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معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وزارت تعاون تمام تالش خود را 
خواهد کرد تا بتواند موانع را از سر راه صنعت فوالد بردارد، گفت: این وزارتخانه عزم خود را جزم کرده تا 

حمایت های خود از صنعت فوالد کشور را به منصه ظهور بگذارد. 
دکتر احمد خانی نوذری معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شرکت 
فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا اظهار کرد: صنعت فوالد یکی از صنایع زیرساختی و اساسی هر کشور 
محسوب می شود و توسعه در هیچ کشوری اتفاق نمی افتد، مگر اینکه صنایع مادر آن بتوانند به خوبی و 

با سرعت به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه صنعت فوالد در ایران با ظرفیت تولیدی بالغ بر ۳۰ میلیون تن در سال، یکی از صنایعی 

است که هم در ایجاد اشتغال و هم در توسعه کشور نقش اساسی دارد، افزود: فوالد مبارکه...

ح کرد؛  معاون وزارت تعاون در بازدید از شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا مطر

وزارت تعاون درصدد رفع موانع 
کشور از سر راه صنعت فوالد 

با وجود وعده و وعیدها:

کارخانه فرآورده های گوشتی در 
اصفهان همچنان تعطیل است

رئیس هیئت  مدیره انجمن انبوه سازان 
استان اصفهان:

دولت نصف اقساط وام 
کند مسکن را پرداخت 

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

عدم نظارت بر سموم، 
گشت محصوالت  علت باز

صادراتی ایران است

زیارت اولی های اصفهانی به 
زیارت امام رئوف مشرف شدند 

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان اصفهان:

۲ درصد از مردم استان 
اصفهان بی سوادند
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۳
 سرمربی تیم والیبال سپاهان :

نام سپاهان در بین رای دهندگان نیست

 شهردار اصفهان:  

 اصفهان گنجایش 
 توسعه مسکن انبوه را ندارد

۶

 ۴

همه اعتبارات میراث فرهنگی 
اصفهان جذب شد
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# اصفهان  تنها  نیست

معاون هماهنگی امور استاندار اصفهان: 

گل  امکان صادرات روزانه 
از اصفهان به روسیه وجود دارد

۳

۳

۴

۵

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره سدهای استان اصفهان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته و متوسط درازمدت 

همچنان کاهشی است.
احسان اهلل امینی با اشاره به آخرین وضعیت سدهای استان، 
اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۱۶۶ میلیون 
مترمکعب است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۷۹ 

میلیون مترمکعب بود، ۷ درصد کاهش داشته است.
وی همچنین اضافه کرد: ذخیره سد زاینده رود نسبت به 

متوسط درازمدت ۷۳ درصد کاهش داشته است.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب 
منطقه ای اصفهان به آخرین وضعیت سد گلپایگان اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر ذخیره سد گلپایگان ۵.۱ میلیون 
مترمکعب است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵.۵ 

میلیون مترمکعب بود، ۸ درصد کاهش و نسبت به متوسط 
درازمدت که ذخیره این سد ۱۰.۷ درصد بود، ۵۲ درصد کاهش 

داشته است.
وی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر ذخیره سد قره قاچ 
سمیرم ۱۴ میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته که ۱۷ میلیون مترمکعب بود، ۱۸ درصد کاهش 

داشته است.
امینی با بیان اینکه ذخیره سد حنا سمیرم نیز از ابتدای سال 
کنون ۶ میلیون مترمکعب است، گفت: این میزان  آبی جاری تا
نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۹.۱ میلیون مترمکعب 
بود، ۳۴ درصد کاهش و نسبت به متوسط بلندمدت که ۱۳ 

میلیون مترمکعب بود، ۵۳ درصد کاهش یافته است.
وی به وضعیت سد خمیران تیران و کرون نیز اشاره کرد و افزود: 
در حال حاضر ذخیره این سد ۱.۶ میلیون مترمکعب است و 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ذخیره آن ۱.۸ میلیون 

مترمکعب بود، ۱۱ درصد کاهش یافته است.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب 
منطقه ای اصفهان همچنین با اشاره به اینکه ذخیره سد 
باغکل خوانسار ۰.۹ میلیون مترمکعب است، گفت: ذخیره این 
سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱.۸ درصد بود، ۴۹ 
درصد کاهش و نسبت به متوسط درازمدت که ۱.۲ میلیون 

مترمکعب بود ۲۱ درصد کاهش داشته است.

کنگره بین  المللی تجلیل از پیرغالمان حسینی با حضور 
کشور جهان و به میزبانی شهرستان لنجان برگزار   ۲۰

خواهد شد. 
مهدی محمدی، مسؤول هیات منتظران شهرستان لنجان 
در نشست خبری کنگره بین المللی تجلیل از پیرغالمان و 
خادمین امام حسین)ع( از ۲۰ کشور جهان اظهار کرد: هدف 
اصلی از برگزاری این کنگره پررنگ کردن شخصیتی به نام 
پیرغالم اباعبداهلل الحسین )ع( است و همچنین تجلیل از 
عزیزانی است که عمر خودشان را در خدمت اهل بیت)ع( 

بوده اند.
وی افزود: هیات منتظران شهرستان لنجان به عنوان 
دومین هیات جمهوری اسالمی ایران در روز یازدهم دی ماه 
مراسم عظیمی با نام کنگره بین المللی تجلیل از پیرغالمان و 
خادمین امام حسین )ع( از ۲۰ کشور جهان و ۱۴ استان کشور 
به میزبانی استان اصفهان و شهرستان لنجان برای اولین بار 

در جهان اسالم برگزار خواهد کرد.
محمدی با تشریح برنامه های برگزار شده در سالیان اخیر 
کرد: هیات منتظران شهرستان لنجان چندین  عنوان 
برنامه درسطح بین المللی برگزار کرده  است که از جمله ی آنها 
می توان به کنگره بین المللی یادواره شهدای جبهه مقاومت 
کنگره  کشور در سال ۱۳۹۶ و همچنین برگزاری  از شش 
عظیمی به مناسبت بیست سالگی هیأت منتظران در مسجد 
جمکران با حضور شش کشور و مسؤوالن کشوری اشاره کرد.

مسؤول هیات منتظران شهرستان لنجان با اشاره به 
برنامه های هیات منتظران در حمایت از خانواده های کم 

برخوردار در شرایط کرونا افزود: در سال گذشته تعداد۱۲۰۰۰ 
بسته معیشتی توسط هیات منتظران شهرستان لنجان بین 

خانواده های بی بضاعت توزیع شد.
وی به بیان کشورهای حاضر در این کنگره پرداخت و یادآور 
شد: استان اصفهان و شهرستان لنجان در این کنگره میزبان 
کستان،  کشورهایی همچون ترکیه، افغانستان، اندونزی، پا
کلمبیا، لبنان، نیجریه، تاجیکستان، سنگال، هندوستان، 

آذربایجان، آرژانتین، سودان، الجزایر، تونس، مغرب، 
بورکینافاسو، بنگالدش، آلمان، عراق و ایران خواهد بود.

محمدی ادامه داد: از کشورمان نیز چهارده استان به نیت 
چهارده معصوم انتخاب شده اند که شامل آذربایجان شرقی، 
اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال  و بختیاری، 
خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، مازندران، 

یزد و فارس است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: دومین مبتال 
به سویه امیکرون در اصفهان شناسایی شد. پژمان عقدک با 
اشاره به وضعیت شیوع نوع امیکرون کرونا در شهرستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: 
تست دومین نفر در این منطقه در زمینه ابتالء به نوع امیکرون 
کرونا مثبت اعالم شد. وی افزود: فرد اولی که در اصفهان مبتال 
به نوع امیکرون کرونا شد مرد ۳۰ ساله ای بود که کارمند یکی 
از ادارات فالورجان نیز بود و امروز نیز تست همسر وی مثبت 
امیکرون شده است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکه سویه امیکرون کرونا نیز مانند دیگر 
سویه های این بیماری قابل تکثیر است، گفت: ویژگی بارز این 

سویه تکثیر آن با سرعت فوق العاده زیاد است.
      از اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه امیکرون سویه 

غالب بیماری کرونا در اصفهان خواهد بود
وی با بیان اینکه پیش بینی ما این است که از اواخر دی 

ماه و اوایل بهمن ماه امیکرون سویه غالب بیماری کرونا در 
اصفهان خواهد بود، تصریح کرد: این بیماری در صورت 
انجام سه دز  و همچنین عدم  پروتکل ها  رعایت  عدم 
کسیناسیون به صورت ابتالی خانوادگی خودنمایی  وا

خواهد کرد.

عقدک با اشاره به اینکه هر روز از یک درصد تست های انجام 
شده کرونا در اصفهان تست امیکرون نیز گرفته می شود، ادامه 
داد: باید توجه داشت که در حال حاضر تعداد کیت های 
تشخیص اولیه امیکرون در اصفهان محدود است و تشخیص 

نهایی نیز در تهران انجام می شود.

با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال به نظر می رسد خریدهای 
سرمایه ای با هدف مصون ماندن از تورم عمومی و تعیین حد سود 
۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته و در عین حال، واسطه های ملکی 
از کم جانی بازار، عرضه بیش از تقاضا و ثبات قیمت ها سخن 
می گویند.  در هفته های اخیر جنب و جوش دالالن در بازار مسکن 
شهر تهران، بخصوص در نیمه شمالی شهر افزایش یافته است. 
بررسی ها نشان می دهد خریدهای غیرمصرفی در ماههای پایانی 
سال با حدود ۳۰ درصد رشد مواجه شده و اغلب بخر و بفروشها 
به دنبال واحدهای کاسبی زیر قیمت هستند. ثبات قیمتها در 
بازار مسکن، برخی سفته بازان را به خرید از کف و فروش در سقف 

ترغیب کرده است.
یکی از مشکالتی که بازار مسکن شهر تهران در ماههای پایانی سال 

گران است  با آن مواجه می شود افزایش حجم تقاضا از طرف سودا
که دستیابی به آپارتمانهای به قیمت، مناسب و فول امکانات را 
برای گروه مصرفی دشوار می کند. از سوی دیگر رشد معامالت در 

مناطق پرتقاضا منجر به افزایش قیمت می شود.
گرچه بازار مسکن به دلیل فاصله گرفتن از توان قشر مصرفی،  ا
کشش رشد سنگین قیمت را ندارد، آذرماه امسال تقاضای بالقوه 
در مناطقی که بیشتر جنبه سرمایه ای دارد با افزایش روبه رو شد؛ 
به طوری که جست وجو در بازار مسکن منطقه یک حدود ۳۰ 
درصد، مناطق ۲ و ۳ حدود ۱۰ درصد، منطقه ۴ به میزان ۳۰ درصد 

و منطقه ۵ بالغ بر ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد.
منطقه ۱۰ در جنوب تهران نیز که علیرغم مساحت پایین در 
مقایسه با دیگر مناطق، رتبه باالیی را در معامالت شهر تهران 

دارد آذرماه امسال با حدود ۶۰ درصد افزایش تقاضای بالقوه خرید 
گهی های ملکی  مواجه شد. این اطالعات که از میزان بازدید آ
به دست آمده نشان می دهد در مناطق ۱۴ و ۱۸ میزان تقاضا به 

ترتیب ۳۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
از طرف دیگر گزارشهای میدانی نشان می دهد این روزها برخی 
سفته بازان با بیرون آوردن سپرده های بانکی اقدام به خرید 
آپارتمان می کنند؛ زیرا تصور غالب این است که بازار ملک، مأمن 
مناسبی برای محافظت در برابر تورم سیستماتیک اقتصاد ایران 
کنون خریداری می شود نیز  است. تعدادی از آپارتمانهایی که هم ا

در اسفندماه عرضه خواهد شد.
واسطه های ملکی، تحرک نسبی بازار مسکن را تایید می کنند 
و می گویند که به دلیل انتظارات تورمی، معموال خریدهای 
سرمایه ای در ماههای پایانی سال افزایش پیدا می کند که در 
هفته های اخیر نیز این اتفاق افتاده است. اما بازار در ثبات قیمت 
قرار گرفته و سود نرمالی که دالالن با خرید فایلهای زیر قیمت 

جست وجو می کنند می تواند بین ۵ تا ۱۰ درصد باشد.
 فایلهای مناسب در بازار 

ء
ک در عین حال از خال مشاوران امال

مسکن خبر می دهند. ساخت و ساز در تهران نسبت به سال 
گذشته ۱۵ درصد و نسبت به اوایل دهه ۹۰ حدود ۸۰ درصد کاهش 
یافته که همین مساله منجر به کمبود فایلهای مرغوب منجر شده 
است. این مساله باعث می شود با گذشت زمان، حجم واحدهای 
قدیمی عرضه شده به بازار افزایش و آپارتمانهای فول امکانات 
کاهش پیدا کند. سهم واحدهای باالی ۵ سال از معامالت 
مسکن شهر تهران از ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶۸ درصد در آبان 

سال ۱۴۰۰ رسیده است.
با همه این اوصاف، کفه ترازو به نفع خریداران آپارتمان در شهر 
تهران سنگینی می کند؛ چرا که عرضه چند برابر تقاضا است و 
گران تالش می کنند بر تنور گرانی بدمند،  گرچه برخی سودا ا
طی ۹ ماه گذشه بازار از محدوده ۳۰ تا ۳۲ میلیون تومان در هر 
متر مربع فراتر نرفته است. رشد قیمت مسکن در تهران طی یک 
سال گذشته ۱۷ درصد بوده که در حالی که تورم عمومی به ۴۵ 

درصد رسید.

ذخیره آبی نامناسب در سدهای استان اصفهان

لنجان میزبان پیرغالمان جهان اسالم خواهد بود 

دومین مبتال به امیکرون در اصفهان شناسایی شد

دالالن بازار مسکن دست به نقد شدند



سال پنجم - شماره 1۳1۵

پنجشنبه  9  دی 1۴۰۰ - 2۵ جمادی االول 1۴۴۳

۳۰ دسامبر     2۰21 اقتصاد2

گرچــه در مقوله توســعه و رشــد جوامــع مختلف  ا
مولفه های گوناگونی ایفای نقش می کنند، اما توجه 
به عوامل اقتصادی و تالش در راستای رشد و ارتقای 
شاخصه های مالی و پولی از جمله نکات کلیدی و پر 

رنگ در جهت توسعه کشورها به حساب می آیند.
بر این اساس سعی و ممارست دولتمردان و رجال 
اقتصادی هر کشور در تسهیل فرآیندهای تولیدی و 
افزایش سرعت چرخ های اقتصادی از جمله عوامل 
بدیهی در پویایی نظام اقتصادی می باشد. در این 
میان مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین اهرم های 
موجود در بخش هــای خــرد و کالن اقتصاد نقش 
بسزایی در تسریع رشد اقتصاد داشته و امروزه کمتر 
کشوری اســت که آن را به عنوان ستون مستحکم 

اقتصادی قبول نداشته باشد.
اما آنچه کــه در خصــوص مالیــات و اثرات شــگرف 
آن کمتر مورد توجه کارشناســان و صاحب نظران 
اقتصادی قرار گرفته است، نقش این عامل کلیدی 
اقتصاد در توسعه زیرساخت های شهری می باشد. 
مالیات بــه عنــوان یکــی از مهــم ترین منابــع مالی 
دولت در جهــت رفع نیازهای شــهروندان و تامین 
بودجه کشــور توانسته اثرات چشــمگیری در روند 
فعالیت های جاری یک کشــور داشــته باشــد. اما 
نقش آن در توسعه زیرساخت های شهری از جمله 
تاثیرات بسیار مهم در پویایی نظام های اقتصادی 

می باشد.
خوشبختانه در سال های اخیر و با عنایت به نگاه 
تحول گرایانه مســئوالن بلند پایه نظــام به مقوله 
توسعه و لزوم ایجاد بسترهای مساعد جهت تحقق 
آن شــاهد تحوالت اساســی و ســاختاری در نظام 
اقتصــادی کشــور می باشــیم. بر این اســاس نگاه 
عمیق مسئوالن به ایجاد درآمدهای پویا در نظام 
اقتصادی کشور سبب گردیده تا شاهد رشد و بسط 
روز افزون پایه های مفیــد و موثر مالیاتی در چرخه 

اقتصــادی کشــور باشــیم. اجــرای موفــق قوانین 
ارزشمندی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده 
و نیز شــکل گیری و اجرای مقدماتــی طرح جامع 
مالیاتی نشان دهنده نگاه توسعه گرایانه مسئوالن 

می باشد.
غ از آنکه درآمدهای مالیاتی در ســال های اخیر  فار
چه عامل تاثیر گذاری در تامین درآمدهای دولت 
بوده و زمینه ساز رهایی اقتصاد از درآمدهای نفتی 
شــده اســت، رشــد درآمدهــای مالیاتــی در بخش 
مالیات بر ارزش افزوده و به تبع آن اختصاص بخشی 
از این درآمد مالیاتی به شهرداری ها توانسته نقش 
سازنده و اثرگذاری در توسعه زیرساخت های مهم 
شــهری داشــته باشــد. نگاهی اجمالی به ســطح 
پیشرفت های چشــمگیری که در کالن شهرهای 
کشور و خصوصا در زمینه توسعه حمل و نقل شهری 
در ســال های پس اجــرای قانــون مالیات بــرارزش 
افزوده حادث شده است، می توان رد پای اثر بخش 
درآمدهای مالیاتی را در توسعه و آبادانی شهرهای 

کشور به وضوح دید.
از ســوی دیگر و در ســطح روســتاها نیــز اختصاص 
بخشی از درآمدهای واصله از طریق مالیات بر ارزش 
افزوده برای دهیاری ها موجبات تحوالت و تغییرات 
مثبتی در توسعه مناطق روستایی و کمتر توسعه 
یافته شده است. اما در این میان اساسی ترین نکته 
در زمینه درآمدهای ناشی از محل مالیات بر ارزش 
افزوده آن اســت که عوارض وصول شده مالیات بر 
ارزش افزوده در هر شهر و یا منطقه ای صرفا جهت 
عمــران و آبادانی همان منطقه مصــروف می گردد 
که ایــن امــر گویای ایــن واقعیــت اســت کــه تــالش 
شهروندان و اهالی هر منطقه در تحقق درآمدهای 
مالیاتی رابطه مستقیمی با توســعه و پیشرفت آن 

منطقه خواهد داشت.
گرچه تاثیــرات شــگرف تــر درآمدهــای مالیاتی در  ا
زمینه توسعه زیر ساخت های صنعتی، کشاورزی 
و بهداشتی موجود می باشد، اما توسعه خدمات 
روز افزون شهرداری ها در تسهیل خدمات شهری 
و اجتماعی نیز می تواند گوشه ای از دستاوردهای 
بزرگ نظام اقتصادی و مالیاتی کشور در خصوص امر 

مالیات ستانی و ارائه خدمات به شهروندان باشد.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
اصفهان

نماینده مــردم نطنز، قمصــر و بــادرود در مجلس 
گر بــرای دولت ســخت  شــورای اســالمی، گفت: ا
اســت که حقوق کارکنــان دولت را به شــکل قابل 
توجــه افزایــش دهــد باید تدبیــری بیندیشــد که 
قیمت اجناس مختلف ثابت بماند یا روند کاهشی 

به خود بگیرد.
رحمــت اهلل فیــروزی در گفت وگــو با ایســنا دربــاره 
پیش بینــی افزایــش ۱۰ درصدی حقــوق کارکنان 
دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: این افزایش 
حقوق هیچ تناســبی با نــرخ تــورم نــدارد، اما باید 

توجه داشــته باشــیم که هر گونه افزایش حقوق، 
تــورم را افزایــش می دهــد. آن چیزی کــه اهمیت 
دارد و دولــت بایــد بــه آن توجه کند این اســت که 
تدبیری اندیشیده شود که معیشت و سطح زندگی 

مردم ارتقا یابد.
وی افزود: البته با توجه به افزایش روزافزون قیمت 
کاالها به هر حال باید میزان حقوق کارکنان دولت 
که نمی توان توقع داشــت  افزایش پیــدا کند، چرا
قیمت اجنــاس مختلــف روند افزایشــی بــه خود 

بگیرد، اما حقوق کارمندان ثابت بماند.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
گر در سه ماه پایانی امسال اتفاق ویژه ای رخ ندهد،  ا
می توانیم رکورد ۵۰ ساله ذوب آهن را جا به جا کنیم. 
مهــرداد توالئیــان معــاون بهره بــرداری شــرکت 
کید بر ایــن که کــوره بلند  ذوب آهــن اصفهان بــا تأ
قلب ذوب آهن اســت، گفت: در آغاز ســیکل تولید 
فوالد ابتدا باید چدن تولید شود و بعد در فرایندی 
گر به هر دلیل  چدن تبدیل به فوالد می شــود، اما ا
امکان تولید چدن به عنوان ماده خام برای تولید 
فوالد را نداشــته باشــیم، طبیعتا تولیــد ذوب آهن 

کاهش می یابد.
وی با اشاره به مشکل تأمین مواد اولیه، کمبود آب و 
انرژی که موجب کاهش تولید کوره ها شده است و 
نتوانسته ایم از ظرفیت کامل کوره ها استفاده کنیم، 
گفت: با وجود تمام مشــکالت بــا توجه به فعالیت 
سه کوره بلند در تالش هستیم تا پایان سال ۱۴۰۰، 
رکورد تولیــد ذوب آهن که مربوط به ســال ۹۳ ثبت 

بود را بشکنیم.
توالئیان گفت: رکــورد تولید ذوب آهن در ســال ۹۳ 
گر  حدود دو میلیون و ۷۰۶ هزار تن چــدن بود، اما ا
در سه ماه پایانی امســال اتفاق ویژه ای رخ ندهد، 
امیدواریم رکورد ۵۰ ساله ذوب آهن را جا به جا کنیم.

معــاون بهــره بــرداری شــرکت ذوب آهــن اصفهان 
درباره این که آیا به دنبال رایزنی با مجلس و وزارت 
صمت برای دریافت ســهمیه سنگ آهن همانند 
آنچه در سال ۹۸ اتفاق افتاد، هستید یا خیر؟ گفت: 
همواره به دنبال پیگیری و رایزنی تأمین ســهمیه 
مواد اولیــه ذوب آهن همانند ســال ۹۸ هســتیم و 
امیدواریم مواد اولیه خود را چه در بحث سنگ آهن 
و چه زغال سنگ از منابع داخلی تأمین کنیم، هر 
چند که شاهد مشکالت بسیار هستیم و شرایط روز 

به روز بدتر شده است.
وی گفت: ذوب آهن به عنوان یک بنگاه اقتصادی 
گر به نتیجه برسد که امکان تأمین پایدار مواد اولیه  ا

از داخل نیست، صد در صد برای واردات مواد اولیه 
که چرخه  مورد نیاز خود برنامه ریزی می کنیم، چرا

بزرگ فعالیت سه کوره نباید متوقف شود.
توالئیان به مشکالت موجود بر سر راه واردات مواد 
اولیه و قیمت گذاری دستوری مواد فوالدی اشاره 
کرد و گفت: زمانی که صحبت از بــورس برای خرید 
محصوالت فوالدی می کنیم به معنای قیمت آزاد و 
رقابتی است که باید قیمت محصول براساس عرضه 

و تقاضا در بورس مشخص شود.
گــر در مورد قیمت گــذاری  کیــد بر این کــه ا وی بــا تأ
محصوالت فوالدی صحبت کنیم یعنی از اساس 
گرچــه در دوره ای به  بورس را قبول نداریم، گفت: ا
اشــتباه توســط مســئوالن در بحث قیمت گذاری 
دخالت هایی شده، اما دیر یا زود باید محدودیت ها 
برداشته شود و فوالدی ها بتوانند همانند بازار های 
گر الزم شد مواد اولیه خود را از خارج  جهانی حتی ا
وارد و یــا در داخــل تأمین کننــد و در نهایت قیمت 
محصوالت شــان براســاس قیمت هــای جهانــی 

تعیین شود.
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
به طور صد در صــد واردات مواد اولیه مشــکالتی را 
برای فوالدی ها ایجاد می کند، اما این مانع حرکت 

ذوب آهن و توقف این صنعت نخواهد شد.
وی گفت: استراتژی ذوب آهن تأمین مواد اولیه خود 
به هر قیمت است هر چند امیدواریم با کمک های 

مختلف مواد اولیه از منابع داخلی تأمین شود.

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در توسعه شهری و روستایی 

خبر

کارخانــه تعطیــل شــده تولیــد فرآورده های 
گوشــتی در اصفهــان بــا وجــود وعــده و قول 

مسئوالن همچنان تعطیل است.  
کــه  ک  گوشــتی را کارخانــه فرآورده هــای 
می توانست غذای روزانه ۶۰۰ هزار نفر را تأمین 
کند پنج ســالی از نفــس افتاده اســت، مدیر 
عامل این کارخانه گفت : اقســاط این واحد 
صنعتــی بعــد از گرفتــن تســهیالت ســرمایه 
در گردش به دلیل مشکالت تولید به موقع 
پرداخت نشد و به همین دلیل بانک کارخانه 

را تعطیل کرد.
 کاظم زاده با اشاره به بیکار شدن حدود ۱۳۰ 
نفر با تعطیلی این واحد تولیدی افزود: ارزش 
مالی کارخانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد 
شد اما بانک کل کارخانه را به خاطر ۸ میلیارد 

تومان تسهیالت تصرف کرد. 
به گفته وی بانک این مقدار پول را با نرخ سود 
مرکب چندیــن برابر مقدار واقعی محاســبه 
کرده اند. مدیر کارخانــه ادامــه داد : با وجود 
مراجعه مکــرر به بانــک برای تســویه بدهی 
بانــک و قــول مســئوالن وقــت هیــچ گونــه 
همکاری بــرای بازگشــایی کارخانــه صورت 
نگرفــت و حــاال بیــش از ۴ ســال از تعطیلــی 

کارخانه می گذرد. 
ایروانــی مدیــر کل وقــت دفتــر هماهنگــی 
امور ســرمایه گذاری و اشــتغال استانداری 
اصفهان تیرماه امسال در ارتباط تلویزیونی 
با شــبکه اصفهان قوا داده بود : با تشــکیل 
کمیتــه ای متشــکل از اســتانداری، اتــاق 
بازرگانــی و نماینــده ســرمایه گــذار و بانــک 
کارخانــه فراهــم  زمینــه بازگرداندن ایــن 

می شود. 
کارگــر  کارخانــه در هرشــیفت ۱۳۰  در ایــن 
مشــغول به کار بودند و در صــورت پرداخت 
بدهی مطابق با قوانین بانک مرکزی دوباره 

چرخ های این کارخانه به حرکت در می آید.

معاون امور اقتصــادی وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی بــا بیان اینکــه وزارت تعاون 
تمــام تــالش خــود را خواهــد کــرد تــا بتواند 
موانــع را از ســر راه صنعــت فــوالد بــردارد، 
گفت: ایــن وزارتخانه عزم خــود را جزم کرده 
تا حمایت های خود از صنعت فوالد کشــور 

را به منصه ظهور بگذارد. 
دکتــر احمــد خانــی نــوذری معــاون امــور 
اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در بازدید از شــرکت فــوالد مبارکه و مجتمع 
فوالد ســبا اظهــار کــرد: صنعت فــوالد یکی 
از صنایــع زیرســاختی و اساســی هــر کشــور 
محسوب می شود و توسعه در هیچ کشوری 
اتفاق نمی افتد، مگر اینکــه صنایع مادر آن 
بتوانند به خوبی و با سرعت به فعالیت خود 

ادامه دهند.
وی بــا بیان اینکــه صنعــت فــوالد در ایــران 
با ظرفیــت تولیــدی بالغ بــر ۳۰ میلیــون تن 
در ســال، یکــی از صنایعــی اســت کــه هــم 
در ایجــاد اشــتغال و هــم در توســعه کشــور 
نقش اساســی دارد، افزود: فــوالد مبارکه در 
بین شرکت های فوالدی کشــور با توجه به 
ظرفیت تولید، دانش فنی، نیروی انسانی 
و ســبد محصوالتــی کــه دارد، یــک شــرکت 

منحصربه فرد به حساب می آید.
معــاون امــور اقتصــادی وزارت تعــاون، کار 
و رفاه اجتماعی خاطرنشــان کــرد: با توجه 
به اینکه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در حــوزه صنعــت فــوالد در بنگاه هــای 
مختلــف فــوالدی، اعــم از فــوالد مبارکــه و 
ذوب آهن اصفهان و دیگــر صنایع فوالدی 
حضور دارد، برای تأمین آتیه بازنشستگان 
کشــور به عنوان نهــادی که در ایــن صنعت 
نقش جدی دارد، عزم خــود را جزم کرده تا 
حمایت های خود از صنعت فوالد کشــور را 

به منصه ظهور بگذارد.
وی در پایــان اذعان داشــت: صنعت فوالد 
در حــال حاضــر هــم در حــوزه تأمیــن مــواد 
اولیــه و هــم در حــوزه تأمیــن انــرژی پایــدار 
کــه وزارت  بــا چالش هایــی مواجــه شــده 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام تالش خود 
را خواهد کرد تا بتواند موانع را از ســر راه این 
صنعــت بــردارد تــا در آینــده اقتصــاد کشــور 
پیشرو باشــد و با سرعت بیشــتری به مسیر 

خود ادامه دهد.

نگاه مالیاتی

خبر

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

عدم نظارت بر سموم، 
علت بازگشت محصوالت صادراتی ایران است

نظــام  مدیــره  هیئــت  عضــو 
صنفــی کشــاورزان اصفهــان بــا 
بیان اینکــه وارد کنندگان ســم، 
سموم بی کیفیت چینی را به کشــور وارد کرده اند 
کــه مشــکالت کنونــی را بــه وجــود آورده اســت، 
گفت: همه این مشکالت ناشــی از عملکرد جهاد 
کشاورزی و عدم نظارت بر سموم وارداتی و داخلی 

است.
حســین وحیــدا در رابطــه بــا بازگشــت برخــی از 
محصوالت کشاورزی صادراتی ایران، اظهار کرد: 
همه مشکالتی که در تولید محصوالت کشاورزی 
به وجود آمد، ناشــی از اســتاندارد نبودن ســموم 

است.
وی افزود: متأســفانه هیچ نظارتی بر واردات سم 
انجام نمی شود و سمومی که در اختیار کشاورزان 
قرار می گیرد کارایی و استانداردهای الزم را ندارد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان 
گفت: وارد کنندگان سم، سموم بی کیفیت چینی 
را به کشور وارد کرده اند که مشــکالت کنونی را به 
وجود آورده است. عالوه بر این سموم تولید داخل 

هم کیفیت کافی را ندارد.
وحیــدا مدعی شــد: همه این مشــکالت ناشــی از 
عملکرد جهاد کشــاورزی و عدم نظارت بر سموم 
است. کشاورزان مجبورند سموم را با قیمت های 
بســیار زیاد خریداری کننــد اما هیچ نتیجــه ای از 

استفاده آن در محصوالت خود نمی گیرند.
چند روز قبل اعالم شد که محموله ای از فلفل های 
صادراتی ایران که به روسیه ارسال شده، برگشت 
خــورده اســت و روس هــا اعــالم کرده انــد که ایــن 
محصول ایرانــی گواهینامــه باقیمانــده ســموم 
کشــاورزی را نــدارد و از ایــن رو امــکان ورود آن بــه 

ک روسیه فراهم نیست. خا
خــوردن  برگشــت  خبــر  گذشــته  ماه هــای  در 
سیب زمینی ایران از ازبکســتان و هندوانه ایران از 
برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز منتشر 

شده بود که به نظر می رسد ریشه در عدم مدیریت 
صحیح فرایند سم پاشی به محصوالت دارد.

در همین رابطه شاهپور عالیی مقدم، سرپرست 
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور گفــت: بازگشــت 
محصول سیب زمینی ایران از ترکمنستان صحت 
نــدارد بلکه این محصول توســط پســت قرنطینه 
کشــورمان و به دلیل رعایت نشــدن شرایط کشور 

مقصد بازگشت داده شده است.
وی افــزود: پســت قرنطینــه کشــورمان بر اســاس 
بررســی هایی کــه صــورت داده، تشــخیص داده 
که در محصول سیب زمینی شــرایط قرنطینه ای 
کشور مقصد رعایت نشده است و به همین دلیل 

اجازه صادرات این محصول را نداده و این موضوع 
وظیفه ذاتی پست های قرنطینه است.

سرپرســت ســازمان حفــظ نباتات کشــور افــزود: 
وظیفــه قانونــی پســت های قرنطینــه اســت کــه 
ج از اســتاندارد و بــدون  ســیب زمینی های خــار

ج نشود. گواهی بهداشتی از ایران خار
کشاورزان از فضای مجازی سم خریداری نکنند

عالیی مقدم گفت: تمامی ســمومی که به صورت 
ماده مؤثر و نهایی وارد کشور می شود به طور دقیق 
گون گام بــه گام مورد رصد  و با آزمایش هــای گونا

قرار می گیرد و از استاندارد الزم برخوردار است.
وی ادامــه داد: تمامی ســموم در مرحلــه تولیــد 

و حتــی توزیــع به طــور کامل تحــت رصــد و پایش 
سازمان حفظ نباتات قرار دارد و با هر گونه تخلف 

برخورد می شود.
سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور گفت: البته 
عرضه سموم تقلبی در اینترنت وجود دارد و با قوه 
قضائیه در این رابطه مکاتبه شده است که خرید 

و فروش سموم در فضای مجازی ممنوع شود.
عالیــی مقــدم افــزود: دادســتانی هــم در ایــن 
راستا به شــعب قضائی دســتور داده اســت با این 
موارد برخــورد کننــد و از کشــاورزان و بهره برداران 
می خواهیم که به هیچ وجه از فضای مجازی سم 

خریداری نکنند.

رئیــس هیئــت  مدیــره انجمــن انبوه ســازان اســتان 
اصفهان با اشاره به اقساط سنگین وام طرح نهضت 
ملی مســکن گفت: با توجــه به وضعیــت اقتصادی 
جامعه هدف این طرح، در صورت وجود این میزان از اقساط، استقبال 

زیادی از آن نخواهد شد.
مهدی جعفرپیشه اظهار کرد: با وجود ابهامات فراوان در اقساط وام طرح 
مسکن، محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
درباره اقساط تسهیالت ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن، اعالم 
کرد که دولت نیمی از اقساط تسهیالت نهضت ملی مسکن را پرداخت 

خواهد کرد.
وی افزود: در چنین شرایطی برای متقاضیان مسکن در تهران که سقف 
تومان نیست و با توجه به آنکه نیمی از اقساط آن را دولت پرداخت می کند، تسهیالت آن ۴۵۰ میلیون تومان است، میزان اقساط هفت یا پنج میلیون 

به نصف ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان می رسد.
به گفته این مسئول در صورتی که پیش از این برای اجرای طرح مسکن 
مهر، دولت فقط زمین را ارائه می کرد و هزینه ساخت و ساز از مردم دریافت 

می شد.
جعفرپیشه تصریح کرد: حاال با توجه به گرانی هزینه های ساخت مسکن، 
واضح است که متقاضیان توان بازپرداخت کل این اقساط را نخواهند 
داشت. مگر آنکه دولت به گفته خود برای بر عهده گیری نیمی از اقساط 

وام عمل کند.
وی اظهار کرد: دولت با راهکارهای دیگری نیز مانند طوالنی کردن زمان 
بازپرداخت اقساط وام و کاهش و حتی به صفر رساندن نرخ بهره آن هم 
می تواند به حل این معضل کمک کند تا افراد متقاضی مسکن، بتوانند 

برای داشتن سرپناه اقدام کنند.

 هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت:  
پایداری صنعت و کشاورزی در این استان مستلزم 
ســازگاری با کم آبــی و بهره گیــری از فنــاوری آبیاری 

جدید است.
مهران زینلیان هنگام بهــره برداری از  شــبکه گاز مجتمع گلخانه ای 
روستای مبارکه از توابع تیران و کرون افزود: اصفهان در فالت مرکزی 
در نقاط کم بارش و خشک کشور قرار گرفته است و توسعه صنعت و 

کشاورزی آن باید متناسب با این اقلیم باشد.
وی بیان کرد: میزان بارش های این استان در مقایسه با بلند مدت ۷۰ 
درصد کاهش داشته است که در چنین شرایطی برای پایداری صنعت 
و کشاورزی به بهره گیری از  تکنولوژی های جدید و تولید محصوالت 

کم آب نیاز دارد.
 هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهــان اضافه کرد: اســتفاده 
مطلوب از منابع آب موجود در توسعه این استان در اولویت برنامه ریزی 

و اجرای طرح های توسعه قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان در این مراسم با اشاره به اینکه همسو 
با تامیــن گاز مصارف خانگــی، گاز صنعت و بخش کشــاورزی تامین 
می شود، اظهارداشت: چهار خط انتقال گاز ملی از این استان می گذرد 

و برای تامین انرژی از آن استفاده می شود.

ســید مصطفی علوی افــزود: پایــداری گازرســانی در فصل زمســتان 
دغدغه شرکت گاز است  اما تحقق این امر به مشارکت و همکاری مردم 

در مصرف بهنیه نیاز دارد.
وی با بیان اینکه مصرف گاز اصفهان به ۴۷ میلیون مترمکعب رسید، 
خاطرنشــان کرد: همکاری مردم در مصرف گاز خوب بود اما برخی از 
نقاط ضعف فنی در شبکه گاز رسانی خانگی، صنعتی و بخش اداری 

موجب اتالف مصرف شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان یادآورشــد: ۲۰ درصد میــزان مصرف 

انرژی با اصالح شبکه و دستگاه های گرمایشی کاهش و از اسراف آن 
جلوگیری می شود.

ک این شهرستان و نبود آلودگی  فرماندار تیران و کرون با اشاره به هوای پا
گفت: مجوز فعالیت برای صنایع آالینده صنعتی در این خطه صادر 

ک است. نشده و تمرکز بر توسعه صنایع پا
مجید حججی با اشاره به سرمایه گذاری در بخش کشــاورزی افزود: 
صنایع تبدیلی در کنار این بخش و همچنین توســعه گردشگری  در 
اولویت است و راه اندازی شهرک های صنعتی با بکارگیری کارخانه های 
آالینده و یا خریــد و فروش زمین مورد مخالفت مدیریت شهرســتان 

است.
وی اضافه کــرد: زمین هــای بخش های مختلف این شهرســتان به 
شهرک های صنعتی اختصاص یافت و انگیزه ای برای خرید و فروش 
زمین بودکه با همکاری اعضای شورای تامین شهرستان از این وضع 

جلوگیری شده است.
گازرسانی مجتمع گلخانه ای روستای مبارکه از توابع تیران و کرون با ۱۵ 
هزار متر شبکه و با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال و یک باب گلخانه فلفل دلمه ای 

به بهره برداری رسید.
تیران و کرون بــا بیــش از ۶۰۰ واحد گلخانــه ای، قطب این صنعت در 

استان اصفهان است.

با مدیریت جامع به گونه ای برای مشکل آب سیاست گذاری شود که همه کشور از آن 
بهره مند شوند. 

نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شورای اسالمی در جلســه علنی با مخالفت از 
اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به سیســتان و بلوچســتان گفت: انتقال آب از عمان به سیســتان 

اشتباه است. 
کید بر اینکه سه اولویت آب، جمعیت و معیشت باید مورد توجه  حجت االسالم محمدتقی نقدعلی با تأ
قرار گیرد، افزود: البته سیستان محروم نباید تشنه بماند، اما باید توجه شود امروز مسئله آب فقط مربوط 

به برخی استان ها نیست بلکه موضوع کل کشور است. وی با بیان اینکه باید برای وضعیت آب شرب و 
کشاورزی تدبیری اساسی کرد گفت: وزیر نیرو در این خصوص قول هایی داده و شرط آن احیای زاینده 
رود اســت در حالی که موضوع انتقال آب از ســمیرم مطرح می شــود که هم به اصفهان و هم به مناطق 

دیگر ضربه می زند.
حجت االســالم نقدعلی افزود: امروز فوالد مبارکــه مصرف آب خام را به صفر رســانده و از تصفیه پســاب 
اســتفاده می کند که خود نوعی جهش در این حوزه اســت لذا باید راهــکاری با اســتفاده از فناوری های 

جدید پیدا کرد.

رئیس هیئت  مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان:

کند دولت نصف اقساط وام مسکن را پرداخت 

 هماهنگی امور عمرانی استانداری :

کم آبی است گاری با  کشاورزی در اصفهان ساز تنها راه پایداری صنعت و 

نماینده مردم خمینی شهر در جلسه علنی مجلس:

کشور با مدیریت جامع و سیاستگذاری درست بهره مندی همه 

کاالها؟ کاهش قیمت  افزایش حقوق یا 

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

رکورد ۵۰ ساله تولید ذوب  آهن اصفهان را جا به جا می کنیم 

با وجود وعده و وعیدها:

کارخانه فرآورده های 
گوشتی در اصفهان 

همچنان تعطیل است

معاون وزارت تعاون در بازدید 
از شرکت فوالد مبارکه 

ح کرد؛  و مجتمع فوالد سبا مطر

وزارت تعاون درصدد 
رفع موانع از سر راه 
کشور  صنعت فوالد 

خبر

خبر

خبر

خبر
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان:

امکان صادرات روزانه گل از اصفهان 
به روسیه وجود دارد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

معاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استاندار اصفهان با بیان اینکه این 
استان دســتکم ظرفیت یک پرواز 
روزانه را برای صادرات گل به روســیه را دارد گفت: این 
پرواز در آینده نزدیک با مساعدت و همکاری مسووالن 
کنســولگری و بخــش خصوصــی در ایــن کشــور برقرار 

خواهد شد.
امیررضا نقش در دیدار سرکنسول روسیه در استانداری 
اصفهان، افزود: شــرایط خوبی برای صادرات هوایی 
از استان اصفهان ایجادشده اما باید کمک دهیم که 

به خوبی انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از اولویت ها در کمیسیون مشترک 
را به موضوع کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان اختصاص 
خواهیم داد تا پروازهای باری به کشــورهای مختلف 

انجام شود.
معاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار اصفهان 
اظهار داشــت: به طورقطع انجام هر اقدامی درزمینه 
صادرات گل از این اســتان به روســیه باید از طریق کار 
گوترمینــال و به صورت هوایــی انجام شــود و صادرات 

زمینی و دیگر روش ها امکان پذیر نیست.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــا و اســتعدادهای اســتان 
اصفهان درزمینــه تولید گل افزود: قیمت تمام شــده 
تولید گل در این استان خیلی پایین تر و قابل رقابت با 

روسیه است.
نقــش بابیان اینکــه فرصت های بســیار خوبــی برای 
ســرمایه گذاران روســی در اصفهــان وجــود دارد ابــراز 
امیدواری کرد که درزمینه صادرات گل به روسیه هم 

بتوانیم کارهای خوبی را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه باید از این مزیت ها استفاده کنیم 
افزود: باید بسته های سرمایه گذاری آماده ای را تهیه 
کنیم و از ســرمایه گذاران روســی دعوت کنیم تا در این 

استان سرمایه گذاری کنند.
معاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار اصفهان 
خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی برای صادرات لبنیات 
اصفهان به روســیه انجام شده و مشــکالت جزئی که 
پیش آمــده باهمــت مســووالن ایران و روســیه حــل 

خواهد شد.
وی بیان کرد: روزانه ۲۰۰ تن فلفل دلمه ای از اصفهان به 
روسیه صادر می شد که در زمان حاضر با مشکل مواجه 
شده باید این مشکل با کمک طرف مقابل با سرعت 

برطرف شود.
به گفته وی، ۷۰ درصد صادرات این محصول به روسیه 
از استان اصفهان و ۳۰ درصد آن مربوط به استان های 

دیگر بوده است.
نقش بابیان اینکه مدیریــت اســتان به طورجدی به 
موضوع کار گو ترمینــال فــرودگاه اصفهــان ورود کرده 
است اضافه کرد: پروازهای باری کویت را به زودی احیا 
خواهیم کرد و قول هایی از هواپیمایی قطری گرفتیم 

و مقررشــده کــه مدیرعامل ایــن هواپیمایــی قطــری 
به زودی بازدیدی از استان اصفهان انجام دهد.

اســتان  به عنــوان دومیــن  اصفهــان  گفــت:  وی 
صنعتی ایران اســت و به تعبیری یک استان صنعتی 
باقابلیت های فراوان و مزیت های ارزشمند درزمینه 
صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی 
و هنر است که در بسیاری از این بخش ها سرآمد است.

معاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتاندار اصفهان 
بابیان اینکه ایــن اســتان از زیرســاخت های خــوب و 
نیروی انسانی توانمند،  برخوردار است یادآور شد: ۱۵۰ 
مرکز آموزش عالی فعال و معتبر و در سطح تراز جهانی 
در این استان وجود دارد و تحصیل کرده های بسیاری 
در این استان وجود دارد که این استان ازنظر زیرساخت 

منابع انسانی هم وضعیت مناسبی دارد.
وی گفت: تشکیل گروه مشترک همکاری های ایران و 
روسیه باید با سرعت در اولویت قرار گیرد و چند بند این 
گروه که بیشــتر از جنبه اقتصادی برخوردار اســت را در 

استان اصفهان دنبال کنیم.
نقش با اشــاره به اینکه جلســه امروز مقدمــه ای برای 
توسعه و رشد و تعالی زمینه های همکاری بین اصفهان 
و روسیه است بیان کرد: باید به عنوان اولین مصوبه این 
گروه مشترک و همفکری با یکدیگر، سه اولویت اصلی 
استان استخراج شود و آن ها را به نتیجه برسانیم و بعد 

به سراغ اولویت های بعدی برویم.
وی اظهار داشــت: جلســه امروز برای آشــنایی بیشتر 
برگزار شــد تا درگاه ها و باب های جدید همکاری های 
اقتصادی اصفهان و روسیه را کلید بزنیم و در این جلسه 

از بخش خصوصی هم  دعوت به عمل آمده تا مسائل و 
مشکالت خود را مطرح کنند.

معــاون اقتصــادی اســتاندار اصفهــان بابیان اینکــه 
روابط ایران و روسیه همواره و در هر زمان خیلی خوب 
و روبه توسعه بوده است ابراز امیدواری کرد که این باب 

گفت وگو بین اصفهان و روسیه ادامه پیدا کند.
وی افزود: اقتصاد به عنوان یکــی از مباحث پایه ای در 
سیاست است و اقتصاد و سیاست وابسته به یکدیگر 

هستند و ارتباط دوطرفه باهم دارند.
نقــش بابیان اینکــه رییــس جمهوری ایــران در آینده 
نزدیک سفری به کشور روسیه خواهند داشت اضافه 
کرد: این سفر به عنوان یکی از سفرهای مهم و حساس و 
راهبردی در ادامه روابط متقابل دو کشور ایران و روسیه 

محسوب می شود.
سرکنســول روســیه در اصفهــان در ایــن دیــدار گفت: 
ظرفیت های بسیاری بزرگ و ارزشمندی در سه استان 

اصفهان، یزد و کرمان وجود دارد.
بوریس بورمیستروف بابیان اینکه حیطه مسؤولیت این 
کنسولگری روسیه در سه استان اصفهان، یزد و کرمان 
اســت ادامه داد: ایــن منطقــه ازنظر صنعــت، معدن 
و تجارت بســیار توســعه یافته اســت و از ظرفیت های 
بسیاری درزمینه فرهنگ و گردشگری برخوردار است.

وی  بابیان اینکه کنسولگری فقط درزمینه صدور  انواع 
ویزا فعالیت می کند اظهار داشت: کمیسیون مشترک 
همکاری اقتصادی ایران و روسیه در سطح ۲ دولت و 

وزرای نیرو و انرژی ۲ کشور است.
بورمیستروف افزود: ۷۰ شرکت محلی که بیشتر آن ها از 

اصفهان بودند در کارگروه های کمیسیون مشترک ایران 
و روسیه حضور داشتند.

وی بابیان اینکــه یکــی از کارگروه هــای کمیســیون 
مشترک، کارگروه همکاری های منطقه ای است اظهار 
داشــت: این کارگــروه وظیفه پیگیــری همکاری ها در 

سطح استان را بر عهده دارد.
سرکنسول روسیه در اصفهان گفت: این استان با سن 
پترزبورگ به عنوان یکی از شهرهای صنعتی و شمالی 

روسیه روابط دیرینه و خوبی دارد.
وی اضافــه کــرد: بســترهای زیــادی بــرای توســعه 
همکاری ها مشترک ازجمله در زمینه های اقتصادی 

و تجاری وجود دارد.
بورمیســتروف بیان کرد: توافق ها و شــرایط خوبی در 
زمینه لغو روادید بازرگانی، دانشــجویی و گردشــگری 
بین دو کشور فراهم شــده که نیازمند ابتکار عمل از ۲ 

طرف است.
وی خاطرنشــان کرد: ۲ طرف ایــران و روســیه در مورد 
بهترین زمینه ها برای همکاری های تجاری، اقتصادی، 
و صنایع و گردشگری توافق نظر دارند و زیرساخت های 

الزم برای گسترش این روابط وجود دارد.
بورمیســتروف بــا اشــاره به اینکــه اســتاندار اصفهــان 
نامه ای به همتای خود در زمینه پیگیری و گسترش 
همکاری ها فرســتاده اســت اظهار داشــت: به عنوان 
سرکنســول روســیه در اصفهــان آمادگــی خــود را برای 
گســترش روابط و حمایــت از ابتکارات دو طــرف اعالم 
می دارم و در این زمینه از هیچ تالش و کوششــی دریغ 

نخواهم کرد.  

شــهردار اصفهــان گفت: ایــن منطقــه دیگــر 
ح توســعه مســکن انبــوه را ندارد  گنجایش طر
و امکانــات شــهری آن نبایــد موجــب افزایش 

جمعیت جدید و مهاجر پذیری شود.
علــی قاســم زاده هنــگام بازدید نماینــده ولی 
فقیه در بنیاد مســکن انقالب اسالمی از پروژه 
یــک هــزار واحــدی مســکن منطقــه زینبیــه 
اصفهــان اظهــار داشــت:ما نگــران ســاخت 
مســکن در اصفهــان نیســتیم،بلکه نگرانــی 
ما ایــن اســت کــه در کنــار خانه هــای کوچک 

کمبود آب  و هوای سالم داریم.

وی تصریــح کــرد: شــهرداری اصفهــان مبداء 
کــه از  کــرده  برخــی مهاجرت هــا را مشــخص 
بــه مناطــق  ســمت شــرق و غــرب اســتان 

حاشیه ای و  حصه بوده است. 
وی ادامــه داد: به عنــوان مثــال بخش عمده 
کنان مهاجر در اصفهان از شهرستان های  سا
فریــدن، چــادگان و اســتان های همجــوار 
کــه حضــور آنهــا نیازمنــد امکانــات  هســتند 

زندگی، بهداشت، درمان است. 
غــالم حســین خانــی مدیــرکل بنیــاد مســکن 
اســتان اصفهان نیز در این بازدید گفت: تمام 
تالش بنیاد مســکن این اســت که تســهیالت 
مســکن را در روســتاها ایجاد کند تــا مهاجرت 

خ دهد. معکوس ر
کنون ۲۰۰ واحد روستایی توسط  وی افزود: تا
بنیاد مســکن در شهرســتان ها و روســتاهای 
کلوســه فریــدن  اطــراف اصفهــان همچــون 

ساخته شده است.

پســماند  مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری اصفهــان گفــت: روزانــه هــزار تــن 
پســماند در شــهر اصفهــان تولیــد می شــود 
که ایــن میــزان توســط ۲۵۰ دســتگاه خــودرو 
جمــع آوری و بــه کارخانه پــردازش پســماند 

منتقل می شود.
مدیریــت  خصــوص  در  کتی  ســا غالمرضــا 
بخش هــای مختلــف پســماندهای شــهری 
اظهار کــرد: طبق قانــون مدیریت پســماند، 
جمــع آوری، حمــل، انتقــال و دفــن انــواع 
پســماندهای عادی بــر عهده شــهرداری ها، 
اســت.  دهیاری هــا  و  بخشــداری ها 
پســماندهای تولیــدی در شــهر اصفهــان 
نیــز پیــرو همیــن قانــون بــر اســاس ماهیــت 
دسته بندی شده و هر کدام طی فرایندهای 

مشخص مدیریت می شوند.
وی ادامــه داد: پســماندهای تولیــدی شــهر 
اصفهــان در هــر روز حــدود هــزار تــن اســت 
که ایــن میــزان توســط ۲۵۰ دســتگاه خــودرو 
جمــع آوری و بــه کارخانه پــردازش پســماند 
منتقــل می شــود و در آنجــا پــس از ورود بــه 
خطــوط پــردازش و جداســازی، حــدود ۶۵ 
درصد از قســمت آلی آن بــرای تبدیل به کود 
کمپوســت آمــاده ســازی می شــود. قســمت 
غیر آلــی آن نیز بــرای انتقــال به فرآینــد دفن، 

جداسازی می شود.
پســماند  مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل 

شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه بــه منظور 
بهینه ســازی فرآیند در کارخانــه، راه اندازی 
خطوط جدید جداسازی در دســتور کار قرار 
دارد، افــزود: فرآینــد تولیــد کــود کمپوســت 
حــدود پنــج مــاه طــول می کشــد و ســپس 
کمپوســت و کــود تولید شــده در فضای ســبز 
شــهرداری و کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار 

می گیرد.
کتی بــا اشــاره بــه وضعیــت مدیریــت  ســا
پســماندهای ســاختمانی که درصــد باالیی 
از پســماندهای عــادی تولیــد شــده در شــهر 
اصفهــان اســت، گفــت: روزانه حــدود هفت 
هزار تن پسماند ساختمانی در شهر اصفهان 
تولید می شــود که تقریبــا نیمی از ایــن مقدار 
جمــع آوری و بــه ســایت گردنــه زینــل بــرای 
دفــع، منتقــل می شــود؛ انتظــار مــی رود بــا 
استقرار سامانه مدیریت جامع پسماندهای 
ســاختمانی، بتوانیــم همــه پســماندهای 
ساختمانی را به صورت اســتاندارد مدیریت 

و دفع کنیم.

تامین آب شرب ۳۶ واحد از مسکن مهر شهر 
دیزیچه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شــرکت آبفــای اســتان اصفهان 
در جلســه ای کــه بــا حضــور نماینــده مــردم 
اســالمی در  شــورای  مجلــس  در  مبارکــه 
خصــوص تامیــن آب شــرب مســکن مهــر 
کنون  دیزیچــه برگــزار شــد اعــالم کــرد: هــم ا
آبفای اســتان اصفهان با محدودیت شدید 
منابــع آبی و مالی مواجه اســت امــا به دلیل 

نیاز متقاضیان مســکن مهــر دیزیچه  به آب 
شــرب، همــکاری  الزم را در دســتور کار قــرار 

داده است.
هاشــم امینــی گفــت: ۳۶ خانــوار متقاضــی 
مسکن مهر، خانواده های دارای دو معلول 
و بــی بضاعــت هســتند، بنابرایــن بــه رغــم 
محدودیت شــدید منابع آبی و مالی، آبفای 
اســتان اصفهــان نهایــت همــکاری را بــرای 
تامیــن آب شــرب این خانواده هــا انجــام 

می دهد.
ح  وی با بیان این که اصفهــان در اجرای طر
مســکن مهــر در کشــور بســیار موفــق عمــل 
نموده اســت اعالم کــرد: در چند ســال اخیر 
ح هــای بســیار بزرگــی در بخــش تامیــن  طر
آب شــرب و جمــع آوری، انتقــال و دفــع 

فاضالب این واحدها اجرا شده است. 

بــه همــت کانــون محلــه ای خدمــت رضــوی 
شــهدای پاچنــار اصفهــان، زائــر اولی هــای 
اصفهانــی بــه زیــارت امــام رئــوف علــی ابــن 

موسی الرضا )ع( مشرف شدند. 
کانــون محلــه ای خدمــت رضــوی  مســئول 
شــهدای پاچنار اصفهــان گفــت: ۴۴ زائر اولی 
متشکل از ۱۷ مرد، ۲۴ زن و ۳ کودک به وسیله 
یک دســتگاه اتوبوس به مشهد مقدس اعزام 
شــدند که هزینه بلیت رفت وبرگشــت توســط 

خیران پرداخت شده است.
کمال واعظی بابیان اینکه اســکان زائر اولی ها 
در زائــر شــهر آســتان قــدس رضــوی بــه مدت 
چهــار شــب و به صــورت رایــگان انجــام شــده 
است، گفت : در این ســفر برنامه های ویژه ای 

برای زائران از جمله مراســم ویژه شب یلدا در 
محل حســینیه زائر شــهر همــراه با ســخنرانی 

برگزار شد.
در پایــان نیز بــه مهمانــان بســته های متبرک 
رضــوی و بــه کــودکان یتیم گــروه نیــز هدایای 

ویژه ای اهدا شد.

شهردار اصفهان:  

گنجایش توسعه مسکن انبوه را ندارد اصفهان 

۶۵ درصد از پسماندهای عادی 
به کود کمپوست تبدیل می شود

با هدف کمک به خانواده های بی بضاعت و دارای دو معلول صورت می گیرد؛

تامین آب شرب مسکن مهر شهر دیزیچه 
توسط آبفای استان اصفهان

زیارت اولی های اصفهانی 
به زیارت امام رئوف مشرف شدند 

رئیس کمیســیون خدمــات شــهری و محیط 
زیست شورای اسالمی شهر کاشان گفت: باید 
عالوه بر بازار شــهروند و مهســتان، بازارهای روز 
در مناطق دیگر به ویژه نقــاط کم تر مورد توجه 
قرار گرفته نظیر خیابان نطنز، مســکن مهر و… 

راه اندازی شود.
مهــدی نادعلی با اشــاره به دســتور کار نهمین 
جلسه کمیســیون خدمات شــهری و محیط 
زیست شــورای اسالمی شهر، بررسی و تصویب 
تعرفه هــای خدمــات شــهری، بازارهــای روز و 
تبصره ۱۴ و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها را 

از جمله محورهای این جلسه برشمرد.
کیــد بــر نــگاه تخصص محــور شــورای  وی بــا تأ
اسالمی شــهر بــه موضــوع تعییــن تعرفه هــا، 
خاطرنشان کرد: در این حوزه، باید ضمن درک 
شــرایط جامعه و توان مالی شهروندان، هزینه 
خدمــات ارائه شــده توســط شــهرداری و مهیا 
کردن بستر ارتقای کیفیت این خدمات مدنظر 

قرار گیرد.
رئیس کمیســیون خدمــات شــهری و محیط 
زیست شورای اسالمی شهر کاشــان با اشاره به 
کید  طرح موضوع بازارهای روز در این جلسه، تأ
دولت مبنی بــر اجــرای طرح ارتقای معیشــت 
و تأمین اقــالم کاالهای اساســی را یادآور شــد و 
افزود: شهرداری و شورای اسالمی شهر آمادگی 
کامــل دارند بــا دســتگاه ها و متولیــان مربوطه 
برای ایجاد بستر اجرای این طرح همکاری الزم 

را داشته باشند.
وی اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی و 
تعاونی ها را همراه با مدیریت بازار و جلوگیری از 
واسطه گری رویکرد مطلوبی برای عرضه مناسب 

کاالها و ارزاق مورد نیاز مردم دانست.
نادعلی، استفاده از ظرفیت اســتارت آپ ها به 
منظور عرضه خدمات و کاالها را نیز اقدام مؤثری 
دیگری در این زمینه عنوان کرد و گفت: با توجه 
به تحــوالت ارتباطــی و پیشــرفت مجموعه ها 
در این زمینه، می توان از این بستر برای کاهش 
مراجعه شهروندان و دسترسی آسان تر به کاالها 

و خدمات بهره برد.
وی، بررسی راهکارهای توزیع ارزاق و کاالهای 
اساسی در شرایط بحرانی نظیر بالیای طبیعی 
را نیز به عنوان موضوع دیگر جلســه متذکر شد 
و افــزود: بایــد بــا دوراندیشــی و در نظــر گرفتــن 
تمهیدات مؤثر و کارآمد، شرایط را برای دسترسی 
هر چه مطلوب شــهروندان در این گونه مواقع 

مهیا کرد.
رئیس کمیســیون خدمــات شــهری و محیط 
زیســت شــورای اسالمی شــهر کاشــان با اشاره 
به ایجاد محل های عرضه محصوالت و کاالها 
در ایام خاص نظیر ایام عید، بر آمادگی مدیریت 
شــهری بــرای اســتفاده از ظرفیــت ارگان هــا و 
ســازمان های مختلــف بــه منظــور دسترســی 
ارزان تــر و راحت تر مــردم به کاالهای مــورد نظر 

کید کرد. تأ

بــا  و ســرامیکی  لوله هــای ســفالی  انــواع 
تکنولوژی باال در اصفهان تولید می شود، اما 

شرکت آب و فاضالب خریدار آن ها نیست. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، تولید 
کننــده ای در اصفهــان بــا موافقــت اولیــه 
شــرکت آب و فاضالب، تولید لوله ســرامیک 
را شــروع کــرده اســت، امــا خبــری از خریــدار 

اصلی نیست.
شمســایی مدیــر دفتــر مطالعــات و بررســی 
فنی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
در رابطــه مشــکل این تولیــد کننــده، گفت: 
لوله های سفالی یا سرامیکی با تکنولوژی باال 
در سطح دنیا تعریف شده اند و متفاضیان و 
خریداران این محصول، معموال شرکت های 
آب و فاضــالب یــا شــرکت هایی هســتند که 

در این زمینه فعالیت دارند.
بــرای  موجــود  موانــع  درخصــوص  وی 
گفــت: جلســات  خریداری ایــن محصــول 
زیــادی بــا همــکاران خــود در شــرکت آب و 
فاضالب و مدیران این شــرکت تولید کننده 
داشــته ایم، امــا هیــچ گونــه ابالغیــه ای در 
راســتای شــیوه نامه هــای اجرایــی از جانب 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی وجــود 

نداشته است.
شمســایی دربــاره نتیجــه نهایــی مکاتبات 
کنــون شــرکت آب و فاضــالب  گفــت: هــم ا
استان آمادگی این را دارد که در موقعیت ها و 
پروژه هایی که امکان اجرایی شدن آن وجود 

دارد، از محصوالت جدید استفاده کند.
وی در پایان گفت: مدیران این شــرکت باید 
تبلیغات خود را در کشور ارائه دهند، با توجه 
بــه ابــالغ شــیوه نامه ها و بــه جهــت کیفیت 
باالی این محصوالت، تمام شرکت های آب 

و فاضالب خریدار آن هستند.

خبر خبر

استان

خبر

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفت: رسیدگی جدی به نیازهای ۲۰ میلیون محروم 
کشــور ضروری اســت و امیداســت کــه دولــت زمین 

رایگان و تسهیالت بالعوض به محرومان پرداخت کند.
آیت اهلل ســید یوســف طباطبایی نژاد  در دیــدار نماینده ولــی فقیه در 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشــور با وی افزود: مشــکلی که در زمینه 
مسکن سازی وجود دارد این است که آمار نیازمندان واقعی را در اختیار 

نداریم که نسبت به آن انتقادهایی وجود دارد.
وی با بیان اینکه دولت باید به فکر تأمین مسکن نیازمندان باشد گفت: 
دولت نباید برای خانه ســازی افراد نیازمند، بیمه ساختمان، عوارض 

ساخت و ساز، مبلغ انشعابات آب، برق و گاز از محرومان اخذ کند.
آیــت اهلل طباطبایی نــژاد گفــت: در صورتی که تســهیالت الزم با ســود 
مناســب ارائه شــود، خود مردم نســبت به احداث این واحدهــا اقدام 

خواهند کرد.
وی با بیان اینکه احداث خانه برای مردم و نیازمندان در این دولت باید با 
سرعت بیشتری انجام شود افزود: با رونق ساخت و ساز در کشور عالوه بر 

اشتغال زایی، بسیاری از مردم صاحب خانه می شوند.
کید  امام جمعه اصفهان  خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به دستور ا
امام خمینی )ره ( و فرامین رهبر معظم انقالب اسالمی، مبنی بر تامین 
مسکن محرومان ولی تاکنون این توصیه بطور دقیق عملی نشده است ؛ 
گر مردم و دولت در کنار یکدیگر به دستور امام )ره ( در زمینه تامین مسکن  ا
عمل می کردند و دولت عالوه بر زمین رایگان، حق انشــعاب آب، برق و 

دیگر مسائل مربوط به تفکیک زمین را از مردم دریافت نمی کرد بسیاری 
از مشکالت حل می شد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور نیز در این دیدار 
گفت: بنیاد مســکن دو وظیفه اصلی دارد که الزم اســت در استان  ها با 

جدیت پیگیری شود.
حجت االسالم و المسلمین حسین روحانی نژاد افزود: این ماموریت ها 
در حوزه ساخت مسکن محرومان و اقشار کم درآمد و دومین ماموریت، 
بازسازی مکان هایی است که براثر حوادث مختلف تخریب شده است.

وی گفت: بنیاد مســکن ماموریــت دارد ۱۰۰ هــزار واحد مســکونی ویژه 
محرومان احداث کند که ۳۰ میلیون تومان کمک بالعوض، ۵۰ میلیون 

تومان قرض الحسنه و مابقی کمک های نهادهای حمایتی است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور ادامه داد: سهم 
استان اصفهان در احداث خانه محرومان ۳ هزار واحد بوده که سهم قابل 

توجهی از آنها ساخته شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف دولت سیزدهم ساخت ساالنه یک 
میلیون واحد مسکونی برای نیازمندان و روستاییان بوده که ۴۰۰ هزار 

واحد مسکونی آن سهم بنیاد مسکن است.
امام جمعه اصفهان افزود: نگرانی بنیاد مسکن در خصوص سکونت های 
غیر رسمی، بافت های فرسوده و حاشیه نشینی است که آسیب جدی 

در حوزه حوادث دارد.
حجت االســالم روحانی نژاد گفت: با کمک بنیاد مســکن ۷۲ درصد از 

خانه های روستایی کشور مقاوم سازی شده است.
وی یادآور شد: از بدو تاسیس بنیاد مسکن اقدامات بسیار خوبی برای 
کثر روستاهای  ســاخت مســکن محرومان در کشــور شــده اســت که ا
باالی ۲۰ خانوار در کشور طرح هادی دارند و در خیلی از آنها طرح هادی 

اجرایی شده است.
نماینــده ولــی فقیــه در بنیــاد مســکن انقــالب اسالمی کشــور افــزود: 
مقاوم ســازی ســاالنه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روســتایی در برنامه بنیاد 
مسکن قرار دارد زیرا حوادث و بالیای طبیعی مختلف در کشور به نوعی 
مسکن مردم در شهر و روستا را تخریب و تهدید می کند که مقابله با آن جزو 

برنامه های بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار دارد.
وی گفت: تالش های جدی و بسیاری داشته که از این دست می توان 
به طرح های هــادی روســتایی، ســنددار کــردن اراضی ایــن مناطق و 
بهسازی و مقاوم ســازی و احداث مسکن بادوام روستاها با تسهیالت 

بالعوض اشاره کرد.

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان طرح جامع خودکار تصفیه فاضالب را با استفاده از 
تاالب های هیبریدی اجرا کردند.

ناظر اجرایی »طرح تحقیقاتی ارزیابی و مدل سازی کیفی تاالب های مصنوعی هیبریدی 
به منظور تصفیه پساب شهری« گفت: در این طرح سعی شده تا نقش گیاه »نی« در تصفیه فاضالب وکاهش 

آالینده های موجود در پساب خروجی تصفیه خانه ها بررسی و ارزیابی شود.
سید علیرضا رجایی افزود: در این طرح ریشه گیاه نی در بستر های متفاوت »پوکه معدنی دانه درشت«، »پوکه 
معدنی دانه متوسط«، »پوکه معدنی دانه ریز« و »شن نخودی« کشت شد و جریان فاضالب به دو صورت 
عمودی و افقی از روی آن عبور کرد. وی ادامه داد: در ادامه با انجام آزمایش تا مشــخص شــد هر یک از این 
بستر ها در کاهش میزان آالینده های پساب خروجی چه تاثیری داشته اند. مجری طرح گفت: این طرح با 
هزینه ای بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون از سال ۱۳۹۷ در تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر اجرا شده است.
ناظر اجرایی این طرح تحقیقاتی با بیان این که حدود دو سال آبگیری برکه ها طول کشید افزود: پس از آن در 
دوره های متوالی سه ماهه، از پساب خروجی تاالب های هیبریدی، نمونه گیری و برای ارزیابی به آزمایشگاه 

دانشگاه صنعتی اصفهان ارسال شد.
وی به مزایای اجرای »طرح تحقیقاتی ارزیابی و مدل سازی کیفی تاالب های مصنوعی هیبریدی به منظور 
تصفیه پساب شهری« اشاره کرد و افزود: این طرح در محل هایی با جامعه آماری کم تر مانند روستا ها می تواند 
جایگزین تصفیه های متعارف فعلی مانند لجن فعال شود با این تفاوت که تاالب های طراحی شده به صورت 

خودکار تصفیه پساب را انجام می  دهند و هزینه ای برای نگهداری ندارند.
رجائی گفت: در این طرح نیاز به مراقبت دائم از مراحل تصفیه فاضالب به وسیله دستگاه و یا نیروی انسانی 
کاهش یافته و در صورت موفقیت می تواند کاهش هزینه های شرکت های آب و فاضالب را در پی داشته 

باشد.
این طرح را طیبه امیدی نیا از پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان به راهنمایی دکتر محمد شایان فر 

به عنوان پایان نامه دکتری زیر نظر دفتر تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اجرا کرده است.
همزمان با آیین گشایش جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو در محل پژوهشگاه نیرو از »طرح تحقیقاتی 

ارزیابی و مدل سازی کیفی تاالب های مصنوعی هیبریدی به منظور تصفیه پساب شهری« رونمایی شد.

امام جمعه اصفهان : مسکن محرومان در اولویت دولت باشد

رونمایی از طرح جامع خودکار تصفیه فاضالب با تاالب های هیبریدی

خبر

خبر

ایجاد بازارهای روز 
در نقاط کم برخوردار کاشان

بی مهری شرکت 
آب و فاضالب 

به تولیدات داخلی 
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مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

اصفهان در انسداد مبادی 
بی سوادی موفق عمل کرده است

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: از شــاخص های 
ارزیابــی آمــوزش و پرورش هــای 
سراســر کشــور انســداد مبادی بی ســوادی است. 
اســتان اصفهان در این عرصه موفق عمــل کرده و 
گر در این بخش بــرای اصفهان  بی انصافی اســت ا

قضاوت دیگری شود.
محمد اعتدادی با گرامیداشــت ســالروز تشــکیل 
نهضــت ســوادآموزی بــه فرمــان امــام )ره( اظهــار 
کــرد: شناســایی افــراد بی ســواد یکــی از بزرگ ترین 
چالش های ســوادآموزی اســت که مغفول مانده 
اســت و بــه آن توجهــی نمی شــود. هنــوز تعــداد 
افــراد بی ســواد در گروه های هــدف ۱۰ تــا ۴۹ وجود 
دارنــد و متأســفانه بــه دالیلــی از تحصیــل محروم 
شــدند و با همــه تالش هــای آموزشــیاران نهضت 
ســوادآموزی این افراد به گــروه بی ســوادان اضافه 
شــدند و انســداد مبادی بی ســوادی بســیار مهم 

است.
      محروم بودن مردم از سواد در مناطق 

روستایی
وی اضافــه کــرد: یکــی از شــاخص های ارزیابــی 
آموزش و پرورش در سراســر کشور انســداد مبادی 
بی ســوادی اســت، اســتان اصفهان در این عرصه 
گــر در این  موفــق عمــل کــرده و بی انصافی اســت ا
بخش برای اصفهان قضاوت دیگری شــود. رشــد 
نرخ ســوادآموزی در اســتان اصفهان در مقایسه با 
ســال های گذشــته نشــان دهنده اتفاقات خوبی 

بوده است.
کید  مدیرکل آموزش و پــرورش اســتان اصفهان تا
کرد: سوادآموزی آن قدر مهم است که امام خمینی 
)ره( بعــد از گذشــت یــک ســال از پیــروزی انقــالب 
با فرمــان تاریخــی خــود نهضــت ســوادآموزی را در 
کشور تشکیل دادند و این امر اهمیت سوادآموزی 
را در کشور می رســاند. در مناطق روســتایی مردم 
از نعمت ســواد محروم بودند و امام خمینی )ره( با 

درایت باال برای تأسیس این نهاد ارزشمند در ایران 
اقدام کردند.

اعتدادی تصریح کــرد: در دهــه اول و دوم انقالب، 
آموزشیاران نهضت با شرایط سخت و طاقت فرسا 
در مناطــق صعب العبــور حضــور پیــدا کردنــد و به 
شناسایی بی سوادان و کم سوادان اقدام می کردند 
و آموزش هــا را بــه آنهــا ارائــه می دادند. ابتــدای امر 
بحث خواندن و نوشــتن و روخوانی قرآن برای این 

افراد مدنظر بود.
وی ادامــه داد: بــا گذشــت زمان ایــن سیاســت 
تغییر کــرد و موضوع مهم مهــارت آموزی و کســب 
مهارت های اجتماعی فراتر از امر خواندن و نوشتن 
در بخش سوادآموزی مطرح شــد. در سالیان بعد 
کز یادگیری محلی  اقدام ارزشمندی اتفاق افتاد و مرا

تأسیس شدند.
کز        ارائه مهارت های فناوری و ICDEL در مرا

یادگیری محلی
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: این 
اقدامات قدم به قدم دستاوردهایی بود که در حوزه 
کز یادگیری محلی  ســوادآموزی اتفاق افتاد. در مرا
کارهای ارزشــمندی انجام می شــود و از تعــداد ۱۶ 
مرکز یادگیری محلی در چند مرکز بحث مهارت های 

فناوری و ICDEL آموزش داده می شود.
اعتدادی خاطرنشــان کرد: انجام ایــن فعالیت ها 
به سهولت امکان پذیر نیســت و ارائه آموزش های 
فنــاوری به گروه هــای هــدف ســوادآموزی زمان بر 
اســت. این اتفــاق خوشــایند وابســته بــه تــالش 
شبانه روزی نهضت سواد آموزی و آموزشیاران این 

نهاد است که امروز موجب مباهات و افتخار استان 
اصفهان شده اند و نرخ باسوادی به مرز ۹۸ درصد 
رسیده است و در حال حاضر استان اصفهان جزو 

پنج استان برتر باسواد کشور است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح 
کــرد: از دو ســال گذشــته بــا پیگیری هــای حــوزه 
سوادآموزی توانسته ایم اهمیت بخش سوادآموزی 
را افزایش دهیم و شــورای پشــتیبانی را در شــورای 

آموزش و پرورش تلفیق کردیم. 
در قانون تشکیل شوراها هم به این موضوع اشاره 
شــده و اصفهــان از اولیــن اســتان ها در انجام ایــن 
فعالیــت بــوده اســت و امیدواریــم بــه زودی پایان 
بی ســوادی را در اســتان اصفهان با برخــورداری از 

پتانسیل های موجود اعالم کنیم.

خبر

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان 
از نفوذ سامانه ناپایدار بارشی به استان خبر داد. 

حجت اهلل علی عســگریان کارشــناس پیش بینی 
هواشناسی استان اصفهان گفت: با ورود سامانه 
ناپایدارافزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید موقت 
کنده برف و باران در جنوب و غرب استان  و بارش پرا

پیش بینی می شود.
وی با بیان اینکه این سامانه تا اوایل هفته آینده بر 
روی اســتان فعال خواهــد بود، گفــت: بارش های 
متناوب در سطح استان به ویژه در جنوب و تا حدی 
غرب ادامه می یابد و روز یکشنبه بارش ها در سطح 
اســتان تقویت خواهد شــد و بارندگی را در سراســر 

استان انتظار داریم.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان 
گفت: مه آلودگی، کاهش دید و احتمال رعدوبرق و 
تگرگ و در زمان شدت بارش ها احتمال آب گرفتگی 
معابر عمومی و اختالل در تردد به ویژه در محور های 

مواصالتی جنوب استان نیز پیش بینی می شود.

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان گفت: 
موسسه های درمانی طرف قرارداد با این بیمه 
با اجــرای طرح نســخه  الکترونیکی، بیــش از ۹۰ 
درصد خدمات خود را به صورت تمام الکترونیک 

به شهروندان ارائه کردند. 
اجرای طرح نســخه نویســی الکترونیک و عدم 
پذیرش نسخه های کاغذی در راستای اجرای 
تکالیف قانونی سازمان بیمه سالمت از ابتدای 

دی ماه سال جاری آغاز شد.
روابط عمومــی اداره کل بیمه ســالمت اســتان 
اصفهــان بــه نقــل از حســین بانــک افــزود: 
موسســه های درمانــی طــرف قــرارداد در۸ روز 
سپری شده از دی ماه باالی ۹۰ درصد خدمات 
خود را به صورت تمام الکترونیک به شهروندان 
ارائه کردنــد که این موفقیت مرهــون همکاری 
کــزی اســت کــه در طرح نســخه  پزشــکان و مرا

نویسی الکترونیک شرکت کردند.  
کیــد کرد: ایــن بیمــه از ابتــدای دی مــاه  وی تا
کز را نمی پذیرد و  هیچگونه نسخه کاغذی از مرا

پرداختی در این زمینه نخواهد داشت.
بانک ادامه داد: با اجرای طرح نســخه نویســی 
الکترونیــک عــالوه بــر مدیریــت هزینه هــای 
نظــام ســالمت و شــفافیت در درمان بیمــاران، 
اشــتباهات نســخه خوانــی کاهــش می یابــد و 
دغدغه بیمه شــدگان دربــاره اعتبــار دفترچه از 

بین می رود. 
مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان اظهار 
داشت: بیمه سالمت در اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک در مــوارد اســتثنائی مانند قطعی 
بــرق و اینترنــت و یــا مشــکالت احتمالــی دیگر 
آمــاده همــکاری بــا موسســه های درمانــی 
طــرف قرارداد اســت تــا در رونــد درمــان مردم 

خلل ایجاد نشود.
وی به تمدید بیمه نامه ها اشاره و اضافه کرد: با 
توجه به الکترونیک محور شدن سازمان بیمه 
ســالمت و صیانت از ســالمت بیمه شــدگان در  
استمرار شیوع ویروس کرونا و لزوم کاهش تردد 
به دفاتر پیشخوان، پوشش بیمه هایی که اعتبار 
آنها در بــازه زمانی ســال ۱۴۰۰ منقضی می شــود 
از جمله بیمه های صندوق سالمت همگانی، 
روستاییان و کارکنان دولت )صرفا بیمه شدگان 
اصلی و تبعی یک( به صورت سیستمی تا پایان 
خــرداد ۱۴۰۱ در ســامانه بیمــه ســازمان بیمــه 

سالمت تمدید شد.
بانــک خاطرنشــان کــرد: ســایر صندوق هــای 
بیمــه ای بــا توجــه بــه شــرایط خــاص، بایــد 
درخواست تمدید اعتبار بیمه خود را به صورت 

گروهی یا فردی به بیمه سالمت اعالم کنند. 
وی اضافــه کــرد : بیمــه شــدگان می تواننــد از 
طریق مراجعه به سامانه شــهروندی به آدرس 
bimehsalamatiranian.ir یــا برنامــه تلفــن 
همراه "بیمه ســالمت من" ضمن دسترســی به 
پرونده پزشکی خود، آخرین وضعیت بیمه ای، 
تاریخچه خدمات دریافت شــده و کد رهگیری 
خدمات را مشاهده کنند. مدیرکل بیمه سالمت 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیمه شدگان 
می تواننــد پرســش ها و پیشــنهادات خــود را از 
طریق مرکز تماس شبانه روزی ۱۶۶۶ و یا سامانه 
الکترونیکی پاســخگویی به شــکایات به آدرس 

shekayat.ihio.gov.ir با ما در میان بگذارند.
از حدود ۴۰ میلیون نفر زیر پوشش بیمه سالمت 
همگانی در کشور، یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر در 
اصفهان هستند که از این تعداد حدود ۴۰۰ هزار 
نفر کارمندان دولت، ۴۳۰ هزار نفر بیمه سالمت 
همگانــی، ۱۷ هــزار بیمــه شــده بیمه ایرانیان و 
حــدود ۵۵۰ هــزار نفــر بیمه شــده روســتایی و از 
ســایر اقشــار حدود ۹۰ هزار تحت پوشش بیمه 

قرار گرفته اند.   
سه هزار و ۶۰۰ موسسه در اصفهان طرف قرارداد 
اداره کل بیمه ســالمت هســتند که این استان 
کز  پس از تهــران به لحــاظ تعداد، بیشــترین مرا

طرف قرارداد را در کشور دارد.

معاون ســوادآموزی اداره کل آموزش  و پرورش 
استان اصفهان با اشاره به پوشش ۹۸ درصدی 
باسوادی در استان، گفت: شناسایی و جذب 
۲ درصد باقی مانده کار سختی است و نیازمند 

همکاری برای شناسایی آن ها هستیم. 
نســرین باباپور، به مناســبت ســالروز تأســیس 
نهضــت ســوادآموزی، در جمــع خبرنــگاران، 
اظهار کرد: ریشــه ســوادآموزی در اعتقــادات و 
فرهنگ است و این مهم نیاز به گفتمان  سازی 

دارد.
وی بــا بیان اینکــه ســوادآموزی در اســتان 
اصفهان وضعیت خوبی دارد، گفت: حدود ۹۸ 
درصد از جمعیت اســتان باســواد هستند، اما 
برای ۲ درصد باقی مانده باید گفتمان ســازی 
کــه شناســایی و جــذب آن هــا کار  کنیــم، چرا

سختی است.
معــاون ســوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش 
استان اصفهان کاهش قدر مطلق بی سوادی، 
کندگــی جغرافیایــی و تقاضــای اجتماعــی  پرا
کافی را از موانع سوادآموزی برشمرد و افزود:  نا
امــروز نگاه مســئوالن به ســوادآموزی کارســاز، 
گاه ســازی، توانمندســازی و اصالح  مبتنی بر آ
رفتار اســت و در راســتای تحول ســوادآموزی، 

باید ۱۲ تغییر اتفاق افتد.
امــروز معتقدیــم شــیوه  بــا بیان اینکــه  وی 
ســوادآموزی باید تغییر کند، چون رویکردها و 
خ باسوادی  نیازها تغییر کرده اســت، گفت: نر
در استان اصفهان ۸۹ درصد بود که در سال ۹۹ 
به ۹۸ درصد رسید. جمعیت هدف باسوادی 
۱۰ تا ۴۹ سال اســت و اختالف درصد باسوادی 
کنون به  بین زنان و مردان ۲۳.۴ درصد بود که ا

۶.۳ درصد رسیده است.

باباپور با اشــاره به اینکه از ابتدای ســال جاری 
کنــون ۵ هــزار و ۴۳۲ نفــر در اســتان تحــت  تا
پوشــش ســوادآموزی قــرار گرفته انــد، اظهــار 
امیــدواری کــرد کــه در فرصــت باقی مانــده به 
هدف گــذاری پوشــش ۸ هــزار نفــر در اســتان 

برسیم.
کید بر شتاب  وی توســعه عدالت آموزشــی با تأ
بخشی ســوادآموزی خانواده های آسیب پذیر 
و محروم را یکی از اولویت های اســتان برشمرد 
و گفــت: ســال گذشــته آموزش دهنــدگان مــا 
جلوه های ایثار از خود نشــان داده و افتخاراتی 

که به دست آمد مرهون تالش های آن ها بود.
معــاون ســوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش 
اســتان چالــش ســوادآموزی را نبــود آمــار و 
اطالعــات دقیــق و شناســایی بی ســوادان بــر 
اســاس خود اظهــاری دانســت و گفــت: ۹ هزار 
اســم از افــراد بی ســواد و کم ســواد بــه مــا داده 
شــده که با در اختیار قرار گرفتــن کد کلی آن ها 
می توانیم به اطالعات آن ها دســت پیدا کرده 
و از طریــق آدرس هــای جدیــد، زمینــه آموزش 
آن هــا را در کالس هــای درس فراهــم کنیــم. 
گــر ســواد الزامــی و قانــون و تدابیــر  همچنیــن ا
خاصی پیش بینی شود، کار آموزش دهندگان 

ما برای سوادآموزی بیشتر تسهیل می شود.

موج بارشی جدید در راه اصفهان 

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان:
بیش از ۹۰ درصد خدمات موسسه های درمانی 

در اصفهان الکترونیکی ارائه شد

خبر

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان اصفهان:
۲ درصد از مردم استان اصفهان بی سوادند

خبر

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خور و بیابانک 
گفت: مهــارت  آمــوزی و توســعه آمــوزش فنی و 
حرفه ای بهترین راهکار برای اشتغال زایی در این 
شهرســتان کمتــر برخــوردار در شــرق اصفهان 
اســت.  علی عشــقی افــزود: شهرســتان خــور و 
بیابانــک دارای ظرفیت هــای مناســبی بــرای 
اشتغال نیروی انسانی جویای کار است و برای 
رسیدن به اهداف توسعه و اشتغال زایی در این 
شهرســتان انتظار مــی رود آموزش هــای فنی و 

مهارتی رونق و توسعه یابد.
وی اضافه کــرد: جوانان با کســب مهارت  های 
فنی و حرفــه ای می توانند بــه کارآفرین تبدیل 
شده و عالوه بر دستیابی به شغل پایدار، زمینه 

اشتغال افراد دیگر را نیز فراهم کنند.
رییــس مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای خــور و 
بیابانک گفت: آموزش های این مرکز بر اساس 
استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
و با چهــار کارگاه فعــال در رشــته های طراحی و 
دوخت، فناوری اطالعات، صنایع دستی بافت 
و فرهنگ و هنر با امکان برگزاری بیش از ۵۰ دوره 

آموزشی مختلف در حال فعالیت است.
وی افــزود: بخــش خصوصــی نیــز بــه منظــور 
آموزش های فنی و حرفه ای با سه آموزشگاه در 
رشته های آرایش و پیرایش و فناوری اطالعات 

در شهرستان فعال است.
رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خور و بیابانک 
خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تا کنون ۳۰۹ 
کــز ثابت، ســیار شــهری، روســتایی،  نفــر در مرا
پادگان و محیط کار معادل ۲ هزار و ۱۶۰ نفر ساعت 

دوره آموزشی گذراندند.
وی افزود: ایــن افــراد در رشــته های مختلــف 
طراحــی و دوخــت، فنــاوری اطالعــات، طــال و 
جواهر، صنایع دستی بافت، هنرهای تجسمی و 

امور اداری آموزش فرا گرفتند.
رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان 
خور و بیابانــک ادامــه داد: در این مــدت تعداد 
۱۵۰ نفر در آزمون های پایان دوره، شرکت کردند 
و برای قبول شدگان گواهینامه مهارت  آموزی 
صــادر شــده اســت. عشــقی افــزود: همچنین 
بیش از ۳۰ نفر در آزمون های صنایع ساختمان 

و تفاهم نامه شرکت کردند.
وی با اشاره به ۱۲ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی 
به زنان سرپرست خانوار با همکاری بهزیستی 
شهرستان در پنج دوره آموزشــی گوهر تراشی، 
طراحــی و نقاشــی روی پارچــه و حولــه بافــی، 
گفت: این آموزش ها با هدف توانمندسازی زنان 

سرپرست خانوار و اشتغال زایی آنها انجام شد.
رییــس مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای خــور و 
بیابانک خاطرنشان کرد: در این مدت ۵۰ بانوی 
سرپرست خانوار با شرکت در دوره های آموزشی 
مهارتــی که بــا رعایــت دســتورهای بهداشــتی 
مقابله با کرونا برگزار شد در رشته های مختلف 
صاحــب مهــارت شــدند. وی افــزود: تامیــن و 
تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص از نیازهای 
اساسی شهرستان است که با توجه به سرمایه  
گذاری  های انجام شده سال های اخیر از سوی 
دولت و بخش خصوصی، فرصت  های شغلی 
جدیدی برای جوینــدگان کار در منطقه ایجاد 
شــد. نــرخ بیــکاری در خــور و بیابانــک حــدود 
۱۰ درصــد اســت و ۷۰ درصــد از جمعیت ایــن 
شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
هســتند. شهرســتان خور و بیابانک بــا ۱۲ هزار 
کیلومتر وســعت و ۲۰ هزار نفر جمعیــت در ۴۲۰ 

کیلومتری شرق مرکز اصفهان است.

رئیس کمیته امــداد امام خمینی)ره(ســمیرم 
گفت: دو مرکز نیکــوکاری تخصصی ویــژه زکات 
و اشــتغال و خودکفایی در شهرســتان سمیرم 
افتتــاح شــد.  اردشــیر فرخ ونــد رئیــس کمیته 
امــداد امــام خمینی)ره(شهرســتان ســمیرم 
اظهار داشــت: دو مرکز نیکــوکاری تخصصی در 
کز  شهرستان سمیرم  افتتاح شد که یکی از این مرا
با رویکرد ایجاد اشتغال و خودکفایی و دیگری به 

امر زکات تخصیص داده شده است.
وی افزود: با کمک شوراهای روستا و دهیاری ها 
کز  و بسیج سازندگی تصمیم داریم در شهرها و مرا
بخش ها و روستاهای همجوار که تمرکز جمعیتی 

دارند، یک مرکز نیکوکاری راه اندازی کنیم.
فرخ ونــد تصریح کــرد: هشــت مرکز نیکــوکاری 
حمایتی در شهرستان سمیرم افتتاح شده بود 
که با احتســاب این دو مرکــز نیکــوکاری، ۱۰ مرکز 
نیکوکاری تخصصی حمایتی، اشتغال و زکات 

در شهرستان سمیرم راه اندازی شده است.
شهرستان سمیرم با صد هزار نفر جمعیت ثابت 
و عشــایری در ۱۶۰ کیلومتــری جنــوب اســتان 

اصفهان واقع شده است.

مهارت آموزی بهترین راهکار 
برای اشتغال زایی در خور و 

بیابانک است

افتتاح دو مرکز نیکوکاری
 تخصصی زکات و اشتغال 

در سمیرم 

گاهــی فرماندهــی انتظامــی  رئیــس پلیــس آ
 استان اصفهان از دستگیری زن رمالی خبر داد 
که با وعده دعا برای رفع بیماری، از خانواده ای 

۲۵ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود. 
ســرهنگ حســین ترکیــان بــا اعالم ایــن خبــر، 
اظهار کرد: در پــی وصول پرونــده کاله برداری 
بــه دادخواهــی یکــی از شــهروندان مبنــی بــر 
کاله بــرداری یــک زن رمــال از خانــواده وی، 
گاهان اداره مبارزه  موضوع در دســتور کار کارآ
گاهی اســتان  بــا جعــل و کاله بــرداری پلیــس آ

اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص 
کی بــه دلیــل بیمــاری قلبــی بــه  شــد پــدر شــا
بیمارســتان مراجعه کرده و بســتری می شود. 
با طوالنــی شــدن بســتری این فــرد، خانــواده 
وی به یک زن رمال و فالگیر متوسل می شوند 
که ادعــا می کرد می توانــد با دعا، مشــکل بیمار 

را رفع کند.
گاهــی فرماندهــی انتظامــی  رئیــس پلیــس آ
 استان گفت: زن رمال با این ترفند موفق شده 
بــود به صــورت تدریجــی در مــدت ۲ ســال، ۵ 
میلیارد ریال طال و ۲۰ میلیــارد ریال وجه نقد از 

کی کالهبرداری کند. خانواده شا
گاهــان  ایــن مقــام انتظامی بــا بیان اینکــه کارآ
پس از تکمیل تحقیقات خود، متهمه را تحت 
تعقیب هوشــمندانه خود قــرار دادنــد، افزود: 
پس از شناسایی محل سکونت این زن در یکی 
از محله های شــهر اصفهان، طی هماهنگی با 

گاهی  مقــام قضائــی او را دســتگیر و به پلیــس آ
منتقل کردند.

به نقل از فرماندهی انتظامی استان اصفهان، 
ســرهنگ ترکیان بــا اشــاره به اینکه ایــن زن که 
در ابتــدا منکــر ارتــکاب هرگونــه جرمی بــود، 
کــرد: متهمــه پــس از مشــاهده  خاطرنشــان 
مدارک و مســتندات پرونــده، بــه کاله برداری 
از این خانواده اعتراف و عنوان کرد که مدت ها 
قبل با آن ها آشــنا بوده و به منظــور گرفتن فال 
قهــوه به خانــه آن ها رفت وآمد داشــته اســت. 
پــس از اطــالع از بیماری پــدر خانــواده فرصت 
را غنیمت دانســته و بــا ادعای اینکــه می تواند 
بــا دعــا کــردن مشــکل بیمــاری او را رفــع کنــد 
هر بــار مبالــغ هنگفتــی را از ایــن بابــت دریافت 

کرده است.
ایــن مقــام انتظامی بــا بیان اینکــه بــا اعتــراف 
صریــح متهمــه بــه جــرم خــود، وی بــه همراه 
پرونــده تحویــل مرجــع قضائــی شــد، گفــت: 
شهروندان باید بدانند که رماالن و دعانویسان 
گر واقعا  قادر به حل مشکالت آنان نیســتند و ا
می توانستند مشکلی را حل کنند اول مشکل 
خــود را حــل می کردنــد و نیــاز نداشــتند که در 
ازای دعــا کــردن مبالــغ کالن از مشتریانشــان 

دریافت کنند. 
کید ما این اســت کــه به این افراد  پس توصیه ا
اعتماد نکرده و مشکالت شان را با توکل بر خدا، 
توســل بــر ائمــه اطهــار)ع( و از راه هــای علمی، 

منطقی و قانونی پیگیری کنند.

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت اردســتان 
گفت: یک قالده گرک در روستای امیران از توابع این 
شهرستان برای نخستین بار در سال های اخیر ۶۰ 

راس گوسفند را درید. 
حسین شواخی افزود: هرچند شاهد هجوم گرگ 
به حیوانات اهلی به طور موردی در سال بوده ایم 
اما کشــتار این تعداد گوســفند در ســال های اخیر 

بی سابقه است.
وی ادامه داد: در این ارتباط صاحب گوســفندان 
باید موضوع را از سوی نیروی انتظامی صورتجلسه 
کند و به اداره محیط زیست تحویل دهد، اما باید 
دامــداران دام خــود را بیمــه کنند تــا در زمــان بروز 
حوادث، به آنان خســارت پرداخت شود؛ محیط 
زیست طبق مقررات خود خسارت پرداخت می کند 
که به ندرت دامداران واجد شرایط دریافت خسارت 

می شوند.
رییــس اداره حفاظت محیط زیســت اردســتان با 
بیان اینکه در نزدیک به سه سال گذشته با همکاری 
جهاد کشاورزی، آموزش های الزم حفاظتی درباره 
نگهداری حیوانات اهلی به دامداران منطقه داده 
شده گفت: با تاسف اغلب دامداران بدون رعایت 
مسایل حفاظتی، گوسفندان خود را در محل های 
قابل دسترسی حیوانات وحشی نگهداری می کنند 

و دچار خسارت می شوند.
وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد سهل انگاری 
و رعایت نکردن شرایط حفاظتی محل نگهداری 
دام ها موجب چنیــن واقعه اســفباری )دریدن ۶۰ 

گوسفند توسط گرگ( شده است.

شواخی اضافه کرد: طبق نظر اهالی روستا و گفته 
دامدار مربوطــه، ارزش گوســفندان تلف شــده در 
شــب گذشــته بیش از ۲۰۰ میلیــون تومان بــرآورد 
شــده اســت کــه امیدواریــم دامــداران اقدام های 
حفاظتی از جمله دیوارکشی مناسب، نصب نرده و 
توری حفاظتی و نصب درب محکم برای دامداری 
خود انجــام دهند تــا از نفوذ حیوان های وحشــی 

جلوگیری شود.
رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت اردســتان، 
خشکسالی، کمبود غذا دربیابان برای گوشتخواران 
و رهــا کــردن الشــه  حیوان هــای مــرده و ضایعات 
مرغداری ها و دامداری های محلی در اطراف شهرها 
و روســتاها را عامل اصلی حضور جانوران وحشــی 
در اطراف مکان های مسکونی اعالم و اضافه کرد: 
مجوزهایی برای افراد واجد شرایط محیط زیست 
برای دور کردن اینگونه جانواران از اطراف روستا ها 

و شهرها صادر شده است.
اردستان ۹۴ هزار هکتار جنگل دست کاشت باغ، 
۸۷۰ هزار هکتار مرتــع و ۲ زیســتگاه حیات وحش 
)منطقه حفاظت شــده کهیاز بــا ۹۲ هــزار هکتار و 
منطقه شکار ممنوع خارو با ۱۰۲ هزار هکتار وسعت( 
دارد و گونه هایــی همچون کل و بز، قــوچ و میش، 
جبیر، هوبره، زاغ بور، کبک و تیهو، گربه وحشــی، 
کال را در خود  روباه، گرگ، کفتار، گربه شــنی و کارا

جای داده است.
این شهرســتان با افزون بر ۴۳ هــزار نفر جمعیت 
در ۱۱۸ کیلومتــری شــمال شــرق اصفهــان واقــع 

شده است.

خبرخبر
دستگیری زن رمال در اصفهان:

که ۲۵ میلیارد ریال آب خورد دعایی 
رییس اداره محیط زیست اردستان:

گوسفند را در اردستان درید گرگ ۶۰ راس   
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۳۰5 دسامبر     2۰21 رفهنگ
شاعری که هجوم مغوالن را به چشم دید 

هفتــم دی ســالگرد درگذشــت 
شاعری اســت که ادیبان، خالق 
المعانی می نامیدندش و مغوالن 

جانش را گرفتند. 
روزی روزگاری بزرگ مردی در اصفهان زندگی می کرد 
که با وجودی که در فقر به سر می برد؛ اما بسیار دانا و 
باهوش بود، او چنان در ریختن معانی مستتر در شعر 

مهارت داشت که به خالق المعانی شهرت یافت.
ایــن ادیب خــالق بــه گفتــه برخــی از اهالــی تاریخ و 
ادبیات، آخرین قصیده ســرای بزرگ ایران به شمار 
می آید، اما او غریب و مهجور در پهنای تاریخ پنهان 
مانــده و شــاید کم تر کســی بداند که کمــال، حمله 
مغول هــا را به چشــم دیــده و خــود قربانــی مغوالن 

شده است.
مقبره کمال الدین اسماعیل در گوشه ای از اصفهان 
قرار دارد در خیابانی به نام خودش و شاید رهگذران 

بسیاری سبب نامگذاری این خیابان را ندانند.
ســال ۱۳۹۹ شــورای اسالمی شــهر اصفهــان در صد 
و پنجــاه و یکمین جلســه علنــی با هدف برجســته 
کردن نام کمال الدین اسماعیل اصفهانی تعیین روز 
هفتم دی در تقویم رسمی کشور به عنوان روز کمال 

اسماعیل را پیشنهاد کرد.
      کمال الدین اسماعیل، شاعر ممتاز، اما 

مهجور
الهه رضایی مدیر مرکز قلمستان سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان با اشــاره به 
مهجور و گمنام ماندن کمال الدین اسماعیل شاعر 
گر شیرازی ها به شعرای خود  ممتاز اصفهان، گفت: ا
می نازند و خراسانی ها به زبان و تاریخچه ادبی خود 
افتخار می کنند، اصفهانی ها هم شاعر خوش قریحه، 
ممتاز و منحصربه فردی به نام کمال الدین اسماعیل 

دارند که کمی مهجور و گمنام است.
وی گفت: بخشی از حافظه تاریخی اصفهان مربوط 
بــه ادبای این شــهر اســت؛ نویســندگان و شــاعران 
بزرگی که در همین شهر به دنیا آمدند و از دنیا رفتند و 

کمال الدین اسماعیل یکی از آنان است.
مدیر مرکز قلمســتان ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان گفت: کمــال الدین 
اســماعیل شــاعری اســت که تــا دلتــان بخواهــد از 
اصفهان گفته، به اصفهان افتخار کرده و گاهی هم از 

آن رنجیده است.
گــر دیــوان کمال الدین اســماعیل  رضایی گفــت: ا
را بــاز کنیــد، از ظرایف طبــع او بهره مند می شــوید و 
با شــخصیتی نازک خیال و بســیار حســاس روبه رو 
کنش  خواهید شد که به تمام حوادث اطراف خود وا

نشان می داد.
      روزی به نام شاعری که بر حافظ اثر گذاشت

وی گفــت: مــزار کمــال در گوشــه ای از اصفهــان در 
خیابانی به همین نام قرار دارد، مردم که از کنار آن رد 
می شوند، ســری به احترام فرود می آورند و به شاعر 

یگانۀ شهرشان سالم می کنند با این حال شاید کمتر 
کسی بداند که این شاعر حمله مغول به اصفهان را به 

چشم دیده و چه وصف هایی که از آن نکرده است.
مدیر مرکز قلمستان سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان گفت: بر اســاس روایات 
تاریخــی، کمال الدیــن اســماعیل در هفتــم دی به 
دســت مغوالن کشــته شــد و به نقــل از برخی کتب 
تاریخــی او را درســت در جایــی کــه جــان ســپرد  بــه 
ک ســپردند. رضایی گفــت: هفتــم دی را به نام  خا
کمال الدین اســماعیل نام گذاری کرده اند و امسال 
در هفتــم دی آخرین ســال قــرن، مقام این شــاعر را 
گرامی می داریم. وی گفت: اشعار کمال، شاعر قرن 
هفتم، بر بسیاری از شاعران پس از خودش همانند 
حافــظ اثــر گذاشــته اســت و بــا خواندن این اشــعار 

اصفهان هفتصد سال پیش را تصور می کنیم.
      کمال، شاعر شاعرزاده، مقتول به دست 

مغوالن
مصطفی هادوی از شــاعران پیشکســوت اصفهان 
متخلص بــه شــهیر اصفهانی گفــت: کمــال الدین 
اسماعیل اصفهانی و پدرش جمال الدین عبدالرزاق 
اصفهانی هر دو شــاعر بودند و کمال الدین در ســال 
۶۳۵ در آشــوب مغوالن در کاهدان منزلش به قتل 

رسید.
کنون حدود ۹۰۰ سال از قتل کمال الدین  وی گفت: ا
اسماعیل می گذرد؛ اما وی هنوز غریب و گمنام است 
که این غریبی ناشــی از بی توجهی ما مردم اصفهان 
اســت؛ زیرا بســیاری از فرهیختــگان خــود همانند 

کمال الدین اسماعیل را نشناخته و درک نکرده ایم.
این شاعر پیشکسوت گفت: به سبب وضع نابسامان 
دوره زندگــی کمال الدیــن اســماعیل و فقــری که با 

آن دســت و پنجه نرم می کرد، مردم را بــا دو بیت ای 
خداوند هفت سیاره/ پادشاهی فرست خونخواره، 
عدد مردمــان بیفزاید/ هر یکــی را کند دو صــد پاره، 

نفرین کرد.
اســتاد شــهیر اصفهانــی گفــت: مقــام و جایــگاه 
گر  کمال الدین اسماعیل در کنار شعرای بزرگ ایران ا
باالتر نباشد، کم تر نیســت تا جایی که حتی حافظ 
هم بیتی از اشعار کمال الدین اسماعیل را در ابیاتش 

به کار برده است.
وی گفت: کمــال و کمال هــا را دریابید تــا فرهنگ و 
عظمت مملکت ما با علم، دانش، فرهنگ و تاریخ 

بزرگان دینمان شناخته شود و افتخار کنیم.
این شاعر پیشکسوت گفت: بهتر است با رسیدگی 
به مزار کمال الدین اســماعیل و شناخت این شاعر 
در عرصه ادبیات کشــور، قدمی بزرگ برای ادبیات و 

فرهنگ برداشته شود.
      بازسازی مقبره کمال الدین اسماعیل به 

کجا رسید؟
شهرام امیری کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان گفت: 
آرامگاه کمال الدین اسماعیل سال ۱۳۷۴ بنا، سنگ 
قبر مزار تعویض و بوســتانی هم در کنار مقبره ایجاد 

شده است.
وی گفت: بر اساس برنامه ریزی مشترکی که حدود 
دو ســال پیش بــا شــهرداری داشــتیم، قرار شــد که 
شهرداری منطقه ۳ و سازمان نوسازی و بهسازی، 
بوســتان جنــب مقبــره کمال الدیــن اســماعیل را 
بازسازی کنند که سال ۱۳۹۸ بازسازی صورت گرفت.

کارشــناس اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان اصفهان گفت: قرار بود خود 

مقبره هم در اجرای طرح توســعه گردشگری ادبی 
بازسازی شود که به نظر می رسد با با شیوع کرونا این 

طرح متوقف شد.
امیری گفــت: بــا وجود اینکــه شــعرای بســیاری در 
اصفهان زندگــی کردند و مدفون شــدند، امــا از این 
فرصت برای توسعه گردشــگری در اصفهان غفلت 

شده است.
      مزار ادیبانی همچون کمال، بستر گردشگری 

ادبی
کنون  وی گفت: همه کشور های پیشرفته به ویژه ا
که به تدریج وارد ایام پسا کرونا می شویم رقابت بسیار 
گسترده ای را برای ارائه جذابیت های جدید در حوزه 
گردشگری شروع کرده اند، اما ما از برخی گونه های 
گردشــگری که یکی از آنها، گردشــگری ادبی است، 
غفلت کرده ایم. کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان گفت: 
سعی کردیم تا یک محور گردشگری ادبی در مقبره 
کمال الدین اســماعیل ایجاد کنیــم، با ایــن حال با 
بهبود شرایط تالش می کنیم تا این طرح را با شورای 

جدید پیش ببریم.
امیری گفت: با توجه به بحران هایی که اصفهان با 
آن مواجه است، تنها بستر باقی مانده برای توسعه 
اصفهان، گردشگری با تکیه بر میراث فرهنگی است.

توجه بیشتر مسئوالن و مردم به شــاعران و ادیبان 
غریب، اما چیره دستی همانند کمال الدین اسماعیل 
اصفهانی، شاید روزنه امیدی برای زنده شدن نام و 
یاد آنان و توسعه گردشگری ادبی در اصفهان باشد؛ 
رویکردی که هم بر غنای هویت ملی و دینی ما اضافه 
می کند هم حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

اصفهان و ایران را جانی تازه می بخشد.

کل  اداره  ســابق  سرپرســت 
اســتان  فرهنگــی  میــراث 
اصفهان گفت: در ســال جاری 
همه اعتبارات میــراث فرهنگی اصفهــان جذب 

شده است.
علی کامیابی اظهار داشت: فوت فریدون الهیاری 
ضایعه بزرگی بــرای جامعــه دانشــگاهی و میراث 
فرهنگــی اســتان اصفهــان بــود. علیرضا ایــزدی 
به عنــوان نماینده وزیــر وقت میــراث فرهنگی در 
مراســم حاضر بــود و در آنجا بــه من اعــالم کرد که 
جمع بندی وزارتخانه سرپرستی شما در اداره کل 

میراث فرهنگی است.
وی افزود: کســی که در رأس هــرم اداره کل میراث 
فرهنگــی قــرار می گیــرد، بایــد حداقــل یکــی از 
تخصص های مرتبط با این وزارت را داشته باشد. 
شرایط فوق بحرانی این مسئولیت را پذیرفتم. در میراث فرهنگی مقاومت داشتم، اما در نهایت در از همیــن روی در برابــر قبلــی سرپرســتی اداره کل 

آن زمان ۳۷ میلیارد اعتبار در حساب های موجود 
بود و بیش از ۳۰۰ پروژه در دست داشتیم.

کامیابی ادامه داد: در همین حین دچار بیماری 
کرونا شدم و ۵۰ روز بستری بودم. اما خوشبختانه 
۹۵ درصــد اعتبــارات جذب شــد و از این مشــکل 
اداره کل خالص شــد. در سال گذشــته ۳۹۱ پروژه 
مرمتی در اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 

وجود داشت و تمام اعتبارات آن جذب شد.
سرپرست ســابق اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: به من قــول دادند که 
سرپرستی من بیش از دو ماه طول نخواهد کشید، 
اما این پروسه طوالنی تر شد و در نهایت وزیر میراث 
فرهنگی حکم مدیــرکل جدید اصفهــان را زدند. 
علیرضا ایزدی نیز از نیروی های قوی است و ایشان 
بر یکــی از فعالیت های اصلــی اداره کل تخصص و 

احاطه کامل دارند.

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: میراث 
فرهنگی اصفهــان بایــد راه جدیدی بــرای تعامل با 
دیگر دستگاه ها پیش بگیرد؛ نمی شــود یک بافت 

تاریخی را قفل کرد.
مهران زینلیــان، معاون امــور عمرانی اســتانداری اصفهان در مراســم 
تودیع و معارفه سرپرست سابق و مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان 
اصفهان اظهار داشت: امیدوارم مردم اصفهان در طی سال های آینده 
بتواننــد میزبان خوبــی بــرای علیرضا ایــزدی، مدیرکل جدیــد میراث 
فرهنگی اصفهان باشند. ایشان کوله باری از تجربه را در این حوزه دارند و 

امروز بیش از هر زمانی به این تجربیات نیاز داریم.

وی ادامــه داد: اســتان اصفهــان روزهــای خوبــی را ســپری نمی کنــد، 
فرونشست، آلودگی و خشکسالی مسائل اصلی اصفهان هستند. نیاز 
به عزم جدی برای رفع مشکالت استان است و باید رویکردهایی مثل 
توســعه صنعت و کشــاورزی با محدودیت های جدی مواجه کــرد و از 
طرفی در حوزه هایی مثل گردشــگری و صنایع دستی بستر توسعه را 

فراهم کرد.
زینلیان افــزود: باید در بخش های مختلف از جملــه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی نگاه جدید و نوآورانه ای را داشته باشیم تا 
بتوانیم از آن ها به نحو احسنت استفاده کنیم. در اصفهان بیش از هزار و 
۹۰۰ اثر ثبت ملی و چندین اثر ثبت جهانی وجود دارد ضمن اینکه اصفهان 

قطب صنایع دستی است و این ظرفیت را باید توسعه داد.
کید کــرد: امیدوارم بــا همدلی و  معاون عمرانی اســتاندار اصفهــان تا
فضای کاری که در استان وجود دارد و با حضور علیرضا ایزدی به عنوان 
مدیرکل جدید میراث فرهنگی اســتان اصفهان مشــکالت اصفهان 
حل شود. بسیاری از آثار تاریخی در اصفهان دچار مشکالت و مسائل 
جدی هستند و نیاز است این آثار را با بازآفرینی و مرمت تبدیل به محرک 

توسعه کنیم.
وی گفت: یکی از خصوصیات اصفهان حضور سمن های قوی در حوزه 
سه گانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. این سرمایه 
بسیار گران قدر است و باید از ظرفیت سمن ها و مردم استفاده کرد. راهکار 
اصلی رفع مشکالت رجوع به مردم است. دولت محدودیت های خود را 
دارد، اما زمانی که بخش خصوصی وارد شود نیاز است که کوتاهی صورت 

نگیرد و همکاری الزم صورت گیرد.
زینلیان افزود: اصفهان دانشگاه های برتری در حوزه های اداره کل میراث 
فرهنگی دارد و از ظرفیت اساتید و دانشجویان نیز می توان استفاده کرد.
وی در پایان از مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان اصفهان درخواست 
کرد که تعامل مفیدی با دیگر دســتگاه ها داشته باشــد و توضیح داد: 
نگاه های منفی نسبت به ادارات میراث فرهنگی وجود دارد، شهرداری ها 
اعتقاد دارند میراث فرهنگی کارها را قفل می کند. بنابراین باید باید از 
روش های جدید برای تعامل با دیگر دستگاه ها استفاده شود. نمی شود 
یک بافت تاریخی را قفل کرد و مسائلی نظیر سهولت رفت و آمد و غیره 

شهروندان را در نظر نگرفت.

همه اعتبارات میراث فرهنگی اصفهان جذب شد

ح کرد؛ معاون امور عمرانی استانداری اصفهان مطر

لزوم بازنگری میراث فرهنگی اصفهان برای تعامل با دستگاه ها

مشاهیر

خبر

خبر

کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان  مدیــر 
کــرده نــگاه بی معنای  گفــت: نگذاریــم خــدای نا
ناسیونالیستی، نگاه معنادار و مقدس ایران را زیر 

سوال ببرد.
علیرضا ایزدی اظهار داشــت: ۲۹ ســال از سابقه 
کاری من در نظام جمهوری اسالمی گذشــته و با 
افتخار به این نظام مدیون هســتم. من نتیجه 
تربیتی ایــن نظــام هســتم و هیــچ کجای ایــران 
برای من تفاوتی ندارم. همه این جغرافیا بخش 
مقدسی به نام جمهوری اسالمی ایران را تشکیل 

می دهد.
گــر حالــش بــد باشــد،  وی ادامــه داد: اصفهــان ا
گر حتی زاینده رود  حال ایران بد است. اصفهان ا
هــم در آن جریان نباشــد، نقش جهانش عشــق 
تمام مردم ایران است. ۲۹ سال پیش که به عنوان 
یک راهنمای تور در اصفهان بــودم و هیچ زمانی 
فکر نمی کردم جای عزیزی به نام فریدون الهیاری 

را قرار گیرم. 
میراث فرهنگی آدم بزرگ کم داشته، امروز عزت اهلل 
ضرغامی انسان بزرگی است که انتظار داریم کشتی 

پرتالطم میراث را به ساحل آرامش برسانند.
مدیرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان اصفهان گفت: ایــران و اصفهان 

شایسته بهترین ها است، به عنوان کوچک ترین 
عضو از خانــواده میراث فرهنگی و بــه عنوان یک 
خادم امانت دار مسئولیتی هستم که از الهیاری ها 
و مصلحی ها به دست من رسیده است. نگذاریم 
خدای ناکرده نگاه بی معنای ناسیونالیستی، نگاه 

معنادار و مقدس ایران را زیر سوال ببرد.
کیــد کرد: امــروز نبایــد گذاشــت تاریخ و  ایزدی تا
فرهنگ ایران اسالمی فراموش شود. هیچ کسی 
نتوانسته در تاریخ ایران را به فراموشی بسپارد، ایران 
همیشه زنده است و سند آن نام بلند خرازی ها و 

همت ها است.
وی افزود: امروز عاجزانه دست یاری به سوی شما 
دراز می کنــم و از همــه ائمه جمعــه، نمایندگان، 
اســتانداری و فعاالن ایــن عرصــه می خواهــم که 

کمک کنند تا اصفهان استوارتر قدم بردارد.

انتشارات قدیانی مجموعه رمان کودک »موش 
خبرنگار« ترجمه هدی لزگی را منتشر کرد.

بــه نقــل از روابــط عمومی انتشــارات قدیانــی، 
»تعطیــالت با طعم پنیــر بوگنــدو« و »راه و رســم 
سمورایی«۲ رمان کودک با عنوان کلی »موش 
خبرنگار« اثر جرونیمو استیلتن با ترجمه هدی 

لزگی در نوبت اول چاپ منتشر شــد و در اختیار 
عالقه مندان قرار گرفت.

داســتان »موش خبرنــگار« درباره یــک موش و 
خانواده اش است که شغلش خبرنگاری است. 
او در شهر موشستان که شهری پر از موش است 

زندگی می کند. 
خانواده او به مکان های جدید و عجیب و غریب 
سفر می کنند و ماجراهای مختلفی را پشت سر 
می گذارنــد و دوســتان جدیــدی پیــدا می کنند 
که هر روز ماجرایی جدید و هیجان انگیز مواجه 

می شوند.
انتشارات قدیانی کتاب های »تعطیالت با طعم 
پنیر بوگندو« با قیمت ۳۳,۰۰۰ تومان و »راه و رسم 
ســامورایی« با قیمت ۴۰ هزار تومــان را در نوبت 
اول چاپ همــراه با تصاویر رنگی و جــذاب روانه 

بازار کتاب کرد.

در دومین فصل از جلسات »دوشنبه های نقد 
کتاب ســوره« کتــاب »ارتباطات تئاتر« نوشــته 

شهرام گیل آبادی نقد و بررسی شد. 
از ســوی دانشــکده هنــر دانشــگاه تهــران و بــا 
همــکاری دانشــکده فرهنــگ و ارتباطــات و 
معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، دومین فصل 
از جلسات »دوشنبه های نقد کتاب سوره« به 
نقد و بررســی کتــاب »ارتباطات تئاتر« نوشــته 

شهرام گیل آبادی اختصاص داشت.
ایــن جلســه بــا حضــور امیدعلــی مســعودی، 
مدیرگــروه و عضــو هیــأت علمی گــروه تبلیــغ و 
و  فرهنــگ  دانشــکده  فرهنگــی  ارتباطــات 
ارتباطات و دبیر نوزدهمین جشــنواره کتاب و 
رسانه برگزار شد و وی به ویژگی های این کتاب 
بــرای اســتفاده در بســتر آموزشــی  پرداخــت. 
همچنین فرزاد معافی غفاری دبیر این نشست 

بود.
کتــاب  نقــد  »دوشــنبه های  نشســت های 

سوره« در راســتای اهداف پژوهشی و آموزشی 
دانشــکده هنــر دانشــگاه ســوره متناســب بــا 
گروه های آموزشی دایر در دانشکده با انتخاب 
مکتوبــات مناســب می کوشــد تــا زمینه هــای 
گســترش علــم و آشــنایی دانشــجویان را بــا 
صاحب نظران گسترش دهد. این نشست ها به 
صورت برخط برگزار شده و حوزه هایی همچون 
ادبیات نمایشــی، نمایش، عکاســی، فلسفه و 
نظریه هنر، انیمیشــن، هنر اســالمی، نقاشی و 

گرافیک را در بر خواهد گرفت.
نقد و بررســی کتــاب »ارتباطات تئاتر« نوشــته 
شهرام گیل آبادی به صورت مجازی برگزار شد.

مستند سینمایی »۷۲ ســاعت« به کارگردانی 
مصطفی شــوقی به مناســبت دومین سالگرد 
شــهادت حاج قاســم ســلیمانی آمــاده پخش 

شد.
مستند سینمایی »۷۲ ســاعت« به کارگردانی 
مصطفی شــوقی و تهیه کنندگی مهدی مطهر 
آماده پخش شده است. این مستند به زودی 
کــران  عالوه بــر پخــش تلویزیونــی بــه صــورت ا

مردمی و آنالین پخش می شود.
ساخت این مستند که نزدیک به ۲ سال طول 
کشــیده اســت، از بعــد از شــهادت حاج قاســم 

سلیمانی آغاز شد.
»۷۲ ساعت« در یک نسخه مینی سریال و یک 

مستند ســینمایی ۷۵ دقیقه ای تولید شده و 
در آن برای اولین بار تصاویری از ۳ روز آخر زندگی 
حاج قاســم بــه نمایــش گذاشــته می شــود. با 
توجه به اینکه سردار حاج قاسم سلیمانی در ۳ 
روز آخر زندگی خود به کشورهای سوریه، لبنان 
و عراق سفر کرده بود، این مستند نیز در ایران و 

سه کشور نامبرده تولید شده است.
همچنیــن در ایــن مســتند بســیاری از افرادی 
که بــا آن ها مصاحبه شــده اســت، بــرای اولین 
بار روایت خود را از ۷۲ ســاعت آخر زندگی حاج 
قاســم می گوینــد. در واقع می تــوان گفت »۷۲ 
ســاعت« به نوعی روایت های شــاهدان عینی 
اســت که در ایــن مــدت ســه روز با حاج قاســم 

برخورد داشته اند.
مهــدی مطهــر تهیه کننده ایــن فیلــم مســتند 
معتقــد اســت کــه در ایــن فیلــم بــه بهانــه ۷۲ 
ســاعت آخر زندگــی حاج قاســم، نقــش وی در 
منطقه روایت می شــود و به نوعی این مستند 
پرده بــرداری از تجربــه ۲۰ ســال گذشــته حــاج 

قاسم است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

نگاه بی معنای ناسیونالیستی نباید نگاه مقدس ایرانی را 
زیر سوال ببرد

کتاب می شود ماجراهای »موش خبرنگار« وارد بازار 

کتاب »ارتباطات تئاتر« نقد و بررسی 

به کارگردانی مصطفی شوقی؛

سه روز پایانی زندگی »حاج قاسم« مستند شد
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کتاب

مستند

خانه تاریخی طباطبایی های کاشــان یکی 
از بناهــای تحت نظــارت ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان است که 
به منظور فیلم برداری سریال جیران به مدت 

سه روز تعطیل شد.
 خانه تاریخی طباطبایی های کاشــان یکی 
از بناهــای تحت نظــارت ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان است که 
برای فیلم برداری سریال "جیران" با کارگردانی 
حســن فتحــی و تهیــه کنندگــی اســماعیل 
عفیفــه، بــه مــدت ســه روز تعطیــل شــده و 
درهای این بنای تاریخی تا روز پنج شنبه _نهم 
دی ماه_ به روی بازدید کنندگان بسته است.

ســریال "جیــران" مجموعه نمایــش خانگی 
دربــاره زندگــی جیــران، همســر و ســوگلی 
ناصرالدین شــاه قاجار اســت. داســتان این 
ســریال دربــاره جیــران یکــی از ندیمه هــای 
ناصرالدیــن شــاه اســت و قصه ایــن ســریال 
مربوط به زمانی از پادشاهی این شاه قاجاری 
اســت که وی عاشــق جیــران می شــود. این 
داستان، دوران پس از مرگ امیرکبیر را روایت 
می کند؛ زمانی که ناصرالدین شــاه با جیران 
آشــنا می شــود و ایــن آغاز یک عشــق اســت. 
مجموعه قسمت های این سریال تا حدود ۶ 
سال از زندگی ناصرالدین شاه و جیران را برای 
مخاطب به تصویر می کشد. ســریال جیران 

ماجرایی عاشقانه و تاریخی دارد.
این مجموعه یکی از آثار شبکه نمایش خانگی 
اســت که بازیگرانــی از جملــه امیــر جعفری، 
حمیدیــان،  بابــک  فتحــی،  امیرحســین 
بهــرام رادان، پریناز ایزدیــار، رعنــا آزادی ور، 
گالره عباســی، مریال زارعی، الهام نامی، پاشا 
جمالی، رؤیا تیموریان، ستاره پسیانی، سمیرا 
کدل، نهال  کری، مهدی پا حسن پور، غزل شا
دشتی و هومن برق نورد در آن به ایفای نقش 

می پردازند.
در خالصه داستان سریال جیران آمده است:
»زنهــار کــه طــراز و طریقــت گمشــده و مجــاز 
و حقیقــت بــه هــم آمیختــه. ســهم رعیــت 
کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. 
کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهی پس 
بگیــرد از مــا ندانم کارها؟ کجاســت شمشــیر 
نــادر کــه انتقــام بکشــد از مــا خراب کارهــا؟ 
مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور خفته. 
هــر نامی آبســتن ننــگ اســت و هــر صلحــی 
آبســتن جنــگ. آدمیــزاد قبلــه عالم هــم که 
باشــد پناه می خواهــد. قلعــه ای می خواهد 
که جان پناهش باشــد. بــرای اوالد آدم هیچ 
قلعــه ای محکم تر از عشــق نیســت. بدهید 
همه جا جار بزننــد که: ایهاالناس! دیــروز در 

حوالی تجریش پادشاه شما عاشق شد«
خانه طباطبایی همه روزه از ساعت ۹ صبح تا 
۱۷ پذیرای گردشگران و مسافران بوده است.

نخســتین جایزۀ ادبی »کتاب اردیبهشت«، 
تــا یکــم اســفندماه ســال جــاری، پذیــرای 
داستان ها و نا داستان های کوتاه همۀ کسانی 

است که به فارسی می نویسند. 
ســیاوش گلشــیری، دبیر ایــن جایــزه گفت: 
نخستین جایزۀ ادبی »کتاب اردیبهشت« که 
فراخوان آن به تازگی منتشر شده، در دو بخش 
داســتان کوتاه و نا داســتان کوتاه پذیرای آثار 

عالقه مندان است.
او خبــر داد کــه علــی خدایــی، محمدرضــا 
تخت کشــیان، ســروش صحــت، حمیــد 
صحت و سارا ساالر، هیئت امنای این جایزه 
را تشــکیل می دهند. دبیر نخســتین جایزۀ 
ادبی »کتاب اردیبهشت«، در ادامه، با اشاره 
به شــرایط شــرکت در این جایزه تصریح کرد: 
هر شــرکت کننده، فقط می تواند یک اثــر را در 
هر بخش ارســال کند و آثار ارســالی نباید قبال 
در جایزه و یا جشنواره ای شرکت داده شده یا 
در کتاب، نشریه و سایتی منتشر شده باشند.

گلشیری افزود: شرکت کنندگان همراه با ارسال 
اثر خــود باید حتما فــرم اطالعات شــخصی را 
هم به صــورت کامل پــر کننــد و دبیرخانه، با 
صالحدید نویسنده، در ویرایش و اصالح آثار 

جهت چاپ آزاد است.
به گفتۀ او، به برگزیدۀ نفر اول بخش داستان و 
ناداستان کوتاه پنج میلیون، به نفر دوم چهار 
میلیون و به نفر سوم، سه میلیون تومان اهدا 
خواهد شــد و دیگــر برگزیدگان نیــز ۱۰ بــن  ۵۰۰ 
هزار تومانــی برای خرید از کتاب اردیبهشــت 
دریافــت خواهنــد کــرد. عالقه منــدان بــرای 
شــرکت در این جایزۀ ادبی، تا یکم اسفندماه 
 سال جاری فرصت دارند آثار خود را به نشانی
 /https://prize.ordibeheshtbook.com 

ارسال کنند.

خانه طباطبایی های کاشان
 تعطیل شد

 فراخوانی برای داستان 
و نا داستان نویس ها

میراث تاریخی

داستان نویسی
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 سرمربی تیم والیبال سپاهان :

نام سپاهان در بین رای دهندگان نیست
ســرمربی تیم والیبال ســپاهان 
اخیــر  اتفاقــات  خصــوص  در 
برگــزاری  شــیوه  خصــوص  در 
مسابقات لیگ برتر والیبال توضیحاتی را ارائه داد.
رحمــان محمــدی راد در رابطــه بــا اتفاقــات اخیر 
در خصــوص شــیوه برگــزاری مســابقات لیــگ 
برتــر والیبــال، اظهــار کــرد: قبــل از شــروع لیــگ و 
در خردادمــاه فدراســیون والیبــال جلســه ای بــا 
مدیران، نماینده ها و مربیان باشگاه ها برگزار کرد. 
در آن جلســه به دلیل اینکه هنوز تعداد تیم های 
حاضر در لیگ برتر مشــخص نبود به جمع بندی 
نرســیدیم و قــرار شــد باشــگاه ها نظــرات خــود را 
به صــورت کتبــی بــه ســازمان لیــگ ارائــه دهند. 
باشگاه سپاهان نامه ای زد که مسابقات بر اساس 
آئین نامــه و با توجه بــه زمانی که وجــود دارد با ۱۲ 
تیم و به صورت رفت و برگشــت برگزار شــود ولی در 
نهایت نیم فصل اول برخالف آئین نامه با ۱۴ تیم 

به صورت رفت و برگشت برگزار شد.
وی ادامــه داد: حضــور ۱۴ تیم در لیــگ برتر باعث 
شد مسابقات و مسافرت ها بیشتر شود و وقفه ای 
که به دلیل حضور باشگاه سیرجان در مسابقات 
باشگاه های جهان به وجود آمد مزید بر علت شد 

که از لحاظ زمانی تحت فشار قرار بگیریم.
ســرمربی تیــم والیبــال ســپاهان بــا بیان اینکــه 
نامه ای به سازمان لیگ زدیم که در صورت امکان 
مسابقات به سال آینده موکول شود، تصریح کرد: 
گر مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال در فروردین ماه  ا
برگزار شود فشار مسابقات، مسافرت ها و عواملی 
که ممکن است تیم ها را تحت فشــار قرار دهد کم 
می شود. اما به ما اعالم شد که به دلیل اردوهای 
ملی و اســتراحت بازیکنان نمی شــود ادامه لیگ 
را به ســال آینــده موکول کنیــم و ما نیز بــه نظر آنها 

احترام گذاشتیم.
      با هیچکدام از دو شیوه پیشنهادی 

فدراسیون موافق نبودیم
محمــدی راد اضافــه کــرد: فدراســیون والیبــال 
مجددا برای نیم فصل دوم ۲ شیوه پیشنهاد داد؛ 
شــیوه اول برگزاری دور برگشــت به صــورت رفت و 
برگشــت و برگزاری پلی آف به صورت متمرکز بود و 
شیوه دوم هم به صورت کامال متمرکز بود که البته 

ما با هیچکدام موافق نبودیم.
وی در رابطه با پیشنهاد سوم سپاهان، خاطر 

نشان کرد: باشگاه سپاهان پیشنهاد 
گر هدف کم کردن  سومی داد که ا

مســافرت ها، آســیب دیدگی ها، 
استفاده از ویدئو چک و کاهش 
کرونــا اســت، دور  ابتــالء بــه 
برگشــت را متمرکز برگــزار کنید 
و مرحلــه پلــی آف بــه صــورت 
رفت و برگشــت باشــد زیرا این 
مرحلــه اهمیت زیــادی دارد و 
ســرمایه گذاری باشــگاه ها در 
آن صورت می گیرد. باید برای 
تیمی کــه در پایــان مرحلــه دور 
برگشــت در صــدر جــدول قــرار 

می گیرد امتیازی قائل شد.
      پیشنهاد ما هرگز بررسی 

نشد!
ســرمربی تیــم والیبــال ســپاهان افــزود: 

زمانی که پیشــنهاد را دادیم جمع بندی 
نامه ها را انجام داده بودند و پیشنهاد ما 
بررســی نشــد، اما موضوعی که در رابطه 
بــا شــمارش آرا وجــود دارد این اســت که 

ســپاهان به هیچکدام از ایــن ۲ روش رأی 

نداده اســت اما ســازمان لیگ اعالم کرد به شیوه 
دوم رأی دادیــم. اتیــم گنبــد نیــز به هیچکــدام از 
شیوه ها رأی نداده است اما اعالم شد به شیوه اول 
رأی داده است و. تیم پاس گرگان نیز با شیوه اول 
موافقت کرد البته به شرطی که مرحله پلی آف به 

سال ۱۴۰۱ کشیده شود.
محمدی راد با اشاره به اینکه قرار نیست وقتی به 
هیچکدام از روش هــا رأی ندادیم نــام تیم مان را 
به عنوان یک رأی برای روشی که خود می داهند 
رد کنند، گفت: نظر من جذاب کردن مســابقات 
اســت، تا قبــل از پیشــنهاد این ۲ شــیوه، 
اصــرار بر این داشــتیم که مســابقات 
طبق آئین نامه و به صورت رفت و 
برگشت برگزار شود زیرا مسابقات 

جذاب تر می شود.
وی افــزود: رقابت هــای لیــگ 
دارد  زیــادی  اهمیــت  برتــر 
بــه  را  بازیکنــان جــوان  زیــرا 
والیبال ایــران معرفــی می کند 
که به نفع تیم ملی هم است 
و در کل هرچقدر لیگ برتر از 
نظر کیفی باال باشد به سود 

والیبال است.
والیبــال  تیــم  ســرمربی 
بــه  پاســخ  در  ســپاهان 
ســوال ایمنا مبنــی بر اینکه آیا 
در ایــن خصــوص اعتراضی هم داشــتید؟ 
اظهــار کــرد: اعتــراض کردیــم امــا جوابــی 
نگرفتیــم، شــخصا بــا دبیر ســازمان لیگ 
ح  صحبــت کردم و اعتــراض خــود را مطر
کردم که ایشان هم تعجب کرد و گفت در 

جریان نیستم!

خبر

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان گفت: برای صعود از 
گروه خود به جام ملتهای آسیا می رویم.

به گزارش ایسنا، در حاشیه مراسم بازدید انسیه 
خزعلــی معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و 
خانواده، عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال 
و مریم کاظمی پور معاون ورزش زنان از اردوی تیم 
ملی فوتبال بانوان، مریم ایراندوست سرمربی تیم 
ملی در جمع خبرنگاران در مورد شرایط تیم ملی 
قبل از اعزام به جام ملت های آسیا گفت: شرایط 
تیم عالی است. می رویم تا بازی های خوبی را به 
نمایش بگذاریم. از اریبهشت ۱۴۰۰ برابری وجود 
دارد، امکاناتی برابر داریــم و مواردی مانند زمین 
تمرین، تجهیزات و حتی پاداش وعده و وعید نبود 
و همه پرداخت شد. تنها دغدغه بازی تدارکاتی 
بود که فدراسیون برایمان کمپی اروپایی در نظر 

گرفت اما لغو شد.
او در مــورد بازی هــای تدارکاتــی گفــت: مــا بــه ۱۴ 
کشور ایمیل زدیم اما متاسفانه بیشترشان ایران 
را تیمی قــوی نمی دیدند و رقیــب قدرتمندتری 
می خواستند. ما به جام ملت ها می رویم تا نشان 
دهیم که چقدر قدرتمند هستیم و رقیب خوبی 
را از دســت داده اند. البته چند کشــور هم دالیل 

دیگری آوردند.

او در پاسخ به اینکه انتظار صعود به جام جهانی به 
بازیکنان فشار وارد می کند، بیان کرد: خوشبختانه 
تیم مــا روانشــناس دارد و در هــر اردو بــا بازیکنان 
صحبت می کنند. این انتظار به بازیکنان روحیه و 

انگیزه می دهد. ما برای قهرمانی نمی رویم. 
در گروه ما هند میزبان اســت کــه تورنمنت های 
خوبی را پشت سر گذاشته، چین پرافتخارترین 
تیم ایــن مســابقات اســت و چیــن تایپه هــم در 
رنکینــگ از ما باالتر اســت اما می رویم کــه از گروه 

مان صعود کنیم.
ایراندوست در مورد حواشی پیرامون زهره کودایی 
دروازه بان تیم ملی  بیان کــرد: از اول ورودمان به 
ازبکســتان حواشــی زیادی اطراف تیم مان بود، 

اما عادت داریم و این مسائل ما را اذیت نمی کند.

با اعــالم فرهاد مجیــدی ســرمربی تیــم فوتبال 
استقالل، رشید مظاهری تا پایان فصل در این 

تیم ماندنی است.
به گزارش ایمنا، رشید مظاهری دروازه بان تیم 
فوتبال اســتقالل در این فصل شــرایط ســختی 
کنــون فرصــت حضــور  را ســپری می کنــد. او تا
درون دروازه آبی پوشــان را پیــدا نکــرده و فرهاد 
مجیدی سرمربی آبی پوشــان، علیرضا رضایی 

و سیدحسین حسینی را درون دروازه قرار داده 
است.

این موضوع نارضایتی مظاهری را در پی داشت 
و این دروازه بان خواهان جدایی اش از استقالل 
شد اما به نظر می رسد تا پایان فصل در این تیم 

ماندنی باشد.
فرهاد مجیدی ســرمربی اســتقالل در نشست 
خبری پیــش از بــازی بــا فــوالد خوزســتان خبر 
دلخوری ایــن  و  مظاهــری  رشــید  ناراحتــی 
گفــت: مــن ناراحتــی  کــرد و  دروازه بــان را رد 
نمی بینیم. سه دروازه بان خوب داریم و تا پایان 
فصل بــه دروازه بان ها، هافبک ها و مهاجمانم 
نیاز دارم. همه خوب تمریــن می کنند. وظیفه 
دارند خــوب تمریــن کننــد. هیچ مشــکلی هم 
نیست. چیزهایی که بیرون می شنوم واقعیت 
ندارد و داخل تیم من نیست. رشید هم خوب 

تمرین می کند و مشکلی نمیبینم.

ســال ۲۰۲۱ میــالدی در حالــی خاتمــه یافــت 
که ایران برای نهمین بار به عنوان صدرنشــین 

فوتبال آسیا معرفی شد.
بــه گزارش ایســنا، تیــم ملــی فوتبال ایــران بــا 
گان اسکوچیچ باز هم سال میالدی  هدایت درا
را بــا قــرار گرفتــن در رتبــه نخســت رده بنــدی 
فوتبال آســیا تمام کرد و رده بندی جهانی هم 
در یــک قدمی قرار گرفتــن در جمــع ۲۰ تیم برتر 

جهان است. 
خ داد کــه در ســال های  ایــن اتفــاق در حالــی ر

۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تیم ملی در رتبه دوم و پشــت ســر 
ژاپن بود اما استمرار نتایج درخشان این تیم، 
رتبه نخست آسیا را برای تیم ملی تضمین کرد. 
قبل از این تیم ملی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ در رتبه 
اول آسیا قرار داشت و بهترین رکورد آسیا را از این 

حیث به نام خود ثبت کرده است. 
تــا قبــل از ســال ۲۰۱۳، تیــم ملی ایــران یــک بار 
در ســال ۲۰۰۱ توانســته بود ســال میــالدی را با 
صدرنشــینی در آســیا تمــام کنــد اما هــر چه به 
عقب تــر رجــوع می کنیــم، اوضــاع تیم ملــی در 
رنکینگ آسیایی بسیار اسف بار است.  در واقع 
تیم ملی بیــن ســال های ۹۲ تا ۹۷ میــالدی در 
رتبه های هشتم تا پانزدهم آسیا قرار داشته که 
بدترین جایگاه ها در تاریخ فوتبال ایران از زمان 
محاسبه امتیاز تیم های ملی است. با این حال 
از سال ۹۷ به این سو )به جز سال ۲۰۰۹( تیم ملی 
همواره در جمع تیم های اول تا پنجم آسیا قرار 

داشته است.

سرمربی قشــقایی می گوید از ذوب آهن و هیچ 
تیــم دیگــری پیشــنهاد دریافــت نکــرده و در 

قشقایی می ماند.
مهــدی رجــب زاده دربــاره شــایعاتی مبنــی بــر 
پیشــنهاد ذوب آهــن بــرای هدایت ایــن تیــم 
بیــان کــرد: در فضای مجــازی همه چیــز گفته 
می شــود و طبیعت فضای مجازی این اســت. 
کره ای بــا ذوب آهن یا هیچ  تا به حال هیچ مذا
تیمی نداشــته ام و به آقای نجف پور هم گفتم 
گر باشگاهی با من صحبتی  که مطمئن باشد ا
کند، با توجه به تعهدی که دارم ابتدا به باشگاه 

قشقایی می گویم. 
هواداران پر شور ایل قشقایی بدانند که من به 
گر  قشقایی تعهد دارم و پای تعهدم می مانم. ا
پیشنهادی هم باشم، باید قانونی و شفاف جلو 

بروم تا ذهنیتی نسبت به آن به وجود نیاید.
رجــب زاده دربــاره عملکــرد ذوب آهــن در لیگ 
برتر گفت: این تیم به دلیل این که در گذشــته 
شرایط بسیار خوبی داشته و همیشه در باالی 
جدول بوده، بسیار برای هواداران سخت است 
کــه بــرای نیفتــادن بجنگــد یا این کــه در میانه 

جدول باشد.
 هواداران از مســئوالن تیم توقــع دارند که تیم 
بهتــر از این هــا نتیجــه بگیــرد و در رقابــت و در 

کــورس باشــد. در ایــن چنــد ســال باتوجــه بــه 
مشــکالت، شــرایط گذشــته اتفــاق نیفتــاده و 

بازیکنان خوب تیم جدا شده اند.
او اضافــه کــرد: تغییــر مدیریــت، تغییــر هیــات 
مدیره و تغییرات مداوم سرمربیان باعث شده 
هواداران خســته شــوند. البتــه کادرمربی گری 
تیم هم دارد تــالش می کند و تیم بــه زمان نیاز 
دارد. در بحث داوری هم ذوب آهن هنوز ضربه 
می خورد و همه این ها دست به دست هم داده 

تا این حواشی به وجود بیاید. 
من از هواداران ذوب آهن خواهش می کنم که 
کمی صبوری کنند تا شرایط بهتر شود. می دانم 
تیمشان را دوست دارند اما تیم نیاز به آرامش 
دارد. من هم همیشــه آرزو دارم تیم به جایگاه 
باالتری برسد و از این موضوع بسیار خوشحالم 

خواهم شد.

گروه به جام ملتهای  مریم ایراندوست: برای صعود از 
آسیا می رویم
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مظاهری تا پایان لیگ در استقالل ماندنی شد

تیم ملی فوتبال در گذر زمان

 از رتبه پانزدهم تا بام آسیا

رجب زاده: از ذوب آهن پیشنهادی دریافت نکردم

خبر

عباس مرادیــان با تصمیــم مدیــرکل ورزش 
و جوانان اســتان به عنــوان سرپرســت اداره 
ورزش و جوانان شهرستان اصفهان انتخاب 

شد.
پس از اینکه مجید رحیمــی زاده رئیس اداره 
ورزش و جوانــان شهرســتان اصفهــان که با 
حفــظ ســمت ســرمربی هندبــال ســپاهان 
هــم هســت به عنــوان ســرمربی تیم ملــی 
هندبال نوجوانان هم انتخاب شد به علت 
کنش هــای اهالــی ورزش از ریاســت اداره  وا
ورزش و جوانــان شهرســتان اصفهــان عزل 

شد.
پیــرو نامــه ای کــه خبرگزاری ایمنــا از ســوی 
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان 
به اداره توسعه منابع انســانی وزارت متبوع 
منتشر کرد و گمانه زنی هایی که مطرح شد 
مجید رحیمــی زاده از ریاســت این اداره کنار 
رفت و با حکمی از سوی محمد طباطبایی، 
عباس مرادیان بــه سرپرســتی اداره ورزش و 

جوانان شهرستان اصفهان منصوب شد.
به نوعی ایــن اتفــاق به دلیــل اعتراضــات و 
کنش ها از سوی اهالی ورزش و رسانه ها به  وا
چند سَمته بودن مجید رحیمی زاده رخ داد و 
در حال حاضر او دیگر در اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان اصفهــان نخواهد بــود، هرچند 
کان در ســمت ســرمربی گری هندبــال  کمــا
ســپاهان، تیم ملــی نوجوانــان و سرپرســت 
هیئت ورزش های همگانی استان اصفهان 

به کارش ادامه خواهد داد.

اولین لیگ بیس بال فایو که بــرای اولین بار در 
کشور حضور هفت تیم برگزار شد.

مسئول برگزاری لیگ بیس بال فایو گفت: در این 
مسابقات تیم های باشگاه ریف، باشگاه کارگران 

و رسانه مقام اول تا سوم را کسب کردند.

تیم والیبــال گیتی پســند در هفتــه دهم لیگ 
دســته اول والیبال باشــگاه های کشور میزبان 

افق قم است.
 این دیدار روز جمعه دهم دی ماه از ساعت ۱۶ در 

ورزشگاه قیام زرین شهر برگزار می شود.
افق قم در دیدار رفت مقابل گیتی پسند حاضر 

نشد تا گیتی پسند ۳ بر ۰ پیروز دیدار شود.
تیم والیبال گیتی پســند با ۲۰ امتیاز در رده اول 

لیگ دسته اول باشگاه های کشور قرار دارد.

تیم هندبال ذوب آهن اصفهان جواز حضور در 
رقابت های لیگ برتر هندبال زنان را کسب کرد.

در نخســتین مســابقه مرحلــه نیمــه نهایــی 
رقابت های هندبال دسته یک بانوان، تیم های 
ذوب آهن و نفت و گاز گچساران به مصاف هم 
رفتند که در پایان ذوب آهن با نتیجــه ۳۲ بر ۲۹ 
گچساران را شکست داد و به فینال این رقابت ها 

راه یافت.
مرحلــه دوم دور رفــت لیــگ برتر هندبــال زنان 
باشگاه های کشور از دهم دی ماه آغاز می شود.

اردوی استعدادیابی پســران زیر ۱۹ سال از نهم 
دی حضور ۱۴ ورزشــکار اصفهانی از نهم دی در 

شهر اهواز آغاز می شود.
بــه گــزارش فدراســیون فوتبــال، ســید علــی 
حسینی، حسین عادلیان، دانیال ایری، علیرضا 
ســعدی پور، پویــا صوفی، مهــران نفــری، امیر 
حســین ســاالری، محمد جواد حســین نژاد، 
محمد جــواد دهقانــی، احمــد رضا موســوی، 
علیرضا شهبازی، ارشــیا سرشوق، محمد رضا 
دانشمند و رضا بختیاری زاده از اصفهان در این 

اردو حضور دارند.
اردوی اســتعدادیابی زیر ۱۹ ســال پســران از ۹ تا 
۱۷ دیماه و با حضور نمایندگانی از اســتان های 
مرکزی، لرســتان، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویر 
احمد، ایــالم، فارس، کردســتان، بوشــهر، قم، 
همدان، چهار محال و بختیاری، اصفهان، یزد، 

هرمزگان، سمنان و خوزستان برگزار می شود
اردوی استعداد یابی منطقه ای زیر ۱۹ سال در 
۴ گروه از ۹ تا ۱۷ دی ماه به میزبانی باشگاه فوالد 

خوزستان در شهر اهواز برگزار می شود.

انتصاب سرپرست اداره
 ورزش و جوانان شهرستان

 اصفهان

اولین لیگ بیس بال فایو
 بانوان اصفهان

میزبانی تیم والیبال 
گیتی پسند از افق قم

صعود ذوب آهن 
به لیگ برتر هندبال زنان

حضور ورزشکاران اصفهانی
 در اردو

نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: من تازه از بحث 
اساسنامه فوتبال مطلع شدم و شخصا این مساله را 

پیگیری می کنم چون یک بحث ملی است.
به گزارش ایسنا، زهرا شیخی در مورد بازدید از تمرین تیم ملی فوتبال زنان 
بیان کرد: به هر حال نیمی از جامعه را بانوان تشکیل می دهند و سرنوشت 
نیم دیگر هم در دست بانوان کشور است. خوشحالم بانوان می درخشند. 
در مدتی که با این عزیزان در ارتباط بودم، تالش و پشتکاری که داشتند 
باعث غرور بود و بــه آن ها افتخــار می کنم. امیــدوارم در ایــن اردو خوش 
بدرخشــند. ایامی که در آن هستیم شهادت حاج قاسم اســت و بانوان 
فوتبالیست با باال بردن  پرچم جمهوری اسالمی به گونه ای راه شهدا را 

ادامه می دهند و سر افزاری ایران را رقم  می زنند.
او در مورد یکی از بانوان با فرزند خود در اردو حضور داشت، تصریح کرد: 
بانوان عزیز در عین حال که مســوولیت ســنگین مــادری و همســری  را 
برعهده دارند، یک ورزشــکار قهرمان هســتند و مایه افتخار ایران زمین 
می شوند. مایه مباهات است خانم فرهمند با فرزندش حضور دارد. این 
افراد می توانند اثبات کنند زن مسلمان می تواند در ابعاد مختلف مایه 
افتخار باشد. شیخی در مورد  بحث حضور بانوان به ورزشگاه ها گفت: در 
یکی از مراسم هایی که باشگاه سپاهان داشت، خانواده ها حضور داشتند 
و مراسم با نشــاطی بود. ورود بانوان به ورزشگاه ها، بحث ویژه خودش 
را دارد. تا آن جایی کــه اطالع دارم مراجع  مختلف از طرف معاونت زنان 

کسیون زنان موضوع را بررسی  در حال بررسی موضوع هستند و هم فرا
می کند و انشاا... نتایج آن را اعالم خواهند کرد.

نماینده مجلس در مــورد افزایش بودجــه ورزش و حمایت از تثبیت آن 
کید کرد: بحث ورزش به نوعی به سالمت جامعه و جوانان گره خورده  تا
اســت. وزارت ورزش و جوانــان در این ســال ها تــالش زیادی داشــته اما 
گر  بودجه کم بوده یا روی رشته های ورزشی خاصی تمرکز داشته است. ا
انتظار داریم ایران به سمت و سویی  برود که جوانان خوش بدرخشند 
باید در بحث بودجه کمک کنیم و این قول را می دهیم که قطعا به کمک 

آن ها خواهیم آمد.
او در مــورد اتمــام ضرب العجل فیفا بــرای اصــالح بند یک اســاس نامه 

فدراسیون فوتبال تا اســفند ۱۴۰۰ و احتمال تعلیق فوتبال ایران گفت: 
بحث اساسنامه چون  بحث ملی است، شخصا پیگیری خواهم کرد. 
البته کمیسیون تخصصی من بهدا شت و درمان است و به تازگی از موضوع 

مطلع شدم اما شخصا پیگیر می شوم که تا هر چه سریع تر حل شود.
شیخی در مورد این که فوتبال حاشیه های خودش را دارد و حتی برخی 
نمایندگان مجلس روی آن دست گذاشــته اند، گفت: هرچند فوتبال 
طرفداران بیش تری دارد و نشاط بیش تری می آورد اما نباید منافع ملی، 
منافع تمام ورزشکاران و ورزش دوستان و رشته های ورزشی به یک رشته 
خاص معطوف شود. باید در قراردادهایی که بسته می شود و هزینه هایی 
که می شود، دقت کافی را داشته باشیم تا خدایی نکرده در حق جوانان 
کشور و رشته های ورزشی مختلف ظلم نشــود که آن ها مغفول بمانند 
و تمام تمرکز ســمت و ســوی خاصی برود که بعضا حتی منافع کشــور را 

تهدید می کند.
این نماینده مجلس در مورد وجود بحــث جادوگری در فوتبال تصریح 
کرد: فکر می کنم آن چیزی که مهم است تالش و پشتکار ورزشکاران است 
و آنچه مایه پیروزی  و مباهات مردم می شود و ورزشکاران روی آن حساب 
می کنند،  پشــتکار و تالش شــبانه روزی اســت. همه دســت اندرکاران، 
وزارت خانه و فدراسیون های مختلف باید این همت را داشته باشند با 
انگیزه های قوی، ورزشکاران را حمایت کنند و فکر می کنم مسائل دیگر 

تماما حاشیه است.

علیرضا مختاری همامی تنها مدال آور المپیکی و پارالمپیکی اســتان 
اصفهان از کم توجهی مسئوالن استانی به کسب این افتخار تاریخی 

گالیه مند است.
 نایب قهرمان پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو با بیان اینکه برای کسب این مدال 

ارزشــمند تالش زیادی کرده اســت گفت: ۳ ســال مــداوم در اردو های 
مختلف و در گرما و ســرما تــالش و تمرین کردم تا به مــدال پارالمپیک 

برسم.
علیرضا مختاری همامی بابیان اینکه حضور در المپیک و پارالمپیک 
بینهایت سخت و کسب مدال در آن به مراتب سختر است افزود: پس از 
۱۶ سال دومین مدال پارالمپیک را برای استان اصفهان کسب کردم که 

به چشم مسئوالن نیامده است.
وی گفت: در دیگر کشور های دنیا قهرمانان المپیک به عنوان یک نخبه 
ورزشی معرفی و برای کسب یک مدال توجه فراوانی به ورزشکار می کنند.
علیرضا مختاری همامی افزود: در خیلی از استان های کشور به قهرمانان 
المپیک و پارالمپیک هم زمین و هم خانه داده اند و هم مشکل شغل 
آن ها را تامیــن کرده اند، ولی در اســتان بــزرگ و قهرمان پــرور اصفهان 
کسب مدال المپیک یک موضوع کم اهمیت است و این ورزشکاران و  ا

نخبه های ورزشی را آزار می دهد.
علیرضا مختــاری همامی نایب قهرمــان پارالمپیک۲۰۲۰ توکیــو ژاپن 
چندین مدال طالی جهانی و بازی های آسیایی را در پرتاب دیسک و 

وزنه را در کارنامه دارد.

کنش نماینده مجلس به بحث اساسنامه و جادوگری در فوتبال وا

گله مند از بی مهری مسئوالن تنها مدال آور اصفهانی المپیک و پارالمپیک 
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با کسب تنها یک پیروزی، کره جنوبی می تواند جواز 
حضور در جــام جهانی را کســب کنــد و نمی خواهد 

گر بکشد. کارش در چهار بازی باقیمانده به اما و ا

به گزارش یون هاپ، فدراسیون فوتبال کره اعالم کرد که کره جنوبی در 
ژانویه برای آمادگی بیشتر پیش از رقابت های مقدماتی جام جهانی در 

مسابقات دوستانه فوتبال شرکت خواهد کرد.
مســابقات مقدماتی جام جهانی قرار اســت در روزهای پایانی ژانویه از 
سر گرفته شود و تیم ملی کره نیز از تیم های حاضر در گروه ایران است. 
کره ای هــا که برای صعــود به جام جهانی احســاس خطر می کننــد، دو 
بازی دوستانه را پیش از بازی های مقدماتی برای آمادگی بیشتر برگزار 

خواهند کرد.
فدراســیون فوتبال کره )KFA( اعــالم کرد که تیم ملی این کشــور در ۱۵ 
ژانویه به مصاف ایسلند می رود و سپس در ۲۱ ژانویه نیز در برابر مولداوی 
صف آرایــی خواهد کــرد. هر دو بــازی در ورزشــگاه آنتالیای ترکیــه برگزار 
خواهد شد، جایی که کره جنوبی اردوی تدارکاتی خود را در ۹ ژانویه برپا 
خواهد کرد. زمان برگزاری این دو بازی هنوز مشخص نشده و متعاقبا 

اعالم خواهد شد.
کره جنوبی با مربیگری پائولو بنتو، آخرین مرحله مقدماتی آسیا برای جام 
جهانی فوتبال ۲۰۲۲ را در ۲۷ ژانویه در برابر لبنان از سر می گیرد و سپس 
در یکم فوریه در مکانی که بعدا مشخص می شود با سوریه بازی خواهد 
کرد. کره جنوبی با ۱۴ امتیاز در رده دوم گروه A قرار دارد. تیم ملی ایران با 
دو امتیاز بیشتر نسبت به کره در صدر جدول قرار دارد و تنها چهار بازی تا 

پایان دور مقدماتی باقی مانده است.
دو تیم برتر هر یک از دو گروه جواز حضور در جام جهانی را کسب خواهند 
کرد و کره جنوبی با برتری هشت امتیازی نسبت به امارات متحده عربی 
در رده سوم، می تواند با پیروزی مقابل لبنان در ماه آینده بلیط قطر را به 
دســت آورد. در حال حاضر کره جنوبی در رتبه ۳۳ جهان قرار دارد و دو 
تیم ایسلند و مولداوی که قرار است با کره بازی دوستانه انجام دهند نیز 

به ترتیب در جایگاه ۶۲ و ۱۸۱ رنکینگ جهانی قرار دارند.

کره برای مقدماتی جام جهانی آمادگی 

خبر



سال پنجم - شماره 1۳1۵

پنجشنبه  9  دی 1۴۰۰ - 2۵ جمادی االول 1۴۴۳

۳۰7 دسامبر     2۰21 سالمت

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۶۶۵۶ مورخ 1۴۰۰/۰۵/19 هیات دو آقای 
محسن امراللهی به شناسنامه شماره ۶۰ کدملی ۵۴۰97۴۵۵۳1 صادره نائین 
فرزند محمود بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 17/۵۰ مترمربع از 
پالک شماره ۵2 فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت 
رسمی حیدرعلی صفری هفشجانی موضوع سند انتقال ۵۵۴۵8، 79/۳/28 
دفترخانه ۴۴ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/2۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰9 

– رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۴219۵ / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰22۳۳ مورخ 1۴۰۰/۰2/21 هیات دو 
خانم مریم رنجکش به شناسنامه شماره ۳۶19 کدملی 1287۳77۵۳1 صادره 
اصفهان فرزند اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
11۶/29 مترمربع از پالک 1۵121 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
ع سند انتقال  ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضو اسناد و امال
۳287۵، 9۶/11/28 دفتر ۴21، رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰22۴7 
مورخ 1۴۰۰/۰2/21 هیات دو آقای محسن آقامحمدی رنانی به شناسنامه 
شماره ۳7۵7۳ کدملی ۰۳818۴۰۳11 صادره قم فرزند حسین نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 11۶/29 مترمربع از پالک 
1۵121 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۳287۵، 9۶/11/28 دفتر ۴21، 
گهی می شود.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و  باشند می توانند اولین آ
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/۰9/2۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰9 – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۴1882 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰92۰۳ مورخ 1۴۰۰/۰7/۰۳ هیات سه 
خانم ریحانه صورت به شناسنامه شماره ۴9۵8 کدملی 1292۴۴2۰۳۴ صادره 
اصفهان فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 78/۵۵ 
مترمربع پالک شماره 1۴9۴۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد 
و امالک  شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمی قاسمعلی خانی حبیب ابادی از 
سند 271۶۴، 2۵۳7/۰۴/19 دفترخانه ۳7 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/2۴، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰9 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – 12۴17۳2 / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آرا که دراجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و دراجرای ماده ۳ قانون مذکور در 
گهی میشود  2 نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آ
گهی  تا شخص یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آ
ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم 
و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند دراین صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارایه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید. ضمنا 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 1( رای شماره 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰۳2۰۰۰2۵۰ مورخ 1۴۰۰/9/1۴ خانم سلطنت یزدی گلملی 
فرزند فضل اله کدملی 118972۰2۴8 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه گل 
و مل پالک ۵۴ اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 2۵2/۴۵ 
مترمربع مالک رسمی مشاعی، 2( رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۳2۰۰۰2۵۶ 
مورخ 1۴۰۰/9/1۶ آقای مجتبی شمسایی زفرقندی فرزند دخیل کدملی 
11898۴۳9۰۰ به میزان یکصد و شصت و هفت سهم مشاع از یکهزار و چهارصد 
و چهل سهم ششدانگ مزرعه رسته پالک 2۴ اصلی برزاوند اردستان بخش هفده 
ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ 8۳۵۰۰ مترمربع انتقال عادی مع الواسطه 
از آقای عباس شمسایی زفرقندی فرزند شمسعلی مالک رسمی، ۳( رای شماره 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰۳2۰۰۰2۵1 مورخ 1۴۰۰/9/1۴ آقای حسین درخشان فرزند 
علی کدملی 118882۴۰7۴ ششدانگ یک باب خانه واقع در سیاالن پالک 1۰1 
اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ۳۰9/18 مترمربع مالک 
رسمی مشاعی. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/2۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/1۰/9 – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان – 12۴۰9۶8 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۶117 مورخ 1۴۰۰/۰۵/۰2 هیات دو خانم 
بدری عادل پور به شناسنامه شماره ۵1۶ کدملی 128۴۶۴8۳97 صادره اصفهان 
فرزند وهاب بصورت ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 7۵/۴۴ مترمربع از پالک 
شماره 2۶8 فرعی از ۴۵2 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان مالکیت متقاضی موضوع سند انتقال 8۰892، 8۵/9/1۶ 
دفترخانه 98 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/2۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰9 
– رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۴2۳82 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سند مالکیت ششدانگ تمامت سه حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 1۵۳۵2 فرعی از 2 اصلی که در دفتر ۳۳ صفحه ۳9۳ به نام 
محمدامین براهیمی ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده باارایه درخواست 
کتبی به شماره وارده 1۳99217۰2۰۰8۰1۵۵21، 1۴۰۰/1۰/۰۶ به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 21291، 1۴۰۰/1۰/۰۵ 
به گواهی دفترخانه شماره 292 شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 12۰ آیین 
گهی می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله  نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا  آ
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارایه کننده سند مستردگردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – 12۵19۵9 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سند مالکیت ششدانگ تمامت یک و نیم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 1۵۳۵2 فرعی از 2 اصلی که در دفتر ۳۳ صفحه ۳9۳ 
به نام محمدامین براهیمی ثبت وسند صادر گردیده اینک نامبرده باارایه درخواست 
کتبی به شماره وارده 1۳99217۰2۰۰8۰1۵۵2۰، 1۴۰۰/1۰/۰۶ به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 21291، 1۴۰۰/1۰/۰۵ 
به گواهی دفترخانه شماره 292 شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقودگردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 12۰ آیین 
گهی می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله  نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا  آ
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارایه کننده سند مستردگردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری مدیر 
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هر فرد به چند ساعت خواب نیاز دارد؟ 
گــر می خواهیــد بدانیــد چنــد  ا
ســاعت خــواب در شــبانه روز 
کافی اســت و چــه ســاعتی باید 
بــرای خــواب بــه رختخــواب رفــت مطلب زیــر را 

بخوانید. 
داشــتن یک برنامه مناســب برای خــواب، ابتدا 
مســتلزم این اســت کــه بدانیــم دقیقــا بــه چنــد 
ســاعت خــواب نیــاز داریــم؛ ســپس می توانیــم 
تعیین کنیم که برای برخورداری از یک ســالمت 
خوب، چه زمانی باید بخوابیم و کی باید از خواب 

بیدار شویم.
شمار زیادی از افراد به اندازه کافی نمی خوابند. 
مرکز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــای آمریکا 
برآورد می کند که حدود یک ســوم از بزرگســاالن 
بطور مداوم به اندازه مورد نیاز خود نمی خوابند.

همچنین ایجــاد یــک الگوی ســالم بــرای خواب 
ممکن است به تعدیل برنامه یا شیوه زندگی نیاز 
گرچه این امــر در ابتــدا می تواند  داشــته باشــد. ا
چالــش برانگیز باشــد، امــا مزایای برخــورداری از 

میزان مناسب خواب، ارزش این تالش را دارد.
      شما به چند ساعت خواب نیاز دارید؟

گرچــه راهنمایی های کلــی برای میــزان خواب  ا
افراد وجود دارد، اما برخی از افراد به دلیل سبک 
زندگــی، وضعیت های ســالمتی و آرایش ژنتیکی 

خود بیشتر از دیگران به خواب نیاز دارند.
توصیه بنیاد ملی خواب )NSF( برای خواب افراد 
ســنین مختلف توصیه می کند در هر ۲۴ ساعت 

ح زیر است: به شر
نوزادان )۰ تا سه ماهه(: ۱۴ تا ۱۷ ساعت

اطفال )۴ تا ۱۱ ماهه(: ۱۲ تا ۱۵ ساعت
کودکان نوپا )۱ تا دو ساله(: ۱۱ تا ۱۴ ساعت

کودکان دبستانی )۶ تا ۱۳ ساله(: ۹ تا ۱۱ ساعت
نوجوانان )۱۴ تا ۱۷ ساله(: ۸ تا ۱۰ ساعت

جوانان )۱۸ تا ۲۵ ساله(: ۷ تا ۹ ساعت
بزرگساالن )۲۶ تا ۶۴ ساله(: ۷ تا ۹ ساعت

سالخوردگان )۶۴ ساله و مسن تر(: ۷ تا ۸ ساعت
      چگونه به اندازه کافی بخوایم؟

بر اساس گزارش بنیاد ملی خواب، بخواب رفتن 
افراد بطور متوسط ۱۰ تا ۲۰ دقیقه طول می کشد. 
جدولی که در زیر ارائه شده است می تواند کمک 
کند تــا متوجــه شــوید کــه چــه زمانی الزم اســت 
به رخت خواب بروید تا در شــب هشــت ســاعت 

خواب داشته باشید.

محاســباتی که در این جدول ارائه شــده است بر 
اساس این فرض اســت که یک فرد برای بخواب 
گر کســی  رفتن بــه ۱۵ دقیقه زمــان نیاز دارد، اما ا
زمــان بیشــتری طول می کشــد تــا به خــواب رود 
باید زمان خوابیدن خود را بر این اســاس تنظیم 

کنند.
      چرخه های خواب

بدن برای اینکه بتواند به خوبی اســتراحت کند 
بایــد در هر شــب چنــد چرخــه خــواب را از جمله 
مرحله »حرکت ســریع چشــم« )REM( و مرحله 
»حرکــت غیــر ســریع چشــم« )non-REM( طی 

کند.
      مراحل خواب

non-( »مرحلــه اول »حرکــت غیــر ســریع چشــم
REM(، تنها چند دقیقه طول می کشــد. در این 
مرحله تنفس، ضربان قلب و امواج مغزی شروع 

به کندشدن می کنند.
non-( »مرحلــه دوم »حرکــت غیر ســریع چشــم
REM(، قبــل از اینکــه بــدن وارد خــواب عمیــق 
خ می دهد. در این مرحله عضالت شــل  شــود، ر

می شوند و دمای بدن افت می کند.
non-( »مرحله ســوم »حرکت غیر ســریع چشــم

REM(، خــواب عمیــق اســت؛ فــرد بایــد به ایــن 
مرحله از خواب برسد تا احساس استراحت کند؛ 

تقریبا نیمــی از کل زمان خواب مــا در این مرحله 
ســپری می شــود. در این مرحله تنفس و ضربان 

قلب تا پایین ترین حد خود، کند می شود.
 ،)REM( »مرحلــه چهارم »حرکت ســریع چشــم
نود )۹۰( دقیقه پس خواب روی می دهد. در این 
مرحلــه مغز فعال تــر می شــود و بیشــتر رویا هایی 
خ میدهــد؛ در این  که می بینیــم در این مرحلــه ر
مرحلــه از خــواب بازو ها و پا هــا بطــور موقت فلج 

می شوند.
درصورتیکه بــدن چند بار در شــب این مراحل را 
طی نکند، ممکن است فرد احساس خستگی و 

عدم تمرکز داشته باشد.
      خواب و کاهش وزن

تحقیقات اخیر نشان می دهد که کمبود خواب 
باعث افزایش وزن می شــود. برای مثال بررســی 
۳۰ مطالعه نشــان داد که ارتباطــی میان کمبود 
خــواب و افزایــش وزن در کــودکان و بزرگســاالن 
وجود دارد مطالعه دیگری نشان داد که احتمال 
چاق شــدن در پرستارانی که ۵ ســاعت و یا کمتر 
می خوابند نسبت به پرستارانی که بطور متوسط 

۷ ساعت می خوابند بیشتر است.
یک دلیــل احتمالــی برای این ارتباط این اســت 
که خسته شــدن می تواند فعالیت های مغز را به 
روشی تغییر دهد که به غذا خوردن بیشتر منجر 

شود. درضمن یک مطالعه نشان داد که کمبود 
خواب بــا غذا خــوردن احساســی بیشــتر و ایجاد 

مشکل در مدیریت وزن ارتباط دارد.
نتایج یک مطالعه دیگر نشان داد که ۴.۵ ساعت 
خواب با افزایش گرسنگی و اشتها در افراد شرکت 
کننده در این مطالعه ارتباط داشــت. درحالیکه 
افرادی که ۸.۵ ساعت می خوابیدند این مشکل 

را نداشتند.
بطــور کلــی مــد نظــر قــرار دادن شــبی هفــت تا ۹ 
ســاعت خواب برای افرادی که به دنبال کاهش 

وزن هستند، ایده خوبی است.
      خواب و بیماری ها

برخورداری از خــواب کافی به پیشــگیری از ابتال 
بــه برخــی بیماری هــا کمــک می کنــد. موسســه 
ملی قلــب، ریــه و خون اعــالم می کند کــه کمبود 
خــواب می توانــد خطــر ابتــال بــه بیمــاری قلبــی، 
دیابت، بیماری کلیه و افسردگی را افزایش دهد. 
همچنین نخوابیدن خطر آســیب پذیــری فرد را 

افزایش می دهد.
بعالوه خوابیدن بیش از اندازه نیز خوب نیست. 
یــک مطالعــه نشــان داد درحالیکــه کــم خوابــی 
خطــر ابتال بــه دیابت نــوع دو را افزایــش میدهد، 
خوابیدن بیش از هشت ســاعت در شب نیز این 

خطر را بازهم بیشتر افزایش میدهد.

خواب
متخصصان می گویند در بیشتر موارد دو بیماری آب 
سیاه و سندرم خشکی چشم با یکدیگر بروز می کنند. 
گلوکوم یا آب سیاه یکی از بیماری های شایع چشم 
است که به دلیل افزایش فشار های داخل چشم و 
آسیب بر عصب بینایی، بروز می کند. متاسفانه این 
بیماری می تواند باعث آسیب های غیرقابل بازگشت 
به بینایی فرد شود. از این رو، توجه به این بیماری 

بسیار ضروری است.
متاسفانه سندرم خشکی چشم و گلوکوم دو بیماری 
هستند که به موازات یکدیگر در چشمان فرد بروز 
می کنند. مطالعات نشان می دهد ۴۰ تا ۵۰ درصد 
افراد مبتال به آب ســیاه به ســندرم خشــکی چشم 
نیز مبتال هســتند. این بیمــاری در زنان شــایع تر از 

مردان است.
بروز سندرم خشکی چشم می تواند دالیل متعددی 
داشته باشد که از مهمترین آن ها می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
۱- التهاب پلک ها

۲- فعالیت هایی که باعث می شــود فــرد به مدت 
طوالنی کمتر پلک بزند مانند نگاه کردن به صفحه 

مانیتور یا کتاب خواندن 
۳- استفاده از قطره های چشم برای درمان بیماری 

آب سیاه به مدت طوالنی
۴- شرایط محیطی متفاوت مانند رطوبت کم، و یا 

در معرض باد گرم یا سرد قرار گرفتن
۵- عفونت های قبلی چشم و یا جراحی های قبلی 

بر روی چشم
۶- بیماری هایی مانند روماتیسم و سندرم شوگرن

۷- مصــرف دارو هایــی ماننــد آنتی هیســتامین و 
دارو های مربوط به افسردگی

از آنجا که بیماری گلوکوم و سندرم خشکی چشم در 
غالب موارد به صورت همزمان بروز می کند، پزشکان 
از روش های ترکیبی برای درمان هر دو بیماری بهره 

می گیرند.
مهمترین ایــن راهکار هــای درمانی شــامل مــوارد 

ذیل می شود:
۱- نرم کننده های چشــم که به صورت عمومی در 

غالب قطره های چشمی تجویز می شود. 
ک ســازی پلک ها و اســتفاده از کمپرس گرم  ۲- پا

برای کاهش التهابات آن
۳- کاهــش خشــکی چشــم بــا کمــک مرطــوب 
کننده ها، اجتناب از قرار گرفتن در معرض باد گرم و 

سرد، و افزایش پلک زدن در زمان مطالعه
کی  کسی سایکلین و دیگر دارو های خورا ۴- تجویز دا

برای جلوگیری از التهاب بیشتر پلکان
۵- تجویــز قطره هــای دارویــی سیکلوســپورین و 
لیفتگراست و نیز استفاده از دارو های استروئیدی 

برای کاهش التهابات

بســیاری از بیماری ها قبل از شدید شــدن در بدن 
عالئمی بروز می دهند. با شناخت آن عالئم، می توان 

قبل از حاد شدن بیماری، از آن جلوگیری کرد.
بعضــی از بیماری هــای جــدی در برخــی مواقــع 
خودشــان را در ظاهــر نشــان نمی دهنــد و پنهــان 
هســتند. در بعضی از مــوارد ممکن اســت کــه فرد 
هیچ گاه متوجه آن ها نشود و همچنین ممکن است 
گهان ایجاد شــده و ناپدید شوند. نشانه های  که نا
غیرمعمــول و خاموش برخــی بیماری هــا را در این 

مطلب بخوانید.
      تنگی نفس

این کــه تحت بعضــی از شــرایط و احتماال شــرایط 
اســترس زا نفس تــان می گیرد، شــاید یــک عالمت 
گر خیلی زود کم می آورید و حتی  طبیعی باشد، اما ا
با انجام ورزش های ساده هم تنگی نفس می گیرید، 

باید هر چه سریع تر آن را پیگیری کنید.
      بی اختیاری ادرار

گهانی اتفاق  گر به صورت نا قطعا بی اختیاری ادرار ا
افتاده باشــد، یعنی مشــکلی در مثانه یا روده شما 
وجود دارد که در سن جوانی اتفاقی طبیعی نیست. 
شاید به دلیل ضعف و بی حسی یکی از اعضای بدن 
شما باشد و هر چه ســریع تر باید پیگیری کرد تا به 

مشکالت جدی و سخت تر تبدیل نشود.
سردرد های مداوم و شدید

بســیاری از افراد ســر درد و میگــرن دارنــد، امــا آن را 
پیگیری نمی کنند. سردرد هایی که شدت زیادی 
دارند و مدوام تکرار می شوند، می تواند نشان دهنده 
مشکالت مختلفی در بدن باشد که بهتر است هر 

چه سریع تر بررسی شود.
      تشنج

جالب اســت بدانید که تقریبــا ۳ درصــد کل مردم 
دنیا یک بار تجربه تشنج دارند، اما یک سوم این سه 
درصد به تشنج دوم دچار می شــوند. تشنج برای 
اولین بار می تواند ترسناک باشد، اما همیشه عالمت 
بیماری صرع نیست. شاید نشان دهنده مشکالت 

دیگزی در مغز باشد که بهتر است پیگیری شود.
گهانی       ضعف بینایی غیرعادی یا نا

همه ما لزوما بینایی خوبی نداریم، اما ضعف بینایی 
بخصوص ضعفی کــه غیرعــادی باشــد، می تواند 
عالمت خطر باشد. پس بهتر است که هرچه سریع تر 

مشکالت بینایی خود را پیگیری کنید.
      غش کردن و از حال رفتن

گر ســابقه این را دارید که در شرایط بحرانی از حال  ا
می روید و غش می کنید و جوان هم هستید، شاید 
مشکلی مانند نارسایی قلب در بدن تان وجود دارد 

که باید آن را پیگیری کنید.
      سرگیجه های نگران کننده

بسیاری از افراد ممکن است عارضه سرگیجه را تجربه 
گر احســاس می کنید بدون هیچ دلیلی  کنند، اما ا
گهانی دچار سرگیجه می شوید، احتماال  به طور نا
مشکلی در بدن شما و نوع جریان خون تان وجود 

دارد که باید هرچه سریع تر آن را پیگیری کنید.

مواد غذایی یکی از مهم ترین نکات سالمت روان و 
بدن ما هستند. مواد غذایی ضدافسردگی و نشاط 

آور را در ادامه بخوانید.
ماهی در صدر مواد غذایی ضد افسردگی قرار دارد

ماهی هــای صیــد شــده وحشــی، به ویــژه انــواع 
روغنی تر مانند:

• ماهی سالمون
• ماهی خال خالی

• قزل آال
• ساردین

• ماهی تن )کنسرو نیستند(
در صدر لیست غذاهای ضد افسردگی قرار دارند. 
زیرا آن ها منابع غنی از چربی های امگا ۳ هستند. 
چربی های امگا ۳ به ایجاد ارتباط بین سلول های 
مغزی و همچنین ایجــاد و تقویت محــل گیرنده 
انتقــال دهنده هــای عصبــی کمــک می کننــد. 
بنابرایــن، افزایــش امــگا ۳ در رژیــم غذایــی شــما 
می تواند منجر به افزایش تولید هورمون سروتونین 

و بهبود خلق و خو شود.
      سبزیجات برگ تیره یکی از بهترین ها

به دلیل وجود محتوای باالی منیزیوم در سبزیجات 
برگ ســبز، این گــروه از ســبزیجات به شــما کمک 
می کند تا سیســتم عصبی خود را متعــادل کنید، 
بنابرایــن آن ها بــرای برخورد با اختــالالت عاطفی 

همچون افسردگی و اضطراب مناسب هستند.
      آجیل از دیگر مواد غذایی ضد افسردگی و 

نشاط آور است
آجیل، سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳، اسیدهای 

آمینه و مواد معدنی مانند، پتاسیم و منیزیم است. 
تمام موارد ذکر شده باعث ســالمت روان و نشاط 

آور هستند.
آجیل  ها مانند:

• بادام زمینی
• آجیل برزیلی

• فندق
      جو دوسر سبوس دار

جو دوسر سبوس دار منبع طبیعی ویتامین های 
گروه B و فیبرها اســت، که فرایند هضم را تسهیل 

کرده و سطح قند خون را متعادل می کند. 
گهانــی قند خون که  این فرایند مانــع از افزایش نا
معمــوال علت حــاالت تندخویــی و پرخاشــگری 

است می شود.
      فلفل

ادویه ها حاوی ترکیباتی هستند که محافظ قوی 
برای کاهش عالئم افسردگی است، زیرا این ماده 
فعال توانایی تحریک تولیــد آندروفیــن را دارد که 
هورمون خوش اخالقی محسوب می شود. انواع 

فلفل حاوی این ترکیب هستند.

گلوکوم  درمان همزمان سندرم خشکی چشم و 

عالئم غیرمعمول بیماری های پنهان 

مواد غذایی معروف به بمب شادی را بشناسید

چشم

بیماری ها

دانستنی ها

متخصصان می گویند ارتباط مستقیمی میان 
استرس و مشــکالت گوارشی در انســان وجود 
دارد.  گوارش انسان سیستم عصبی مخصوص 
خــود را دارد کــه بــه آن سیســتم عصبــی روده 
)enteric nervous system( اطالق می شود. این 
سیستم دارای بیش از یکصد میلیون اعصاب 
گاه  است که بدون آنکه فرد خود نسبت به آن آ
باشد به صورت مستقل فرآیند گوارش را کنترل 
می کنــد. سیســتم عصبــی روده دارای چنــان 
اهمیتی است که به مغز دوم شهرت دارد. با این 
حال، سیستم عصبی روده به وسیله اعصاب به 
طور مستقیم از ســوی مغز کنترل می شود. به 
همین دلیل هم مسائل اعصاب و روان بر گوارش 

انسان تاثیر می گذارد. 
برای مثال، بســیاری از بیماری های گوارشــی 
مانند سندرم اختالل گوارشــی، التهاب روده و 
بیماری کولیت به شدت تحت تاثیر استرس و 
اضطراب در فرد است. این ارتباط آنچنان عمیق 
است که تحقیقات نشان می دهد ۷۰ درصد افراد 
مبتال به کولیت خود این نکته را درک می کنند که 
بیماریشان تحت تاثیر استرس تشدید می شود. 
گر استرس دلیل  متخصصان می گویند حتی ا
اولیه بروز بیماری نباشد، این موضوع می تواند 

مشکالت گوارشی را تشدید کند. 
تحقیقات نشــان می دهد برخی بیماری های 
گوارشی مانند سندرم روده تحریک پذیر ناشی 
از حساســیت به تاثیرات اســترس در بــدن بروز 
می کنــد. در این میان، مغز نیــز نقش مهمی در 
چگونگــی احســاس مشــکالت گوارشــی ایفا 

می کند. 
تحقیقات بــر روی افراد مبتــال به ســندرم روده 
تحریک پذیر نشان می دهد مغز این افراد به طور 
غیرطبیعــی پیام هــای دریافتــی از روده را مورد 

پردازش قرار می دهد. 
متاسفانه بسیاری از افراد نسبت به ارتباط میان 
مشکالت گوارشی و استرس بی اطالع هستند. با 
صنعتی شدن جوامع و افزایش فشار های روانی 
به انسان، سطح استرسی که یک فرد در طول 
گاهی  روز با آن مواجه است بسیار باالست و ناآ
نسبت به تبعات این استرس بر دستگاه گوارش 

می تواند باعث تشدید مشکالت فرد شود. 

گوارش

رابطه استرس 
و بیماری های گوارشی 

گهی تغییرات  آ
شــرکت ارغوان دشــت اصفهان شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 298۵8 و شناســه 
ملــی 1۰2۶۰۵۰۴۵7۴ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 
کار و رفــاه  1۴۰۰/۰9/2۳ و نامــه شــماره ۳۴۶29 مــورخ 1۴۰۰/۰9/2۵ اداره تعــاون 
اجتماعی شهرســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرکز اصلی شــرکت به 
نشــانی اســتان اصفهــان، شهرســتان اصفهــان، بخــش مرکــزی، دهســتان قهــاب 
ک ۰، طبقه  کی(، پــال جنوبــی، روســتا امیــن آبــاد، محلــه نــدارد، خیابــان )کانــال خا
همکــف کدپســتی 81۶۵1۵۴۴18 تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه اساســنامه اصالح 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و  کل ثبــت اســناد و امــال گردیــد. اداره 

موسســات غیرتجــاری اصفهــان )12۵21۰8( 
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یکی از ۵۰۰ ابریارانه  ساخته شده در جهان به جای 
اســتفاده از جریان الکتریکی از نور برای ارسال داده 

استفاده می کند. 
ابرکامپیوتــر فرانســوی بــه نــام Jean Zay، یکــی از 
قدرتمندتریــن کامپیوتر هــای جهان اســت که در 
 Jean .فهرست ۵۰۰ ابررایانه قدرتمند جهان قرار دارد
کنون اولین رایانه جهان محســوب می شود  Zay ا
کــه دارای پردازنده فوتونیکی اســت؛ به این معنی 
که اطالعــات را بــا اســتفاده از نور ارســال و پــردازش 
می کند. این فناوری برای اولین بار مورد اســتفاده 

قرار می گیرد.
این پیشرفت در طی یک برنامه آزمایشی و همکاری 
شرکت ها ی LightOn، GENCI و IDRIS به دست 
آمد. ایگور کارون، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران 
شرکت LightOn در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: "این 
برنامه آزمایشی که یک فناوری محاسباتی جدید را 
در یکی از ابررایانه های جهان ادغام می کند، بدون 
 IDRIS و GENCI همــکاری بــا آژانس هایــی مثــل

امکان پذیر نبود."
کنون قرار اســت در چنــد ماه آینده به  این فناوری ا
کاربران منتخبی از جامعه تحقیقاتی Jean Zay ارائه 
داده شــود تا از این دســتگاه برای انجام تحقیقات 
در زمینه مبانی یادگیری ماشین، حریم خصوصی 
تفاضلی، تجزیه و تحلیل تصویر های ماهواره ای و 
ماموریت های پردازش زبان طبیعی )NLP( استفاده 
کنند. البته این فناوری پیش از این و از ســال ۲۰۱۸ 
با موفقیت توسط جامعه محققان مورد استفاده 

قرار گرفته بود.
      رقابت تنگانگ کشورها در ساخت ابررایانه

ابرکامپیوتر هــا در چند ســال گذشــته راه طوالنی را 
طی کرده اند. در ژوئن ســال ۲۰۱۸ بود که اعالم شد 
وزارت انــرژی آمریــکا جدیدتریــن و قدرتمندتریــن 
ابررایانه جهان به نام »ســامیت« را در اختیار دارد. 
کثر ظرفیت خود با سرعت ۲۰۰  »ســامیت« در حدا
پتافالپ کار می کــرد و در هــر ثانیــه ۲۰۰ کوادریلیون 
محاســبه انجام می داد. ایــن اعــداد در آن زمــان از 
 Sunway« ظرفیت ۹۳ پتافالپ ابررایانه چینی به نام
TaihuLight« و همچنین از رکورددار قبلی آمریکا به 

نام »تایتان« بهتر بود.
در ژوئن ســال ۲۰۲۰ بــود که فاش شــد جدیدترین 
کو« براســاس فهرســت  ابررایانــه ژاپنی بــا نام »فوگا
دارای  جهــان،  ابررایانه هــای  قدرتمندتریــن 
ســریع ترین ســرعت محاســباتی در جهان است. 
در طی ۹ سال گذشــته این اولین باری بود که یک 
ابررایانه ژاپنی در صدر فهرست قدرتمندترین رایانه 

جهان قرار می گیرد.

منابع نزدیک به شرکت اپل مدعی شده اند که مدل 
جدید گوشــی هوشــمند این شــرکت بــدون درگاه 

نصب سیم کارت فیزیکی عرضه می شود.
در شرایطی که هنوز بیش از یک سال تا زمان عرضه 
آیفــون ۱۴ باقی مانــده، اطالعات منحصر بــه فرد و 
عجیبی در مورد گوشی آیفون  ۱۵ منتشر شده که بر 
اساس آن گوشی مذکور تنها قابلیت استفاده از سیم 
کارت مجازی را دارد که به ای ســیم مشهور است و 
نصب سیم کارت فیزیکی بر روی این مدل از آیفون 

ممکن نخواهد بود.
کاربران می توانند دو ســیم کارت مجــازی را بر روی 
آیفون ۱۵ نصب کنند تا بتواننــد از هر یــک از آنها در 
صــورت تمایل اســتفاده کننــد. همچنیــن گفته 
می شــود حــذف درگاه ســیم کارت فیزیکــی تنهــا 
مربوط به مدل پروی آیفون ۱۵ اســت و مدل ساده 
کان قابلیت نصب سیم کارت فیزیکی  آیفون ۱۵ کما

را خواهد داشت.
به نظر می رســد اپل ماننــد همیشــه در این زمینه 
موضع گیری نخواهد کرد و عالقمندان باید تا سال 
۲۰۲۳ منتظر بمانند تا ببینند آیا آیفون ۱۵ پرو دارای 
درگاه سیم کارت فیزیکی خواهد بود یا خیر. البته این 
شرکت قبال اعالم کرده بود که قصد دارد در آینده همه 
پرت های فیزیکی آیفون را حذف کند. در عین حال 
مشخص نیست در کشورهایی که خدمات سیم 
کان با  کارت مجازی ارائه نمی شــود، آیفون ۱۵ کما

درگاه سیم کارت فیزیکی عرضه می شود یا خیر. 

ک گو که با هدف حفظ  ک دا موتور جســتجوی دا
حریم شخصی کاربران اینترنت راه اندازی شده، یک 

مرورگر اینترنتی نیز عرضه کرده است.
ایــن مرورگــر نرم افــزاری اســت که قــرار اســت حریم 
شــخصی کاربــران را در زمــان اســتفاده از اینترنــت 

حفظ کند.
این مرورگر در مدت کوتاهی با استقبال قابل توجه 
مواجه شــده و تا به حــال ۱۵۰ میلیون نســخه از آن 
بارگذاری شــده اســت. مرورگر یادشــده با سیستم 
عامل آی او اس و اندروید و نیز افزونه های کرومیوم 

سازگاری دارد.
مرورگر یادشده به طور پیش فرض دارای تنظیماتی 
اســت که امنیت و حریم شــخصی افــراد را در زمان 
اســتفاده از ایمیــل، جســتجوی اینترنتی و غیــره 
تضمین کــرده و نیــازی به دخالــت کاربــران بدین 

منظور نیست.
ک گو مدعی است با استفاده از این  ک دا شرکت دا

مرورگر شرکت های تجاری و فناوری دیگر نمی توانند 
از کاربران اینترنت جاسوســی کننــد و به تاریخچه 
وبگــردی افــراد دسترســی یابنــد. مرورگر یادشــده 
به جــای اتکا بــه کدهای منبع بــاز کرومیــوم که در 
مرورگرهای کــروم، اج، بریو، ویوالدی و بیــش از ۳۰ 
مرورگر دیگر مورد استفاده قرار گرفته، مبتنی بر یک 
موتور خاص اســت که دسترســی های غیرمجاز را 
بلوکه می کند. در این مورد جزئیات فنی بیشــتری 

ارائه نشده است. 

مــرور صفحات اینترنتــی یــا نت گــردی بیهــوده در 
شبکه های اجتماعی، یکی از مهم ترین عوامل هدر  
رفت وقت و زمان همه ماست. اما چطور باید این 

عادت اشتباه را کنترل کرد؟
      کتاب خوان مجازی شوید

در سال های اخیر نرم افزار های کتابخوانی زیادی 
در بســتر فضــای مجــازی ظهــور کرده انــد و کار 
موبایــل به دســت ها را ســاده تر کرده انــد.  کتــاب 
خواندن مجازی را امتحان کنید و ببینید ســرگرم 
شــدن و کتابخوانــی چقــدر می توانــد جذاب تــر و 
سرگرم کننده تر از نت گردی های پوچ بین محتوا های 
گرامی باشــد.  با اینکار سطح فرهنگی و  زرد اینستا

اجتماعی خودتان را نیز ارتقا می دهید.
      کتاب صوتی یا پادکست گوش بدهید

یکی از راه های دور شدن از موبایل، اما جدا نشدن 
از آن، گوش دادن پادکســت و کتاب صوتی  است. 
شــما می توانید با پخش کــردن یک پادکســت و یا 
کتاب صوتی، فعالیت های روزمره خود را همزمان 

بــا اســتفاده از موبایل تــان در جهت مفیــد انجام 
دهید. با اینکار هم کتابخوانی یا فعالیت فرهنگی 
مفید انجــام داده ایــد، هــم از کار هــای روزمره تان 

عقب نیافتاده اید.
      جستجوهایتان را یادداشت کنید

یکی از کار های متداولی که هــر روز و روزی چندبار 
باعث می شود به تلفن همراهتان مراجعه کنید، 
جستجو های اینترنتی اســت. یکی از عادت های 
امروزی این است که هر چیزی را می شنویم، دوست 
داریم آن را در اینترنت جســتجو کنیم و درباره اش 
بدانیم و وقتی کار جستجو تمام می شود دوباره به 

نتگردی ادامه می دهیم.
پس سعی کنید با نوشتن کلمات و چیز هایی که 
می خواهید جستجو کنید روی یک تکه کاغذ، این 
نیاز را مدیریت کنید و همه این جستجو ها را در طی 
یک مرتبه مراجعه به موبایل انجام دهید. هرچه 
تعداد دفعات مراجعه به موبایل کمتر باشد. کنترل 

عادت مضر نت گردی بیهوده کمتر می شود.

استفاده از نور به جای جریان الکتریکی 
در ابررایانه فرانسوی 
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چگونه مدت زمان اینترنت گردی خود را مدیریت کنیم؟ 

فناوری

برنامه ریزی

از جیمز وب چه خبر؟
در حالــی که تلســکوپ فضایی 
بــا  پیــش  روز  دو  وب  جیمــز 
راه  شــد،  پرتــاب  موفقیــت 
دشــواری را پیــش رو دارد. این ســفر بــا مخاطرات 
زیادی همــراه اســت و بــه دلیل همیــن نگرانی ها 
ناســا این امکان را فراهم کرده تا هــر لحظه امکان 

پایش آن برای همه فراهم باشد.
زهرا خیتال، کارشناس و منجم در رویداد "از جیمز 
وب چه خبــر؟" که بــا همــکاری مرکز نجــوم ادیب 
اصفهان و انجمن علمی نجوم دانشــگاه کاشــان 
کید بر تفاوت های جیمز وب و هابل  برگزار شد، با تا
اظهار کرد: قطر آینه هابل دو و چهار دهم متر است؛ 
در حالی که آینه جیمز وب خیلی بزرگ است و قطر 
آن شش و نیم متر است و پنج برابر آینه هابل است؛ 
مأموریت جیمز وب مشاهده اجرام بسیار دور است 
و حدود ۱۳ میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد و این 
آینه باید تمام اجرام را تصویر بــرداری کند و بتواند 
امواج مرئی و مادون قرمــز را دریافت کند که هابل 

چنین توانایی را نداشت.
وی با اشاره به اینکه ساختن چنین آینه و استفاده 
از تلســکوپ بر روی زمین نیز مشــکل بــود، افزود: 
حساسیت یک تلسکوپ و قدرت مشاهده جزئیات 
آن ارتباط مستقیمی با اندازه آینه دارد. آینه ها را به 
دلیل فاصله نیافتدن منسجم بودن به شکل ۱۸ 
شش ضلعی ساختند، همچنین شش ضلعی ها 
حالت دایره ای دارد و نور را متمرکز می کند که قطر 

هر شش ضلعی ۱۳۲ سانتی متر است.
خیتال تصریح کرد: آینه ها به دلیل استحکام زیاد و 
سبک بودن فلز از جنس برلیوم است و یک روکش 
نازک طال زدند تا آینه را به خوبی صیقل دهد و هیچ 
کنش پذیری  پســتی و بلندی نداشــته باشــد و وا
خیلــی کمــی دارد و به مــرور زمــان دچــار خوردگی 

نمی شود.
وی افزود: جیمز وب از سه آینه تشکیل شده که آینه 
اولیه همان آینه اصلی تلسکوپ و مقعر بوده، آینه 
ثانویه که محدب است و روبروی آینه اولیه قرار دارد؛ 
آینه سوم ثابت و به صورت آستیگمات تصاویر را از 
بین می برد و فاصله کانونی را میزانسن می کند و دید 

وسیع تری را برای جیمز وب فراهم می کند.
این کارشــناس و منجم آماتــور اضافه کــرد: نور به 
صورت پرتو موازی به آینه اولیه برخورد کرده و دچار 

همگرایی می شــود ســپس از طریق آینه ثانویه در 
مرکز فوکوس می شود. آینه به دلیل اینکه باید امواج 
مادون قرمز را دریافت کند و اجــرام گرم نیز مادون 
قرمز از خود تابش می کنند )باعث ایجاد اختالل در 
تلسکوپ می شود( با گذاشتن یک سانشیز، دمای 
تلسکوپ را در دمای پایین حفظ کند تا تنها نور و 

اجرام مورد نیاز خود را دریافت کند.
      جدیدترین اخبار پرتاب جیمز وب

مرتضــی بارونــی، کارشــناس و مــدرس نجــوم در 
ادامه این برنامه اظهار کرد: در آخرین لحظاتی که 
جیمز وب نزدیک زمین بود پنل های خورشیدی را 

باز و سفر خود را به سمت مدارش آغاز کرد.
وی افــزود: جیمــز وب آنقدر دور می شــود که بشــر 
نمی توانند ایــن تلســکوپ را ببیننــد، از طرفــی 
دوربینی روی آن تعبیه نشده است تا تصاویر سلفی 
از خود مخابره کند زیرا از نظر متخصصان این پروژه 

حساس است.
این کارشــناس و مدرس نجوم با بیان اینکه از این 
گر تکنولوژی در همین سطح بدون پیشرفت  پس ا
در صنعت تلســکوپ ها باشــیم دیگر جیمز وب را 
نخواهیم دید، تصریح کــرد: جیمز وب به تنهایی 
تصاویر زیــادی خواهــد گرفت، شــاید تصویر خود 
جیمز وب را نداشته باشیم، اما از طریق آن تصاویر 
جهان را خواهیم داشــت و حدود شش ماه آینده 

مخابره نتایج جیمز وب آغاز می شود.

وی افــزود: تصاویــری که از مســیر جیمــز وب در 
مکان هــای مختلف نمایش داده شــده نشــان 
دهنــده مــدار و مســیر حرکــت آن خواهــد بــود. 
جیمــز وب دو روز دیگر به مدار مــاه که دور زمین 
در گردش اســت، می رســد. فاصله زمین تا مدار 
نهایی جیمز وب چهــار برابر فاصلــه زمین تا ماه 
خواهد بود و در یک برنامه ۳۰ روز به مدار اصلی 

خودش می رسد.
      از جیمز وب چه خبر؟

عظیمه قاســمی، کارشــناس نجوم نیز در ادامه با 
بیان اینکه پــس از پرتــاب، جیمــز وب دو اســتقرار 
خودکار دارد، گفت: پس از پرتاب جیمز وب حدود 
۳۳ دقیقه یکــی از اســتقرارهای خــودکار و تنظیم 
شدن پنل های خورشیدی در اولین و حیاتی ترین 
مرحله اتفاق افتاد، زیرا باتری جیمز وب تنها چند 
ساعت دوام می آورد و از جایی به بعد تمام می شود 
که جیمز وب باید با استفاده از پنل های خورشیدی، 
بتواند انرژی خورشید را به نیرو تبدیل و از رانش آن و 

راه ارتباطی موجود استفاده کند.
کید بر اینکه این پنل های خورشیدی بعد  وی با تا
از ۳۳ دقیقه باز شدند تا انرژی خورشید را دریافت 
کنند و نیروی الزم را تأمین کنند، افزود: ۲۴ ساعت 
بعد از پرتاب جیمــز وب یکی دیگر از اســتقرارهای 
خودکار اتفاق می افتد و از سمت زمین هیچ کنترلی 
وجود ندارد. تنظیم آنتن جیمز وب به سمت زمین 

اســت و این آنتــن به ســمت زمین بــاز می شــود تا 
موقعیت یابی کند. این آنتن راه ارتباطی میان زمین 

و جیمز وب است.
در ادامه هوشیار جعفری، کارشناس نجوم اظهار 
کــرد: ۱۲ و نیــم ســاعت بعــد از پرتــاب جیمــز وب، 
تاسترهای متصل به پایین بدنه جیمز وب شروع 
به فعالیت کردند و در طی ۶۵ دقیقه مسیر را برای 

جیمز وب تنظیم کردند.
وی افزود: بعد از پرتاب نیاز به برخی اصالحات مسیر 
وجود دارد که تاسترهای کوچک تعبیه شده داخل 
بدنه جیمز وب شروع به فعالیت کرده و در ۶۵ مسیر 
رسیدن به نقطه دوم تنظیم شد؛ این اتفاق حیاتی 
گر تاستر کمی بیشتر کار کند، تلسکوپ  است زیرا ا
را از مدار خــارج می کند و فاجعــه به بار مــی آورد به 
همین علــت یکــی از بخش های حســاس جایی 
است که تاســترها فعال می شود که خوشبختانه 
کنون جیمــز وب در مســیر  موفقیت آمیــز بــوده و ا

خود قرار دارد.
این کارشناس نجوم خاطر نشان کرد: ۴۸ ساعت 
پس از پرتاب، دوباره تاسترها فعال می شود و سری 
اصالحاتی بعدی را در مســیر خود انجام می دهد 
که پیش از باز شــدن ســانچیدان صــورت خواهد 
پذیرفــت. ۲۹ روز پس از پرتاب نیز دوباره تاســترها 
شروع به فعالیت کرده و تلسکوپ را وارد مدار البراژ 

دوم می کند.

نجوم

داستان کوتاه

نشانه دروغگویی در افراد متفاوت می باشد، 
کثر افراد دروغگو از یک سری کلمات و  اما غالبا ا
جمالت خاص استفاده می کنند و از این طریق 
راه های شناخت افراد دروغگو، ساده می باشد. 
دروغ گفتــن به مــدت طوالنــی، روابــط کاری 
گــر اطرافیان  و شــخصی را خراب می کند، زیرا ا
متوجه ایــن موضــوع شــوند کــه شــما فــردی 
دروغ گو هستید، به شما اعتماد نخواهند کرد؛ 
بنابراین از این کلمات و عباراتی که در این بخش 
آورده ایم و نشانگر دروغگویی و غیر قابل اعتماد 
نشان دادن شما می باشد استفاده نکنید، زیرا 
در غیر این صورت نمی توانید با راستگویی نیز 

آن را جبران کنید.
1- "راستشو می گم" 

افراد دروغگو معموال با به کار بــردن عباراتی، 
چون " راستشــو می گــم" یــا "صادق هســتم" 
قصــد دارنــد خــود را جــوری نشــان دهند که 
شنوندگان آن ها را باور کنند. سعی کنید از این 
عبارت اســتفاده نکنید و مراقب کسانی هم 
که استفاده می کنند باشید، زیرا ممکن است 

دروغ بگویند.
2- "تا جایی که من می دانم"

این عبارت می تواند زمانی اســتفاده شــود که 
شما به خاطر ذکر دقیق گفته های خود آن را به 
کار می برید، اما ممکن است مخاطبین شما این 
گونه برداشت کنند که راه فراری برای گفته های 
غلط خود در نظر گرفته اید. سعی کنید تا جایی 
که می توانید آنچه را کــه می دانید و بــاور دارید 

صحیح است، به وضوح بیان کنید.
۳- "باور کن" 

افــراد دروغگــو عمدتــا اصــرار دارنــد تــا دیگران 
حرف هایشان را باور کنند بنابراین هرگز از این 

عبارت استفاده نکنید.
۴- "تا جایی که یادم میاد" 

گر از این عبارت استفاده می کنید، انتظار این را  ا
داشته باشید که افراد شما را دروغگو بپندارند.

۵- من هرگز... " 
- تو اون پول را دزدیدی؟ "

- من هرگز پولی که برایم نباشد را برنمی دارم ".
پاســخی با قاطعیت، به رفتار های آینده شما 
اشــاره دارد نه آنچه در گذشــته انجام داده اید 

و این امر نشانه دروغگویی است.
۶- واقعیتش اینه که...

کثر افراد دوست ندارند دروغ بگویند، بنابراین از  ا
عباراتی مثل این، استفاده می کنند که موضوع 
را به سمت دیگری هدایت کنند. این کار را انجام 
دهید و ببینید که دیگران این کار را نشانه بی 

اعتمادی و طفره رفتن می دانند.
۷- " حقیقت اینه که " 

بعضــی از افــراد زمانــی که می خواهنــد چیزی 
را بگویند که شــنیدن آن دشــوار اســت، از این 
عبــارت اســتفاده می کننــد، اما ماننــد کلمه " 
صادقانه " ممکن است مخاطب تصور کند که 

شما قصد فریب او را دارید.
۸- " آیا حرف منو باور می کنید؟ " 

افــراد دروغگو اغلب این ســوال را می پرســند و 
افــرادی کــه حقیقــت را می گویند فقــط تصور 
می کننــد حرفــی کــه می زننــد را دیگــران بــاور 

می کنند.
9- "چی؟ " 

در ســریال بیــگ بنــگ؛ لئونــارد هــر زمــان 
قصــد دروغ گویــی داشــت بــا صــدای لــرزان 
مخاطــب  بــه  کلمــه  می گفت:چی؟. ایــن 
می فهماند که او از پاســخ دادن ناتوان است و 

دروغ می گوید.
1۰- "پاسخ های تک کلمه ای " 

افرادی که دروغ می گویند، اغلب پاســخ های 
خود را کوتاه می دهند تا از گرفتاری در مشکالت 

پیشگیری کنند.

ســگی کــه اســتخوانی را از یــک آدم مهربــان 
دریافت نمــوده بــود با عجلــه به طــرف کلبه 

پیرزن می دوید. 
و برای رسیدن به خانه باید از روی پل چوبی 

عبور می کرد. 
در حیــن عبــور کــردن در درون آب رودخانــه 
تصویر خــودش را دید امــا او نمی دانســت آن 

تصویر متعلق به خود اوست.
او دید یک سگ پایین پل، استخوانی بزرگ در 
دهان دارد. استخوانی شاید بزرگتر از استخوان 
خودش. سگ حریص برای گرفتن استخوان 

به درون رودخانه پرید.
سگ حریص به سختی و تالش زیاد جان خود 
را نجــات داد و از رودخانه بیرون آمــد. حاال او 
دیگر اســتخوان خودش را هم نداشت چون 

آن را هم آب برده بود. 
بدین شکل سگ خیس تمام شب را گرسنه 

ماند.

چه کلماتی شما را دروغگو
 نشان می دهند؟ 

سگ حریص

آش ارده شوشــتری یــا مــاش پلو با 
ارده یکــی از انــواع پلو ها یــی اســت 
که بر خالف اســمش یک نــوع آش 

نیست. 
این غذا یکی از غذاهای اصیل دزفولی و شوشتر است 
که بیشتر در فصل زمستان تهیه می شود و چون طبع 
گرمی دارد، برای روزهای سرد بسیار مفید است. ارده 
چربی باالیــی دارد ولی جــزء چربی های خوب اســت 
و بدن را از خســتگی و کوفتگی دور می کند و ماش هم 

پروتئین بسیار باالیی دارد.
      مواد الزم برای تهیه آش ارده شوشتری

• برنج ۳ پیمانه
• ماش ۱ پیمانه

• ارده به مقدار الزم
• شیره خرما به مقدار الزم

• نمک به مقدار الزم

      طرز تهیه آش ارده شوشتری
      مرحله اول

ک و به همراه کمی آب  قبل از شروع آشــپزی ماش را پا
خیس کنید و بعد برنج را نیز شسته و چند ساعتی خیس 
کنید تا راحت تر نیز بپزد. برای تهیه این غذا بهتر است از 
گر در دسترس نبود  برنج عنبر بو اســتفاده کنید، ولی ا

می توانید از برنج معطر استفاده نمایید.
در ادامه ماش را به همراه کمی آب داخل قابلمه ریخته 
و بگذارید تا ماش بپزد و برنج را به همراه کمی روغن روی 
حرارت قرار دهید و ماش را به آن اضافه کنید و بگذارید 
تا آب برنج کشــیده شود. سپس به شــکل کوه همه را 

جمع کنید.

      مرحله سوم
وقتی برنــج دم کشــید آن را داخل یک دیــس بریزید و 
کم کم ارده اضافه کنید و همان طور که برنج داغ است 
با دست ارده را به خورد برنج دهید تا مخلوط شود. به 
طور ســنتی وقتی بخار از برنج خارج می شود باید این 

کار را انجام دهید. 
در ادامــه شــیره خرمــا را کنار این غــذا قــرار می دهند و 
ترجیحا غیر مستقیم در کنار برنج می گذارند و هر کس به 

ذائقه خودش آن را روی برنج خود می ریزد.
      نکات مهم برای آش ارده شوشتری

در بعضی دســتورها  در این پلو از شــکر یا خرما به جای 
شیره استفاده می کنند.

ایــن غــذا را حتمــا بــا ســبزی خــوردن بــه ویــژه تربچه 
می خورند.

به این غذا پلو درفولی نیز می گویند.
آب برنج را به اندازه بریزید تا برنج شما شفته نشود.

آش ارده شوشتری

در منطقه ییالقی زوارم که در 
طــول ۲۵ کیلومتــر از ابتدای 
دره زوارم تــا کوه هــای تخت 
میرزا و شخری امتداد می یابد، چشمه سارها، 
آبشارها، حوضچه های سنگی، کوه های سر به 
فلک کشیده، باغ های میوه، رودخانه پر آب، 
کی  مراتع غنی و انــواع گیاهان دارویــی و خورا
موزائیک بسیار زیبایی از طبیعت را به نمایش 

در آورده اند.

دره زوارم شیروان

گردشگری

دستپخت

حال و هوای 
کلیسای وانک 

کریسمس در 
با فرا رسیدن کریسمس، اهالی محله  ارامنه 
اصفهان )جلفــا( هر ســاله با جشــن گرفتن 
در این ایام و حضور در کلیسای تاریخی وانک 
به استقبال سال نو میالدی می روند. مردم 
اصفهان هم با حضور در این محله این ایام را 
به همشهریان ارامنه خود تبریک می گویند.
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