســت مجمــع نماینــدگان 
اظهــار داشــت: این جلســه  اصفهــان  اســتان 
بــا حضــور نماینــدگان اســتان در مجلس شــورای 
اســالمی، حجــت االســالم ســید صــادق ابطحــی 
رئیس مرکز رســیدگی به امور مساجد و محمدرضا 
قاسمی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان با موضوع بررســی الیحه بودجه و 

مباحث نظارتی و فرهنگی برگزار شد.
وی در خصــوص اعتبــارات مالــی بودجــه اســتان 
اصفهــان و همچنیــن احیــای زاینــده رود گفــت: 
مباحث بودجه ای مربوط به رسیدگی امور مساجد 
و همچنین نیازهای بودجه ای استان مطرح شد 
که در هر صورتی با کمبود بودجه مواجه هستیم که 
البته باید با برنامه ریزی صحیح عالوه بر تأمین مالی از 
منابع استانی از بودجه دولتی نیز مساعدت بیشتری 

دریافت کرد.

طبــق اعــالم بانــک مرکــزی، خودپردازهــای 
بانــک ملــت بــه ســامانه صیــاد متصل شــده 
اســت و هموطنــان از ایــن پــس می تواننــد از 
طریــق خودپردازهای ایــن بانــک نســبت بــه 
ثبت صــدور، تأیید و انتقــال چک های جدید 

اقدام کنند.  
بانــک مرکــزی اعــالم کــرده اســت کــه تایید و 
انتقــال چک هــای جدیــد تمامی بانک هــا 
از طریــق خودپردازهــای بانــک ملــت بــرای 
مشــتریان آن بانــک، امکانپذیر اســت؛ عالوه 
صــادر  دســته چک های  دارنــدگان  بر ایــن 
شــده از ســوی بانک ملت، می توانند نســبت 
بــه دریافــت خدمــت ثبــت چــک از طریــق 

خودپردازهای این بانک اقدام کنند.
پیــش از ایــن، دسترســی بــه ســامانه صیــاد و 
و  تاییــد  صــدور،  ثبــت  خدمــات  دریافــت 
بانــک،  طریق اینترنــت  از  چــک  انتقــال 
و  موبایلــی  برنامک هــای  بانــک،  موبایــل 
شــعب بانک هــای عامــل امکان پذیــر بــود و 
در حــال حاضــر خودپردازهــای بانــک ملــت 
نیــز به خدمــات ســامانه صیــاد مجهز شــده و 
آمــاده خدمت رســانی بــه هموطنــان اســت. 
گفتنی است عالوه بر خودپردازها، درگاه های 
کیوســک غیرنقدی این بانک نیز به زودی به 
سرویس های سامانه صیاد مجهز می شوند. 

همچنیــن زیرســاخت های مرتبــط بــا اتصال 

بــه  بانکــی  شــبکه  تمــام  خودپردازهــای 
ســامانه صیــاد در حــال پیاده ســازی اســت و 
دستگاه های خودپرداز سایر بانک های کشور 
نیز به تدریج به ســامانه صیاد متصل خواهد 
شــد و خدمات مرتبط بــا چک هــای جدید را 
ارائه خواهند کــرد و اطالع رســانی الزم در این 

باره توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.
یــادآور می شــود بــه موجــب »قانــون اصــالح 
قانــون صــدور چــک« نحــوه صــدور، دریافت 
و انتقــال چک تغییراتی داشــته و افــرادی که 
مبــادالت خــود را بــا چــک انجــام می دهنــد 
تکالیفــی برعهــده دارنــد؛ صادرکننــده چــک 
موظف بــه ثبــت سیســتمی مندرجات چک 
شامل »تاریخ سررسید«، »مبلغ« و »اطالعات 
هویتــی ذینفع« در ســامانه صیاد می باشــد و 
ذینفع چک نیز هنــگام دریافت بــرگ چک از 
ثبت سیســتمی چک بــه نفع خــود اطمینان 
حاصــل کــرده و مندرجــات چــک را بــا اقــالم 
اطالعاتــی ثبــت شــده در ســامانه صیــاد، 
مطابقــت داده و در صــورت تائیــد و صحــت 
اطالعــات نســبت بــه تائید چــک در ســامانه 
صیاد اقدام می کند. خاطرنشــان می شود در 
صورت عدم ثبت سیســتمی چک در سامانه 
صیاد و تائید آن توسط ذی نفع، بانک امکان 
پرداخــت وجــه چــک بــه ذی نفــع را نخواهد 

داشت. 
بــرای  صرفــا  سیســتمی چک  ثبــت  فرآینــد 
چک های جدیــد صیادی که ظاهــر متفاوت 
از چک هــای قدیمی دارنــد و حــاوی عبــارت 
»کارســازی این چــک منــوط بــه ثبــت صدور، 
دریافت و انتقال آن در ســامانه صیاد است.« 
می باشــد و چک هــای قدیمی به روال ســابق 
و بــدون نیــاز بــه ثبــت سیستمی کارســازی 

می شوند.

تولید ناخالص داخلی کشــور به قیمت های ثابت 
ســال ۱۳۹۵ در نیمه نخست امســال به رقم هفت 
هــزار و ۵۳۰ هــزار میلیارد ریال رســید که نســبت به 
رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش 

یافته است.
بــه گــزارش  بانــک مرکــزی، بر اســاس محاســبات 
مقدماتی اداره حساب های اقتصادی این بانک، 
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت های 
ثابت ســال ۱۳۹۵ در ســه ماهه دوم امســال به رقم 
چهار هزار و ۵۴ هزار میلیارد ریال رســید که نسبت 
به ســه ماهه دوم ســال گذشــته، یک درصد رشد 

داشته است.
همچنین رشــد اقتصــادی بــدون نفت طــی دوره 
مذکور معادل نیم درصد بوده است. رشد عملکرد 
تولید ناخالــص داخلــی در ســه ماهه دوم امســال 
حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه های 
»خدمات« و »نفت« بــه ترتیب معــادل ۴.۲ و ۷.۴ 

درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
در ســه ماهــه دوم امســال گروه های »کشــاورزی« 
و »صنایع و معــادن« متأثر از مواجهه با مشــکالتی 
همچون کاهش میــزان بارندگی هــا و محدودیت 
در تأمین برق مورد نیاز برخــی واحدهای صنعتی 
در تابســتان ســال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده 
فعالیت های ســاختمانی با کاهش عملکردی به 

ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۳ درصد مواجه بوده اند.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به 
قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال 
۱۴۰۰ به رقم هفت هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسید 
که نسبت به رقم مشــابه ســال قبل به میزان ۳.۳ 

درصد افزایش یافته است.
رشــد اقتصــادی بــدون نفــت نیــز در ایــن دوره بــه 

قیمت هــای ثابــت ۱۳۹۵ از رشــد ۲.۴ درصــدی 
برخوردار بوده است.

رشــد اقتصــادی نیمــه نخســت ســال جــاری در 
نتیجه تحقق رشــد مثبت ارزش افزوده گروه های 
»خدمات« و »نفــت« به ترتیب معــادل ۵.۷ و ۱۵.۱ 
درصد نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبل اســت. 
به طوری که گروه های مزبور به ترتیب سهم سه و ۱.۱ 
واحد درصدی در رشــد اقتصادی ۶ ماهه نخست 
ســال جــاری داشــته اند. با این وجــود رشــد ارزش 
افزوده گروه های »کشاورزی« و »صنایع و معادن« 
در ۶ ماهــه ابتدایــی ســال جاری نســبت بــه دوره 
مشابه سال قبل به ترتیب معادل منفی ۲ و منفی 

۱.۲ درصد بوده است.
رشــد ۵.۷ درصــدی ارزش افــزوده گــروه خدمــات 
در نیمــه نخســت امســال به طــور عمــده متأثــر از 
تحــوالت زیر بخش هــای »بهداشــت و مــددکاری 
اجتماعی«، »اطالعات و ارتباطات«، »حمل و نقل و 
انبارداری«، »اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی« 
و »عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه 
موتوری« بوده است، به طوری که گروه های مذکور 
به ترتیب ســهم ۶ دهم، ۶ دهم، نیم، چهار دهم و 
چهار دهــم واحد درصــدی از رشــد تولید ناخالص 

داخلی داشته اند.

بانک ها و تامین اعتبار علت اصلی رکود مسکن 
در اصفهان است

خبر

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان با 
اشاره به افزایش ۱۸ درصدی نرخ خودرو گفت: تا 
زمانی که عرضه خودرو افزایش نیابد، شرایط بازار 

خودرو بهبود پیدا نخواهد کرد.
حمیدرضا قندی اظهار کرد: در چند ماه گذشته 
نوســاناتی در بازار خودرو اتفاق افتاده است. در 
آغاز مصوبه افزایش نرخ ها باعــث گرانی خودرو 
شــد. پس از آن رئیــس جمهور دســتور منتفی 
شدن افزایش قیمت را داد که کاهش چندانی 
کنون هم افزایش ۱۸ درصدی به  اتفاق نیفتاد و ا
تصویب رسیده است که در قیمت ها تأثیرگذار 

بوده است.
وی در ارتبــاط با مخالفت عده ای از مســئوالن 
با افزایــش نــرخ و اظهاراتی مبنی بر اســتیضاح 
وزیر صمت گفت: به تأیید رسیدن این مصوبه 
توســط دادســتان کل کشــور، نشــان دهنــده 
رسمی و قانونی بودن افزایش نرخ خودرو است 
و به نظر نمی رسد استیضاحی هم انجام گیرد. 
از طرفی نرخ پایین هم بازار را به هم می ریزد و در 

زمان هایی چنین افزایش هایی ضروری است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان 
کنــون الزمه ســامان بخشــی  گفــت: اما آنچــه ا
بازار خودرو است. کاهش فاصله نرخ خودرو از 
کارخانه تا بازار است. به گونه ای که نرخ کارخانه 
به بازار نزدیک شود تا جلوی رانت ها گرفته شود. 
ضمن آنکه تا زمانی کــه عرضه خــودرو افزایش 
نیابد هر انتظاری بــرای بهبود شــرایط این بازار 

بیهوده است. 

کنون  بر اســاس اعالم بانک مرکزی، بانک ها تا
۷۳۰۰ میلیارد تومان تسهیالت ودیعه مسکن 

به ۱۹۰ هزار نفر پرداخت کرده اند.
به گزارش ایســنا، بانک مرکــزی اعالم کــرد: از ۱۰ 
هزار میلیــارد تومان ابالغ شــده بــرای پرداخت 
کنون  تسهیالت ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰، تا
مبلغ ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۹۰ هزار نفر 
پرداخت شده و همچنین قریب به ۶۰ هزار نفر 
به مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز در بانک ها 
پذیرش شــده و در مرحله اخذ این تســهیالت 

هستند.
طبق این گــزارش، ثبت نــام بــرای دریافت این 
تسهیالت به پایان رسید و پرداخت میزان باقی 
مانده از کل مبلغ در نظر گرفته شده ) ۴۰۰ میلیارد 

تومان( تا پایان بهمن ماه انجام خواهد شد.
همچنین، در سال جاری بیش از ۵۷۰ هزار نفر 
معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان )۱۲ هزار میلیارد 
تومان بیش از ســهمیه ابالغی( توسط سامانه 
مربوطه به شــبکه بانکــی معرفی شــد. هرگونه 
اقدام در خصوص تعیین تکلیف ســایر معرفی 
شدگان منوط به تصویب در ستاد ملی مقابله 

با کروناست.

مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان 
اصفهان، هــدف از فعالیت ســامانه اینترنتی 
فروش آرد را صرفه جویی در هزینه ها، افزایش 
سرعت در فرآیند خرید و ارائه خدمت بهتر به 

نانوایان و همچنین دیگر مصارف عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی استان اصفهان، محسن ضیایی هدف 
از فعالیت این سامانه اینترنتی را صرفه جویی 
در هزینه ها، افزایش ســرعت در فرآیند خرید و 
ارائه خدمت بهتر به نانوایان و همچنین دیگر 
مصارف عنــوان و اظهار کرد: بــرای تحقق این 
مهم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 
اقدام به تجمیع و یکپارچه سازی سامانه خرید 

و فروش آرد در کشور کرده است.
وی افزود: خریــد و فروش آرد در این ســامانه از 
ماه های گذشته به صورت آزمایشی و در چند 
مرحله در برخی از استان های کشور عملیاتی 
شده اســت. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
اســتان اصفهــان گفــت: بــا فعــال شــدن این 
ســامانه از ۲۵ آذرمــاه ۱۴۰۰ نانوایان می توانند 
برای ســفارش ســهمیه خــود به این ســامانه 
  https://gflour.banksepah.ir بــه نشــانی

مراجعه کنند.
ضیایــی افــزود: از دیگــر ویژگی هــای ســامانه 
یکپارچه ســازی فــروش آرد، نظــارت و کنترل 
بیشتر بر نحوه توزیع در مناطق مختلف استان 
و همچنین بر طرف کردن عیوب و نقاط ضعف 

سامانه های قبلی و به روزرسانی است.

خبر سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:

 مالیات استان اصفهان در بودجه سال آینده 
افزایش یافته است

سرپرســت ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریزی استان اصفهان گفت: 
جمــع مالیــات پیش بینــی شــده 
بودجه سال آینده اســتان اصفهان حدود ۸۵ درصد 
افزایش داشته اما بخش اعظم آن از محل ارزش افزوده 

تامین می شود.
محمدرضا قاســمی در نشســت مجمــع نمایندگان 
مجلــس اســتان اصفهــان بــه بررســی بودجــه ۱۴۰۱ 
پرداخــت و اظهار داشــت: نقطه قــوت الیحه بودجه 
سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی به شمار می آید 
کــه عــالوه بــر آن تأســیس ۳۱ »صنــدوق پیشــرفت و 
عدالت ایــران« در الیحه پیش بینی شــده کــه اختیار 
حدود ۲ هزار میلیارد تومــان در قالب این صندوق به 

گذار می شود. استان وا
وی ادامــه داد: ایــن اقــدام از اهمیت زیادی برخــوردار 
کنــون بخــش زیــادی از ایــن اعتبــارات  اســت زیــرا تا
گانــه از مرکــز بــود امــا بــا  مســتلزم پیگیری هــای جدا
پیش بینی ایجاد این صندوق، تمرکززدایی به صورت 
اجرایی درآمده و اعتبارات صندوق در اختیار شــورای 

برنامه ریزی و توسعه استان قرار می گیرد.
سرپرســت ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
اصفهان کاهش حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری 
بودجه را بسیار امیدوار کننده دانســت و افزود: بر این 
اســاس می توان گفت بودجه ســال ۱۴۰۱ در مقایســه 

با سال جاری به صورت انقباضی بسته شده است.
          مزیت افزایش سن بازنشستگی

وی در خصــوص افزایش ســن بازنشســتگی و مزایای 
آن گفت: با این تدبیر فرصتی در اختیار صندوق های 
بازنشستگی قرار می گیرد تا به تقویت منابع خود برای 
پرداخت حقــوق بازنشســتگان بپردازنــد، زیرا کمک 
دولت تنها در سال جاری به این صندوق ها حدود ۹۰ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
قاســمی با اشــاره به حــذف ارز ترجیحی تصریــح کرد: 
در ســبد مصرفــی خانــوار حــدود ۴۰۰ قلــم کاال وجــود 
دارد کــه از ایــن تعــداد ۱۵ قلــم غیــر ضــروری مشــمول 
دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می شد، اما با وجود 
اختصاص این ارز به کاالهای مزبور نرخ رشد قیمت این 
اقالم در مقایسه با سایر اقالمی که ارز ترجیحی دریافت 
نمی کنند، بیشــتر بوده اســت بنابراین اختصــاص ارز 

ترجیحی بجز ایجاد رانت و هدر رفت حدود ۳۰ میلیارد 
دالر از منابع محدود ارزی کشور تأثیر دیگری نداشته 
است. وی ادامه داد: از این رو داده های آماری نشانگر 
عدم توانایی ارز ترجیحی در مهار قیمت این اقالم از سبد 

مصرفی خانوار است.
          اولویت جهش مسکن به هسته مرکزی

سرپرســت ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
گــذاری زمین  با اشــاره به جهش مســکن و اولویــت وا
در بافت های فرســوده گفــت: اولویت قائل شــدن به 
هســته مرکزی شــهر از ضرورت های بازآفرینی شهری 
است که برای تحقق این مهم تمهیدات الزم در الیحه 
گــذاری زمین بــا توجه به  پیش بینی شــده اســت تا وا

احیای بافت های فرسوده صورت گیرد.
وی معتقــد اســت کــه با این روش گســترش وســعت 
شــهرها و درنتیجــه افزایش حاشیه نشــینی نیــز مهار 

می شود.
قاســمی در خصــوص منابــع و مصــارف الیحــه و 
ویژگی هــای بودجــه اســتانی گفــت: منابــع بودجــه 
عمومی دولت در مقایسه با بودجه سال جاری ۷ درصد 

رشد داشته است که با در نظر گرفتن نرخ تورم می توان 
گفت این میزان نسبت به بودجه سال جاری کاهش 
گذاری دارایی های مالی  داشته است. از سویی دیگر وا
یعنی فروش اوراق منتشره دولت نیز نسبت به امسال 
۳۴ درصد کاهش می یابد و بر این اساس از اتکای دولت 

به این اوراق کاسته می شود.
          مهار عطش پولی با محدود کردن حقوق 

کارمندان
گذاری سهام شرکت های دولتی  وی افزود: همچنین وا
با توجه به مشکالت تأمین مالی این اوراق از طریق بازار 
بورس نسبت به میزان پیش بینی شده در سال جاری 

۷۲ درصد کمتر شده است.
سرپرســت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان با 
بیان اینکه مصارف بودجه حدود ۱۰ درصد اضافه شده 
خاطر نشان کرد: بودجه عمرانی نیز ۴۲ درصد افزایش 
داشته و علت محدود شــدن افزایش حقوق کارکنان 
دولت نسبت به سال جاری به پیامدهای تورمی این 
اقدام که در علم اقتصاد به آن »مارپیچ دستمزد-تورم« 
گفته می شود، اشاره دارد، زیرا بدون مهار آنچه »عطش 

پولی« نامیده می شود، نمی توان انتظار کاهش فشار 
تورم را داشت.

          افزایش مالیاتی استان در بودجه سال آینده
وی همچنیــن در خصــوص مهمتریــن ویژگی هــای 
بودجــه اســتان در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ گفــت: جمع 
مالیات پیش بینی شده ســال آتی اســتان حدود ۸۵ 
درصــد افزایش نشــان می دهــد اما بخــش اعظم این 
افزایش از محل ارزش افزوده و پایه های جدید مالیاتی 
نظیر خودروهای گران قیمت و خانه های لوکس تأمین 
می شود که این امر به معنای فشار کمتر بر معدیان فعلی 

مالیاتی استان است.
قاسمی از میزان مصارف اســتانی در بودجه گفت: در 
بخش مصــارف اســتانی هــم ۱ میلیــارد و ۸۷۲ تومان 
صرف تملک دارایی های سرمایه ای یعنی پروژه های 
عمرانــی اســتان و ۱ میلیــارد و ۲۷۲ تومــان مصــروف 
پرداخــت حقــوق و هزینه هــای جاری دســتگاه های 
اســتانی می شــود که بر این اســاس اعتبــارات تملک 
اســتانی ۳ درصد و اعتبارات جــاری اســتان ۱۲ درصد 

افزایش یافته است.

مســئول تســطیح زراعی و تعاونی های ســازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: از ۵۳۶ 
کنون ۳۰۰  هزار هکتار اراضی زراعی اســتان، هم ا

هزار هکتار با شوری مواجه است.
علی نصــر اصفهانــی اظهار داشــت: در اســتان اصفهــان ۵۳۶ هزار 
هکتــار اراضــی زراعــی وجــود دارد کــه از ایــن میــزان تــا ســال ۱۳۷۰ 
حدود ۱۵۰ هــزار هکتــار از اراضی در مناطــق بیابانی اســتان مانند 
شهرســتان های خوروبیابانک، نائین، اردستان کاشان و بخشی 
ک اراضی  از برخوار با شــوری مواجه بودند اما متأسفانه شوری خا
کشاورزی تا سال ۱۴۰۰ در سطح ۳۰۰ هزار هکتار افزایش یافته است.
او با بیان اینکه خشکســالی های ســال های اخیر دلیل اصلی شور 
ک اراضی  ک اراضی کشاورزی اســتان اســت، افزود: خا شــدن خا
شرق اصفهان، بخش وسیعی از برخوار و شاهین شهر، دشت مهیار 
و شهرســتان های مبارکه و نجف آباد شور شده اســت که از عوامل 
مؤثر آن، به اســتفاده بــی رویه از منابع آب شــور چاه هــای عمیق، 
ک های شــور و افزودن حجم  نبود مدیریت صحیح کاشــت در خا

ک حین آبیــاری اراضی این  زیادی مــواد آلی، امــالح و نمک به خــا
مناطق اشاره کرد.

ک ســازمان جهاد کشــاورزی استان  این کارشــناس امور آب و خا
ک های  اصفهــان خاطرنشــان کرد: شــوری و تجمــع نمــک در خا
مناطق خشک و بیابانی مشکالت زیستی محیطی متعددی ایجاد 

ک، جلوگیری  می کند که تخریب ساختار و ایجاد مشکل در تهویه خا
از جذب عناصر غذایی توســط گیاه، افزایش مصــرف آب در تولید 
محصوالت کشاورزی، کاهش تولید و تخریب زیستگاه های مرتعی 

ک مقاوم نیستند از جمله این آسیب هاست. که به شوری خا
نصر اصفهانی ابراز داشــت: به دلیل محدودیت آب های شیرین 
اســتفاده از آب هــای شــور در کشــاورزی اجتنــاب ناپذیــر اســت 
ک و  و شــوری آب آبیــاری از مهمتریــن عوامــل شــور شــدن خــا
کاهش شدید ظرفیت تولید اســت، گفت: استفاده از روش های 
مدیریتی و بهره گیری از منابع علمی در این اراضی می تواند از بروز 
ک به نحو مؤثری  مشــکالت متعدد و روند سریع شــور شــدن خا

جلوگیری کند.
او افــزود: ممانعت از ســوزاندن بقایــای گیاهی، ترویج اســتفاده از 
کودهای دامی، انجام کشت در بقایای محصوالت سال گذشته، 
آمــوزش کشــاورزان بــرای تبدیل بقایــای گیاهــی به کمپوســت و 
ک از جنگمله روش هایی اســت که با  بازگرداندن دوبــاره آن به خا

رعایت آن تا حدی از شدت شوری اراضی می توان کاست.

آنطور کــه مســئوالن ســازمان اموال 
تملیکــی می گوینــد طبــق برآوردهــا 
حــدود ۶۵۰۰ میلیــارد تومــان امــوال 
در اختیار ایــن ســازمان قــرار دارد که بایــد جهت تعیین 
تکلیف به فروش رفته یا منهدم شود؛ این روند در دو ماه 
گذشته شدت گرفته و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به مزایده 

گذاشته شده است. 
میرمیعنی- معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال 
تملیکی- درباره آخرین اقدام های صورت گرفته جهت 
تعیین تکلیف کاالهای موجود در سازمان اموال تملیکی 
و جوانب آن توضیحاتی ارائه کرد. این مقام مســئول در 
ســازمان اموال تملیکی با اشــاره به اینکه بــا ورود رئیس 
جمهوری و ریاست قوه قضائیه، تیم های تخصصی برای 
صدور آراء در کشور تشکیل شد و تعیین تکلیف کاالها به 
طور جدی تری در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار 
گرفت، گفت که در همین رابطه برگزاری کمیسیون های 

فروش از هفته ای یک جلسه به سه بار تغییر کرد و یا در موردی دیگر به تمامی استان ها اعالم کردیم هر زمان که اعالم 
آمادگی کنند، خارج از جدول زمانبندی با انجام انهدام یا مزایده فوق العاده موافقت خواهد شد.

          ورود و خروج تا شش ماه دیگر یکی می شود
به گفته وی، درنتیجه روند پیش گرفته در مدت اخیر، خروج کاال بیش از ورودی اموال ناشی از قانون بوده است 
گر این روند ادامه داشته باشد، تا شش ماه آینده بتوان تقریبا ورودی و خروجی یکسانی داشته  و به نظر می رسد ا

و انبارها از دپوی کاالهای رسوبی خارج شود.
          برآورد ۶۵۰۰ میلیاردی اموال تملیکی

میرمعینی درباره مجموع اموال موجود در سازمان اموال تملیکی که باید تعیین تکلیف شود افزود: آمار دقیقی 
که هر زمان که قرار بر مزایده باشد، قیمت کارشناسی کاال تعیین و هزینه ها برآورد  در این رابطه در دست نیست، چرا

می شود اما به نظر می رسد بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان ارزش این کاالها باشد.

          فروش ۴۰۰ میلیاردی در دو ماه اخیر
وی همچنین با اشاره به اینکه در سال جاری حدود ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان از اموال سازمان تملیکی به مزایده گذاشته 
شــده اســت، گفت: در دو ماه اخیــر حــدود ۴۰۰ میلیارد 
تومان از این اموال فروش رفته در حالی که ۵۶۰ میلیارد 
دیگر مربوطه به مابقی سال است که نشان دهنده روند 

رو به رشد تعیین تکلیف اقالم است.
          اقالم واردات ممنوع به شرط صادرات 

فروش می رود
به گفته میرمعینی، اقالم فروش رفته شامل لوازم خانگی، 
کی هاست  پارچه، انواع کیف و کفش، فرش و انواع خورا
و  تمامی اقالمی که واردات آن به کشــور ممنوع است به 
شرط صادرات و با اخذ سه برابر وثیقه برای خروج از کشور  

به مزایده گذاشته می شود.
          وضعیت کاالهای تاریخ گذشته

وی درباره کاالهایی که ممکن است در آستانه انقضاء 
قرار داشته و یا تاریخ مصرف گذشته باشند و احتمال ورودشــان به بازار نیز توضیح داد که طرح کاالها در هر 
کی و بهداشــتی مردم، پس از کسب مجوز سازمان غذا و دارو و همچنین  مزایده  به خصوص برای اقالم خورا
استاندارد صورت می گیرد و بدون استثناء هر کاالیی که از لحاظ تاریخ انقضاء مشکل داشته و منقضی شده 
که سازمان اموال تملیکی  باشد، منهدم می شود و  به هیچ وجه این اموال وارد بازار مصرف نخواهد شد؛ چرا
فقط به دنبال درآمدزایی نیست و به طور حتم در راستای صیانت از سالمت جامعه، نسبت به انهدام این 

اموال اقدام قاطع می کند.
طبق قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، از جمله وظایف این سازمان، 
جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کاالهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کاالهای 
قاچاق  بالصاحب و صاحب متواری است. بر این اساس، اموالی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد، 

با ورود به انبارهای آن در جریان تعیین تکلیف قرار می گیرد.

کشاورزی اصفهان شور است ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی 

فروش یا انهدام ۶۵۰۰ میلیاردی اموال تملیکی

کدام خودپردازها  ثبت و صدور چک با 
امکان پذیر است؟ 

نیمه نخست 1۴۰۰؛

کرد اقتصاد ایران ۳.۳ درصد رشد 

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی 
اصفهان:

تا زمانی که عرضه خودرو
 افزایش نیابد، بازار خودرو

 به تعادل نمی رسد

بانک ها چقدر 
ودیعه مسکن پرداختند؟

آغاز فعالیت 
سامانه اینترنتی فروش آرد

 در اصفهان

خبر

خبر

خبر
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

همکاری اصفهان و لهستان 
برای بازآفرینی شهری نصف جهان

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

 معــاون شهرســازی و معمــاری 
شــهردار اصفهــان گفــت: انتقــال 
تجربیــات در بازآفرینــی شــهری، 
محور جدیــد همــکاری شــهرداری اصفهان با کشــور 

لهستان است.
وحید مهدویان در نشستی که با معاون سفیر لهستان، 
مشــاور ســفیر و رایزن فرهنگی این کشــور و جمعــی از 
مدیران شهرداری به منظور انتقال تجربیات لهستان 
کن تاریخی برگزار شد،  در زمینه بازآفرینی و بازسازی اما
اظهار کرد: اصفهان در مسیر بهترین محور تاریخی دنیا 
است و با توجه به سابقه تاریخی اصفهان و لهستان که 
از حدود ۸۰ سال پیش با اقامت لهستانی ها در اصفهان 
شکل گرفته، ظرفیت و بســتری مناسب برای انتقال 
تجربیات در زمینه بازآفرینی و بازسازی شهری فراهم 

آمده است.
وی افزود: شــهر اصفهــان به عنوان یک شــهر تاریخی 
در چهار دوره پایتخت ایران بــوده و دارای بیش از هزار 
هکتار بافت تاریخی و برخوردار از فرهنگ ها، آثار تاریخی 

متعدد و حضور اقوام مختلف است.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان بــا 
بیان اینکه امیدوارم این نشست فصل جدید همکاری 
میان ما و کشور لهستان باشد، ادامه داد: قصد داریم با 
برگزاری نشست های تخصصی و علمی و ورک شاپ ها 
اصفهان را در زمینه بازآفرینی شهری به یکی از بهترین 

شهرهای ایران تبدیل کنیم.
وی بر عزم معاونت شهرســازی و معماری شــهرداری 
کید کرد و افزود: حضور  اصفهان برای بازآفرینی شهری تا
لهستان با توجه به تجارب خوبی که در این زمینه دارد 

می تواند به تقویت این موضوع به ما کمک کند.
مهدویان گفت: انتظار داریم موضوع بازآفرینی شهری 
که با حضور و واسطه لهستان در اصفهان به دلیل سابقه 
همکاری تاریخی دو کشور آغاز شــده باعث ایجاد هم 

افزایی و همکاری با کشورهای دیگر شود.
وی اظهار امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک با توجه به 
عزم ما و حساسیت و دقتی که در لهستان وجود دارد 
شاهد اتفاقات خوبی در حوزه بازآفرینی شهری باشیم.

کید  معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان تا
ک ها و …  کرد: جانمایی نقشه بافت های تاریخی، پال
را در اختیار لهســتانی های مرتبط با این موضــوع قرار 
می دهیم تا نسبت به بازسازی و بازآفرینی اماکن تاریخی 

اصفهان اقدام شود.
وی افــزود: همــکاری بــا لهســتان از بازآفرینی شــهری 
آغاز شــده اما ابعاد دیگری را در حوزه های تخصصی و 
علمی در بر خواهد گرفت و امیدواریم نه تنها با لهستان 
بلکه با سایر کشورها نیز بتوانیم همکاری های خود را در 

موضوعات مختلف دیگر داشته باشیم.
مهدویان با بیان اینکه پیش نویس تفاهم نامه از نظر 
ابعاد زمانی و مکانی تهیه می شود، گفت: این موضوع 
پس از بررسی ســفارت به یک تفاهم نامه مشترک و بر 
مبنای همکاری تبدیل می شود تا وظایف مشخص و 
بر اساس این تفاهم نامه کار اجرایی در سریع ترین زمان 

ممکن آغاز شود.
          تجربیات لهستان در زمینه بازآفرینی شهری در 

اختیار اصفهان قرار می گیرد
در ادامه این نشست تخصصی، معاون سفیر لهستان 
با ابــراز خرســندی از حضــور در اصفهــان، اظهــار کرد: 
هشتادمین سالگرد ورود پناهندگان لهستانی را در ایران 

جشن می گیریم و در کنار این اتفاق فرصت خوبی برای 
برنامه ریزی جهت بازسازی و بازآفرینی شهر اصفهان 

وجود دارد.
“ویچخ اونولــت” بــا بیان اینکه این موضــوع از جهت 
تاریخی یک اتفاق بسیار مهم برای شهر اصفهان و کشور 
لهستان است، افزود: بازآفرینی و بهسازی اماکن تاریخی 
اصفهان می تواند منجر به معرفی بیشــتر این شهر به 

لهستانی ها و باعث افزایش گردشگر شود.
وی ضمن ابراز امیدواری برای پیشبرد این پروژه به نحو 
کید کرد: تجربه  بسیار مطلوب از سوی لهستانی ها، تا
همکاری بســیار خوبی میــان دو طــرف از زمــان ورود 
لهستانی ها در زمان جنگ جهانی دوم به ایران وجود 
دارد که می تواند زمینه ای بسیار مناسب برای اجرای 

پروژه های بیشتر در این شهر باشد.
معاون سفیر لهستان با بیان اینکه پایتخت لهستان و 
شهرهای دیگر این کشــور در زمان جنگ جهانی دوم 
ضربه های زیادی خورد که به طور کامل آســیب دید، 
ادامه داد: همین امر باعث شــد ما تجربه بســیاری در 
زمینــه بازســازی مکان های تخریب شــده به دســت 
بیاوریم به همین دلیل می توانیم در زمینه مشــارکت 

با ایران برای بازسازی مفید باشیم.
وی اضافــه کــرد: لهســتان ســازمان ها و کارگاه هــای 
معماری و همچنین معماران بسیاری دارد که بسیار 
عالقمند به همکاری با ایران بوده و خوشحال می شوند 

تجربیات خودشان را در اختیار اصفهان قرار دهند.
“ویچخ اونولت” گفت: برای مثال سه وبینار در ماه نوامبر 
برگزار می شود و مشتاق هستیم در رابطه با برنامه ها و 
کارهایی که قرار اســت اصفهان انجام دهد صحبت و 

همفکری انجام شود.
کنون داشته ایم  وی ادامه داد: طی صحبت های که تا
قدم های اول را برمی داریم و یکسری از تجربیات را انتقال 
می دهیم، سرعت کار بسیار خوب بوده و از سال دیگر 

می توانیم این کار را آغاز کنیم.
معاون سفیر لهســتان با اشــاره به اینکه از چند مکان 
تاریخی شهر اصفهان در مرکزیت شــهر بازدید کردیم، 
کن تاریخی اصفهان  افزود: می خواهیم نقشه ای از اما

با جزئیات آن داشته باشــیم تا بتوانیم نقشه ای برای 
کن تهیه کنیم. بهسازی و بازآفرینی این اما

کیــد کــرد: اجرای ایــن پروژه هــا باعــث تقویــت  وی تا
گردشگری شهر اصفهان که به دلیل کرونا دچار آسیب 

بسیاری شده، می شود.
          کشورهای با سابقه تاریخی در برخورد با 

مدرنیته نقش های تاریخی خود را حفظ می کنند
مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 
اصفهــان نیــز در این نشســت بــا بیان اینکه شــهرها و 
کشورهای با سابقه تاریخی باید در برخورد با مدرنیته 
نقش های تاریخی خود را حفظ کرده و با جریان مدرنیته 
تطبیق دهند، اظهار کرد: در این مسیر باید نقشه توسعه 
خود را از طریق احصای فرهنگ بومی با فرهنگ های 
کی سایر نقاط دنیا پیدا کرده و با مدرنیته تطبیق  اشترا

دهیم.
محمدعلی ایزدخواستی تصریح کرد: فرهنگ بومی در 
کنار برداشت های اقلیمی از سایر نقاط جهان می تواند 
فرهنگ سنتی را با مدرنیته تطبیق دهد. یکی از نقاط 
دنیا که با ما فرهنگ مشترک دارد شهروندان لهستانی 
هستند که توانســته اند این موضوع را درک کنند و ما 
شــاهد برداشت بســیار خوب لهســتانی ها از فرهنگ 

اصفهان هستیم.
وی ادامه داد: در نتیجه تجربیات تاریخی همکاری که 
با لهستان وجود دارد موضوعی مانند بازآفرینی شهری 
می تواند زمینه ای بسیار خوب برای تبادل تجربیات 

دو طرف باشد.
          همکاری مشترک با لهستانی ها در قالب یک 

تفاهم نامه
مدیر دفتر تسهیلگری منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان نیز 
در ادامه این نشست، اظهار کرد: لهستان تجربه زیادی 
در نوسازی، بازسازی یا بازآفرینی شهری دارد از این رو 
فرصت خوبی برای همکاری میان شهر اصفهان و کشور 
لهستان است؛ سال آینده مصادف با هشتادمین سالروز 
ورود پناهندگان لهستانی به اصفهان است و سفارت 
قرار است برنامه هایی را برای این مهمان نوازی در نظر 
بگیرد که می تواند این درخواســت ما در قالب چنین 

برنامه ای بگنجد.
محمدرضا قانعی با بیان اینکه این موضوع از یک گفت 
و گوی مجازی آغاز شــد و پس از آن ســه جلســه وبینار 
در موضــوع بازآفرینی با صاحــب نظران امر داشــتیم، 
افزود: این جلســات نشــان داد که چه فاصلــه زیادی 

بین ما وجود دارد.
مدیر دفتر تسهیلگری منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان 
ادامــه داد: بــا توجــه به اینکه هشــتادمین ســالروز 
ورود پناهندگان لهســتانی به اصفهان با مدیریت 
جدیــد شــهرداری مصــادف شــده اســت می توان 
نگاه متفاوت و نگرش نوین در شهرسازی را در این 

قالب پیاده کرد.
کید کرد: الزم است یک برنامه مقدماتی تهیه  وی تا
شده و برگزاری این رویداد را به دست بخش خصوصی 
بســپاریم تا ســریع تر و حرفه ای تر آن را برگــزار کند، به 
موازات اینکه بازدید توسط طرف لهستانی به عمل 
می آید باید بتوانیم فراخوان خود را بسیار زود عملی 
کنیم. این تعهد را می دهیم تا توســط دوســتانی که 
معرفی می شوند بتوانیم این ورک شاپ را عملی کنیم.
کن تاریخی خود را در جنگ  قانعی گفت: لهستان اما
کن را به دلیل بی تدبیری  و اصفهان بخشی از این اما
از دست داده است، بنابراین باید هر چه سریع تر این 
آســیب های جدی را جبران کرده و اصفهان بتواند 
به عنوان الگویی برای سایر شهرهای کشور مطرح 

شود.
مدیر دفتر تسهیلگری منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان 
افزود: الزم اســت در قالــب یک تفاهم نامــه همکاری 
سندی تهیه شود تا بر اساس آن کار شروع شود. یکی 
از محل هایی کــه لهســتانی ها در آن حضور داشــتند 
دانشــگاه هنر اصفهان بود، خانه روغنی در پشت این 
دانشــگاه قرار دارد که می توانــد در قالب این همکاری 
نجات پیدا کند. ظرف یک هفته تفاهم نامه را تهیه و 

کار را شروع می کنیم.
در این بازدید، نمایندگان ســفارت لهستان به همراه 
مدیران شــهری از میدان امام علی )ع(، میدان نقش 

جهان و عصارخانه شاهی بازدید کردند.

امــور  مشــاور و دســتیار شــهردار اصفهــان در 
هوشمندسازی گفت: یکی از موضوعات مهم این 
دوره مدیریــت شــهری توجــه ویــژه بــه رضایــت 
شهروندان از خدمات الکترونیکی و هوشمند است. 
همایــون یزدان پناه اظهــار کرد: در عصــری زندگی 
می کنیم که هوشمندسازی از ضروریات زندگی آسان 
گر در مسیر هوشمندسازی به درستی  است، البته ا
حرکت نکنیم، نمی توان آسایش و آرامش بیشتری 
برای شــهروندان ایجاد کرد. وی ادامــه داد: در این 
راستا در دوره جدید مدیریت شهری اصفهان، میز 
کید شــهردار جهت پیشرفت  هوشمندسازی با تا
ســریع تر و اثــر بخش تر ایــن حرکــت بــا هماهنگی و 

یکپارچگی امور مرتبــط با این موضوع ایجاد شــد، 
در این راســتا قرار اســت که فعالیت ها و پروژه های 
مهم توسعه فناوری اطالعات و هوشمندسازی به 
صورت هفتگی رصد، پیگیری و حمایت شود تا در 
انتهای دوره مدیریت شهری به شرایط قابل قبول 

و مطلوبی دست پیدا کنیم.
مشاور و دستیار شــهردار در امور هوشمندسازی با 
بیان اینکه یکی از موضوعات مهم این دوره مدیریت 
شهری توجه ویژه به رضایت شهروندان از خدمات 
الکترونیکی و هوشمند است، یادآور شد: در گذشته 
خدماتی وجود داشته است، اما به هر دلیل شاهد 
استفاده کم از آن هســتیم که باید آسیب شناسی 

شود.
وی خاطرنشان کرد: با این آسیب شناسی قدم هایی 
برای بهبــود کیفیــت و کمیــت خدمات برداشــته 
می شــود تا میــزان رضایت و اســتفاده شــهروندان 
از ایــن خدمات شــهری افزایــش پیدا کنــد؛ در این 
راستا میزان تردد در شهر کاهش و به دنبال آن شاهد 

بهبود هوای شهر اصفهان خواهیم بود.

مدیــرکل ارتباطــات و امــور بیــن الملل شــهرداری 
اصفهان گفت: شــهرداری در بلندترین شب سال 
)یلدا( و در یلدای فاطمــی، برنامه ای تحت عنوان 
"شب زنده داران شهر" تدارک دید تا قدردان زحمات 

نیروهای خدمات شهری شهرداری باشد.
ســیدعلی معرک نژاد اظهار کرد: طبق سنت چند 
ســال گذشــته، برنامه ای برای تقدیــر و قدردانی از 
کبانان شــهر تدارک دیده شــده اســت،  زحمات پا
افرادی که نه تنها در شــب یلدا بلکه در طول سال 
به صورت شــبانه روز فعال هســتند و فضای شــهر 
اصفهان را به گونه ای رقم می زنند کــه در طول روز 
بتوانیم با آسایش، آرامش و لذت از محیط زندگی در 

شهر به کار و فعالیت خود مشغول شویم.
کیزگی را  وی افزود: آرامش شهر، زیبایی، تمیزی و پا
کبانان، نیروهای  مدیون زحمات افرادی از جمله پا
حوزه خدمــات شــهری، نیروهــای نظارتــی حوزه 
خدمات شهری، مأموران کنترل و گشت و نظارت، 
افرادی مثل آتش نشانان هستیم که شبانه روز در 

حال ارائه خدمات به مردم هستند.
مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
کــرد: بــه جــز مجموعــه  اصفهــان خاطرنشــان 
شهرداری، پرستاران و پزشکان و نیروی انتظامی و… 
به صورت ۲۴ ساعت به شــهروندان خدمات ارائه 

می دهند.
معرک نژاد تصریح کرد: در بلندترین شب سال یعنی 
شــب یلدا با توجه به ایام دهه فاطمیه ویژه برنامه 
"شــب زنده داران یلدا" تدارک دیده شــد ؛ تالش ما 
بر این بود که بتوانیم برای اولین بار نشان شب زنده 
داران را به این بزرگ مــردان اهدا و تقدیم کنیم و به 
سهم خودمان از افرادی که در تبدیل اصفهان به 

شهر زندگی در تالش هستند، قدردانی کنیم.
وی اضافه کرد: برای اجرای این برنامه مجموعه های 
مختلف شهرداری کنار هم آمدند؛ معاونت خدمات 
شــهری، معاونت فرهنگــی و اجتماعی، ســازمان 
زیباســازی و اداره کل ارتباطــات و امــور بین الملل 
شــهرداری اصفهان در یک حرکت و اقــدام گروهی 
مجموعــه برنامه هایــی را بــا مشــارکت یکدیگــر در 

مناطق ۱۵ گانه پیش بینی کردند.
مدیــر کل ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
اصفهــان بــا بیان اینکــه یــک برنامــه شــبانه ای در 
کید  مناطق ۱۵ گانــه شــهر اصفهان برگــزار شــد، تا
کرد: این برنامه از ساعت ۱۲ شب شروع  و تا نزدیک 

دو و سه نیمه شب ادامه داشت.
معرک نژاد ادامه داد: مجموعه مدیران ارشد شهری 
از اعضای شورای اسالمی شهر تا شهردار، معاونان و 
مدیران ارشد شهرداری با حضور در این مکان ها به 

کبانان ادای احترام کردند. پا
وی گفت: ایــن برنامــه ســرآغاز برنامه های جمعی 
و هماهنگــی مجموعــه مدیریت شــهری اســت و 
امیدواریم این همت جمعی و گروهی و کار تیمی که 
در مجموعه مدیریت شــهری شــکل گرفته اســت 
بتواند نمــود و جایگاه خــود را در برنامه هــای دیگر 

شهری نیز نشان دهد.

امســال ۱۰۹ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل 
طرح های حوزه آبرســانی شهرســتان فریدونشهر 
تخصیــص یافته اســت. حســین محمــد صالحی 
نماینده مردم شهرستان های فریدن، فریدونشهر، 
بویین میاندشت وچادگان در جلسه شورای اداری 
فریدونشــهر گفت: بــا اختصاص این میــزان اعتبار 
طرح های نیمه تمام آبرســانی در این شهرســتان 
تکمیل می شود. سید محمد طباطبایی مدیرکل 
ورزش و جوانان استان نیز با اشاره به اختصاص ۲۰ 
میلیارد ریال اعتبــار برای بازســازی دو زمین چمن 
ورزشی شهرســتان فریدونشــهر در بودجه امسال 
گفت: این شهرستان قابلیت تبدیل شدن به کمپ 
تیم های ملی را در عرصه های مختلف ورزشی دارد.
محمدعلــی کاظمی مدیــرکل منابــع طبیعــی و 

آبخیــزداری اســتان هــم از اجــرای طــرح کاداســتر 
در ۱۸۰ هکتــار از مراتــع و اراضــی ملــی شهرســتان 
فریدونشــهرخبر داد و گفــت: در راســتای صیانــت 
از جنگل هــای بلوط و جلوگیــری از قطــع درختان 
کنون بیش از ۸۰۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدی  تا
بــه صــورت رایــگان بیــن روســتاییان شهرســتان 

فریدونشهر توزیع شده است.
در جلســه شــورای اداری شهرســتان فریدونشــهر 
داوود صالحــی به عنوان رئیس جدیــد اداره منابع 
طبیعی وآبخیزداری شهرستان فریدونشهر معرفی و 
از خدمات امین حافظی رئیس سابق قدر دانی شد.

همچنین محمود یســلیانی به عنوان رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان فریدونشهر معرفی و از 
محمدتقی خلیقی رئیس سابق این اداره تقدیر شد.

مدیــر منطقــه ۱۱ شــهرداری اصفهــان گفــت: 
بــا توجــه بــه قدمــت رهنان، ایــن میــزان بافت 
فرسوده حدود ۱۵ درصد از کل مساحت منطقه 
۱۱ را در برگرفتــه و بــه عنــوان یک نقطه چالشــی 

مشکالتی ایجاد کرده است.
حسن محمدحسینی در رابطه با بافت فرسوده 
منطقــه ۱۱ اظهــار کــرد: منطقــه ۱۱ شــهرداری 
اصفهان حدود هزار و ۲۰۰ هکتار مســاحت دارد 
کــه ۸۰۰ هکتــار آن در محــدوده شــهری اســت و 
از ایــن میــزان ۱۱۷ هکتــار آن جــز بافت فرســوده 

مصوب است.

وی ادامه داد: این میزان بافت فرســوده حدود 
۱۵ درصد از مســاحت محدوده شهری منطقه 
۱۱ را در برگرفتــه و بــه عنــوان یک نقطه چالشــی 

مشکالتی ایجاد کرده است.
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
اقدامات متعددی در راســتای احیا و نوســازی 
بافت فرســوده پیش بینی شــده است، تصریح 
کرد: ایجــاد محــور گردشــگری در محــور حمــام 
رهنان که به عنوان سومین حمام تاریخی بزرگ 
کشور محسوب می شود و مســجد بزرگ رهنان 
که بیش از هــزار ســال قدمــت دارد، پیش بینی 

شده است.
وی یــادآور شــد: بــا اجــرای محــور گردشــگری 
بخشی از بافت های فرسوده منطقه رهنان نیز 
ساماندهی می شود. اقدامات دیگری همچون 
آزادســازی گلوگاه هــا، ســاماندهی کوچه هــای 
کم عــرض و پروژه هــای عمرانــی در دســتور کار 
اســت که با این اقدامات بافت فرسوده منطقه 

کاهش می یابد.

راه اندازی میز هوشمندسازی در شهرداری اصفهان

مدیریت شهری در بلندترین شب سال 
کنار شب زنده داران شهر بود در 

تکمیل طرح های آبرسانی فریدونشهر با اختصاص اعتبار

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان:

۱۵ درصد از منطقه ۱۱ فرسوده است

بخش اول هوشمند ترین سردخانه محصوالت 
کشاورزی استان درفریدن به بهره برداری رسید.

ســرمایه گذار این طــرح درآئین افتتــاح بخش 
اول این ســردخانه گفت: ســاخت بخــش اول 
سردخانه فرودین سال ۱۳۹۸ با زیر بنای ۴۵۰۰ 
مترمربع آغاز شد ودرمدت ۳۲ ماه به بهره برداری 

رسید.
امیــر مباشــری افــزود: ظرفیــت بخــش اول 
سردخانه با ۱۲ غرفه ۷ هزارتن و برای آن بیش از 

۴۵۰ میلیاردریال هزینه شده است.
وی بــا بیان اینکــه ۵۰ درصــد از کار بخــش دوم 
ازجمله خرید تجهزات انجام شده است گفت: 
در صــورت افتتــاخ بخــش دوم ایــن ســردخانه 

ظرفیت آن به ۸ هزارتن افزایش می یابد.
مباشری درخصوص سیستم سردخانه گفت: 
سیســتمی که بــرای ســردخانه نصب شــده به 
روز ترین سیستم اســتان است که به کمک آن 

می توان دما را از راه دور کنترل کرد.
مدیر جهادکشــاورزی فریدن نیز گفت: ساالنه 
حــدود ۴۵۰ هــزار تن انــواع محصــول در بخش 
کشاورزی فریدن تولید می شود که ۵۰ درصد آن 
سیب زمینی و پیاز و نیاز مند سردخانه و انبار فنی 

مناسب برای نگهداری هستند.

مرحله نهایــی داوری و اختتامیه اولیــن دوره 
رویــداد تخصصی فرش آپ کشــور دیشــب در 

دانشگاه آزاد اسالمی کاشان برگزار شد.
منصــور دیــاری رئیــس ســرای نــوآوری فرش 
ماشــینی دانشــگاه آزاد اسالمی کاشــان و 
مدیر کمیتــه داوری رویــداد فــرش آپ گفت: 
در ایــن رویــداد از ۲۲ ایــده خالقانــه در زمینــه 
جذب ایده های برتر برای شکوفایی طرح های 
نوآورانــه کســب و کار و حــل چالش هــای و 
مشــکالت صنعت فــرش ماشــینی ۹ ایــده به 

مرحله داوری نهایی راه یافت.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کاشان نیز با اشاره 
به اهداف طــرح پویش )اشــتغال همزمان با 
تحصیل دانشجویان( گفت: با توجه به انعقاد 
تفاهم نامه بین دانشــگاه آزاد اســالمی و اتاق 
بازرگانی این طرح زمینــه تعامالت اجتماعی 

دانشجویان را فراهم می آورد.
میثم عرب زاده افزود: طرح پویش زمینه های 
حضور دانشــجویان را در صنعــت همزمان با 

تحصیل فراهم می کند.
در این مراسم که با حضور دانشجویان و دانش 
پژوهان، شرکت کنندگان در رویداد، کارآفرینان 
و سرمایه گذاران، استادان و محققان دانشگاه 
درسالن غیاث الدین جمشید کاشانی برگزار 
شد سید علی محمدیه، سامان شاه حسینی 
و سید محسن فاطمی به عنوان نفرات برتر این 
رویداد معرفــی و موفق به دریافــت جوایز این 

رویداد شدند.
همچنیــن در پایان ایــن مراســم نیــز از تمــام 
شرکت کنندگان، حامیان، داوران و مشاوران 
تخصصــی و نفــرات برتر ایــن رویــداد تقدیــر و 

هدایایی به آنا ن اعطا شد.
رویداد فرش آپ اولین و تنها رویداد تخصصی 
در حوزه صنعت فرش ماشینی کشور با رویکرد 
و هدف گذاری بومی ســازی و تقویت صنعت 
ملی فرش ماشینی در آبان و آذر در دانشگاه آزاد 

اسالمی کاشان برگزار شد.

احــداث کانــال بتنــی در اراضــی کشــاورزی 
چاهملــک وقانــون آبــاد خــور و بیابانــک در 

حال اجراست.
کشــاورزی شهرســتان  سرپرســت جهــاد 
خوروبیابانــک گفــت: بــا اعتبــاری بیــش از 
۲۰۰میلیون تومــان ۶۰۰ متــر کانــال بتنی در 
زمین های کشاورزی چاهملک و قانون آباد 

در حال اجراست.
ابوالقاسم جعفری افزود: با اجرای این طرح 
۲۰هکتــار از اراضی کشــاورزی احیــا و حدود 
۳۰ نفر کشاورز از مزایای آن بهره مند خواهند 

شد.
وی افزود: تسهیل در آبیاری، مدیریت بهینه 
مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب و افزایش 
عملکرد تولید محصوالت کشاورزی از مزایای 

اجرای این طرح است.

خبر خبر

استان

خبر

رئیس محیط زیست شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
تصفیه پساب های شهری خریداری شده توسط 
فوالد مبارکه که به سیستم DAF با هدف تصفیه 
بهتر مجهز است، عالوه بر کاهش وابستگی این شرکت به آب خام، 
ســالمت آب های زیرزمینــی و چاه های جذبی و بهداشــت محیط 

مناطق اطراف را نیز ارتقا بخشیده است.
بهنام کاویانــی رئیس محیط زیســت شــرکت فــوالد مبارکه بــا ارائه 
گزارشــی از »ســرآمدی شــرکت فوالد مبارکه در مصــرف آب در میان 
تولیدکنندگان بزرگ فــوالد دنیا« اظهار کرد: شــرکت فوالد مبارکه با 

نگاه همه جانبه مسائل زیست محیطی را دنبال می کند.
وی در ادامــه افــزود: رویکــرد فــوالد مبارکــه بــرای تصفیه پســاب در 
راستای ارتقای بهداشــت و حفظ محیط زیســت منطقه و تصفیه 
و بازچرخانی پســاب صنعتی جهت تأمین بخشــی از نیــاز آب خود 

است.
رئیس محیط زیست شرکت فوالدمبارکه با بیان این که جمع آوری 
و انتقال پســاب شــهری جهت تأمیــن بخشــی از نیاز شــرکت فوالد 
مبارکه است، خاطرنشان کرد: بهینه سازی و کاهش مصرف آب در 
فرایندهای تولید فــوالد از دیگر رویکردهای فــوالد مبارکه در تأمین 

آب و تصفیه پساب است.
وی با بیان این که آبی که وارد چرخه بدنه فوالد مبارکه می شود در 
چندین نوبت بازچرخانی شده تا در نهایت تبخیر شود و یا به صورت 
آب قطره ای فضای ســبز این شــرکت را تغذیه کند، اذعان داشــت: 
اقدامات شــرکت فوالد مبارکه در بهینه ســازی مصرف آب منجر به 
ارتقــای تصفیه خانه هــای پســاب جهــت تصفیــه و بازچرخانی آب 
در این شرکت شده و پروژه های متعددی در راستای کاهش مصرف 

آب در فوالد مبارکه تعریف شده است.

کاویانــی با اشــاره بــه فعالیــت تصفیه خانه هــای موجود در شــرکت 
فوالد مبارکه تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه با داشتن تصفیه خانه 
صنعتی به ظرفیت اسمی ۳ هزار مترمکعب پساب صنعتی در ساعت 
و قابلیــت تصفیــه انــواع پســاب های صنعتــی و همچنیــن قابلیت 

خالص سازی و بازچرخانی پساب به خط تولید را اجرا می کند.
وی با اشــاره بــه تصفیه خانه اســتحصال پســاب شــهرهای اطراف 
شــرکت فوالد مبارکه بــه ظرفیــت اســمی هزار مترمکعب بر ســاعت 
و قابلیــت توســعه آن هــا تــا هــزار و ۵۰۰ مترمکعــب، عنوان داشــت: 
تصفیه پساب های شهری خریداری شده توســط فوالد مبارکه که 
به سیستم DAF با هدف تصفیه بهتر مجهز است، عالوه بر کاهش 
وابســتگی این شــرکت بــه آب خــام، ســالمت آب هــای زیرزمینی و 
چاه هــای جذبــی و بهداشــت محیــط مناطــق اطــراف را نیــز ارتقــا 

بخشیده است.
کید کرد: شرکت فوالد  رئیس محیط زیست شــرکت فوالد مبارکه تأ
مبارکــه شــبکه انتقــال و ســاخت تصفیه خانــه پســاب شــهری را با 
هزینه ای بالغ بر ۶۵۰ میلیــارد تومان ایجاد کرده و بزرگترین ســایت 

تصفیه پســاب در کشــور بــا ظرفیــت ۷۲ هــزار مترمکعــب در روز و با 
هزینه ای بالغ بر ۶۲ میلیون یورو را داراست.

وی بــا اشــاره بــه وجــود پیشــرفته ترین آزمایشــگاه پایــش پســاب 
با اندازه گیــری ۲۱ پارامتــر به صــورت آنالیــن با هزینــه ای بالــغ بر ۲۵ 
میلیارد تومان ابراز داشت: تمام اطالعات و داده ها در شرکت فوالد 
که همواره در حال ارتقای  مبارکه به صورت شفاف بیان می شود چرا

وضعیت موجود هستیم.
کاویانی با اشاره به پروژه های در دست اقدام در بخش آب و پساب 
شرکت فوالد مبارکه گفت: برج های خنک کننده واحد احیا مستقیم 
ج های خنک کننده هیبریــدی با هزینــه ای بالغ بر  شــماره یک و بر

۶۰۰ میلیارد تومان در شرکت فوالد مبارکه جایگزین خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به مقایسه مصرف ویژه آب خام در فوالد مبارکه 
نسبت به دیگر فوالدســازان جهان بیان کرد: مصرف آب در شرکت 
فــوالد مبارکه نســبت به شــرکت های بــزرگ تولیــد فــوالد در جهان 
بســیار کمتر اســت؛ طی یک دهه گذشــته بــا برنامه ریــزی مدون و 
ســرمایه گذاری بــرای آب هــای جایگزین، مصــرف آب خــام در این 

شرکت به شدت کم شده است.
کیــد بر این که این  رئیس محیط زیســت فوالد مبارکــه در پایان با تأ
شــرکت در تمــام بخش هــا بــه موضــوع آب و محیــط زیســت طبق 
اســتانداردها و ممیزی هــای جهــان گام برمی دارد، اظهارداشــت: 
بازیافت پســاب شــرکت فوالد مبارکــه و افزایش راندمــان، مدیریت 
آبیــاری فضــای ســبز، آمــوزش و شناســایی ارزش آب، مدیریت آب 
و پســاب و رعایت الزامــات قانونــی ازجمله مهم تریــن اقدامات این 
شــرکت در صرفه جویــی در  مصرف بهینه آب اســت و ایــن در حالی 
اســت که فوالد مبارکه طی یک دهه گذشــته، روند تولید فوالد را با 

کاهش همزمان مصرف آب دنبال کرده است.

رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

نقش فوالد مبارکه در ارتقای سالمت آب های زیرزمینی و بهداشت محیط 
با تصفیه پساب های شهری

خبر

به منظور جلوگیری از هدر رفت 
محصوالت کشاورزی در غرب استان:

رونق اقتصادی 
با راه اندازی سردخانه
 محصوالت کشاورزی

معرفی برترین های 
رویداد تخصصی فرش

کشور  آپ 

کانال بتنی  ساخت 
کشاورزی  در اراضی 

چاه ملک و قانون آباد
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افزایش سن بازنشستگی، 
به نفع دولت به ضرر مردم

کنــش کارشناســان و فعاالن  وا
ح افزایش ســن  نســبت بــه طــر
الیحــه  در  کــه  بازنشســتگی 
بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ آمده، از مباحثی است 
که در مورد آن نقدهای فراوان شــده و موافقان و 

مخالفانی را به دنبال داشته است.
به گزارش  ایمنا، در الیحــه بودجه ۱۴۰۱، حداقل 
کثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین  و حدا
مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق 
سازمان تأمین اجتماعی دو سال افزایش یافت. 
همچنیــن ســنوات خدمــت مــورد قبــول بــرای 
زن  و  مــرد  تمامی مســتخدمین  بازنشســتگی 
کارشناســی معتبــر در  دارای حداقــل مــدرک 
تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری 
و لشــکری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی دو ســال 
افزایش خواهد یافت. بر همین اساس، محاسبه 
حقــوق بازنشســتگی در تمامی صندوق هــای 
بازنشســتگی اعم از کشوری، لشــکری، سازمان 
تأمین اجتماعی بر اســاس متوســط حقوق ســه 

سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
این خبر در شرایطی منتشر شد که کارشناسان، 
به ایــن  کنش هایــی  وا فعــاالن  و  انجمن هــا 
ح  ح داشــته با ایــن توجیــه کــه جزئیــات طــر طــر
افزایــش ســن بازنشســتگی، واضح نیســت. این 
کــه بــر اســاس آنچــه در الیحــه  در حالــی اســت 
بودجه پیشنهادی دولت آمده است؛ آئین نامه 
اجرایــی مــورد نیاز این قانــون که در مــواردی که 
کثر  مــدت خاصــی پیش بینی نشــده اســت حدا
ســه ماه پــس از ابــالغ قانــون بودجه بــه تصویب 
هیئت وزیران رســیده و برای سال آینده اجرایی 

می شود.
          مخالفان و موافقان افزایش سن 

بازنشستگی
ح افزایــش ســن  همان طــور کــه اشــاره شــد طــر
بازنشســتگی، بــا ابهاماتــی همــراه اســت کــه بــه 
اعتــراض و گالیه هــای بی شــماری منتهی شــده 
است. از سویی عده ای که ظاهرا از موافقان این 
ح هســتند معتقدنــد کــه بــا توجــه به اینکــه  طــر
امیــد بــه زندگــی و طــول عمــر بــاال رفتــه اســت، 
همزمان خدمــات بهداشــتی و درمانی هم مانع 
از بســیاری بیماری هــا و مرگ ومیرهــای زودرس 
شده اســت. بنابراین سن بازنشســتگی گذشته 
کارآمد نیســت و باید افزایش پیــدا کند. در طرف 
مقابــل مخالفانی قــرار دارنــد که حتــی جمعی از 
آن ها در شــهرهای اصفهان و اهواز به نحوه اجرا 
و اصــالح همسان ســازی مســتمری های خــود 

اعتراض کردند.
کــه  شــدند  آن  خواســتار  بازنشســتگان  ایــن 
موضــوع  بــا  ارتبــاط  در  آن هــا  مطالبــات  بــه 
همسان ســازی و برخی مشــکالت درمان پاســخ 
داده شود. این گروه بر این عقیده اند که افزایش 
سن بازنشســتگی موضوعی نیســت که بخواهد 
ج شود. به همین دلیل الزم  در الیحه بودجه در
است گروه اجتماعی عواقب تصویب این موضوع 
را مدنظر قرار دهد و با نظر شــرکای اجتماعی این 
موضوع را بررسی و معایب آن را دیده و در نهایت 

ج کند. آن را از الیحه خار
ح ملــی و کشــوری، بایــد  بــرای اجــرای یــک طــر

تمامی ابعاد آن شفاف سازی شــود. در حالی که 
ح زیاد اســت. بــه عبارتی  نکات مبهــم در این طر
نباید به یک بــاره و بدون کار کارشناســی چنین 

موردی به الیحه بودجه اضافه شود.
کبر شــوکت، عضــو ســابق هیئت  در ایــن زمینــه ا
اظهــار  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  امنــای 
که  می کند: ایــن موضوع خالف قانون اســت چرا
در قانــون رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بــا ۳۰ ســال 
ســابقه فــرد بازنشســته می شــود و اینکــه بــدون 
در نظــر گرفتــن شــرایط کارگــری یک بــاره و فقط 
برای اینکــه اعتبــارات دولــت، افزایــش یابد، این 

مورد را آورده اند، اشتباه است.
وی تصریــح می کند: این قانون یک طرفه اســت 
و فقط به ســود دولت خواهد بود و بــه طور حتم 
جامعــه کارگــری بــا آن مخالــف خواهد بــود. چه 
بســا تصویب این مــوارد باعث نارضایتــی جامعه 

کارگری و کارمندی خواهد شد.
تأمیــن  ســازمان  هیئت امنــای  ســابق  عضــو 
اجتماعی همچنین در مــورد پرداخت میانگین 
سه ســال آخر مســتمری به بازنشســتگان اظهار 
می کند: ایــن موضــوع نیز به ضــرر بازنشســتگان 
کــه میانگیــن ریالــی دســتمزد  خواهــد شــد چرا
سه ســال آخر درســت نبوده و باید درصد اضافه 
شــدن به حداقل حقوق پایه در نظر گرفته شــود 
و رقم ریالی نباید مدنظر باشد چون فقط به ضرر 

بازنشستگان و کارگران خواهد شد.
کانــون  رئیــس  دهقان کیــا،  علــی  همچنیــن 
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
تهران با مخالفت با تبصره اشاره شده در ارتباط 
با افزایش ســن بازنشســتگی می گوید: ما با اصل 
موضوع مخالفیم ضمن اینکه دولت بهتر اســت 
کنــد و در  بدهی هــای خــود را ابتــدا پرداخــت 
ادامه ایــن موضوعــات را پیگیــری و اجــرا کنــد. 
در این شــرایط مالی، ســازمان تأمیــن اجتماعی 
و بدهی هــای دولــت به ایــن ســازمان بــه هیــچ 
عنــوان اصــالح پارامترهــا در قالــب افزایش ســن 

بازنشستگی درست نیست.

ابهامات الیحه پیشنهادی دولت
          حال پرسش آن است چه ابهاماتی 

در این بند از الیحه پیشنهادی دولت وجود 
دارد؟

رضا عسگری، کارشــناس اقتصادی در گفت وگو 
کیــد بــر غیــر کارشناســانه بودن این  با ایمنــا بــا تأ
الیحــه می گویــد: نخســتین ابهــام موجــود در 
الیحــه مذکور نامشــخص بــودن مشــاغل و افراد 
ح پیشــنهادی اســت. اینکه آیا  مشــمول این طر
مشاغل سخت هم جز این الیحه می شوند یا خیر 
و آیا شــاغالن اعــم از زن و مرد با هر شــرایط ســنی 

ح قرار می گیرند؟ در این طر
به گفته وی موضوعی که در این الیحه مشــاهده 
می شــود آن اســت که حرف از همه بیمه شدگان 
اســت در صورتی که این عادالنه به نظــر نمی آید. 
مورد دیگر عبارت مستخدمین است که مشخص 
نیســت منظــور استخدام شــدگان صندوق های 
لشکری، کشــوری و تأمین اجتماعی است یا این 

بند شامل دیگر کارگران هم می شود.
ایــن کارشــناس تصریــح می کنــد: امــا گذشــته از 
ح، وارد دارد  ابهامات، ایــراد بزرگی کــه بر این طــر
بی توجهــی بــه افــرادی اســت کــه نزدیــک ســن 
بازنشســتگی بــوده و برخــی توانــی بــرای ادامــه 
گــر  کــه الزم اســت ا فعالیــت ندارنــد. در حالــی 
هم ایــن الیحه بــه تصویــب رســد برای ایــن افراد 

استثناهایی قائل شود.
عســگری می افزاید: مــورد دیگر آن اســت که این 
ح عاملی بر افزایش بیکاری جوانانی است که  طر
گر سن بازنشستگی  در انتظار شغل هستند. زیرا ا
کار هــم  دو ســال بیشــتر شــود افــراد جویــای 
مدت زمان بیشــتری برای باز شــدن جای خالی 

در انتظار می مانند.
          تصویب چنین طرحی به معنای ناامیدی 

بیشتر مردم
همچنیــن سیدحسن هاشــمی، رئیــس و عضــو 
کارگــری  کانــون بازنشســتگی  هیئــت مدیــره 
به ایمنــا  بــاره  در ایــن  اصفهــان  شهرســتان 

می گویــد: دولــت در راســتای تأمیــن بودجــه 
خــود پیش بینی هایــی را کرده اســت کــه یکی از 
آن هــا افزایــش ســن بازنشســتگی بــرای کارکنان 
تأمیــن  و  لشــکری  کشــوری،  صندوق هــای 

اجتماعی بوده است.
 تصمیم برخــالف انتظاری که عــوام از این دولت 
داشــته اند؛ زیــرا از ابتــدا مدعی حمایت از اقشــار 
مردم بود و امروز بودجه را به گونه ای طراحی کرده 
است که اصال انتظار نمی رفت. در حالی که عرف 
گر دولــت مصمم بــه تغییــر قانونی  آن اســت که ا
هم است، در قالب الیحه به مجلس ارائه کرده تا 
نمایندگان هم فرصت بررسی آن را داشته باشند 
اما اینکه در این شــرایط چنین تغییری پیشنهاد 

شود کارشناسانه نیست.
وی خاطرنشان می کند: موضوع دیگر، آن است 
که عالوه بر افزایش سن بازنشستگی میانگین دو 
ســال، برای محاســبه دســتمزد هم به سه سال 
رسیده است که این نشــان دهنده دست کردن 

دولت در جیب مردم است. 
در صورتی کــه الزم بود دولــت در چنین مواردی 
نظر جامعــه کارگــری را هــم جویــا می شــد. نکته 
مهم تر آن است که در شــرایطی چنین الیحه ای 
گر به تصویب رسد  پیشنهاد داده شده است که ا
با مــوج زیــادی از جوانان بیــکار روبــه رو خواهیم 

بود.
این مســئول یادآور می شــود: سال هاســت که از 
خ بیکاری خبر می رسد و در چنین  افزایش آمار نر
شرایطی به جای تدابیری برای کاهش این آمار، 
دولت سن بازنشستگی را افزایش داده است که 
به غیــر از چالــش آفرینــی بــرای کارکنــان، عاملی 
هم برای بیــکاری بیشــتر در بین جوینــدگان کار 
می شــود. درخواســتی کــه از مســئوالن مربوطه 
کــه از  و نماینــدگان مجلــس داریــم آن اســت 
تصویب این بنــد از الیحه ممانعت بــه عمل آید. 
چه بســا تصویب آن یــاس و ناامیدی بیشــتری را 
برای مردمی به دنبال خواهد داشت که در فقر و 

شرایط ناخوش اقتصادی به سر می برند.

خبر

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
در اصفهان ابتالی امیکرون را نداشــتیم اما با 
توجه به اینکه در کشور این سویه اثبات شده 

ما نیز از ابتال مصون نخواهیم بود. 
ســید رضــا مرتضــوی اســتاندار اصفهــان در 
جلســه ســتاد اســتانی مدیریت کرونا با اشاره 
به اینکه درخصوص شرایط فعلی جدید کرونا 
ابالغیه ای از ســمت وزیر کشــور ارســال شــده 
اســت، گفت: ابالغ جدید وزیر کشور می تواند 
بستر خوبی باشد تا با گزارش و خبر دادن بستر 
را بــرای اقناع مردم درخصوص دز اول و ســوم 

فراهم کنیم. 
مرتضوی گفت: ســویه امیکرون در راه است و 
اخباری که از آن می رسد نگران کننده است؛ 
نیاز است از این بســتر هم برای افزایش تعداد 
نفراتی که دز اول را تزریــق می کنند و هم برای 
کسیناســیون استفاده کرد و  دز دوم و سوم وا
می توان در قالب کمیته اطالع رسانی و محتوا 

به این موارد رسید.
اســتاندار اصفهــان گفت: بــا توجه به شــرایط 
کــزی  مرا کلیــه  بــه  نیــاز جدی تــری  فعلــی 
و  می دهنــد  انجــام  کسیناســیون  وا کــه 
پشــتیبانی های مــورد نیــاز داریم و نیاز اســت 
فرمانــداران مراقبت هــای الزم را انجام دهند 
ح شــهید ســلیمانی نســبت به  و در قالــب طر
نظارت بــر موارد مختلــف اقدام کننــد تا دچار 

چالش نشویم. 
نیــاز اســت همتــی  بر اینکــه  کیــد  تأ بــا  وی 
جدی بر ســر کار بیایــد گفت: نیاز اســت طبق 
دســتورالعمل وزارت کشــور کمیتــه ســالمت 
و اطال ع رســانی ســتاد در اصفهــان و کاشــان 
برنامه ریزی هایی داشــته باشند تا با مواجهه 
بــرای  را  و علمی مناســب شــرایط  صحیــح 
مباحــث آمــوزش و اطالع رســانی درخصوص 

امیکرون به جامعه القاء کنند.
کیــد بــر نقــش اتــاق  اســتاندار اصفهــان بــا تأ
اصنــاف گفــت: اتــاق اصنــاف نیز بــا توجــه به 
شرایطی که در آن قرار داریم و نگرانی هایی که 
درخصوص امیکرون وجود دارد نیاز اســت در 
بحث های آموزشــی، کنترل و نظارت، رعایت 
شیوه نامه ها بیش تر مراقبت داشته باشند تا 

با مشکلی مواجه نشویم.
کنون در اصفهان ابتال به امیکرون            تا

اثبات نشده است
در ادامه این جلســه شاهین شــیرانی، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اتفاقی 
خ داد، اثبات سویه  که هفته گذشته در ایران ر
امیکرون بود که شــخص مبتال و خانواده اش 
در تهران هستند و در اصفهان ثابت شده این 
مــورد وجــود نــدارد، امــا بــا توجــه به اینکــه در 
کشور های همسایه این اتفاق افتاد مشخص 

خ می دهد.  بود در ایران هم ر
وی گفت: این ســویه از جهت سرعت سرایت 
انتقــال می طلبــد اقدامــات را بــه طور شــدید 
اعمال کنیم، زیرا در کشور ها روزانه حدود ۸٠ 
تا ۹٠ هزار بیمار دارند و تعدا مبتالیان در هر روز 

۲ برابر روز قبل است. 
شــیرانی گفت: بیش تریــن انتقــال بیماری در 
کــم جمعیــت بــاال اســت و نکتــه دیگر ایــن  ترا
ویروس جهش های متعدد آن است، اما شاید 

به نسبت دلتا بستری آن کم تر باشد. 
          در اصفهان مشکلی برای تأمین 

کسن نداریم وا
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
کســن حتما انجام شود و  نیاز است دز سوم وا
از روز قبل اعالم شــد افراد باالی ۱۸ سال برای 
تزریق دز ســوم مراجعــه کنند و جــز یک مدل 

کسن نداریم.  کسن، مشکلی برای وا وا
وی گفــت: ۲۹۳ هــزار نفــر از جمعیــت هدف، 
کســن دز ســوم خود را دریافت کردند یعنی  وا
۱۸.۸ درصــد؛ در کنــار تشــویق برای دز ســوم 
کســن، رعایــت دســتورالعمل ها خصوصــا  وا

ماسک ضروری است. 

رئیــس گــروه تحقیــق و پژوهــش اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان گفت: 
در طول ســال تحصیلی چندین جشنواره 
برگــزار می شــود، امــا مطابق دســتورالعمل 
محــور  در  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
دانش آمــوزی امســال اســتان اصفهــان 
توانست شش رتبه برتر کشوری دانش آموز 

پژوهشگر را از آن خود کند.
معصومــه پوررجــب ضمــن تبریــک هفتــه 
پژوهش و فناوری در خصوص برنامه های 
آمــوزش و پــرورش بــرای هفتــه پژوهــش، 
کــرد: پژوهــش یکــی از مهم تریــن  اظهــار 
ابزارهــا بــرای نیــل بــه پیشــرفت و توســعه 
همه جانبــه کشــورها اســت، امــروزه همــه 
می داننــد پژوهــش هزینــه نیســت، بلکــه 
ســرمایه ای ارزشــمند اســت کــه منجــر بــه 
دانایــی و توانایی، ایجــاد اشــتغال و تولیــد 
ثروت و رفاه و امنیت اجتماعی شده و از این 
طریق ضامن استقالل، خودکفایی و اقتدار 

جامعه می شود.
          برگزاری جشنواره تجلیل از 

دانش آموزان پژوهشگر
بیــن  ســطح  در  داد:  ادامــه  پوررجــب 
دســتگاهی نیــز برنامه هــای متنوعــی در 
ســطح اســتان اجرا می شــود که مهم ترین 
آنهــا جشــنواره تجلیــل از دانش آمــوزان 
کز  پژوهشــگر، بازدیــد دانــش آمــوزان از مرا
دانشــگاهی )کــه امســال بــه دلیــل شــیوع 
بیمــاری کرونــا بــه صــورت محــدود برگــزار 
می شود(، جشنواره تجلیل از پژوهشگران 
و فناوران برتر اســتان و نمایشــگاه مجازی 

دستاوردهای پژوهشی است.
ایــن دکتــرای مدیریــت آموزشــی در مــورد 
جشــنواره ها و تعــداد برگزیدگان جشــنواره 
پژوهش های دانش آموزی اصفهان گفت: 
در طول ســال تحصیلی چندین جشنواره 
برگــزار می شــود، امــا مطابق دســتورالعمل 
وزارت آمــوزش و پــرورش امســال در محــور 
دانش آمــوزی اســتان اصفهــان توانســت 
دانش آمــوز  کشــوری  برتــر  رتبــه  شــش 
پژوهشــگر را از آن خــود کنــد، از برگزیــدگان 
روز شــنبه ۲۰ آذرماه در آئین ملی تجلیل از 
دانش آموزان پژوهشگر برتر کشوری که به 
صورت حضوری و مجازی و با حضور وزرای 
محترم آمــوزش و پرورش، و علــوم، فنون و 

تحقیقات تجلیل شد.
وی اضافــه کــرد: امســال اســتان اصفهان 
توانســت در پنج محور اعالم شــده از سوی 
وزارت آموزش و پرورش رتبه های کشوری 

را از آن خــود کنــد، یکــی از محورهــا مربوط 
به دانش آموزان بود، اما چهــار محور دیگر 
مربوط بــه فعالیت های فرهنگیان شــامل 
رتبه اول کشوری شــورای تحقیقات، رتبه 
دوم کشوری طرح پژوهشی، رتبه برتر معلم 
پژوهنده بــه وســیله خانم هــا و رتبه ســوم 
کشوری مدیر پژوهش سرای دانش آموزی 
شهید شهریاری ناحیه پنج اصفهان است.

          هدفمندسازی پژوهش های 
دانش آموزان

رئیــس گــروه تحقیــق و پژوهــش اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان گفت: 
برای هدفمندســازی پژوهش های دانش 
آموزان و معلمان ارتقای کیفیت آموزش از 
طریق پژوهش به وسیله معلمان و بهبود و 
بالندگی عوامل آموزشی امکان پذیر است، 
بنابرایــن باید در ایــن خصوص بســترهای 
مناســب و هماهنگــی یکپارچــه ای جهت 

حمایت از معلمین پژوهشگر فراهم شود.
کــرد: یکــی از مهم تریــن  کیــد  پوررجــب تا
کتورها برای هدفمندســازی پژوهش ها  فا
یافته هــای  »کاربســتن  بــه  زیــاد  توجــه 
پژوهشی« اســت که بستر مناســبی در این 
بخش تهیه و تدارک نشــده است، در اداره 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان، 
قدم هایــی در ایــن خصــوص برداشــتیم و 
سال گذشته دبیرخانه ای با همین عنوان 

را تأسیس کردیم.
وی اظهــار کــرد: در ایــن دبیرخانــه نتایــج 
تحقیقــات علمــی و پژوهشــی فرهنگیــان 
)بــه خصــوص پژوهش هــای معلــم محور( 
مــورد بررســی قــرار می گیــرد و در کارگاه ها و 
وبینارهــای مختلــف در خصــوص یافتــه و 
نحــوه اســتفاده از آن بــه بحــث و گفت وگــو 
پرداختــه می شــود، برای اینکــه تحقیقات 
معلم محور در مسیر درســت خود هدایت 
علمی در ایــن  زیــاد  کارگاه هــای  شــود، 
خصوص در سراســر اســتان برگزار می شود 
و در بخــش پژوهش هــای دانش آمــوزی 
نیز توجه بیشــتر به پژوهش سراها ضروری 

است.

کسن نداریم: در استان مشکلی برای تأمین وا

امیکرون هنوز به اصفهان نیامده است 

رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش اصفهان :

هدفمندسازی پژوهش ها دنبال می شود

خبر خبر

مدیرعامل مؤسســه نیکوکاری بــاران لبخند از 
برگزاری ۱۰ پویش موفق از طریق سایت نذرستان 
خبر داد و گفت: پویشــی که اجرا کردیم یلدای 
۱۴۰۰ بــود. زهــره ســبقت الهی، اظهــار کرد: این 
مؤسسه از سال ۹۸ تصمیم گرفت فعالیت  خود 
را در قالب یک رســانه اینترنتی گسترش دهد، 
در این راستا سایت نذرستان راه اندازی شد که 
امکان پرداخت نذورات مردمی به صورت آنالین 

را فراهم کرده است.
وی با اشاره به طراحی ۲۰ موضوع نذر در سایت 
نذرســتان، گفت: از جمله این موضوعات نذر 
ک، حیوانــات و  ســالمت و درمــان، آب، پوشــا
طبیعت، کودکان بی سرپرست و ایتام، عمران 

روستایی، نذر قربانی است.
مدیرعامــل مؤسســه نیکــوکاری بــاران لبخند 
بــا بیان اینکــه ســایت نذرســتان نــذورات را 
از نیکــوکاران می گیــرد و بــه دســت نیازمنــدان 
می رساند، افزود: با نزدیک به ۲۷ خیریه در سطح 
کشــور تفاهم نامه همکاری داریــم. لوگوی این 
خیریه ها در سایت قرار گرفته و این امکان وجود 
دارد که بــه غیر از مســیرهایی که خودشــان در 
اختیــار دارنــد، از طریق ســایت نذرســتان هم 

کمک های مردمی را دریافت کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: کمک هــای مردمــی در 
ســایت نذرســتان به صــورت موضوعــی و یــا 
انتخاب مؤسسات خیریه است، مؤسسه باران 
لبخند عالوه بر در اختیار قرار دادن کمک های 
مردمی بــه خیریه هــا، یکســری پرونده هــای 
کنــون ۱۵۲ مــورد پرونــده  ارجاعــی نیــز دارد و تا
در مؤسســه داشــته ایم کــه خودمــان مجــری 
آن بوده ایــم، در عیــن حــال کــه پرونده هــای 
خیریه هــای دیگــر را نیــز بــه تناســب کمک هــا 
پوشــش می دهیم. ســبقت الهی یکی دیگــر از 
اقدامــات مؤسســه نیکــوکاری بــاران لبخنــد را 
برگزاری پویش هــای مردمی اعالم کــرد و افزود: 
کنون ۱۰ پویش موفق برگزار شده است و هدفی  تا
برای هر پویش درنظر گرفته می شود و متناسب 
با موضــوع به خیریه هــای مرتبط انتقــال داده 
می شود. از جمله این پوشــش ها، نذر زندگی، 
لبخند مانــدگار آب بــا هــدف ســاخت آب انبار 
در جنوب ایران و دسترســی به آب بهداشــتی، 
ک و ارزاق و لوازم  پویش هایی برای تأمین پوشا
التحریر اســت. همچنین نذر کتــاب، فرهنگ 
و دانایــی و پویشــی بــرای جمــع آوری کتــاب و 
اســباب بازی بــرای کــودکان مناطــق محــروم 
داشــته ایم. مدیرعامــل مؤسســه نیکــوکاری 
باران لبخند با اشاره به اینکه در بخشی از سایت 
نذرستان مردم می توانند برای عزیزان از دست 
رفته خود پرونده ای ایجاد و تمام نذورات خود 
را به نام مرحوم پرداخت کنند، افزود: با هر واریز 
کنون  مبلغ در سایت، رسیدی صادر می شود. تا
بیشترین کمک های واریزی برای تأمین ارزاق 
و بعــد از آن ســالمت و درمــان و ســایر نــذورات 

مردمی بوده است.
سبقت الهی با بیان اینکه سایتی به این شکل 
در کشور فعال نیست، یادآور شد: برای طراحی 
و تهیه محتوای ســایت نذرســتان حــدود ۵۰۰ 
ســاعت کاری وقــت گذاشــته شــده و درحــال 

توسعه بخش های مختلف آن هستیم.
کنون ۹۶۰ میلیون  وی اعالم کرد: از زمستان ۹۸ تا
ورودی ســایت بوده کــه عمدتــا کمک هایی از 
مردم اصفهان بوده، ولی حتی از خارج از کشور به 
ویژه در عمران روستایی و آب انبار کمک داشتیم 
و گزارش دقیق مبالغ دریافتــی و واریزی بر روی 

سایت مشخص است.
عباس دهکردی، رئیس هیئت  مدیره مؤسسه 
نیکوکاری باران لبخند نیز گفت: حدود ۱۰ سال 
قبل قرض  الحسنه اسالمی با ۵۰ سال قدمت، 
تصمیم گرفت خیریه صدیقه طاهره)س( را دایر 
کند و بعد از آن، مؤسسه نیکوکاری باران لبخند 

از سال ۹۵ شروع به کار کرد.
وی با بیان اینکه بیشتر خیریه ها تالش می کنند 
نیازهای مادی افراد جامعه را تأمین کنند، گفت: 
اما این خیریه بیشتر جنبه های فرهنگی را مدنظر 
قــرار داده و بــا هدف ارتقا ســطح فکــر و فرهنگ 
جامعــه در ابعاد مختلــف همچــون حمایت از 
دانش آمــوزان با اســتعداد و نیازمنــد و حمایت 
از زنــان بی بضاعت سرپرســت خانــوار فعالیت 
می کنــد. دهکردی همچنیــن در مورد ســایت 
کنون اســتقبال مردم از این  نذرستان گفت: تا
سایت قابل توجه بوده و جانشــین روش های 
سنتی خواهد شد.   دهکردی همچنین با اشاره 
به اینکــه کارهای فرهنگــی فوق العــاده زمان بر 
کید کرد: باید تالش کنیم خانواده ها  اســت، تأ
از نظر فرهنگی غنی باشــند، چون بایــد در یک 
خانواده ضعیف، فرزندان را طــوری بار بیاوریم 
که عالوه بر توانمندی خودشان به دیگران هم 
گر فرهنگ  کمک کنند که این کار زمان بر است و ا
مردم ارتقا پیدا کند با معضلی به اسم فقر روبرو 

نخواهیم بود.
وی خاطرنشــان کــرد: به قــدری نیــاز مالــی در 
جامعه ما غلبــه دارد کــه کارهــای فرهنگی کم 
کید ما  رونق است، با این وجود هدف جدی و تأ

بر تقویت فرهنگ جامعه است.

برگزاری ۱۰ پویش مردمی 
از طریق سایت نذرستان

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
اردستان گفت: دو رأس آهو بر اثر تصادف در محور 
زواره - انارک تلف شــدند.  حسین شواخی اظهار 
کرد: براساس گزارش های رسیده به محیط زیست 
در خصوص مشــاهده الشــه دو رأس آهو در مسیر 
زواره - انــارک، بالفاصلــه محیط بانــان بــه محــل 
مورد نظر اعزام شدند و الشه یک رأس آهوی ماده 
به همــراه یــک بــره آهــو را در کنــار جاده مشــاهده 
کردنــد. وی بــا بیان اینکــه متأســفانه این دو آهــو 
هنگام عبور از عرض جاده در اثر برخورد با خودروی 
ســواری تلف شــده بودند، افزود: با توجه به اینکه 
حادثه نیمه های شب رخ داده و راننده خودرو نیز 
توقف نکرده، از عامل تصادف و خودروی مربوطه 

اطالعاتی در دست نیست.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 

کــرد: حــدود ۵۰ کیلومتــر از  اردســتان تصریــح 
محورهای عبوری شهرستان اردستان در مناطق 
حفاظتی اداره محیط زیست قرار دارد و نیاز است 
گاه سازی رانندگان، تابلوی عبور حیوانات  تا برای آ

وحشی بیشتری در مسیر این جاده نصب شود.
شــواخی خاطرنشــان کــرد: همــه  ســاله بــا توجه 
بــه کاهــش نــزوالت آســمانی، عــدم دسترســی 
حیات وحش بــه منابــع آبی ثابــت و مطمئــن و از 
طرفــی عدم ایجــاد گذرگاه هــای امــن بــرای گــذار 
حیات وحش، شــاهد بــروز چنین حــوادث تلخ و 
گوار بــرای حیات وحش هســتیم. بدون شــک  نا
اجرای طرح های تأمین آب شرب حیات وحش و 
مسیر امن برای گذار حیات وحش جزء ضروریات 
در حاشــیه مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت 

محیط زیست است.

کل دادگســتری اســتان اصفهــان در  رئیــس 
مالقات مردمی آذرمــاه به مشــکالت ۶۱۹ نفر از 
مراجعــان رســیدگی و دســتورات الزم را صــادر 
کرد. حجت االسالم والمسلمین جعفری رئیس 
کل دادگســتری اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
انجام مالقات عمومی مســئوالن را از مصادیق 
تکریــم ارباب رجــوع دانســت و گفــت: روز های 
دوشــنبه هــر هفتــه، دادگســتری کل اســتان 
اصفهان پذیرای مراجعان و متقاضیان مالقات 
حضــوری بــا مســئوالن قضایــی اســت و تالش 
می شــود بــه گونــه ای عمــل شــود که مــردم به 
ســهولت و بدون انجــام هیــچ گونه تشــریفاتی 
بتوانند مسائل و مشکالت و سؤاالت حقوقی و 
قضایی خود را با مسئوالن به صورت حضوری 

ح نمایند. و چهره به چهره مطر

کل دادگســتری اســتان اصفهــان در  رئیــس 
ادامه بــا بیان اینکــه در مالقات مردمــی آذر ماه 
بــه مشــکالت ۶۱۹ نفــر از مراجعــان رســیدگی 
و دســتورات الزم را صــادر شــده اســت گفــت: 
بیشــتر مراجعــان، تقاضا هایــی مبنی بــر اعاده 
دادرســی، تســریع در اجــرای احــکام، اعطــای 
مرخصــی بــه زندانیــان و عفــو دارند کــه مراتب 
بــه رؤســا و دادســتان های حوزه هــای قضایی 
و ســایر مســئوالن قضایــی جهــت پیگیــری، 
بررســی و اقــدام قانونــی الزم و اعــالم نتیجــه 

ارجاع می شود.
وی گفــت: امیــد اســت با ایــن اقــدام گامــی در 
جهــت جلــب رضایــت و اعتمــاد هر چه بیشــتر 
عمومی و تکریــم مراجعان به دســتگاه قضایی 

برداشته شود.

خبرخبر
تلف شدن دو رأس آهو بر اثر تصادف 

در اردستان
رسیدگی به مشکالت قضایی ۶۱۹ نفر 

از مراجعه کنندگان به دادگستری اصفهان 
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مردم اصفهان بیش از ۲۳ هزار نسخه کتاب خریدند

و  کتــاب  خانــه  مدیرعامــل 
 ۲۳ خریــد  از  ادبیات ایــران 
کتــاب در  هــزار و ۴۴۶ نســخه 
پانزدهمیــن نمایشــگاه کتــاب اســتان اصفهــان 
)اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان( 

توسط اصفهانی ها خبر داد.
به نقل از خانه کتاب و ادبیات ایران علی رمضانی 
گفت: در اولین نمایشــگاه مجازی کتاب اســتان 
اصفهان که به مــدت ۹ روز برگزار شــد پنج هزار و 
۳۵۸ ســفارش کتاب بــه ارزش ۱۱ میلیــارد و ۱۶۴ 
میلیــون و ۵۴۹ هــزار و ۷۱۲ ریــال از ســوی مــردم 

اصفهان خریداری شده است.
وی اظهــار کرد: اولین نمایشــگاه مجــازی کتاب 
بیست وهشــتم  تــا  بیســتم  از  کشــور  اســتانی 
آذرمــاه ۱۴۰۰ در اصفهــان برگــزار شــد؛ در ایــن 
نمایشــگاه مــردم کتاب هــای بیــش از ۱۱۰۰ ناشــر 
کشــور را کــه بیــش از ۱۰۵ هــزار عنــوان کتــاب بود 
بــا تخفیــف و یارانــه حمایتــی وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی خریداری کردند و البته کتاب ها 
بــه صــورت رایــگان در آدرس مــورد نظــر تحویــل 
خریــداران گرامی شــد. الزم به ذکر اســت بیش از 
۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی برای اولین نمایشــگاه 
مجازی کتاب اســتان اصفهان پیش بینی شده 
بود که در هر شهرســتان به صورت فیزیکی برگزار 

شد.
مدیرعامــل خانه کتــاب و ادبیات ایران با اشــاره 
به این کــه تجربــه برگــزاری نمایشــگاه مجــازی 
کتاب در کشور به اولین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران در بهمن ماه ۱۳۹۹ برمی گردد، اظهار کرد: 
بعــد از آن، نمایشــگاه بین المللــی قــرآن کریم در 
ســال ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شــد و سپس 
نمایشــگاه مجــازی کتاب اســتان اصفهــان را به 
عنــوان ســومین تجربــه پشــت ســر گذاشــتیم. 
نمایشــگاه مجــازی کتــاب آذربایجــان غربــی نیز 
چهارمیــن تجربــه در زمینــه برگــزاری نمایشــگاه 
کتاب به صــورت مجــازی خواهد بود کــه در دی 
ماه سال جاری برپا خواهد شد و در ادامه دومین 
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران نیز در بهمن ماه 

۱۴۰۰ برگزار می شود.
رمضانــی به مزایــای برگــزاری نمایشــگاه مجازی 
گــی  کتــاب اشــاره کــرد و گفــت: از مهم تریــن ویژ
نمایشــگاه های مجازی کتاب، حرکت به سمت 
عدالــت فرهنگــی اســت؛ پیــش از ایــن تعــداد 

کز  محــدودی از مــردم در شــهرهای بــزرگ یــا مرا
کتــاب  اســتان ها بــه نمایشــگاه های فیزیکــی 
مراجعه و کتاب های موردنظر خــود را خریداری 
می کردند اما با برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب، 
بین شــهر بزرگی که کتابفروشــی و کتابخانه دارد 
کــدام از ایــن امکانــات  کــه از هیــچ  و روســتایی 
برخوردار نیست تفاوتی نبوده و قدرت دریافت، 
خریــد و انتخــاب کتاب بــه صورت یکســان برای 
همه فراهم می شــود. بنابراین می تــوان امیدوار 
ح هــا و توســعه آن به همه  بود بــا تکمیل ایــن طر
عناصر دخیل در این صنعت مانند کتابفروشان 

به سمت عدالت فرهنگی حرکت خواهد کرد.
کیــد بر این که نمایشــگاه مجــازی کتاب  وی با تا
کتــاب را  محدودیت هــای نمایشــگاه فیزیکــی 
از میــان برداشــت، تصریــح کــرد: لــزوم مراجعــه 
حضــوری بــه یــک محــل خــاص در نمایشــگاه 
مجازی کتاب برداشــته شــده اســت؛ عالوه بر آن 
عالقه مندان در نمایشــگاه مجازی کتــاب در هر 
نقطــه ای از کشــور می توانند کتــاب مدنظر خود 

را انتخــاب کننــد. نکتــه دیگــر محدودیــت زمان 
خرید است؛ در نمایشگاه فیزیکی کتاب، ساعت 
برگزاری مشخص بود اما نمایشگاه مجازی کتاب 
۲۴ ســاعته بوده و هر زمانی که مردم اراده کنند، 

می توانند کتاب بخرند.
رمضانــی ادامه داد: محدودیت ســوم نیــز تعداد 
کتاب هــای قابــل انتخــاب اســت؛ در نمایشــگاه 
فیزیکی کتاب بــه دلیل لزوم بازدیــد از غرفه های 
متعدد، امکان مشاهده و بررسی تعداد کمتری 
از کتاب ها فراهم بــود. اما در نمایشــگاه مجازی 
کتاب این محدودیت برداشــته شــده اســت و به 
تعداد کل کتاب های عرضه شــده، حق انتخاب 

وجود دارد.
مدیرعامــل خانه کتــاب و ادبیات ایران با اشــاره 
به این که محدودیت هــای کرونایی، ظرفیت ها 
و فرصت هایــی فراهــم کــرده اســت کــه بایــد بــه 
آن ها برای ارتقا و رشد کالن صنعت کتاب توجه 
کنیم، عنوان کرد: زحمــت رفت و آمد برای خرید 
کتاب در نمایشــگاه مجازی کتاب برعهده مردم 

نخواهد بود؛ ناشــران نیــز برای عرضــه آثار جدید 
احتیــاج بــه حضــور در مــکان خاصــی ندارنــد و 
می تواننــد تمام آثار خــود را در معرض دید عموم 
قرار دهند. همچنین سهولت دسترسی، امکان 
خرید از همه نقاط کشور و ارسال رایگان کتاب ها 
-کــه هزینه هــای آن از ســوی وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی، ناشــران و شــرکت ملــی پســت 
جمهــوری اســالمی ایران پرداخــت می شــود- از 

دیگر مزایای نمایشگاه مجازی کتاب است.
رمضانی گفت: برای مناطقی از کشــور که امکان 
دسترسی به اینترنت فراهم نیست یا برای کسانی 
که خرید از فضای مجازی را تجربه نکرده اند نیز در 
مرکز پاسخگویی نمایشگاه های مجازی بخشی 
به عنوان همیار خرید کتاب طراحی شــده است 
که با یک تمــاس تلفنی شــرایط خریــد و دریافت 

محصول فرهنگی را فراهم می کند.
پانزدهمیــن نمایشــگاه کتــاب اســتان اصفهــان 
)اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان( 
از بیستم تا بیست وهشتم آذرماه 1۴٠٠ برگزار شد.

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی 
اردستان گفت: زیر ساخت های 
گردشــگری در اردستان مطلوب 
نیست و نیازمند حمایت و توجه مسئوالن در سطح 

ملی است.
مهــدی مشــهدی اظهــار داشــت: زیرســاخت های 
گردشــگری در شهرســتان اردســتان بعد از گذشــت 
چندیــن ســال بــه نحــو مطلــوب نیســت و هنــوز به 
مرحله ای که شایسته و در شأن مردم این شهرستان 

باشد، نرسیده ایم.
وی افزود: وجود یک مجموعه جهانگردی بازمانده 
از دوره هــای قبــل از انقــالب در شهرســتان، زیبنده 
شهری مثل اردســتان با قدمت طوالنی و موقعیت 

استراتژیک نیست.
رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان خاطرنشان کرد: 
تا نوروز ۱۴۰۱ هتل اردستان به بهره برداری می رسد، 
همچنین فاز یک هتل ســنتی دیگری نیــز در محله 

کبودان این شهرستان افتتاح خواهد شد.
          نبود زیرساخت مناسب گردشگری در بخش 

مهاباد
مشــهدی نبود زیرســاخت مناســب گردشــگری در 
بخش مهاباد را مایه تأســف دانســت و تصریــح کرد: 
با این وجود، جرقه هایی از امید زده شده و کارهایی 
بسیار ضعیف و سطحی آغاز شده اما نیاز است بخش 

خصوصی برای ورود به این عرصه تشــویق و ترغیب 
شود.

وی یادآور شد: پتانسیل خوبی از خانه های قدیمی که 
می تواند تبدیل به هتل سنتی شود در مهاباد وجود 

دارد.
رئیس اداره میــراث فرهنگی اردســتان با بیان اینکه 
زیرســاخت های گردشــگری در بخــش زواره قابــل 
قبول است، ادامه داد: در این بخش با توجه به وجود 
خانه هــای چهــار صفــه ای، رغبت بیشــتر مــردم به 
مســائل فرهنگی و وجود کویر، تعداد اقامتگاه های 

گردشگری به بیش از ۱۰ مورد رسیده است.
مشــهدی تصریح کرد: در آخر هفته ها، گردشــگران 
زیادی وارد بخــش زواره می شــوند که ایــن می تواند 

به دلیل ایجاد اقامتگاه ها، هتل های ســنتی و کویر 
تل شیطان باشد.

          عمده سرمایه گذاری های میراث فرهنگی از 
طریق بخش خصوصی است

وی در خصوص میزان بودجه و سرمایه گذاری های 
میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: با توجه به وفور آثار 
تاریخی و هزینه های زیــادی که صــرف مرمت بناها 

می شود، اعتبارات دولتی مبلغی ناچیز و کم است.
رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان یادآور شد: عمده 
ســرمایه گذاری های میــراث فرهنگــی در خصوص 
مرمت و بازسازی بناها، ایجاد و راه اندازی پروژه های 

گردشگری از بخش خصوصی بوده است.
کــرد: ظرفیت هــای قابــل توجهــی در  کیــد  وی تا

شهرستان اردستان در حوزه میراث فرهنگی وجود 
کنون به حــد الزم به آنان توجهی نشــده و  دارد که تا

نیازمند توجه و حمایت مسئولین است.
          ثبت جهانی مسجد جامع اردستان در 

دست اقدام
مشــهدی در ارتبــاط با ثبــت جهانی مســجد جامع 
اردستان، گفت: ما در سطح شهرستان پیگیرهای 
زیادی بــرای ثبت جهانی تعــدادی از بناها همچون 
دو کاروانســرای مربوط به دوره شاه عباس، مسجد 
جامع زواره و همچنین مسجد جامع اردستان انجام 
داده ایم. وی ادامه داد: چون بحث ثبت جهانی یک 
اهمیت فوق العــاده دارد و بــرای تســریع در روند این 
کار ما نیازمند همکاری مسئوالن محترم شهرستان 

هستیم.
رئیــس اداره میراث فرهنگــی اردســتان در خصوص 
اســکلت های قدیمی کــه چنــدی پیــش در معدنی 
کید  در اطراف این شهرســتان کشــف شــده بــود، تا
کــرد: در حــال حاضــر اســکلت ها در مــوزه شــهر زواره 
نگهداری می شوند و قرار است که کارهای کارشناسی 
و بررســی های الزم از ســوی کارشناســان مربوطــه 

انجام بگیرد.
وی گفــت: در معدن، بررســی های مربوطه توســط 
کارشناســان صــورت گرفتــه ولی هنــوز نظریــه ای به 

صورت کتبی ارائه نشده است.

این روزها حاشیه ها پیرامون میراث فرهنگی اصفهان 
به خصوص میدان نقش جهان تمامی ندارد. 

هیأت اسکواش استان اصفهان در روز های ۲۸ و ۲۷ 
آذرماه ورزش پــدل را در میدان جهانی نقش جهان 
برگزار کرد. در این دو روز در قسمت مرکزی میدان نقش جهان با گذاشتن 
مانع و بستن تور، زمینی برای اجرای این بازی فراهم شد تا نقش جهان 
که روزی برای اجرای چوگان ســاخته شــده بود، حاال میزبان ورزشــی 
کتی باشد. این صحنه ها باعث شد تا بار دیگر عالقه مندان به میراث  را
فرهنگی و دغدغه مندان این حوزه این سوال را تکرار کنند که میدان نقش 

جهان دقیقا چه کاربردی دارد. این تنها حاشیه درباره اتفاقات در وسط 
میدان جهانی ایران نیست و چندی پیش نیز برگزاری مراسم حماسه 
۲۵ آبان ماه با دکور و صوتی سنگین در این میدان حاشیه ساز شده بود.

این در حالی است که نقش جهان در سال های گذشته نیز شاهد برگزاری 
مراسم های مختلفی بوده، مراسم هایی که هر کدام زخمی بر تن میدان 
صفوی به یادگار گذاشــتند و شــاید بحران کرونا فرصتی برای فروکش 
کردن این رویداد ها و نفس کشیدن میدان امام خمینی فراهم کرد. با این 
حال به نظر می رســد با فروکش کردن طبع تند ویروس کرونا، بار دیگر 
مجوز هایی برای برگزاری مراسم هایی در این میدان تاریخی صادر شود.

اجرای پدل برای توسعه ورزش همگانی بود
بهزاد نویدنیا، رئیس هیأت اسکواش استان اصفهان درباره برگزاری این 
رویداد گفت: این رویداد مســابقه ای نبوده و در راستای توسعه ورزش 
همگانی و آشنایی شهروندان با ورزش پدل و آموزش آن،این رویداد در 
میدان نقش جهان برگزار شد. همه طبقات و اشخاص به صورت رایگان 
از این اتفاق استفاده کردند و با استقبال خوب از این رویداد بسیاری از 

شهروندان با ورزش پدل آشنا شدند.
وی درباره پروسه اخذ مجوز برگزاری این رویداد در میدان نقش جهان، 
گفت: یک رویداد با یک تور و یک توپی شکل توپ تنیس برگزار شد و هیچ 
آسیبی به بنای تاریخی نرســاند. مجوز این برنامه از سمت فرمانداری 
صادر شده و احتماال فرمانداری مکاتبات الزم با اداره میراث فرهنگی را 
کرده است. هیأت اسکواش مکاتبه خاصی با اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان یا پایگاه جهانی میدان نقش جهان 

نداشته است.
به گفته نویدنیا این هیأت هیچ مکاتبه و دستورالعمل اعالمی از سوی 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان دریافت نکرده؛ نیز موفق به انجام 
مصاحبه با هیچیک از مسئوالن ذی ربط از جمله فریبا خطابخش رئیس 
پایگاه جهانی میدان نقش جهان نشد تا صحت این قضیه را جویا شود. 
با این حال به نظر می رسد اجرای رویداد ها در میدان نقش جهان باید 
با وسواس و حساسیت بیشتری دنبال شود تا عالوه بر آسیب فیزیکی 

به این سایت جهانی، به روح و هویت آن نیز خدشه ای وارد نشود.

رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان:

گردشگری در اردستان مطلوب نیست زیرساخت های 

آسیب به روح و هویت نقش جهان با برگزاری برنامه های غیرمرتبط 

خبر

گردشگری

میراث 
فرهنگی

محفل سوگواری "سربند عاشقی" به مناسبت ایام 
شهادت حضرت فاطمه )س( با مشارکت منطقه 
کــز مذهبی شــهر در  ســه شــهرداری اصفهــان و مرا
حسینیه بنی فاطمه )س( برگزار می شود.  مسئول 
خانــه نوجــوان بــا اعالم ایــن خبراظهــار کرد: ایــن 
برنامه بــا هــدف ارائه الگــوی جدیــد و متفــاوت در 
برپایی آئین های سوگواری و آموزش مفاهیم دینی 
برنامه ریزی شده اســت. صفیه سادات موسویان 
افزود: با توجه به اینکه یکی از رسالت های کانون های 
به وقت نوجوانی، استفاده از خروجی این کانون ها 
برای برگزاری مراسم های مشارکتی با دیگر سازمان ها 
و نهادها اســت، برنامه "ســربند عاشقی" به همت 
خانه نوجوان، وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان و از ســوی تعــدادی از 
آموزش دیدگان کانون های فن بیان، تئاتر، شــعر و 

ادب و بازی و سرگرمی برگزار می شود.
وی اضافه کرد: سخنرانی علی قاسم زاده، شهردار 
اصفهان و بیان مفاهیم نهج البالغه توسط رسول 
میرباقری، عضــو شــورای اسالمی شــهر اصفهان و 

همچنین ارائه محتــوا در خصــوص معرفی زندگی 
حضــرت زهــرا )س)و مفاهیمی کــه آن حضــرت در 
جامعــه اســالمی پایه گذاری کردند در قالــب تئاتر و 
فیلم های کوتاه از دیگر برنامه های این محفل است. 
موســویان خاطرنشــان کرد: امیــدوارم برپایی این 
مدل مراسم سوگواری باهدف تبیین و تأثیر مضامین 
دینی فرهنگی در قشر نوجوان به الگویی متفاوت و 

جدید در سطح شهر تبدیل شود.
محفل ســوگواری "سربند عاشــقی" روز پنجشنبه 
دوم دی ماه ساعت ۱۸ تا ۲۰ در حسینیه بنی فاطمه 

)س(، واقع در خیابان ابن سینا برگزار خواهدشد.

مدیرتولید ســومین مستند شــهید بهشتی از 
نداشتن اعتبار برای ساخت این اثر خبر داد.

حمیــد بهشــتی بــا اشــاره بــه تولیــد ســومین 
مســتند شــهید بهشــتی اظهــار داشــت: این 
مســتند قــرار اســت در مــورد »کالهــی«، فــرد 
مظنــون بــه بمــب گــذاری در مجلــس در روز 

هفتم تیرماه ساخته شود.
بــا  مســتند  در ایــن  همچنیــن  افــزود:  وی 
خانواده های ۳۲ شهید هفتم تیر نیز مصاحبه 

خواهد شد.
مدیرتولید ســومین مســتند شــهید بهشتی 
تولید ایــن  هزینــه  حداقــل  بیان اینکــه  بــا 
اثــر ۲۰ میلیــون تومــان بــرآورد شــده اســت، 
تصریح کرد: این در حالی اســت که علی رغم 
پیگیری هــای مختلــف و آمــاده بــودن همــه 
شــرایط برای تولید این اثر، هنــوز هیچ یک از 
مسئوالن فرهنگی در استان اصفهان نسبت 

بــه پرداخت ایــن هزینــه بــرای تولید ایــن اثــر 
همکاری نداشته اند.

وی گفــت: اخیــرا بــا فرمانــدار اصفهــان نیز در 
خصوص ساخت این مستند مکاتبه کرده ایم 

و امیدواریم که نتیجه دهد.
بهشــتی با بیان اینکه ســومین مستند شهید 
بهشــتی در بــازه زمانــی ۶۰ دقیقــه ســاخته 
خواهد شــد، تصریح کرد: دو مســتند قبل نیز 

۲۵ و ۲۸ دقیقه ای بوده است.

مدیر مرکز و امور بین الملل شهرداری کاشان 
از اعالم آمادگی سارایوو برای خواهرخواندگی 

با کاشان خبر داد. 
محمدعلــی فرجــی مدیــر مرکــز ارتباطــات و 
امور بیــن الملــل شــهرداری کاشــان با اشــاره 
بــه دریافــت نامــه رسمی پیشــنهاد خواهــر 
خواندگی بخش قدیمی شهر سارایوو و کاشان 
گفت: ایــن نامــه از طریــق ســفارت جمهــوری 
اسالمی ایران در ســارایوو به نمایندگی وزارت 
امورخارجه در اســتان اصفهان ارســال شــده 

است.
وی گفــت: موضــوع پیشــنهادی توافقنامــه، 
دوســتی و همــکاری بیــن شــهرداری منطقــه 
اســتاری گــراد ســارایوو بوســنی و هرزگویــن و 

شهرداری کاشان است.
بــا  شــهر   ۲ شــهرداری های  وی  گفتــه  بــه 
امضای ایــن ســند رســمی در آینــده و ایجــاد 

همکاری در حوزه های مختلف بر پایه احترام 
متقابل واقعی متعهد می شــوند برای اجرای 
ح های مورد عالقه مشترک در زمینه های  طر
اقتصاد، فرهنگ، آموزش، گردشگری، ورزش 
و حفاظت از میراث طبیعــی و فرهنگی تبادل 

نظر کنند.
کات تاریخــی و فرهنگــی  فرجــی گفــت: اشــترا
میان دو ملت در دیپلماســی شــهری فرصتی 

برای ارتقای دوستی ملت ها است.
وی گفت: امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی 
و  زمینه هــا  ســارایوو  و  کاشــان  میــان 
ظرفیت هــای خوبــی بــرای همــکاری میان ۲ 

شهر را ایجاد خواهد کرد.
به گفته وی تفاهم نامه خواهرخواندگی بین 
یکــی از مناطق شــهرداری تهران و شــهرداری 
شــهر ســارایوو بوســنی و هرزگوین در سال ۹۵ 

نیز امضا شد.
شهرســتان کاشــان با پیشــینه تاریخی هفت 
هزار ساله به قدمت تپه های باستانی سیلک 
و برخورداری از یک هزار و ۷۰۰ اثر دارای ارزش 
تاریخی، طبیعی و معنوی شامل ۳۲۵ اثر ثبت 
ملی و یــک اثر ثبــت جهانی در فاصلــه نزدیک 
به ۱۰۰ کیلومتری جنوب قــم و ۲۰۰ کیلومتری 

شمال اصفهان قرار دارد.

نمایشگاه »چهل تکه یک وجود« که شامل دست 
بافته های ۴۰ مادربزرگ اصفهانی از یک سال گذشته 
کنون اســت، در فضای باز عمارت سعدی حوزه  تا
هنــری افتتــاح   شــد. مدیــر تجســمی حوزه هنری 
اصفهان در این ارتباط، اظهار کرد: در این نمایشگاه 

که بــا همــکاری یک خانــه ســالمندان برگزار شــده 
اســت، دو اثر با ابعاد ۲۱۰ ســانتیمتر در ۱۶۰ ســانتی 
متر به نمایش درآمد، این دو اثر حاصل تالش ۴۰ نفر 
از مادربزرگ ها و پدربزرگ های اصفهانی اســت که 
در سال گذشــته و همزمان با روز سالمند شروع به 
بافت آن کرده اند. وی افزود: آنها تکه هــای ۱۰ در ۱۰ 
سانتی متری را با قالب بافی با کاموا به عنوان نشان 
همبستگی و تعامل مادربزرگ ها در زمان همه گیری 
کرونا که باعث تنهایی و خانه نشینی آنها شده بود 
بافته اند. آزاده کوفگر افزود: پــس از جمع آوری این 
چهل تکه یک قطعه ۲۱۰ سانتی متری در ۱۶۰ سانتی 
متری با هدف پویا نگه داشتن سالمندان ایجاد شد 
کنون به مناسبت یلدا واحد تجسمی حوزه هنری  و ا

استان اصفهان این اثر را رونمایی کرد.
وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در ساعت ۱۶ روز 
چهارشنبه یکم دی ۱۴۰۰ در ایوان عمارت تاریخی 
سعدی واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی، 
)ســاختمان مرکزی حوزه هنری استان اصفهان( 

رونمایی شد.

"سربند عاشقی" الگوی متفاوت سوگواری

ساخت سومین مستند شهید بهشتی در انتظار اعتبار

کاشان  آمادگی سارایوو برای خواهرخواندگی با 

افتتاح نمایشگاه »چهل تکه یک وجود« 
در عمارت تاریخی سعدی اصفهان

خبر

مستند

نمایشگاه

فرهنگی

فیلم " مستند مسیر رستگاری " به نشانه 
تجلیل از خدمات دکتر محمد رســتگاری 
پرســتار دوران دفــاع مقــدس و مدافــع 

سالمت در اصفهان رونمایی شد. 
 در مراســمی که بــه مناســبت تجلیــل از 
پرســتاران بخــش پرســتاری و مامایــی 
دانشــکده پرســتاری و مامایی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان برگــزار شــد؛ از 
تیزر و پوســتر فیلم مســتند "دکتــر محمد 
رستگاری" رونمایی شــد که بیانگر تالش 
۴۰ ســاله او  در حــوزه پرســتاری  در زمــان 
دوران دفاع مقدس  و نیز دوره شیوع کرونا 

به عنوان مدافع سالمت است.
این فیلــم مســتند با همــکاری دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهان،ســازمان نظــام 
پرســتاری و ســازمان هنــری و رســانه ای 
اوج به مناسبت گرامیداشت مقام شامخ 
پرستار به مدت ۹۰ دقیقه تهیه شده است 

که از شبکه سراسری  پخش خواهد شد.
محمــد رســتگاری در ایــن آییــن تجلیــل 
گفــت: خــدا مــا را بــرای التیــام درد مــردم 
ســاخته اســت و مــن بــاور دارم هرکســی 
به ایــن رشــته پرســتاری می آیــد باید یک 

گی و روحیه خدمت داشته باشد. ویژ
وی افزود: ما بر آن هســتیم کــه درد مردم 
را آرام کنیم و علم پرستاری تفاوت زیادی 
با علم پزشکی دارد و پرســتار به سالمت و 
مددجو و سالمت همه مردم فکر می کند.

ایــن پیشکســوت عرصــه پرســتاری بیان 
داشــت: یکــی از ابرازهــای تحقــق تربیــت 
کــه مــا در  پرســتاری متعهــد آن اســت 
انتخاب افراد این رشــته گزینش درســتی 
داشــته باشــیم و افرادی را انتخاب کنیم 
کله و ســاختار وجودی شــان  کــه  کــه شــا
همــان روحیــه  خدمت بــه مردم اســت را 

داشته باشد.

مدیران خانــه خالق »ب« تهــران و خانه 
خالق اصفهان با هدف توسعه طرح های 
کاربردی، ایجاد رابطه هدفمند اقتصادی 
و پژوهشــی و حمایــت از کســب وکارهای 
نوپای خالق و دانش بنیــان، تفاهم نامه 

همکاری  پنج ساله امضا کردند. 
معــاون  محمودیــان  پویــا  حضــور  بــا 
ســنتی  هنرهــای  و  صنایع دســتی 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
صنایع دســتی، زهــرا ابوالحســنی مدیــر 
خانــه خــالق و نــوآور »ب« تهــران و ســتار 
کیان پور مدیر خانه خالق و نوآور اصفهان 
با هدف توسعه طرح های کاربردی، ایجاد 
رابطــه هدفمنــد اقتصــادی و پژوهشــی و 
حمایت از کســب وکارهای نوپای خالق و 
دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری  علمی، 
فنــاوری، آموزشــی و اقتصادی پنج ســاله 

امضا کردند.
شــرکت های  جــذب  در  همــکاری 
دانش بنیان و هسته های خالق، تدوین 
رویدادها، پویش مردمی، پیوست خبری 
و تدویــن تقویــم آن برای تعامــل در اجرا، 
همــکاری در قالــب مرکــز مدل ســازی و 
فب لــب خانه خــالق اصفهــان، اقدامات 
الزم برای فروش و صادرات محصوالت و 
خدمات خــالق و دانش بنیان، همکاری 
در ارائــه خدمــات مونیتورینــگ توســعه 
کســب وکار و مشــاوره کارآفرینی، طراحی 
خانه خالق اصفهان در اولویت قراردادن 
هســته ها و اســتعدادهای معرفــی شــده 
از سوی موسســه از تعهدات خانه خالق 

اصفهان در این تفاهم نامه است.
همچنیــن، طراحــی کارزارهــای متنــوع 
بــرای ترویــج صنایع دســتی برگزیــده، 
بســته های  طراحــی  در  مشــارکت 
عمومــی و  فــروش  بــرای  مناســبتی 
رویدادهــای  ســامان دهی  ســازمانی، 
اســتعدادیابی و پــرورش نســل جدیــد 
فعاالن صنایع دســتی، طراحــی و اجرای 
دوره های آموزشــی برای پــرورش نیروی 
مــروج صنایع دســتی، طراحــی و اجــرای 
دوره های تولید محتوای ترویج و تبلیغی 
و تــالش بــرای تلفیــق صنایع دســتی و 
فناوری هــای متــاورس از تعهــدات خانه 
خالق »ب« تهــران در ایــن تفاهم نامه به 

شمار می رود.

فیلم مستند 
" مسیر رستگاری "

 در اصفهان رونمایی شد

با حضور معاون صنایع دستی وزارت 
میراث فرهنگی انجام شد:

امضا تفاهم نامه همکاری 
میان خانه خالق »ب« تهران

 و خانه خالق اصفهان

مستند

خبر
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2۳ دسامبر     2۰21 ورزش6
قهرمان سنگین وزن جهان؛

مدیران ذوب آهن 
من را دنبال نخودسیاه فرستادند!

گر بی تجربگیم نبود می توانستم  "ا
رکورد خودم را در مسابقات بزنم، 
اما خوشــحالم که باعث شــادی 

مردم ایران شدم."
رسول معتمدی یکی از جوانان شاخص و آینده دار 
وزنه برداری ایران و جهان اســت. کسی که با تنها 
۲۳ ســال ســن مدال های خوش رنگی تا به اینجا 
کســب و رکوردهــای زیــادی جابه جا کرده اســت. 
نخستین مقام های او در مسابقات قهرمانی آسیا 
۲۰۲۰ تاشــکند به دســت آمد، معتمدی با کسب 
مدال برنز در تک ضرب و دو مدال طال در دو ضرب 
و مجموع بر سر زبان ها افتاد. معتمدی همشهری 
سهراب مرادی هم هست و همین مسئله نگاه ها 
بــه او را ویژه تر کــرده اســت. جــوان اصفهانی حاال 
آینــده وزنه برداری ایــران را در دســتان خــود قــرار 
داده و با اراده و توانایی خاص خودش قادر به بلند 

کردن وزنه های سنگینی است.
رســول معتمدی پــس از اینکه بــه المپیــک ۲۰۲۰ 
توکیو نرسید در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۱ در 
تاشکند ازبکستان حاضر شد و با وجود مشکالت 
و نامالیمتی هایــی کــه پیــش از ســفر در حــق او و 
ســایر ملی پوشــان وزنه بردار شــده بود، با کســب 
مدال نقره تک ضــرب و دو مدال طــالی دو ضرب 
و مجموع برای ایران افتخارآفرینی کرد. به همین 
بهانه به ســراغ این اســتعداد وزنه بــرداری جهان 
رفتیم تــا گفت وگویی با او در خصوص مســابقات 
قهرمانــی جهــان و آخریــن وضعیــت وی داشــته 

باشیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
          از شرایط اردوهای آماده سازی پیش 
از اعزام به مسابقات جهانی بگویید؟ در 

گفت وگو با رسانه ها گفته بودید آب هم برای 
خوردن نداشتید!

ســه مرحلــه اردوی تیم ملــی را بــرای مســابقات 
قهرمانــی جهــان در بابلســر مازنــدران پشــت ســر 
گذاشــتیم. در اردوی آخر منتهی به اعزام در تهران 
خیلــی ســخت گذشــت و حتــی آب برای خــوردن 
هم نداشتیم و بعضی بچه ها از بیرون غذا سفارش 
کرم در هر صورت تیم مان با  می دادند. اما خدا را شا
همه شرایطی که وجود داشت اعزام شد و توانستیم 

عنوان نایب قهرمانی تیمی را کسب کنیم.
          کسب مدال های رنگارنگ چه حسی برای 

شما داشت؟
خوشبختانه موفق شدم مدال طال را کسب کنم 
و از این بابت بسیار خوشــحالم. اما خوشحالی ام 
بیشــتر به ایــن دلیــل اســت کــه شــرمنده مــردم 

نشدیم.
          برای حضور در مسابقات جهانی توجه 

زیادی به شما نشده بود، گالیه تان از چه 
کسانی است؟

گالیه اصلی ما از مسئوالن و مقامات ورزشی است 
که بایــد بیشــتر از بچه هــای وزنه بــرداری حمایت 
می کردنــد؛ فدراســیون همــه تالشــش را بــرای ما 
انجام داد اما رشته وزنه برداری مظلوم است و باید 
بیشتر به ما و این رشته توجه کنند. حق بچه های 
وزنه برداری ایــن نیســت و امیــدوارم مســئوالن 

ذی ربط ما را ببینند.
          مسابقات گذشته و حریفان را چطور 

ارزیابی می کنید؟
شرایط مسابقات خیلی خوب بود و سطح بازی ها 
در تمامی اوزان باال بود. همه اسم و رسم دارهای 

المپیک و حتی وزنه بردارانی که نتوانسته بودند در 
المپیک شرکت کنند به این رقابت ها آمده بودند. 
تعــداد قریب بــه ۵۰۰ ورزشــکار از ۵۶ کشــور در این 

دوره از مسابقات شرکت کرده بودند.
          برای حضور در این رقابت ها و کسب 

مدال و زدن وزنه برای رکوردشکنی کامال آماده 
بودید؟

بدون هیچ مشکل جسمی راهی این مسابقات شدم 
و از لحاظ بدنی آماده این رقابت ها بودم اما از عملکرد 
خودم در بخش دو ضرب راضی نبودم. در حرکت دو 
ضرب وزنه ۲۲۰ کیلوگرمی به واسطه سهل انگاری و 
بی تجربگی خــودم از دســت رفت اما خوشــبختانه 
موفــق بــه کســب مــدال طــال شــدم و امیــدوارم در 

مسابقات آینده عملکرد بهتری داشته باشم.
کامی شما نرسیدن به مدال            شاید تنها نا

طال در حرکت تک ضرب بود، چه مدال هایی را 
در سه بخش برای خودتان حدس می زدید؟

در حرکت تک ضرب یک رقیب کره ای داشتم که 
یک ضرب زن بود و در سال ۲۰۱۹ در همین حرکت 
تک ضرب مدال طالی قهرمانی جهان را به دست 

آورده بود.
طبق مشورتی که با کادر فنی انجام دادیم نظرمان 
بر این بود که در حرکت تک ضرب فاصلــه ام را با او 
کم کنم تــا بتوانــم در حرکــت دو ضــرب و مجموع 
نتیجه دلخواه را کســب کنم و همینطور هم شــد 
و موفق به کســب مدال طال در حرکــت دو ضرب و 

مجموع شدم.
          در حرکت دو ضرب وزنه خوبی زدید و تا 
حدودی به رکوردشکنی هم رسیدید، رکورد 

شما در حرکت دو ضرب در این وزن چقدر 
بوده است؟

من در این مسابقات نخستین باری بود که شرکت 
می کردم اما در مسابقات قهرمانی آسیا وزنه ۲۲۷ 
را مهار کــرده بــودم اما اینجا ۷ کیلوگــرم کمتر وزنه 
زدم، قصدم این بود نسبت به مسابقات آسیایی 
وزنه سنگین تری مهار کنم اما در حرکت دوم این 

اتفاق نیفتاد.
          از وزنی که در آن شرکت کردی بگویید؟ 

گفته می شود 1۰2 کیلوگرم وزن المپیکی 
نیست!

همه از وزن ۱۰۲ که در این مسابقات شرکت کردم 
به عنــوان اوزان غیــر المپیکی یــاد می کننــد اما آن 
اوزانی که می گویند مربوط به المپیک ۲۰۲۰ توکیو 

بود و هنوز اوزان المپیک ۲۰۲۴ پاریس اعالم نشده 
است، قرار است اوزان تغییر کند و هنوز مشخص 
نیســت چــه دســته هایی در المپیک پاریــس قرار 

خواهند گرفت.
          امکان دارد وزن شما برای المپیک پاریس 

تغییر دهید؟
احتمــال دارد همیــن وزن ۱۰۲ کیلوگــرم المپیکی 
شود، اما هر دسته ای که المپیکی شود بر مبنای 
آن برنامه ریــزی می کنــم کــه بتوانــم در رقابت هــا 
گر وزن تعیین شده در المپیک آینده  شرکت کنم. ا
در رنج وزن خودم و یا باالتر باشــد در آن ها شرکت 
می کنم اما در وزن پایین تری نسبت به وزن خودم 

حاضر نخواهم شد.
المپیک بعدی هنوز مشــخص نشــده و باید دید 
فدراســیون جهانــی و کمیته ملــی المپیــک چــه 
تصمیماتــی در خصوص وزنه بــرداری در المپیک 
می گیرنــد، اما مــن برنامه ریزی می کنم تا شــرایط 

همانطور که می خواهم پیش بروم.
کثر ورزشکاران فقط یک چیز            خواسته ا

است و طلب حمایت می کنند، چه انتظاراتی 
دارید؟

همیشه انتظاراتمان از مسئوالن را بیان کردیم و 
همه می دانند چه می خواهیم، اما باید به مسائلی 
که ما به دنبالش هستیم جامه عمل بپوشانند و به 
هر وعده ای که می دهند عمل کنند، وزنه برداری 

رشته مدال آوری است و باید به آن توجه شود.
          برگردیم به تاشکند، چقدر احتمال 
می دادید 2 طال و یک نقره کسب کنید؟

من تــا لحظــه ای کــه وزنــه مــی زدم نمی دانســتم 
چه مدالی کســب می کنم، مردم هم به من لطف 
داشــتند و از من انتظار کســب مدال و رفتن روی 
سکو را داشــتند. با توجه به تمرینات و وزنه هایی 
که زده بــودم احتمــال مــی دادم جزو مــدال آوران 
باشــم امــا حــدس رنــگ مــدال را نمــی زدم. هیچ 
ورزشــکاری تــا لحظــه پایانــی نمی داند چطــور در 

مسابقه کار کرده است.
          درباره ذوب آهن صحبت کنیم، برای این 

باشگاه وزنه می زنید؟
در خصــوص ذوب آهــن هیــچ حرفی بــرای گفتن 
نــدارم، در لیگ برتــر من عضــو باشــگاه ذوب آهن 
هستم و فقط برای شــان وزنه می زنم، پدر من نیز 
در باشــگاه ذوب آهن اســت اما خودم در کارخانه 

جایی ندارم!

          شنیده شده بود که قرار است استخدام 
کارخانه ذوب آهن شوید؟

کــه پــس از  بحثــی در خصــوص اســتخدام بــود 
مسابقات آســیایی از جانب مســئوالن و مدیران 
ح شــد امــا هیچ کــدام به  باشــگاه ذوب آهــن مطر
وعده شان عمل نکردند و من را استخدام نکردند. 
بیــش از ۴۰ روز برای ایــن داســتان دوندگــی کردم 
امــا بــه هیــچ نتیجــه ای نرســیدم و در نهایت هم 

پشیمان شدم و دیگر به دنبال آن قضیه نرفتم.
          چرا استخدامتان نکردند؟ مشکل از کجا 

بود؟
مدیرعامل کارخانه دستور استخدام شدن من را 
صادر کرد و همه کارها برای این اتفاق انجام شد، 
اما زیردســت های مدیرعامل کارشــکنی کردند و 
من را به دنبال نخود سیاه فرستادند و کاری برای 

من نکردند.
          مردم بسیار از افتخارآفرینی شما خوشحال 

شدند، چه سخنی با مردم دارید؟ حرف 
پایانی تان؟

و  پیام هــا  کنــم،  تشــکر  مــردم  تمــام  از  بایــد 
دلگرمی هایشــان همیشــه باعــث افزایــش یافتــن 
روحیه و انگیزه من بوده است، دست تک تک شان 
را می بوســم. این حمایت هــا همیشــگی اســت و 
مردم پشت ورزشکاران هستند، به هیچ نحوی هم 
نمی توانیم این محبت مردم را جبران کنیم اما همین 
که موجب شادی شــان می شــویم برای ما بهترین 
پاداش است. تالشم را می کنم در هر مسابقه ای که 
شرکت می کنم نماینده خوبی برای کشورم باشم و 

تمام توانم را می گذارم تا اتفاقات خوبی بیفتد.
رسول معتمدی یکی از آینده دار ترین وزنه برداران 
و  نامزدهــا  اصلی تریــن  از  یکــی  البتــه  و  دنیــا 
گزینه های ایســتادن روی ســکوهای قهرمانــی 

المپیک ۲۰۲۴ پاریس است.
کنــون جوانــی اش را بــرای  معتمــدی ۲۳ ســاله ا
وزنه بــرداری می گــذارد تــا پرچــم خوش رنگ ایــران 
را در آوردگاه هــای آســیایی و جهانــی بــاال ببــرد، او 
تمام تالشــش را در ایــن زمینه می کنــد و مدال های 
ارزشمندش گویای همین مسئله است. او هم مانند 
سایر ورزشکاران در دیگر رشته ها نیازمند حمایت از 
جانب مسئوالن است تا بتواند با عادی ترین امکانات 
و توجه بیشتر راهی مسابقات شود و دلش قرص باشد 
که حمایت می شود تا مانند همین مسابقات جهانی 

با دست پر به کشور بازگردد.

خبر

امیر حســین رســولی در نیم فصــل دوم به جمع 
گردان محمد کشاورز پیوست. شا

کرات با مدیران باشــگاه گیتی پســند امیر   با مذا
حسین رسولی بعد از جدایی از باشگاه کراپ الوند 

به تیم فوتسال گیتی پسند پیوست.
وی ســابقه حضور در تیم های شــهروند ساری، 

مقاومت البرز و لیگ تایلند را در کارنامه دارد.

فدراسیون جهانی فوتبال اعالم کرد که زبان عربی 
به عنوان پنجمین زبان رســمی این کنفدراسیون 
انتخــاب شــده اســت. بــه گزارش ایرنــا، در پایــان 
رقابت های جام کشورهای عربی، فیفا زبان عربی را 
به عنوان پنجمین زبان رسمی این فدراسیون اعالم 
کرد. همزمان با روز جهانی زبان عربی، )۱۸ دسامبر( 
فیفا این زبان را به عنوان پنجمین رسمی خود اعالم 
کرد و ســپس این تصمیم نهایی شــد. پیش از این 
زبان های انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و آلمانی 
جــزو زبان های رســمی فیفا محســوب می شــدند 
و حــاال زبــان عربی پنجمیــن زبانی اســت کــه بین 

زبان های رسمی فیفا جای گرفته است.
فیفا اعــالم کــرده اســت این اقــدام فقط بــه حضور 
جمعیت ۴۵۰ میلیونی عرب زبان ها که در بیش از ۲۰ 

کشور زندگی می کنند مربوط نیست و میلیون ها نفر 
نیز در سراسر جهان به زبان عربی صحبت می کنند.

این پیشــنهادی بود که از ســوی جانی اینفانتینو 
رئیس فیفا مطرح شد و پس از گفت وگوهای طوالنی 
مدت با ذینفعان در قطر و سایر کشورهای خاورمیانه 

و شمال آفریقا صورت گرفت.

رئیس فیفا اعالم کرد جام جهانی هر دو سال یک بار 
حامیان زیادی دارد و خیلی ها از طرح فیفا استقبال 
کردند. به گزارش رویترز، جیانی اینفانتینو، رئیس 
فیفا، پــس از اینکه به رؤســای فدراســیون فوتبال 
گفته شد که این تغییر ۴.۴ میلیارد دالر درآمد اضافی 
برای ایــن ســازمان جهانی ایجــاد می کند، معتقد 
کثریت برای برنامه دوساالنه  است که او از حمایت ا
خود در جام جهانی برخوردار اســت. اینفانتینو در 
گر به  یک کنفرانس خبــری پس از اجالس گفــت: ا

کثریت به برگزاری  رأی گیری می رفتم، احتماال ا
جام جهانی هر دو سال یک بار رأی می دادند.
اما موضوع این نیست، ما به کل تقویم نگاه 

می کنیــم و اینکــه چگونــه می توانیــم 
فوتبال را بهتر کنیم و چند نفر را 

می توانیم با روشی جدید برای 
سازماندهی آینده در فوتبال 
گفتگوهــا،  کنیــم. مــا  وارد 
تحلیل ها را ادامه می دهیم، 
امیدواریم بتوانیم پیشرفت 

کنیم.
یوفــا، روز جمعــه، گزارشــی را 

 Oliver & Ohlbaum منتشر کرد که از شرکت مشاوره
سفارش داده بود و هشــدار داد تغییرات در تقویم 
بین المللی باعث کاهش درآمد فدراســیون های 
ملی اروپایی بیــن ۲.۵ تا ســه میلیارد یــورو در یک 
چرخه چهار ساله خواهد شد. اما گزارشی از محققان 
بازار نیلســن پیش بینی کــرد که برنامه دوســاالنه 
جام جهانی شاهد افزایش درآمد از هفت میلیارد 
دالر )۹.۸ میلیارد دالر آمریکا( _برای یک تورنمنت 
۴۸ تیمی_ به ۱۱.۴ میلیارد دالر )۱۶.۰ میلیارد دالر( 

خواهد شد.
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا گفت برگزاری 
جــام جهانــی دو ســال یــک بــار اهمیــت 
مســابقات را کــم نخواهــد کــرد و تأثیــری در 

کیفیت و اعتبار آن نخواهد داشت.
کــم بــر  در همیــن راســتا فیفــا نهــاد حا
دنیای فوتبال در حال بررســی امکان 
انجام جــام جهانی هــر دو ســال یک 
بار اســت، اقدامی که با انتقاد شدید 
باشــگاه ها،  کنفدراســیون ها، 
بازیکنان و گروه های هوادار مواجه 

شده است.

تیم ملــی فوتبــال بانــوان در دیــداری دوســتانه به 
مصاف تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان می رود.

به گــزارش  فدراســیون فوتبــال، ملی پوشــان تیم 
ملی فوتبال بانوان از ۲۷ آذر تمرینات خود را زیر نظر 
مریم ایراندوســت، ســرمربی تیم ملی در مرکز ملی 
فوتبال آغاز کرده اند. برهمین اساس تیم ملی فوتبال 
بانوان چهــارم دی در یــک دیــدار درون اردویی به 
مصاف تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان می رود. این 

دیدار ساعت ۱۳ در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

ملی فوتبال ساحلی ایران در دیداری دوستانه برابر 
بالروس ســومین بــرد متوالــی خــود را برابر این تیم 
جشــن گرفت. به گزارش ایرنــا، در این دیــدار که به 
میزبانی هیات فوتبال در مجموعه ساحلی دهکده 
گردشگری بوشهر برگزارشد تیم ایران با نتیجه ۵ بر ۲ 
برابر بالروس پیروز شد. گل های ایران در این دیدار 
توسط بازیکنان نصراهلل شهمرادهمرادی)۲گل(، 
محمد علی مختاری و محمد احمدزاده )۲گل( به 
ثمر رسید. برای تیم بالروس نیز میکیتا چایکوسوکی 

و یوری پتروسکی در این دیدار گلزنی کردند.
قضاوت این دیدار را  امیر فالحی به همراه کمک های 
کبرپــور، ابراهیم کرد و جــواد فالحی  خود ابراهیــم ا

برعهده داشت.
امیر فالحی داور خوزســتانی در پایان ایــن دیدار به 

صورت رسمی از دنیای داوری خداحافظی کرد.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دو دیدار پیشین 

خود نیز به ترتیب با نتیجه ۳ بر ۲ و ۵ بر۴ برابر بالروس 
پیروز شده بود.

تیم ایران در این رقابت ها با هدف جوان  گرایی بیش 
از ۸۰ درصد ترکیب خود را به بازیکنان رده های سنی 

جوانان و امید اختصاص داده بود.
ســرمربی تیم ملی بــالروس نیز در نشســت خبری 
پیش از بازی ها از بکارگیری چهار بازیکن رده سنی ۱۸ 

تا ۲۰ سال در ترکیب تیم خود خبر داده بود.

سپاهان قهرمان لیگ برتر والیبال نشسته بانوان در 
بندر عباس شد.

در رقابت هــای لیــگ برتــر والیبال نشســته بانوان 
باشگاه های کشور که در بندر عباس برگزار شد تیم 
سپاهان اصفهان مقام اول این رقابت ها را از آن خود 
کرد و تیم های ذوب آهن اصفهان و هیات خراسان 

به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.
این مســابقات با حضور تیم های فوالد سپاهان، 
ذوب آهن اصفهان، هیات خراسان رضوی، هیات 
ساری و فوالد هرمزگان در سالن جانبازان و معلولین 
مجموعه هفت تیر بندرعباس به میزبانی شرکت 

فوالد هرمزگان به مدت ۴ روز برگزار شد.

گیتی پسند پیوستن امیر حسین رسولی به 

خبر

عربی یکی از زبان های رسمی فیفا شد

کثریت  اینفانتینو: از حمایت ا
برای جام جهانی دوساالنه برخوردار هستیم

دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال بانوان با ذوب آهن

فوتبال ساحلی ایران سومین برد متوالی را 
برابر بالروس جشن گرفت

سپاهان اصفهان قهرمان لیگ برتر والیبال نشسته بانوان

خبر

مســابقات  قهرمــان  کاشــانی  ورزشــکار 
پاورلیفتینــگ جهان در رشــته پرس ســینه 

شد.
در این مسابقات که با حضور بیش از ۱۷ کشور 
و ۱۷۰۰ ورزشــکار در شهر مســکو روسیه برگزار 
شد حسین مجیدی موفق شد در وزن مثبت 
+۱۴۰ کیلو گــرم بزرگســاالن و در رشــته پرس 

سینه قهرمان جهان شود.
این قهرمان بــدون هیچ گونه حمایت مالی 

در این مسابقات شرکت کرده است.

۳ ســال و یــک  گانــه  دو ورزشــکار ســه 
دوومیدانــی کار به دلیل دوپینگ ۲ ســال 

محروم شدند
به گزارش ســتاد ملــی مبارزه بــا دوپینگ، 
ســه ورزشــکار از رشــته های دوومیدانــی و 
ســه گانه به ترتیــب دو و ســه ســال از کلیه 
ورزشــی محــروم شــدند.  فعالیت هــای 
بنابرایــن گزارش نوید ســلیم پــور و فاطمه 
میریــان از ورزشــکاران ســه گانــه بــه دلیل 
مصــرف مــاده ممنوعــه اریتروپوئتیــن بــه 
مدت ســه ســال از تاریخ چهارم آبان ۱۴۰۰ 
لغایت سوم آبان ۱۴۰۳ از کلیه فعالیت های 

ورزشی محروم شدند.
همچنیــن یــک ورزشــکار دوومیدانــی بــه 
دلیل مصرف ماده ممنوعه HCG به مدت 
دو ســال از تاریخ دهم مهرماه ۱۴۰۰ لغایت 
نهــم مهرمــاه ۱۴۰۲ از کلیــه فعالیت هــای 

ورزشی محروم شد.
الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه به اینکه ایــن 
دوومیدانــی کار زیــر ســن قانونــی اســت، 
طبق مجموعه قوانین ســتاد ملــی مبارزه 
بــا دوپینگ ایران نامــش محرمانــه بوده و 

فاش نمی شود.

باشــگاه فنرباغچــه همزمــان بــا بازگشــت 
مهاجم ایرانــی به ایــن تیم ســرمربی پرتغالی  

خود را برکنار کرد.
به گزارش مشــرق، باشــگاه فنرباغچــه ترکیه 
اعالم کرد ویکتور پری را سرمربی پرتغالی این 
تیم به دلیل کسب نتایج ضعیف از سمتش 

برکنار شد.
فنرباغچــه در بــازی با بشــیکتاش بــه نتیجه 
تساوی دو بر دو رضایت داده بود. هواداران این 
تیم به شدت علیه مربی پرتغالی بعد از بازی 
موضع گرفتند و خواهان برکنــاری فوری اش 

شدند.
به همین خاطر باشــگاه فنرباغچه با انتشــار 
بیانیه ای نوشت: با ویکتور پری را برای پایان 
همکاریمان به توافق رسیدیم. از زحمات او در 

تیم تقدیر و تشکر می شود.
فنرباغچــه با گذشــت ۱۷ هفته از ســوپر لیگ 
ترکیه در رده پنجم قــرار دارد. این اخراج مربی 
پرتغالی همزمان با بازگشت اللهیار صیادمنش 

مهاجم ایرانی زوریا به این تیم رخ داد.
مهاجم ملی پوش ایرانی در فصل گذشته به 
صورت قرضی راهی زوریا اوکراین شد و عملکرد 
درخشــانی با این تیم داشــت. صیادمنش با 
اتمام قرارداد قرضــی اش به این تیم ترکیه ای 
برگشته و باید دید سرمربی جدید فنرباغچه 

چه تصمیمی درباره مهاجم ایرانی می گیرد.

تیــم ملــی فوتســال ایران در دومیــن دیدار 
تدارکاتی خود برابر ایتالیا شکست خورد.

به گــزارش مهر، تیم ملی فوتســال ایران در 
دومین بــازی تدارکاتی خــود برابر ایتالیا به 

میدان رفت.
در این مسابقه که از ساعت ۱۹:۳۰ در شهر 
سالسوماجوره ایتالیا آغاز شد، تیم میزبان 

با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد.
هر سه گل ایران را ســعید احمدعباسی به 

ثمر رساند.
ایران در نخســتین بازی با ایتالیا توانســت 
بــا نتیجــه ۶ بــر ۴ میزبان خــود را شکســت 

بدهد.
ایتالیــا خــود را آمــاده مســابقات قهرمانــی 
کــه در ســال ۲۰۲۲ برگــزار  اروپــا می کنــد 
می شــود. دیدار با ایــران، آخرین مســابقه 

تدارکاتی ایتالیا قبل از یورو بود.

کاشانی  قهرمانی ورزشکار 
در مسابقات جهانی 

پرس سینه

اعالم نام و حکم دو ورزشکار دوپینگی
نام یک دوپینگی 

محرمانه ماند

آینده صیادمنش 
در فنرباغچه پیچیده شد

در دومین بازی دوستانه؛ 

تیم ملی فوتسال ایران 
برابر ایتالیا شکست خورد

ســرمربی تیــم بســکتبال ذوب آهــن گفــت: در دور 
برگشت تیم ها هماهنگ تر شدند، بازیکن خارجی 
جــذب کردنــد و تکمیل شــدند که رقابت ســختی 

پیش رو داریم.
فرزاد کوهیان در رابطه با بازی های عقب افتاده این تیم به خاطر مبتال 
شــدن بازیکنان به کرونا و وضعیت بازیکنان ذوب آهــن، اظهار کرد: 
فدراسیون باید بررســی کند و برنامه دهد که ســه بازی عقب افتاده 
را در چــه زمان هایی انجام دهیم و شــرایط جســمانی بازیکنان بهتر 

شده است.
وی با بیان اینکه در بازی با نیروی زمینی مقداری ناهماهنگ بودیم ولی 
در کوارتر دوم و سوم بهتر شدیم، تصریح کرد: تیم نیروی زمینی نسبت 
به دور رفت هماهنگ تر شده است و با توجه به بازی های قبلی این تیم 
می دانستیم بازی راحتی نداریم. در مواقعی توپ های ما وارد سبد حریف 

شد و با اختالفی که ایجاد کردیم، توانستیم برنده بازی باشیم.
ســرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن در خصوص بازی نکردن ارســالن 

کاظمی مقابل نیــروی زمینی، خاطر نشــان کرد: فشــار روی بازیکنان 
زیاد است، ارسالن کاظمی و سجاد مشایخی هم از مسابقات تیم ملی 
برگشتند که سعی کردیم در بازی با نیروی زمینی به این دو نفر بیشتر 

استراحت دهیم.
کوهیان با اشاره به اینکه در کوارتر چهارم به جوانان بازی دادیم، گفت: 
بازیکنان جوان تیم خوب بازی کردند ولی مورد رضایت کادر فنی نبود 

زیرا باید بهتر از این بازی کنند و تمرکز بیشتری برای مسابقه بگذارند تا در 
کار تیمی عملکرد بهتری داشته باشند.

وی در رابطه با وضعیت سهراب نژاد، اظهار کرد: سهراب نژاد تمرینات را 
شروع کرده و آماده است ولی به خاطر اینکه مطمئن شوم شرایط خوبی 
دارد، طبق صحبتی که با این بازیکن داشتم قرار شد فرصت استراحت 

بیشتری به او بدهیم.
سرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن در خصوص دور برگشت مسابقات 
لیگ برتر بســکتبال، تصریح کــرد: در دور برگشــت تیم ها هماهنگ تر 
شدند، بازیکن خارجی جذب کردند و تکمیل شدند که رقابت سختی 

پیش رو داریم.
به گزارش ایمنا، تیم بسکتبال ذوب آهن به دلیل ابتالی چند بازیکن 
خود به کرونا در آغاز دور برگشت لیگ برتر بسکتبال نتوانست بازی های 
خــود را مقابل تیم هــای خانــه بســکتبال خوزســتان، مس کرمــان و 
شــهرداری گــرگان برگــزار کنــد کــه فدراســیون اخیــرا زمــان بازی های 

معوقه این تیم را اعالم کرده است.

کوهیان: در دور برگشت رقابت ها سخت تر است

خبر

برگزیدگان جشنواره دو ومیدانی جوانه های اصفهان معرفی شدند.
رئیس هیأت دو و میدانی استان گفت:در جشنواره دو و میدانی جوانه ها ۱۴۵ ورزشکار دختر 
و پسر در رده های سنی پایه با رویکرد کشف استعداد های برتر دو و میدانی در ۶ ماده برای 

دختران و پسران ۱۰ تا ۱۲ در اصفهان با هم رقابت کردند.
محمدرضا برکت افزود: در این جشنواره که با همکاری هیأت دو و میدانی استان اصفهان و معاونت ورزشی 
تفریحی شهرداری اصفهان برگزار شد ۷۵ نفر پسر و ۷۰ نفر دختر در ماده های ۶۰ متر، ۶۰ متر با مانع، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ 

متر، پرش طول و پرتاب توپ سافتبال با هم به رقابت کردند.

وی گفت: در این جشنواره در بخش پسران در ماده ۶۰ متر با مانع ارین مهدوی، در ماده ۶۰ متر و ماده پرش طول 
محمد حسین کدخدایی، ماده ۴۰۰ متر شهاب شریف یلمه، ماده ۸۰۰ متر امیررضا احمدی و در ماده پرتاب توپ 

سافت بال محمد مهدی رضایی مقام های اول را کسب کردند.
برکت افزود: در بخش دختران هم در ماده ۶۰ متر با مانع مهدیس عربیان، ماده ۶۰ متر

ماده ۴۰۰ متر ماده ۴۰۰ متر، ماده ۸۰۰ متر فاطمه آورند، ماده پرش طول نرجس یاوری و ماده پرتاب توپ سافت 
بال آال جرست رتبه های برتر این رقابت ها را بدست آوردند.

در پایان مسابقات به این نفرات برتر حکم، مدال و جوایزی اهدا شد.

معرفی برگزیدگان جشنواره دو ومیدانی جوانه های اصفهان

خبر
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
شماره آگهی: ۱۴۰۰۰۳۹۰۲۱۴۱۰۰۰۰۵۱، تاریخ آگهی: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ شماره 
پرونده: ۱۴۰۰۰۴۰۰۲۰۰۴۰۰۰۰۷۴، آگهی مزایده پرونده اجرایی شماره بایگانی: 
۱۴۰۰۰۰۴۳۷، مورد مزایده عبارت است از ششدانگ پالک ثبتی شماره ۳۴۳۸۵ فرعی از 
۴۰۶ اصلی )سی و چهار هزار و سیصد و هشتاد و پنج فرعی از چهارصد و شش اصلی( واقع 
در بخش ۱۶ ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان ششدانگ به مساحت 
۱۲۲/۴۸ مترمربع مشخصات مالکیت: مالکیت نینوس راشا فرزند یوآ شماره شناسنامه 
۱۵۹۰ تاریخ تولد ۱۳۴۴/۰۹/۲۶ صادره از اصفهان دارای شماره ملی ۱۲۸۴۶۵۹۱۱۹ 
بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۲۸۰۸۳۹ 
سری د سال ۹۷ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۳۵۰۰۷۴۰۴ ثبت و صادر 
گردیده است. مشخصات ملک: به شماره ۳۴۳۸۵ فرعی از ۴۰۶ اصلی مفروز و مجزا شده از 
۳۴۰۹۷ فرعی از اصلی مذکور به مساحت ۱۲۲.۴۸ مترمربع به حدود شماال: در سه قسمت 
که قسمت دوم آن غربی است بطول های )۲/۵۲( دو متر و پنجاه و دو سانتیمتر، )۰/۱۸( 
هجده سانتیمتر )۵/۶۶( پنج متر و شصت و شش سانتیمتر، اول نیم دیوار جلوی بالکن، 
دوم دیواریست، سوم دیوار و پنجره است، اول تا سوم به فضای معبر شرقا: در دو قسمت 
بطول های )۰/۹۰( نود سانتیمتر )۱۴/۳۳( چهارده متر و سی و سه سانتیمتر، اول و دوم 
دیواریست، اول به فضای معبر دوم به فضای ملک مجاور شماره ۷۱۴ فرعی از شماره ۳۰۱ 
اصلی جنوبا: در سه قسمت بطول های )۳/۲۰( سه متر و بیست سانتیمتر )۱/۶۹( یک متر 
و شصت و نه سانتیمتر )۳/۱۰( سه متر و ده سانتیمتر اول نیم دیوار، دوم دیوارو پنجره است، 
سوم دیواریست، اول و دوم به نورگیر مشاعی سوم به راپله و آسانسور مشاعی غربا: در یازده 
قسمت که قسمتهای دوم و هشتم آن شمالی، قسمت های چهارم و دهم آن جنوبی است 
بطول های )۴/۹۶( چهار متر و نود شش سانتیمتر )۱/۲۲( یک متر و بیست و دو سانتیمتر 
)۱/۵۰( یک متر و پنجاه سانتیمتر )۰/۴۱( چهل و یک سانتیمتر )۱/۳۰( یک متر و سی 
سانتیمتر )۰/۵۰( پنجاه سانتیمتر )۱/۱۷( یک متر و هفده سانتیمتر )۱/۰۲( یک متر و 
دو سانتیمتر )۰/۸۰( هشتاد سانتیمتر )۰/۵۰( پنجاه سانتیمتر )۵/۱۹( پنج متر و نوزده 

سانتیمتر، اول و دوم دیواریست، سوم درب و دیوار است، چهارم و پنجم دیواریست، ششم 
و هفتم دیواریست مشترک، هشتم تا دهم دیواریست، یازدهم دیواریست مشترک اول تا 
پنجم به راه پله و آسانسور مشاعی ششم و هفتم به آپارتمان قطعه ۱۹ هشتم تا دهم به داکت 
یازدهم به آپارتمان قطعه ۱۹ مشخصات منضمات ملک: انباری به مساحت ۲.۷۵ به حدود 
اربعه شماال بطول )۱/۹۰( یک متر و نود سانتیمتر، دیواریست به فضای معبر شرقا بطول 
)۱/۴۵( یک متر و چهل و پنج سانتیمتر، درب و دیواریست است به محوطه پارکینگ جنوبا: 
بطول )۱/۹۰( یک متر و نود سانتیمتر، دیواریست مشترک به انباری قطعه ۲۷ غربا: بطول 
)۱/۴۵( یک متر و چهل و پنج سانتیمتر دیواریست مشترک به انباری قطعه ۲۵ و پارکینگ به 
مساحت ۱۰.۷۵ به حدود اربعه: شماال: بطول )۲/۱۵( دو متر و پانزده سانتیمتر خط فرضی 
به محوطه مشاعی است شرقا: بطول )۵/۰۰( پنج متر، خط فرضی به محوطه مشاعی است، 
جنوبا بطول )۲/۱۵( دو متر و پانزده سانتیمتر خط فرضی به محوطه مشاعی است، غربا 
بطول )۵/۰۰( پنج متر خط فرضی به محوطه مشاعی است. محدودیت: یک مورد بازداشت 
دائم: بموجب دستور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۹۰۰۱۴۴۷۵۲۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ صادره 
از شعبه اجرای و نیز ششدانگ پالک مذکور به موجب سند رهنی شماره ۴۷۵۷۹ مورخ 
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۱ شهر اصفهان استان اصفهان که به نفع 
پیمان خردپیشه به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۲ ماه در رهن است. مورد مزایده 
ششدانگ: طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک واقع در آدرس شاهین شهر خیابان 
انوری انتهای ۸ و ۹ غربی مجتمع مسکونی انوری بلوک B طبقه اول مشخصات و موقعیت 
ملک موضوع کارشناسی: عبارتست از بصورت یک واحد مسکونی در طبقه اول بصورت 
دوخوابه، دیوارها پالستر، گچ و رنگ روغنی، پنجره ها پروفیل، دربهای داخلی چوبی و کف 
سرامیک، آشپزخانه اوپن با کابینت MDF سیستم گرمایش پکیج و سیستم برودتی کولر آبی، 
دارای انشعابات آب و گاز مشترک و برق و تلفن اختصاصی سند مالکیت تک برگی به شماره 
سریال ۹۷/د۲۸۰۸۳۹ در دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۳۵۰۰۷۴۰۴ اداره ثبت اسناد 
شاهین شهر صادر شده است. ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره ۳۴۳۸۵ فرعی از 
۴۰۶ اصلی قطعه ۲۰ تفکیکی مجزی شده از ۳۴۰۹۷ فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۶ ثبت 

به مساحت ۱۲۲/۴۸ مترمربع واقع در طبقه یک که ۸/۱۴ مترمربع آن تراس مسقف در دو 
قسمت و ۵/۲۴ مترمربع آن پیشرفتگی است به انضمام انباری قطعه ۲۶ تفکیکی به مساحت 
۲/۷۵ مترمربع واقع در زیرزمین یک به انضمام پارکینگ قطعه ۲۶ تفکیکی به مساحت 
۱۰/۷۵ مترمربع واقع در زیرزمین یک با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات 
طبق قانون تملک آپارتمان ها و حدود اربعه طبق سند مالکیت و شش دانگ به نام نینوس 
راشا فرزند یوآ سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و باتوجه به موارد فوق الذکر و موقعیت محل و با 
درنظرگرفتن مساحت و نوع بنا و مصالح به کار رفته شده و نوع کاربری و قدمت و کلیه عوامل که 
در تعیین قیمت موثر می باشد ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور به مبلغ ۱۱/۶۳۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال )یازده میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون ریال( در زمان بازدید ارزیابی برآورد و اعالم 
می گردد.  بنابر اعالم بستانکار دارای فاقد بیمه می باشد که از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه 
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در واحد اجرای اسناد رسمی شاهین شهر واقع در شاهین خیابان مدرس 
به مزایده گذارده می شود. مزایده برای ششدانگ پالک ثبتی شماره ۴۰۶/۳۴۳۸۵ )سی و 
چهار هزار و سیصد و هشتاد و پنج فرعی از چهارصد و شش اصلی( واقع در بخش ۱۶ شاهین 
شهر از مبلغ ۱۱/۶۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یازده میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون ریال( 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
درصورتی که مورد مزایده دارای آنها با شد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض  شهرداری وغیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه سیمای شهر 
چاپ اصفهان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ درج و منتشر می گردد و درصورت تعطیلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضیحا شرکت در جلسه مزایده بعنوان خریدار منوط به پرداخت 
۱۰ درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلسه مزایده به همراه تقاضای کتبی و ارایه کارت شناسایی معتبر الزامی بوده و برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 

ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند، ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. دراین 
صورت مورد مزایده به بستانکار واگذار می گردد. مسوول واحد اجرای اسناد رسمی شاهین 

شهر - ۱۲۴۱۹۸۸ / م الف

آگهی

مهم ترین بیماری های گوارشی کودکان چیست؟
هرگونه اختالل در عملکرد دستگاه 
گــوارش در اطفــال، می توانــد بــر 
روی رشــد آن هــا تأثیرگــذار باشــد. 
بنابراین این بخش از سالمت کودکان نیازمند توجه ویژه 
گر نوزاد یا کودک شما عالئم زیر را داشته باشد،  است. ا
ممکن است به یک بیماری دستگاه گوارش دچار شده 
باشد؛ عالئمی مانند: دل درد، حالت تهوع، استفراغ، 
اسهال، یبوست، نفخ در شکم، خون ریزی و مشکالت 
اشــتها. در ادامه ی این مطلب قصد داریم تا شــما را با 

مهم ترین مشکالت و بیماری های کودکان آشنا کنیم.
          عالئم اختالالت گوارشی در کودکان

بسیاری از والدین ممکن است عبارت "دلم درد می کند" 
گر کودک شما  را بارها از کودکان خود شنیده باشند. اما ا
بیشتر اوقات از مشــکالت معده خود شکایت داشته 
باشــد، او ممکن اســت به یک اختالل گوارشــی مبتال 
باشد. این وضعیت ممکن است علل مختلفی داشته 
باشــد اما اغلب اختالالت گوارشــی در کــودکان عالئم 

مشابهی را ظاهر می کنند. این عالئم عبارتند از:
- تهوع

- درد معده
- اسهال

- استفراغ
- دهیدراتاسیون )ناشی از اسهال استفراغ(

گر کودک اغلب عالئم باال را داشــته باشــد، ســریعا به  ا
متخصص اطفال مراجعه کنید. تشخیص علت عالئم 
گوارشی، راهکارهایی را برای راحتی بیشتر کودک ارائه 

می دهد.
          اختالالت دستگاه گوارش کودکان

طیف گســترده ای از بیماری های گوارشــی ســالمت 
اطفال را تهدید می کند، بیماری هایی مانند:

ک: این بیماری، یک بیماری طوالنی  ۱. بیماری سلیا
مدت اســت که بــر روی روده کوچک تأثیر می گــذارد. 
ک به گلوتــن موجــود در مواد  شــخص مبتال به ســلیا
غذایــی مانند انــواع نــان حساســیت دارد و دســتگاه 
گوارش وی توان هضم آن را نخواهد داشت. این بیمار 
زمانی که در معرض مصرف گلوتن قرار می گیرد، توانایی 
جذب مواد غذایــی را از دســت داده و رشــد او متوقف 
می شود. مهم ترین درمان این بیماری، استفاده از مواد 

غذایی بدون گلوتن است.
۲. کولیت: یک بیمــاری التهابی کولون یــا روده بزرگ 
اســت که مشــکالتی مانند خونریزی و اســهال ایجاد 
می کند. این بیماری مزمن اســت و درمان قطعی جز 

برداشتن روده بزرگ برای آن وجود ندارد.
۳. بیماری کرون: بیماری کرون یک بیماری طوالنی 
مــدت )مزمــن( و یکــی از انــواع بیماری هــای التهابی 
دســتگاه گــوارش اســت. ممکــن اســت دربرهه های 
مختلــف زندگی کــودک بیاید و بــرود. در بیشــتر موارد 
روی روده کوچک علی الخصوص قسمت تحتانی به 
نام ایلئوم تأثیر می گــذارد. در بعضی مــوارد، روده های 
کوچک و بــزرگ هــر دو بــه آن مبتال می شــوند. بعضی 
اوقات ممکن است التهاب بر کل دستگاه گوارش تأثیر 
بگذارد. این شــامل دهان، مری، معده، قسمت اول 

روده کوچک )اثنی عشر(و آپاندیس است.

۴. بیمــاری مــری: بیمــاری التهابــی مــری، در اثــر 
کس، عفونت های مری و مصرف برخی داروها در  رفال
کودکان ایجاد می شود و در صورت عدم توجه و درمان 
می تواند موجب عدم تحرک مری و تنگ شدن آن و در 

نتیجه سرطان مری شود.
۵. حساســیت غذایی: نزدیک به ۵ درصــد از کودکان 
زیر ۵ سال نوعی از حساسیت غذایی را تجربه می کنند.

۶. بیماری های کیسه صفرا: بیماری هایی نظیر سنگ 
کیسه صفرا، سنگ در مجاری کیسه و عفونت کیسه 

صفرا برخی کودکان را تهدید می کند.
۷. گاستروپارزی: کودکان مبتال به این بیماری، دچار 
ضعف در ماهیچه های معده هستند و غذا را به سختی 
هضم می کنند و یا اصال هضم نمی کنند. در این شرایط 
کودک همواره احساس سیری می کند و دچار استفراغ 

می شود.
کس معده: بازگشــت مواد  GERD .۸ یا بیماری ریفال
کس  غذایی از معده به مری به همراه اسید معده را رفال
کس به دالیل مختلفی اتفاق می افتد که  می گویند. رفال

یکی از آن ها ضعف در دریچه ی معده است.
۹. بیمــاری هیرشــپرونگ: بیمــاری هیرشــپرونگ 
)HIRSH-sproongz( بیمــاری اســت کــه بــر روده 
بزرگ تأثیر می گذارد و در عبور مدفوع مشکالتی ایجاد 
می کند. این بیماری در بدو تولد )مادرزادی( به دلیل از 
دست رفتن سلول های عصبی در عضالت روده بزرگ 

کودک وجود دارد.
۱۰. ســندرم روده تحریک پذیر: ســندرم روده تحریک 
پذیر )IBS( نوعی اختالل مزمن است که باعث آزار و درد 
گرچه عالئم به وضوح وجود  در شکم و روده می شود. ا
دارد، وقتی روده از نظر بصری و زیر میکروسکوپ مورد 
بررسی قرار می گیرد، هیچ مدرکی مبنی بر آسیب بافت 
وجود ندارد. عالئم شامل: نفخ، گرفتگی، اسهال مزمن 
یا متناوب، یبوســت مزمن یا متناوب، فوریت با دفع 
مدفوع، احســاس ناقص دفــع مدفوع، عبــور مخاط 

در مدفوع. تشخیص این بیماری کمی دشوار است.
۱۱. شبه انسداد روده: انسداد مزمن روده )CIP( نوعی 

اختــالل نادر اســت کــه در آن مشــکالت عصبــی روده 
یا ماهیچه ها مانــع از حرکت مــواد غذایــی، مایعات و 
هــوا از طریق معــده و روده ها می شــود. کــودک عالئم 
گرچه هیچ انســداد  انســداد روده را تجربــه می کنــد، ا
جسمی واقعی وجود ندارد. با گذشت زمان، کودکان 
مبتال به CIP ممکن است دچار ســو تغذیه شوند زیرا 
دســتگاه گــوارش آنها قــادر بــه جــذب مــواد غذایی و 

دریافت مواد غذایی نیست.
۱۲. بیمــاری کبــد: بیماری های کبد شــامل بیماری 

کرونیک کبد، انواع هپاتیت، کبد چرب و زردی است.
۱۳. بیماری پانکراتیک: شامل بیماری های پانکراتیک 
حاد و مزمن و اختالالت ارثی می شود. پانکراتیت التهاب 
لوزالمعده است. لوزالمعده آنزیم های گوارشی را در روده 
کوچک ترشح می کند تا به هضم چربی ها، پروتئین ها و 
کربوهیدرات های موجود در مواد غذایی کمک کند. 
گون هورمون ها  لوزالمعده همچنین انسولین و گلوکا
را در جریان خــون رها می کند. این هورمون ها به بدن 
کمک می کنند تا از گلوکــز مورد نیاز بــدن برای مصرف 
انرژی استفاده کند. به طور معمول، آنزیم های گوارشی 
گر این  تا رسیدن به روده کوچک، فعال نمی شوند. اما ا
آنزیم ها در داخل لوزالمعده فعال شوند، شروع به هضم 
خود لوزالمعــده می کنند و ایجاد التهــاب و پانکراتیت 

می کنند.
۱۴. زخــم معــده: زخم هــا بــه داخــل معــده یــا اثنــی 
عشــر )قســمت اول روده کوچــک( نفــوذ می کننــد و 
هنگامی ایجاد می شوند که مکانیســم های دفاعی و 
ترمیم طبیعی پوشش معده یا اثنی عشر ضعیف شده و 

باعث می شود که این الیه از اسید معده آسیب ببیند.
۱۵. پولیپ: پولیپ، بافت اضافه در الیــه روده بزرگ یا 
روده کوچک و گاهی معده است. پولیپ ممکن است 
مانند قارچ با ســاقه باریک متصل به دیواره دستگاه 
گوارش به نظر برســد، یا ممکــن اســت در برابــر دیواره 
دســتگاه گوارش صــاف باشــد. دو نوع خــوش خیم و 

بدخیم از این بیماری وجود دارد.
۱۶. سندرم روده کوتاه: سندرم روده کوتاه هنگامی رخ 

می دهد که بدن مایعات و مواد مغذی کافی را جذب 
نکند زیــرا بخشــی از روده کوچک از بین رفته اســت یا 
درست کار نمی کند. دالیل مختلفی از جمله مشکل 

مادرزادی برای این سندروم وجود دارد.
          نکاتی برای والدین

          پرهیز از خوردن بیش از حد
کودکان این منطق را ندارند که چه مقدار مواد غذایی 
مناســب اســت، پس بر عهده پــدر و مادر اســت که به 
آنها نشــان دهنــد چه انــدازه بایــد بخورنــد. پرخوری 
فشار بسیاری بر دستگاه گوارش قرار می دهد و باید از 
آن اجتناب شــود. هنگامی که بیش از حد غذا خورده 
می شــود، توانایی بدن بــرای تجزیه درســت و جذب 
مواد مغذی مشکل می شود. از آنجا که والدین کنترل 
آماده سازی و سرو مواد غذایی را در دست دارند، توصیه 
می شــود بخش هــای کوچک تــری در بشــقاب ســرو 
کنند و اضافی آن را در آشــپزخانه نگه دارنــد تا کودکان 

پرخوری نکنند.
          آب دور از وعده های غذایی مصرف شود

بــرای خــوردن  کــودکان هنگامی کــه  از  بســیاری 
می نشینند، انتظار نوشیدن چیزی دارند. این ترکیب 
غــذا و مایعــات می توانــد به هضــم کندتر منجر شــود 
چون مایع گوارشی توسط مایعات مصرف شده رقیق 
می گردد. بهترین کار این است که مقدار مایعات را در 
زمان صرف غذا به حداقل برسانید. کودکان آب خود را 
قبل از غذا بنوشند - تا ۱۵ دقیقه قبل و یا در حدود ۳۰ تا 

۴۵ دقیقه بعد از غذا.
          غذاهای فرآوری شده حذف شود

در حقیقت همه غذاهای بسته بندی و آماده، باید از 
رژیم غذایی کودکان دارای مشــکالت گوارشی حذف 
شــود. این غذاها حــاوی بســیاری از مــواد مضر مانند 
چربی های ترانس و مواد نگهدارنده هستند که می تواند 
با هضم تداخل داشته باشد. کودکان دارای مشکالت 
گوارشــی باید به مصــرف غذاهای طبیعــی و کامل که 
بدن می شناســد و به آســانی می تواند اســتفاده کند 

روی آورند.

کودکان
متخصص بیماری های مغز و اعصاب گفت: مصرف 
انواع مــواد مخــدر، قلیــان و برخــی دارو هــای بدن 
سازی باعث بروز بیماری »آرسی وی اس« و سکته 
مغزی می شود. بابک زمانی، استاد بیماری های 
مغز و اعصاب در پاسخ به این پرسش که »آیا مصرف 
مواد مخــدر باعث بروز ســکته مغزی می شــود؟«، 
گفت:بیماری »آر ســی وی اس« باعث تنگ شدن 
رگ های مغز به شکل موقت و سردرد شدید می شود 
که علت مهم این بیماری مصرف مواد مخدر است.

وی با اشــاره به بروز سردرد شــدید در اثر ابتال به این 
بیماری، ادامه داد: چیزی که می تواند این بیماری 
را همراه با سکته مغزی ایجاد کند مصرف قلیان است 

کنون در کشور خیلی رایج است. که ا
اســتاد بیماری هــای مغــز و اعصــاب افزود:برخــی 
دارو های بدن سازی نیز سبب سکته مغزی و بروز 

بیماری آر سی وی اس می شوند.

مطالعــات نشــان می دهــد داروهایــی کــه بــرای 
درمان ایــدز و اچ آی وی تولید شــده اند، می توانند 
برای بیمارانی که شایع ترین نوع تومور اولیه مغزی 
دارند، امیدوارکننده باشند. این پیشرفت قابل توجه 
است زیرا داروهای ضد رتروویروسی را می توان برای 
بیماران مبتال به مننژیوم و تومورهای مغزی نوروم 

کوستیک تجویز کرد. آ
رویکردهای موثرتری مورد نیاز است زیرا گزینه های 
درمانی بسیار کمی برای این انواع تومور وجود دارد 

که اغلب پس از جراحی و رادیوتراپی بازمی گردند.
مننژیوم شایع ترین شــکل تومور اولیه مغز است. 
اغلــب بــا درجــه پاییــن، می توانــد در طــول زمــان 
سرطانی شود و از ســلول های واقع در مننژها که از 

مغز و نخاع محافظت می کنند، ایجاد می شود.
کوستیک نوع متفاوتی از تومور مغزی با درجه  نوروم آ

پایین یا غیرسرطانی است که در سلول های محافظ 
عصب به نام سلول های شوان ایجاد می شود. هر 
دو تومور ممکن است به طور خود به خود، معموال 
در بزرگسالی، یا در بیماری ارثی نوروفیبروماتوز نوع 
NF۲( ۲( در دوران کودکــی / اوایــل نوجوانی ایجاد 

شوند.
محققان مرکز تحقیقات تومور مغزی در دانشــگاه 
پلیموث انگلیــس قبال نشــان داده بودنــد که یک 
سرکوب کننده تومور به نام مرلین در ایجاد مننژیوم، 
کوستیک و تومورهای اپاندیموم نقش دارد.  نوروم آ
ژن های ســرکوبگر تومور با کنترل تقســیم یا ترمیم 
نقایص در DNA نقش مهمی در سلول های طبیعی 
دارنــد. با این حال، زمانی که ســرکوب کننده های 
تومور به درستی کار نکنند یا وجود نداشته باشند، 
سلول ها می توانند خارج از کنترل رشد کنند و منجر 

به سرطان شوند.
در مطالعه اخیر، دکتر »سیلویا آمون«، محقق ارشد، 
و همکارش، دکتر »رابرت بلشاو«، نقش بخش های 

خاصی از DNA را در ایجاد تومور بررسی کردند.
به گفتــه محققــان، داروهــای مهارکننــده پروتئاز 
رتروویروسی ریتوناویر، آتازاناویر و لوپیناویر که قبال 
برای استفاده در درمان HIV/AIDS تأیید شده اند 

نقش حیاتی در درمان تومورهای مغزی دارند.

ســالمندان بــا گنجانــدن یــک پرتقــال در برنامــه 
غذایی روزانه، می تواننــد از خواص متعدد و مفید 
آن بهره مند شوند. ویتامین ث )C( با کاهش خطر 
ابتال به آب مروارید، تقویت عروق خونی چشــمی و 
کند کردن پیشرفت پیرچشمی، به تقویت بینایی 
کمک می کند. همچنین باعث می شود در شرایطی 

با نور کم، بهتر ببینیم.
مرکباتــی مثــل پرتقــال، لیموشــیرین و نارنگــی از 

میوه های مناسب فصول سرد هستند
          پیشگیری از بروز انواع سکته

مصرف ترکیبی که در مرکباتی مانند پرتقال و گریپ 
فــروت یافــت می شــود، جلــوی انقبــاض عــروق را 
می گیرد و به طور قابل توجهی خطر سکته مغزی و 
قلبی را کاهش می دهد. سکته زمانی اتفاق می افتد 

که رگ های خونی دچار انسداد می شوند.
          کنترل کردن اشتها

پرتقال منبع خوبی از فیبرهاست که به عادی سازی 
حــرکات روده کمــک می کند، ســطح کلســترول را 
کاهش می دهد، قند خون را کنترل، سالمت روده 
را حفظ، هضم را کند و به دستیابی به وزن مناسب 

کمک می کند.
          میوه ای علیه سرطان

فیبر غذایی به طور چشمگیری خطر ابتال به سرطان 
روده بــزرگ را کاهش می دهد، مصــرف روزانه انواع 
میوه ها و سبزی ها، خطر ابتال به سرطان ریه، معده، 

دهان، حلق، حنجره و مری را کاهش می دهند.
          ترمیم بدن

ویتامین ث موجود در پرتقال به بهبود سریع زخم ها 
و حفــظ ســالمت اســتخوان ها و دندان هــا کمک 
می کنــد. همچنین بــه ترمیم پوســت، غضــروف، 
رباط هــا، تاندون هــا، رگ هــای خونــی و... یــاری 

می رساند.

کنندگان قلیان!  کمین مصرف  ک در  بیماری وحشتنا

یافته محققان انگلیسی؛

داروهای HIV برای درمان تومورهای مغزی موثرند

شگفتی های مصرف روزانه یک پرتقال برای سالمندان 

دانستنیها

پژوهش

سالمندان

پس از پرخوری چه باید کرد؟ سالی یک بار 
خوردن غذای پرکالری تاثیری بر وزن کلی یا 
وضعیت سالمتی شما نخواهد داشت. اما 
دل درد مشــکلی اســت که بعد از پرخوری 

باید آن را بپذیرید.
دل درد پرخوری یکی از انواع دل درد است 
که بسیاری از ما دچار آن می شویم. به این 
دل درد رودل هــم گفتــه می شــود. خــب 
اولیــن نکته ای کــه باید در نظــر بگیرید این 
اســت کــه در مهمانــی یــا منــزل در مصرف 
کی خاصی زیادی روی نکنید.  غذا یا خورا

          عرق نعناع،معجزه  درمان دل درد
یکی از بهتریــن راه ها برای درمــان دل درد 
پرخــوری اســتفاده از عرق نعناع اســت. در 
هنگام دل درد عرق نعناع را با کمی آب قند 
یا نبــات میــل کنیــد. همچنیــن می توانید 
نعنــاع خشــک یــا تــازه را بــا آب بجوشــانید 
و از ایــن دمنــوش میل کنیــد. یکــی دیگر از 
گزینه ها آدامس نعنایی اســت کــه بی تاثیر 

نخواهد بود.
          ترخون، دوست دار معده

معــده  و دردهــای  رفــع دل درد  بــرای 
می توانید از ترخون استفاده کنید. سبزی 
ترخون در کنار فواید زیادی که دارد، معده 

را هم تقویت می کند.
          معجون آرامبخش

شما می توانید با استفاده از مخلوط نعناع، 
گل بابونــه، رازیانــه، ریشــه شــیرین  بیــان و 
ریشــه گل  ختمی یــک معجــون آرامبخش 

تهیه کنید و دل درد تان را تسکین دهید.
برای تهیه این معجون باید ۲۵۰ گرم نعناع، 
۲۵۰گرم گل بابونه، ۱۰۰گــرم رازیانه، ۲۰۰گرم 
ریشه شیرین بیان و ۲۰۰گرم ریشه ختمی را 
در یــک لیــوان آب جــوش بریزیــد. ســپس 
حــدود نیــم ســاعت صبر کنیــد تــا معجون 
دم بکشد. حال این معجون را صاف کرده 
و نیم ســاعت قبل از صبحانه و نیم ساعت 

قبل از شام یک استکان از آن را بنوشید.
          زیره سیاه و سبز برای کاهش نفخ شکم

زیــره ســیاه و ســبز بــرای درمــان دل درد 
پرخوری و کاهش نفخ معده بسیار مناسب 
گیــاه به صــورت  اســت. می تــوان از ایــن 

پودرشده بعد از غذا استفاده کرد.
          زنجبیل، گرم کننده معده

برای درمان دل دردتان مقدار کمی از پودر 
زنجبیل را در آب جوش بریزید و ســپس آن 
را با خرما یا نبات بنوشید. این دمنوش درد 
شــما را به خوبی کاهش خواهد داد. البته 
درخصوص رفــع دل درد کــودکان مخلوط 

آب و آبلیمو و عسل پیشنهاد می شود.
          دارچین

شــما می توانیــد بــرای درمــان دل درد از 
برای اینــکار  کنیــد.  اســتفاده  دارچیــن 
کافی است نصف قاشق غذاخوری دارچین 
را دم کرده و میل کنید. این کار کم کم درد 

شما را تسکین می دهد.

پرخوری

نسخه درمان دل درد 
پر خوری

گر برخی اوقات از تورم و ناراحتی در ناحیه شکم رنج  ا
می بریــد باید بدانیــد تنهــا نیســتید. در این جا چند 

دمنوش گیاهی برای کاهش نفخ معرفی می شوند.
          نعناع تند

در طب سنتی نعناع به طور گسترده ای برای کمک به تسکین مشکالت 
گوارشی شناخته شده است. این گیاه طعم خنک و با طراوتی دارد. عالوه 
بر این، کپسول روغن نعناع نیز درد شکمی، نفخ و سایر عالئم گوارشی را 

کاهش می دهد. چای نعناع نیز بسیار مفید است.
          فرنجمشک

گیاه فرنجمشــک با رایحه و طعم لیمــو همراه اســت و از خانــواده نعناع 
محسوب می شود. فرنجمشک مشکالت گوارشی خفیف از جمله نفخ 

و گاز را بر اساس استفاده سنتی از بین می برد.

گوش           خارا
گوش به عنوان یک گیاه برگ دار و ســبز رنــگ طعم تلخی به چای  خارا
می بخشــد، اما می توان برای کاهش تلخی آن از آب لیموترش و عســل 

کمک گرفت.
          زنجبیل

چای زنجبیل از ریشه های ضخیم گیاه Zingiber officinale تهیه می شود 
و از زمان های قدیم برای بیماری های مربوط به معده استفاده می شده 
اســت. مطالعات نشــان می دهد مصرف یک تا یک و نیم گرم کپسول 
زنجبیل در دوزهای تقسیم شده حالت تهوع را تسکین می دهد. عالوه 
بر این، مکمل های زنجبیل تخلیه معده را تسریع کرده، ناراحتی های 

گوارشی را تسکین داده و گرفتگی روده، نفخ و گاز را کاهش می دهند.
          دمنوش  رازیانه

از دانه های رازیانه برای تهیه چای با طعم مشابه شیرین بیان استفاده 
می شود. رازیانه به طور سنتی برای درمان اختالالت گوارشی از جمله درد 

شکم، نفخ، گاز و یبوست استفاده می شود.

بهترین دمنوش های ضد نفخ را بشناسید

معده

گهی تغییرات  آ
شــرکت حمــل و نقــل بیــن المللــی شــایان راه ترابــر بــا مســئولیت محــدود بــه 
ــتناد صورتجلســه  ــه اس ــی 1۰1۰21۳79۰9 ب شــماره ثبــت ۵9122 و شناســه مل
مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1۴۰۰/۰8/2۵ و نامــه 21/۶۰۰7۶ مــورخ 
1۴۰۰/9/1۳ اداره حمــل و نقــل جــاده ای تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : طبــق 
ســند صلــح حقــوق شــماره ۴9982 دفترخانــه اســناد رسمی شــماره ۳۰9 
خــورزوق مــورخ 1۴۰۰/۰7/2۵ علــی تیــو دارنــده 2۵۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه 
کــه تمــام ســهم الشــرکه خــود را بــه امیرحســین محمدعلیــان عمــادی کدملی 
ــا  ــد ب ــل نگردی ــری حاص ــرکت تغیی ــرمایه ش ــود و در س ــذار نم گ ۵1۰۰219۰۵1 وا
عنایــت بــه انتقــال حاصل شــده اســامی ومیزان ســهم الشــرکه هریک به شــرح 
ذیــل می باشــد: زهــرا عباســیان خرزوقــی ۵11۰7۳8۶۰2 دارنــده 7۵۰۰۰۰ ریــال 
سهم الشرکه و مریم محمد علیان عمادی ۵1۰۰۰۳9۰8۶ دارنده 7۵۰۰۰۰ ریال 
ســهم الشــرکه و علیرضا محمدعلیان عمــادی ۵11۰۴82179 دارنــده2۶2۵۰۰۰  
ریــال ســهم الشــرکه و محمدرضــا صابــری 128291۴۶۵۰ دارنــده8۰۰۰۰۰ ریــال 
سهم الشرکه و امیرحسین محمدعلیان عمادی ۵1۰۰219۰۵1 دارنده 2۵۰۰۰۰ 
ریــال ســهم الشــرکه و مقــداد محمدعلیــان عمــادی 127۰912781 دارنــده 
ک اســتان اصفهــان  کل ثبــت اســناد و امــال 7۵۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه. اداره 

اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )12۴7212( 
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ال جی که با محصوالت سبک وزن خود شناخته 
می شــود، این بار یــک لــپ تــاپ ســبک وزن برای 

گیمر ها عرضه کرد. 
ال جی بیشتر به خاطر لپ تاپ های قابل بهره وری 
کنون این شرکت  و سبک وزن  شناخته می شود. ا
محصولی را که »اولین لپ تاپ بازی« خود می نامد 
با برخی مشــخصات رده باال رونمایی کرده است. 
مدل ۱۷ اینچی ۱۷G۹۰Q UltraGear دارای پردازنده 
گرافیــک   ،Tiger Lake H نســل یازدهم اینتــل
کثر  Max-Q ۳۰۸۰ NVIDIA GeForce RTX، حدا

۳۲ گیگابایت رم و ۱ ترابایت حافظه داخلی است.
همچنین دارای صفحه نمایش ۳۰۰ هرتزی است 
و باید استقامت مناسبی برای بازی یا تولید محتوا 
با باتری ۹۳ واتی در ســاعت داشته باشــد. در مورد 
پورت های ایــن محصــول انتخــاب خوبــی وجود 
دارد، از جمله یک یو اس بی ۳x۲ Gen ۴ )نوع C( با 
Thunderbolt ۴، دیگری یو اس بــی ۲x۱ ۳.۲ C، دو 
یو اس بی HDMI، microSD ،۲x۱ Gen ۳.۲ و جک 
هدفون و RJ۴۵. از دیگر ویژگی های آن می توان به 
حسگر اثر انگشــت دکمه پاور و وب کم ۱۰۸۰p اشاره 
کرد. این لپ تاپ یک قاب آلومینیومی با طرح رنگی 

کســتری_بنفش دارد و بــه شــکل یــک لپ تاپ  خا
گیمینگ ۱۷ اینچی )۲۱.۴ میلی متر( نسبتا باریک 
اســت. همچنین با وزن ۵.۸۲ پوند بســیار سبک 
 GS۷۶ گرچه در مقایسه با لپ تاپ ۱۷ اینچی است، ا
Stealth MSI کــه ۵.۴ پوند وزن و باتــری بزرگ تری 

دارد، کمی سنگین به نظر می رسد.
در حال حاضــر ال جی قیمت اصلــی را فاش نکرده 
است، اما می تواند گزینه خوبی برای افرادی باشد که 
برند ال جی را دوست دارند و طرفدار استایل کم رنگ 
هستند. این محصول قرار است از اوایل سال ۲۰۲۲ 
وارد آمریکا و کره جنوبی شــود. همچنین جزئیات 
بیشتری را در نمایشگاه CES ۲۰۲۲ در ۴ ژانویه )۱۳ 

دی( فاش خواهد کرد.

گرام نحــوه تولید محتــوا خــارج از پلتفــرم و  اینســتا
جاســازی نمایه در وبسایت این شبکه اجتماعی را 
گرام چندین به روز رسانی را منتشر  ارائه داد.  اینستا
کرد تا کاربرانش بتوانند محتوای خود را خارج از پلتفرم 
گرام  ک بگذارند. زمانی که پست های اینستا به اشترا
ک  از حســاب های عمومــی در توییتــر بــه اشــترا
گذاشته می شود، پیش نمایش تصویر در توییت ها 
ظاهــر می شــود. توییت هایــی کــه به پســت های 
عمومی اینستاگرام پیوند دارند، پیش نمایش تصویر 

را در توییتر همــراه بــا ریز عکس ها نشــان می دهد، 
و عنوان پســت عالوه بر پیش نمایــش تصویر ظاهر 
می شود. با کلیک کردن روی پیوند، افراد مستقیما به 
گرام می روند و پیش نمایش هایی برای  پست اینستا
همه انواع پست ها ایجاد می شود. کاربران اینستاگرام 
کنون می توانند در صورت عمومی بودن حســاب  ا
کثــر  کاربــری خــود، از جملــه پیــش نمایــش حدا
شش پســت اخیر خود را در وبســایت های خارجی 
جاســازی کنند. این گزینه در آمریکا آغاز شد و برای 
کشــور های بیشــتری به زودی اضافه خواهد شد. 
گرام در وب، کاربران  بــرای جاســازی نمایه اینســتا
می تواننــد از قســمت چــرخ دنــده )gear icon( در 
نمایه خــود کــد embed را کپی کــرده و در وبســایت 
گرام همچنین گفت که کاربران  قرار دهند. اینستا
می توانند به تنظیمات خود رفته و انتخاب کنند که 
نمایه عمومی یا پست های آن ها در وب سایت های 

گرام جاسازی شود یا خیر. خارج از اینستا

هیوندای از یک ربات پیشرفته ۴ چرخ برای حمل 
و نقل محموله هایی مانند جعبه به شــکلی ایمن 
رونمایی کرد.  هیونــدای از یــک رویکرد هیبریدی 
برای پلتفرم رباتی جدیدش استفاده کرد که هر یک 
از چرخ هایش مانند یک پای مفصلی کار می کند. 
در حال حاضر، ربات ها وظایف ساده تری را بر عهده 
می گیرند و ربات هایی مانند Spot در حال حاضر به 
عنوان وسایل حمل و نقل هوشمند عمل می کند و 
محموله هایی مانند دوربین ها، حسگر ها و اسکنر ها 
را حمل می کند. ربات هیوندای Eccentric Droid یا 
به اختصار MobED تقریبا برای این قبیل کارهای 
ذکر شده طراحی شده است. این ربات قابلیت عبور 
از ســطوح ناهموار را هم دارد. هر چرخ از ســه موتور 
الکتریکی بــرای هدایت و تنظیــم وضعیت پلتفرم 
اصلی MobED استفاده می کند که به ربات اجازه 
می دهد، به راحتی در شیب های تند حرکت کند و 

در عین حال محموله را ایمن نگه دارد.
ایــن ربــات بــا وزن بیــش از ۱۱۰ پوند، بــا اســتفاده از 
کثــر  چرخ هــا بــه MobED اجــازه می دهــد تــا حدا
ســرعتی معادل ۱۹ مایل در ســاعت داشــته باشــد 
و با یک بار شــارژ تقریبا چهار ســاعت با این سرعت 
کار کند. این ربات بــه طور قابل توجهی ســریع تر از 

ربات هایی مانند Boston Dynamics's Spot است 
کثر سرعت آن  که استفاده از چهار پایه مفصلی حدا
را به کمتر از چهار مایل در ساعت با حدود ۹۰ دقیقه 
زمان کار محدود می کند. عالوه بر کاربرد هایی مانند 
حمل تعداد زیادی جعبه، هیوندای چندین برنامه 
کاربردی دیگر را نیــز برای این پلتفــرم در نظر گرفته 

است، از جمله یک کالسکه کودک خودران.
 MobED این شرکت جزئیاتی در مورد ظرفیت حمل
فاش نکرده است، اما احتماال این پلتفرم می تواند با 
چرخ های بزرگ تر و قطعات و موتور های قوی تر برای 
افزایش نوع و میــزان باری که می تواند حمل کند، 
افزایش دهد. گفتنی است که هیوندای، MobED را 
در نمایشگاه Consumer Electronics در الس وگاس 

ماه آینده به نمایش خواهد گذاشت.

برای آشنایی با نحوه یافتن ربات های جستجوگر در 
شبکه اجتماعی تلگرام این راهنما را تا انتها مطالعه 
کنید.  کاربران اندروید و ios می توانند با استفاده از این 
راهنما به راحتی ربات ها را در تلگرام پیدا کنند. ربات ها 
صرفا حساب های تلگرامی هستند. این ویژگی توسط 
نرم افــزار مدیریــت می شــود و اغلــب از قابلیت های 
هوش مصنوعی استفاده می کنند. شما می توانید با 
بهره مندی از آن هر کاری انجام دهید. قابلیت های 
ربات ها شــامل آموزش، بازی، جستجو، ارسال، به 
خاطر سپردن، اتصال، ادغام با سایر خدمات یا حتی 

ارسال دستورات می شود.
          چگونگی افزودن ربات به تلگرام در 

گوشی های آیفون
اپلیکیشن تلگرام را باز کنید. در پایین صفحه، روی 
نماد مخاطبین کلیک کنید. اکنون در باالی صفحه 
نوار جســتجو را انتخاب کنید. نام ربات مدنظر را به 
همراه عالمــت @ وارد کنیــد. پــس از ایــن کار از بین 

ربات های نمایش داده شده روی نام ربات موردنظر 
کلیک کنید تا در چت شما ظاهر شود. حال در گوشه 
سمت راست باالی پنجره چت، تصویر نمایه ربات را 
انتخاب کنید. گزینه "افزودن به گروه" را در زیر گزینه 
"ارسال پیام" پیدا کرده و انتخاب کنید تا به لیستی 
از گروه ها برای اضافه کردن اعضا دسترســی داشته 
باشید. گروه مدنظر برای اضافه شدن ربات به آن را 

انتخاب کنید. برای تایید روی "بله" کلیک کنید.
          نحوه افزودن ربات به تلگرام در اندروید

نرم افزار تلگرام را باز کنید. در پایین صفحه، روی نماد 
مخاطبین کلیک کنید. سپس در باالی صفحه، روی 
نوار جستجو کلیک کنید. نام ربات را به همراه نماد @ 
اضافه کنید. با انتخاب یکی از گزینه های نمایش داده 
شده ربات در چت ظاهر می شود. در گوشه سمت 
راست باالی پنجره چت، تصویر نمایه ربات را انتخاب 
کنید. سایر مراحل نیز مشابه همان کار هایی است که 

در گوشی های آیفون انجام می شد.

کرد  گیمرها رونمایی  ال جی از اولین لپ تاپ خود برای 

گذاری محتوا  ک  گرام درباره اشترا تغییرات جدید اینستا

هیوندای از ربات تبدیل شونده 
کرد  کودک رونمایی  کالسکه خودران  به 

کنیم؟  چگونه در تلگرام ربات ها را دریافت 

فناوری

اپلیکیشن

فناوری

دانستنیهایفناورانه

حل مشکل کار نکردن ایرپاد با چند روش ساده 
ممکن اســت گاهــی در هنگام 
اســتفاده از ایرپــاد بــا مشــکل 
مواجه شــویم در این گزارش به 
راه حل هایی بــرای برطرف کردن این مشــکالت 
پرداخته ایم.  ایرپاد ها مفید هســتند، مگر زمانی 
که به درســتی کار نکنند. یک مشــکل رایجی که 
معموال افراد دارای ایرپاد با آن مواجه می شوند و 
رفع آن نسبتا آسان است، این است که یک ایرپاد 
کار نمی کند، بنابراین شــما فقط صدا را در گوش 

راست یا چپ دریافت می کنید.
 وقتی یکــی از ایرپاد هــای شــما کار نمی کند، این 
مشــکل می تواند به دلیل باتــری کم، تنظیمات 
نرم افــزاری یا حتــی کثیــف بــودن بلندگو یکــی از 
هدفون ها باشد. برای حل مشکل اتصال خود، 
هر یــک از این نکات عیــب یابی را بررســی کنید تا 

ببینید مشکل ایرپاد شما چیست.
          اتصال بلوتوث را تغییر دهید

وقتــی یکــی از ایرپاد های شــما وصل نمی شــود، 
اغلب هوشــمندانه اســت که ابتدا با ســاده ترین 
روش مشکل را برطرف کنید. گاهی اوقات، یک 
مشکل نرم افزاری وجود دارد که فقط با خاموش 
کــردن و دوباره روشــن کــردن بلوتــوث قابل حل 
اســت وقتی دوباره روشن شــد، هر دو هدفون به 
 iPhone طور معمول به هم متصل می شوند. در
یا iPad خــود، برنامه تنظیمات را بــاز کنید. روی 
بلوتوث ضربه بزنید و ســپس دکمه بلوتــوث را به 

سمت چپ بکشید و دوباره به راست برگردید.
          باتری در یک ایرپاد دچار مشکل شده 

است
این اتفاق بیشتر از آنچه انتظار دارید رخ می دهد: 
باتری های ایرپاد شــما بــا ســرعت های متفاوتی 
تمــام می شــوند و یکــی قبــل از دیگــری غیرقابل 
استفاده می شود به همین دلیل به نظر می رسد 
که تنها یکی از آن ها کار می کند. برای بررســی، هر 
دو ایرپاد را در جعبه شارژشــان قرار دهید و قاب را 
خیلی به آیفــون خود نزدیک کنید. ســپس قاب 
را باز کنید و چند لحظه صبر کنید تا میزان باتری 
را ببینیــد. در صــورت نیاز، ایرپــاد را بــرای ۳۰ تا ۶۰ 

دقیقه شارژ کنید.
          آیفون خود را ری ستارت کنید

گر خاموش و دوباره روشن کردن بلوتوث مشکل  ا
را برطرف نکرد، ممکن است راه اندازی مجدد کل 
دستگاه مشکل را حل کند. تنها چند دقیقه طول 
ک کردن حافظه و چند  می کشد، و گاهی اوقات پا
نرم افــزار در حال اجرا تنهــا چیزی اســت که برای 

تعمیر صدای شما الزم است.
          ایرپاد خود را تمیز کنید

ایــن امــکان وجــود دارد کــه هــر دو ایرپاد بــه طور 
معمول کار کننــد، اما شــما نمی توانید صــدا را از 
طریق یکی از آن ها بشــنوید، زیرا گــرد و غبار روی 
شــبکه اســپیکر جمع شــده اســت. بــا چنــد ابزار 
ساده مانند پارچه بدون پرز، آب و خالل دندان، 
می توانید ایرپاد خود را تمیز کنید تا صدای کامل 

آن ها بازیابی شود.
          تنظیمات صوتی ایرپاد خود را بررسی کنید

گاه  کثــر مــردم از آن آ در اینجــا چیــزی اســت کــه ا
نیســتند: این امکان وجود دارد که ایرپــاد خود را 
عمدا یا تصادفــی پیکربنــدی )configure( کنید 
تا فقــط صــدا را در یــک گوش پخــش کنــد. برای 
رفع ایــن موضــوع می توانید تعــادل اســتریو را در 
تنظیمــات Accessibility دســتگاه خود کنترل 

کنید.
۱. وارد برنامه تنظیمات شوید و Accessibility را 

انتخاب کنید.
 Audio/Visual روی ،Hearing ۲. در بخــش

ضربه بزنید.
۳. در قسمت Balance، slider position را بررسی 
گــر روی حد وســط نیســت، آن را به عقب  کنید. ا

بکشید تا صدای متعادل بازیابی شود.
مطمئن شــوید کــه گوشــی شــما آخریــن بــه روز 

رسانی ها را دارد
همیشه ممکن است ایرپاد شما با یک نقص نرم 
افزاری مواجه شــود کــه می تواند با آخریــن به روز 

رسانی iOS برطرف شود.
          ایرپاد خود را دوباره جفت کنید

کنون برای  گر هیچ یــک از راه حل های بالقــوه تا ا
شما کارساز نبوده است، ممکن است مشکلی در 
نحوه اتصال ایرپاد شما به دستگاه وجود داشته 
باشد، ایرپاد خود را به شرایط کارخانه برگردانید و 

دوباره آن را وصل کنید.
. ایرپاد را در جعبه خود قرار دهید و مطمئن شوید 

که شارژ شده است.

۲. برنامه تنظیمات را روشن کنید و روی بلوتوث 
ضربه بزنید.

۳. ایرپاد را در لیست دستگاه های خود پیدا کنید 
و روی i در سمت راست ضربه بزنید.

۴. روی Forget This Device ضربه بزنید و با ضربه 
زدن روی Forget Device در پنجره پاپ آپ تأیید 

کنید که می خواهید این کار را انجام دهید.
۵. دکمه پشت قاب ایرپاد را حدود ۱۵ ثانیه فشار 
دهید و نگه دارید تا چراغ وضعیت به رنگ سفید 
و زرد چشــمک بزند. ســپس دکمــه را رها کــرده و 
دســتورالعمل های اتصال ایرپاد را به آیفون خود 

دنبال کنید.
          برای پشتیبانی به اپل مراجعه کنید

گر هیچ یک از این نکات عیب یابی جواب نداد،  ا
به احتمال زیاد مشکل چیزی نیست که بتوانید 
با بر طــرف کــردن مشــکالت نــرم افــزاری یــا تمیز 
کــردن بلندگــو آن را حــل کنید ممکن اســت یک 
مشکل سخت افزاری وجود داشته باشد. در این 
صورت، بایــد با پشــتیبانی اپل تمــاس بگیرید تا 
ببینید آیا ایرپاد شما نیاز به تعمیر یا تعویض دارد 

یا نیاز ندارد.

فناوری

داستانکوتاه

گــر فکــر می کنیــد ســرمای استخوان ســوز  ا
بخشــی از لذت ســفر اســت، پس فســتیوال 
بین المللــی بــرف و یخ هاربیــن مخصــوص 

شما است.
          فستیوال مجسمه های برفی

این مراســم که در اســتان هیلونگ جیانگ 
در شــمال چین برگــزار می شــود، بزرگ ترین 
فســتیوال یــخ و بــرف در دنیــا و شــامل 
فعالیت های بی نظیری است. این فستیوال 
ســالیانه برگزار می شــود؛ اما برخی جاذبه ها 
پیش از آغاز جشــن برای بازدیدکنندگان باز 
است که شــامل محبوب ترین بخش یعنی 

دنیای یخ و برف هاربین می شود.
          فستیوال زمستانه  چین

مجســمه ها از حــدود ۲۲۰،۰۰۰ قطعــه یــخ از 
قالب های بزرگ یخ ساخته شده اند. یخ ها را 

از حوالی رودخانه سونگهوا آورده اند.
همچنین این فستیوال میزبان رویدادهای 
و  ســرد  هــوای  در  کــه  اســت  مختلفــی 
مقابــل مجســمه هایش برگــزار می شــوند. 
طــی فســتیوال افــراد می تواننــد اســکی، 
اســکیت، فوتبــال روی یــخ )ice soccer( و 

دوچرخه سواری کنند.
          شب افتتاحیه با آتش بازی در برابر 

مجسمه چراغانی شده آغاز می شود
هزینــه ورودی فســتیوال ۴۸ دالر اســت. 
فعالیت های رایگان بســیاری در شهر وجود 
دارد که تا پایان فوریه می توانید از آن ها لذت 

ببرید.
فستیوال بین المللی مجســمه های یخی و 
برفی هاربین اولین بار در سال ۱۹۸۵ برگزار شد 
و الهام گرفته از فانوس های هیلونگ چیانگ 
اســت؛ بدین شــکل که فانوس هایــی از یخ 
می ساختند و داخلشان شمع قرار می دادند.
این فستیوال یکی از بهترین فستیوال های 
زمســتانی دنیا اســت. دیگر فســتیوال های 
زمســتانی شــامل فســتیوال بــرف ســاپورو 
)Sapporo Snow Festival( در ژاپن، کارناوال 
زمســتانی کبــک کانــادا و فســتیوال اســکی 
هولمنکولن )Holmenkollen( در نروژ است.

روزی ســقراط حکیــم مــردی را دید که 
خیلی ناراحت و متاثر است. 

علت ناراحتیش را پرسید. 
پاســخ داد: در راه کــه می آمــدم یکــی از 
آشــنایان را دیدم. ســالم کــردم، جواب 
نــداد و بــا بــی اعتنایـــی و خودخواهــی 
گذشــت و رفت و من از این طــرز رفتار او 

خیلی رنجیدم.
سقراط گفت: چرا رنجیدی؟ 

مرد با تعجب گفت: خوب معلوم است 
که چنین رفتاری ناراحت کننده است. 
کســی را  گــر در راه  ســقراط پرســید: ا
می دیدی که به زمین افتــاده و از درد و 
بیماری به خود می پیچد، آیا از دســت 

او دلخور و رنجیده می شدی؟ 
مرد گفت: مسلم اســت که هرگز دلخور 
نمی شــدم، آدم از بیمــار بــودن کســی 

دلخور نمی شود. 
ســقراط پرســید: به جای دلخوری چه 

احساسی می یافتـی و چه می کردی؟ 
مــرد جــواب داد: احســاس دلســـوزی 
و شــفقت و ســعی می کــــردم طبیــب یــا 

دارویی به او برسانم.
ســقراط گفت: همه ایــن کارها را بــه خاطر 
آن می کردی کــه او را بیمار می دانســتی آیا 
انسان تنها جسمش بیمــار می شود؟ و آیا 
کســی که رفتارش نا درســت اســت روانش 

بیمــار نیست؟ 
گر کســی فکر و روانش سالم باشد هرگز  ا

رفتار بـــــدی از او دیده نمی شود. 
بیمــاری فکــری و روان، نامــش غفلــت 
است و باید به جای دلخوری و رنجش 
نسبت به کسی که بدی می کند و غافل 
اســت، دل ســوزاند و کمک کــرد و به او 

طبیــــب روح و داروی جان رساند. 
پس از دســت هیــچ کس دلخور مشــو و 
کینه به دل مگیر و آرامــــش خود را هرگز 
از دســت مده و بدان که هر وقت کسی 
بــــدی می کند در آن لحظه بیمار است.

باشکوه ترین جشن 
زمستانی جهان

رنجش

غــذای  کــره ای  همبرگــر 
رژیمی اســت کــه عالوه بر ســالم 
بودن طعم فوق العاده ای دارد. 
همبرگر غذایی است که نمی توان از آن دل کند. 
بنابراین ما هم از شما نمی خواهیم برای خوردن 

غذایی سالم دست از همبرگر بکشید. 
همبرگــر خانگــی می تواند انتخــاب خوبــی برای 
ناهــار یــا شــام باشــد. در ایــن دســتور غذایــی 
یــک همبرگــر کــره ای خوشــمزه بــا پنیــر و پیــاز را 
یــاد می گیریــد. بــرای درســت کردن ایــن همبرگر 
مواد زیــادی احتیــاج ندارید. با مواد کم و ســاده 
می توانید یــک همبرگر با طعم جدیــد را امتحان 

کنید.
          مواد الزم برای همبرگر کره ای

• ۱۰ قاشق غذاخوری کره
• ۴ نان همبرگر

• یک پیاز بزرگ خردشده
خ کرده • ۵۰۰ گرم گوشت چر

• نصف قاشق چای خوری نمک
• فلفل سیاه به مقدار دلخواه

• یک ورق پنیر از هر نوعی که دوست دارید
• کاهو به میزان الزم

          طرز تهیه همبرگر کره ای
          مرحله اول

نان هــا را ببریــد و روی گریــل بگذاریــد یــا تســت 
کنید. می توانید کمی  با روغن آن ها را سرخ کنید.

یک ماهیتابه بزرگ انتخاب کنید. آن را داغ کنید 
و ۲ قاشق غذاخوری کره اضافه کنید. وقتی کره 
داغ شد، پیاز خردشــده را اضافه کنید و بگذارید 
خ  سبک و طالیی رنگ شــود. پیازها را بعد از سر

شدن در ظرفی بریزید و کناری بگذارید.
          مرحله دوم

خ کــرده را بــه ۴ قســمت بــرای  حــاال گوشــت چر
۴ ســاندویچ تقســیم کنیــد. در میــان هــر تکــه با 

انگشت فرورفتگی ایجاد کنید.
ماهیتابــه را دوبــاره روی حــرارت متوســط قــرار 
دهیــد و برگرهــا را داخــل آن بگذارید. گوشــت را 
با نمک و فلفل ســیاه مــز ه دار و هر طــرف را ۶ تا ۸ 

خ کنید. دقیقه سر
          مرحله سوم

ورقه هــای پنیــر را روی برگرهــای داخــل تابــه 
بگذارید و به پخــت ادامه دهید تا پنیــر کامال آب 
شــود. در همیــن حــال پیازهــا را در مایکروویو یا 
روی گاز دوباره داغ کنید تا زمان سرو داغ باشند.

          مرحله چهارم
بــه هرکــدام از برگرها حــدود ۲ قاشــق غذاخوری 
گر مایل هســتید کاهو را کف نان قرار  کره بزنید. ا
دهید و برگرهــا را روی آن بگذاریــد و روی آن پیاز 

خ شده بریزید. سر
          نکته مهم همبرگر کره ای

بــه محض اینکــه برگــر را داخــل تابــه می گذاریــد، 
خ شدن  آن را فشــار دهید. اما وقتی در حال ســر
هســتند، دیگر آن ها را پــرس نکنید چــون باعث 

می شود برگرها آبدار نباشند.

کره ای، یک شام دلپذیر همبرگر 

کلیســای هفتوان در روستایی 
با همین نام در ســه کیلومتری 
قــرار  جنــوب شــهر ســلماس 
دارد. ایــن کلیســای تاریخــی در دوران صفویه و به 
دســتور شــاه عباس صفوی احداث شــده است و 
از جاهای دیدنی ســلماس محسوب می شــود. از 
ویژگی ها و نکات جالب در مورد این کلیسا، ساخت 
آن از ســنگ های ســیاه رنــگ آذریــن اســت که به 
ظرافت و هنرمندی تمام حجاری شده و تراش های 

زیبایی بر آن نقش بسته است.

کلیسای هفتوان

گردشگری

دستپخت

سقوط آزاد از بالن 
آرزوی پرواز از آغاز خلقت بشــریت همیشــه 
با انســان همراه بــوده و این موضــوع همراه 
بــا هیجــان و حــس اول بــودن، دو انگیــزه 
برای هــادی داوودی، ســازنده اصفهانــی 
بالــن را فراهم کــرد، تــا بعــد از ۵ ســال کار در 
زمینه ساخت بالن، موفق به پرواز بر فراز کویر 
"خارا" در ۱۰۰ کیلومتری شرق اصفهان شود.
در این عملیات، تست پرش از بالن یا سقوط 
آزاد از روی بالــن با موفقیت انجام شــد. قرار 
اســت در آینده این گــروه در بــرج میالد این 

برنامه را اجرا کند.
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