
مالیات استان اصفهان در سال آینده حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان است ؛  

اختصاص اعتبار ۳۴ هزار میلیارد تومانی برای اصفهان
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 در جریان اما و اگرهای برگشت محصوالت کشاورزی صادراتی، اعالم اخیر وزارت جهاد، باال بودن سموم و فلزات 
سنگین به عنوان یکی از دالیل برگشت برخی محصوالت را تائید می کند و مقرر شده که از این پس ارائه گواهی 
سالمت جهت صادرات این محصوالت از گمرک الزامی باشد. به گزارش ایمنا، در مدت اخیر برگشت محصوالت 
کشاورزی صادراتی ایران با حواشی همراه بود و طی آن موضوع باال بودن سموم مورد استفاده در ایران مطرح شد، اما 
به هر حال موضع مسئوالن مربوطه چندان تائید کننده باال بودن سموم این محصوالت نبود و به طور مشخص شفاف 
سازی نشد. با این حال اخیرا در جلسه بین دستگاه های مربوطه ضمن تائید باال بودن سموم در برخی محصوالت، 

از اضافه شدن گواهی سالمت برای صادرات اقالم کشاورزی حکایت دارد.
گواهی سالمت به گواهی بهداشت اضافه شد

بررسی ها نشان می دهد که در ۱۳ دی ماه طی مکاتبه دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه 
برخی محموله های کشاورزی بنا به دالیل مختلف از جمله باال بودن سموم و فلزات سنگین به کشور برگشت خوردند، 

تاکید شده که برای صادرات کلیه محصوالت کشاورزی عالوه بر گواهی بهداشتی، اخذ گواهی سالمت از...

کید بر صادرات به روسیه: با تا

کشاورزی تائید سموم باال در برگشت محصوالت 

رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت الستیک اصفهان؛

تولیدکنندگان صنعت الستیک در 
اصفهان شهرک صنعتی ندارند

همه شهروندان سهامدار شوند؛ 

راه اندازی شرکت توسعه و 
عمران اصفهان

راه اندازی تصفیه خانه پساب 
صنعتی تا ۴ سال آینده

 در فوالد مبارکه

جمع آوری بیش از ۴۷ هزار تن 
پسماند فضای سبز 

از ابتدای امسال

ک اینترنتی  تعویض پال
روزانه ۳۰ خودرو در اصفهان
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۳

۳
گل مهدی طارمی 

نامزد دریافت جایزه پوشکاش شد

مسدود شدن ۴۴8 حلقه چاه غیر مجاز امسال 
در استان اصفهان

۶
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قیمت بلیط کنسرت ها 
نجومی شده است
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# اصفهان  تنها  نیست

کشاورزان  حق نکاشت 
بسیار اندک است
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فرمانده سپاه صاحب الزمان )ع( استان اصفهان گفت: دولت 
کنونی عزم خود را جزم و تمام همت و تالش خود را به کارگرفته تا 

سختی معیشت و مشکالت اقتصادی را از دوش مردم بردارد. 
سردار سرتیپ مجتبی فدا در مراسم تشییع شهدا در میدان 
بزرگمهر اصفهان گفت: اخالص، ایثار، والیتمداری، خدمت به 
مردم، بصیرت، دشمن شناسی، خستگی ناپذیر، ثابت قدم 
بودن و کم نیاوردن در برابر نامالیمات و زخم زبان ها از مهمترین 
ویژگی های بی بدیل شهدای دفاع مقدس و شهید سلیمانی 
گفت: شهدا درراه خود ثابت قدم ماندند و با ایثار  بود. سردار فدا
و ازخودگذشتگی، جان خود را درراه اسالم فدا کردند. فرمانده 
سپاه صاحب الزمان )ع( استان اصفهان گفت: شهدای انقالب 
اسالمی، شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع 
حرم و امنیت کشور مظهر وحدت، همبستگی و ابراز ارادت مردم 
به نظام اسالمی هستند. سردار فدا گفت: تمام توطئه های 
مختلف دشمن را در طول۴۳ سال گذشته ازجمله مقابله 
با گروهک ها، جنگ تحمیلی، جنگ نیابتی، مقابله با تجزیه 
کاری  عراق و سوریه و تحقق خاورمیانه جدید با جان نثاری و فدا
فرمانده جبهه مقاومت و شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع 
امنیت و هشت سال دفاع مقدس خنثی شد. سردار فدا گفت: ما 

با شهدا عهد و پیمان می بندیم که راه شهدا و پرچم شهدا زمین 
نمی ماند و این مسیر بااقتدار ادامه خواهد داشت. به گفته سردار 
فدا با شهادت سردار سلیمانی خللی در عزم و اراده مردم ما ایجاد 
نخواهد داشت بلکه فصل جدیدی در مبارزه با استکبار در ایران 
و مردم منطقه شکل گرفته است. سردار فدا گفت: آمریکای 
جنایتکار با این اقدام غیرقابل قبول نزد ملت ایران و ملت های 
جهان منفورتر از گذشته شد و قطعا انتقام شهدای دفاع مقدس، 
شهدای مدافع حرم و انتقام شهید سلیمانی از مسببان، آمران، 

همراهان و شرکت کنندگان در این جنایت گرفته خواهد شد.

سردار فدا گفت: ما در کنار حفظ آمادگی و ارتقاء توان بازدارندگی 
خود، ضربه محکم را به دولت آمریکا و همراهان آن ها در منطقه 
یعنی رژیم صهیونیستی خواهیم زد و با انتقام سخت خروج آمریکا 

از منطقه را رقم خواهیم زد.
سردار فدا گفت: کسی منکر گرانی، فشار بر مردم و مشکالت کشور 
نیست، ولی دولت کنونی عزم خود را جزم و تمام همت و تالش 
خود را به کارگرفته تا سختی معیشت و مسایل اقتصادی را از 

دوش مرددم بردارد.
سردار فدا گفت: اطاعت از امام المسلمین به عنوان سکاندار 
نظام اسالمی در دوران غیبت، صبر و استقامت در برابر مشکالت، 
مقاومت در برابر زیاده خواهی مستکبران، دشمن ستیزی 
و ایستادگی در برابر دشمنان انقالب و داشتن روحیه جهادی و 
انقالبی از مهمترین مولفه های تجدید و عهد با شهدای دفاع 

مقدس، مدافع حرم و شهید سلیمانی است.
مراسم تشییع ۲۵ شهید گمنام و سه شهید تازه تفحص شده 
عملیات های مختلف بدر، خیبر، والفجر مقدماتی، والفجر ۹ و 
والفجر ۸ و رمضان، همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا )س( 
و پس از تشییع در ۱۰۰ شهر و روستای استان از میدان بزرگمهر به 

سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

رییس کل دادگستری اصفهان گفت: بخش عمده و مهمی از 
پروژه های پزشکی قانونی این استان نیمه تمام باقی مانده است 

و اتمام آن به منابع عمومی و تامین اعتبار نیاز دارد. 
حجت االسالم والمسلمین اسداهلل جعفری  در آیین تکریم و 
معارفه مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان در محل سالن اجتماعات 
دادگستری این استان افزود: نیاز است که دولت توجه بیشتری 
به تأمین منابع عمومی برای افزایش کمی و کیفی فضاها و ارتقای 

شاخص های کمی و کیفی داشته باشد. 
رییس کل دادگستری اصفهان بابیان اینکه مصوبات سفر رییس 
قوه قضاییه به استان باید اجرا شود تصریح کرد:  تا پایان سال 
جاری باید بخش عمده ای از تعهدات محقق شود تا پزشکی 

قانونی استان در سال آینده گامی بلند در مسیر تحول بردارد. 
حجت االسالم والمسلمین جعفری خاطرنشان کرد: مردم این 
خطه مستحق ارائه خدمات مطلوب هستند لذا فضای اداری 
و فیزیکی نیز باید درشان آنان باشد اما گاهی در عمل این گونه 
نیست.  وی بابیان اینکه در سند تحول قوه قضائیه نقش پزشکی 
قانونی بسیار مؤثر ارزیابی شده است، اظهار داشت: در این زمینه 
اصفهان باید سرآمد باشد و در کنار رفع نیازهای درون استانی برای 
سایر استان ها نیز دستاورد داشته باشد.  رییس کل دادگستری 
کید بر انجام مأموریت ها و هماهنگی با دستگاه  اصفهان با تأ
قضایی در کنار سرعت، صحت و دقت افزود:  نگاه تخصصی و 
کارشناسی ازجمله ویژگی های پزشکی قانونی به شمار می رود 
گاهی قاضی دستش از همه ادله کوتاه می شود و نظریه تخصصی 

پزشکی قانونی برای صدور حکم مؤثر خواهد شد. 
جعفری با اشاره به اینکه مهم ترین وظیفه دستگاه قضایی 
احقاق حق و اجرای عدالت است خاطرنشان کرد:  در این مسیر 

به همبستگی، وحدت و انسجام متقن نیاز است اما گاهی برخی 
ناهماهنگی و نا همراهی هایی درروند قضایی اخالل به وجود 
می آورد که درنهایت نارضایتی شهروندان و کاهش سرمایه 

اجتماعی را به همراه خواهد داشت. 
وی دستاورد یک مدیر جهادی باروحیه انقالبی را کار و تالش 
مضاعف دانست و افزود:  برکات این موضوع در جامعه محسوس 
است از سوی دیگر رشد فضیلت های انسانی والهی را می توان دیگر 
ثمرات یک مدیر انقالبی تلقی کرد.  رییس کل دادگستری اصفهان 
گر سازمانی مشکالتی داشت و مدیر مشکالت را  اظهار داشت:  ا

رفع کرد، شایسته احترام و تکریم خواهد بود. 
جعفری با اشاره به اهمیت تکریم شهروندان و ارباب رجوع 
تصریح کرد:  هر مدیری به هر نحوی رضایت مندی ارباب رجوع را 
فراهم سازد باید از او تجلیل کرد و باید این ها را جزو شاخص های 

اساسی یک مدیر جهادی و انقالبی بدانیم.  وی به دومین سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی اشاره و خاطرنشان کرد: این شهید 
بزرگوار پرورش یافته مکتب اسالم و اولیای الهی و والیت امر است، 

می توانیم بازهم حاج قاسم داشته باشیم. 
کرد:  نظام مقدس  رییس کل دادگستری اصفهان اضافه 
جمهوری اسالمی انسان های بزرگ زیادی به خود دیده است 

بنابراین باید چنین مردان بزرگی پرورش داد. 
جعفری اظهار داشت: شهید سلیمانی ایران اسالمی را به عنوان 
ام القرای جهان اسالم مطرح کرد بنابراین هرچه در وصف این 

شهید عزیز و بزرگوار بگوییم و بنویسیم کم است. 
منصور فیروزبخت در این آیین به عنوان سرپرست پزشکی 
قانونی استان اصفهان معرفی شد، پیش ازاین علی سلیمانپور 

عهده دار این سمت بود.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )ع( اصفهان: 

عزم دولت برداشتن سختی معیشت از دوش مردم است 

رییس کل دادگستری اصفهان:

تکمیل طرح های جدید پزشکی قانونی اصفهان نیازمند تامین اعتبار است

شماره  
محل  تامین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین برآورد)ریال(اعتبار
)ریال(

ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری شبکه های 179-3-۴۰۰/۴
19,277,78۰,21۶7۰8.۰۰۰.۰۰۰جاریفاضالب ایمانشهر منطقه فالورجان

اجرای نما و محوطه سازی ساختمان اداری 239-۴-۴۰۰
۶,9۵۶,۴9۵,38۵339,۰۰۰,۰۰۰جاریآبفا دهاقان

کاری احداث ساختمان 2۴۰-۴-۴۰۰ عملیات سفت 
1۶,۶8۴,1۵۵,3۰9۶3۰,۵۰۰,۰۰۰جاریبحران چشمه توتی

گذاری فاضالب در سطح شهر مبارکه2۴1-۴-۴۰۰ 1۶،288،87۵،911۶19,۰۰۰,۰۰۰جاریلوله 

2۴2-۴-۴۰۰
اجرای شبکه جمع آوری فاضالب روستای 

 قلعه میر بخش اول در فالورجان 
کیفی( )با ارزیابی 

39،989،۶78،2۵۴1,33۰,۰۰۰,۰۰۰جاری

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب روستای 2۴3-۴-۴۰۰
کیفی( ۵۰،۰۴8،828،2181,۶32,۰۰۰,۰۰۰جاریبندارت در فالورجان )با ارزیابی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را ازطریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران واجــد 
گــذار نمایــد. شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 13:۰۰ روز شنبه به تاریخ  1۴۰۰/11/۰2

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:3۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/11/۰3

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-۶۶8۰۰3۰ 3 -  ۰31)داخلی 39۵(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/1۰/18

نوبت اول
گهی برگزاری مناقصه عمومی آ



سال پنجم - شماره 1321

شنبه  18  دی 1۴۰۰ - ۵ جمادی الثانی 1۴۴3

اقتصاد2 8 ژانویه    2۰22

رئیس اتحادیه خــوار و بار و آجیل فــروش اصفهان 
گفــت: برنج هــای وارداتــی و همچنیــن بخشــی از 
حبوبات مورد نیاز بازار که وارداتی هستند مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده می شوند که به میزان همین 

۹ درصد از قدرت خرید مردم نیز کاسته می شود.
مصطفی بحق در گفت وگو با ایســنا دربــاره اجرای 
قانــون دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده از برخــی 
کاالهای اساسی از جمله برنج، اظهار کرد: اجرای این 
قانون تنها موجب افزایش قیمت ۹ درصدی برنج 
می شــود. وی افــزود: زمانــی کــه واردکننــده برنــج 
ارز نیمایــی را بــرای واردات ایــن محصــول دریافت 
می کنــد، ۹ درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده نیــز به 

قیمت این محصول اضافه می شود.
رئیس اتحادیه خــوار و بار و آجیل فــروش اصفهان 
همچنیــن اضافه کــرد: بــا توجه بــه وارداتــی بودن 
حبوبات، مالیات بر ارزش افزوده نیز مشــمول این 
کید کرد: قدرت خرید  محصول خواهد شد. وی تأ
مردم نیز به میزان همان ۹ درصد مالیــات بر ارزش 

افزوده مشمول این محصول، کمتر خواهد شد.
بحق گفت: به طور معمول هر میزان که قیمت یک 
کاالیی افزایش می یابــد، قدرت خرید مــردم نیز به 
همان نسبت کمتر می شــود و مردم ناچارند مدل 
خرید خود را تغییر دهند. وی با اشاره به قیمت انواع 
برنج در بازار اصفهان، گفت: در حال حاضر قیمت 
هر کیلو برنج ایرانی بین ۴۵ تــا ۷۰ هزار تومان و برنج 

خارجی نیز بین ۲۱ تا ۳۰ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه خــوار و بار و آجیل فــروش اصفهان 
گفت: با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد 
بر قیمت برنج های وارداتی اضافه می شود، البته این 
مالیــات از واردکننــده گرفتــه می شــود و او نیز ایــن 

مالیات را به قیمت فروش خود اضافه می کند.
وی درباره برخی پیش بینی ها نســبت به افزایش 
دوباره قیمت برنج، گفت: تا پایان ســال دیگر برنج 
که بــازار دیگر کشــش قیمت  گــران نمی شــود، چرا

باالتر را ندارد.
بحق به بازار حبوبات نیز اشاره کرد و گفت: در حال 
حاضر عدس، بخشــی از نخودهایی که لپــه از آنها 
تولید می شــود و همچنین لوبیا چیتی وارد کشــور 
می شــود که این محصوالت نیز مشــمول ۹ درصد 

مالیات بر ارزش افزوده می شود.
وی همچنین درباره شوک روانی حذف ارز ترجیحی 
نیز، گفت: ارز ترجیحی حدود دو ســالی است که از 
کاالهای اساســی حذف شــده  و این محصول با ارز 

نیمایی وارد کشور می شود.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: با اجرای برنامه ها و پروژه های فوری 
وزارت صنعــت درخصوص تنظیــم بــازار کاالهای 
پایــه ای، شــاهد ثبــات قیمت هــا در بازار ســیمان 
هســتیم و مشــکل خاصی در تنظیم بازار سیمان 

وجود ندارد. 
به گزارش ایرنا، ســیف اهلل امیری با اشاره به قیمت 
ســیمان عرضه شــده در بورس کاال اظهار کــرد: در 
کت سیمان  هفته جاری در بورس کاال قیمت هر پا
کمتر از ۲۵ هــزار تومان و قیمت هر تن ســیمان فله 
حــدود ۳۶۳ هــزار تومــان اســت و در بــازار هم هیچ 

مشــکلی برای تولیــد و عرضه این محصــول وجود 
ندارد. وی افزود: هر هفته حدود یک میلیون تا یک 
میلیون و دویســت هزار تن ســیمان در بورس کاال 
عرضه می شود که کمتر از یک میلیون تن آن مورد 
معامله قــرار گرفته و مابقی بــرای عرضه مجــدد در 

بورس آماده می شود. 
مدیرکل دفتر صنایع معدنــی وزارت صمت خاطر 
نشــان کــرد: در حــال حاضــر در بــازار آزاد قیمت هر 
کت سیمان بین ۳۲ تا ۳۶ هزار تومان است که این  پا
افزایش نســبت به بورس کاال مربوط بــه ده درصد 
مالیات ارزش افزوده و همچنین هزینه های حمل 

و نقل و موضوعات دیگر است.
امیــری بــا اشــاره بــر آرامــش و ثبات ایجــاد شــده در 
بازار ســیمان، از تأمین به موقع ســوخت مورد نیاز 
کارخانجات سیمانی خبر داد و گفت: مازوت مورد 
نیاز این کارخانجات تأمین و تحویل داده شده است 
و در این زمینه هم با مانع خاصی مواجه نیستیم؛ 
به این ترتیب شاهد افزایش میزان تولید و عرضه این 

محصول نسبت به تقاضای بازار هستیم.

معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهــاد 
غ در  کشــاورزی اصفهان با اشــاره به کاهش نرخ مر
استان اصفهان گفت: با توجه به احتمال تغییرات 
غ به عرضــه و تقاضای  نرخ ارز و وابســتگی بــازار مــر
محصــول، نمی تــوان نســبت بــه آینده ایــن بــازار 

پیش بینی خاصی داشت.
حسین ایراندوســت اظهــار کــرد: با وجــود افزایش 
غ را از ۳۱ هزار  جوجه ریزی، کاهش نرخ مصوب مــر
تومان بــه ۲۹,۵۰۰ تومان داشــته ایم. البته ممکن 
غ را کمتر از نرخ مصوب هم  کز، مر است برخی از مرا

عرضه کنند.
وی افزود: هرچقدر بازار با فراوانی بیشتر مرغ روبه رو 
باشد، به غیر از مصرف کننده، تولیدکننده، کشتارگاه 
و فروشنده این محصول هم سودآوری بیشتری را 

خواهند داشت.
معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اصفهان توضیح داد: اصفهــان با تولید 
ساالنه ۲۰۵ هزار تن طیور، رتبه نخست در ظرفیت 
غ را بــه خــود  تولیــد و رتبــه دوم تولیــد گوشــت مــر
اختصاص داده است. بر این اساس با توجه به تولید 

غ در استان نسبت به اســتان های دیگر، واضح  مر
اســت این موضوع بر نرخ مصــوب آن نیــز تأثیرگذار 
است. ایراندوست در پاسخ به این پرسش که سامانه 
غ داشــته اســت یا  بازرگام تأثیــری در نرخ گذاری مر
خیر؟ گفت: فعال از طریق این ســامانه فقط توزیع 
مرغ منجمد انجام می گیرد و ارتباطی با نرخ گذاری 

مرغ گرم نداشته است.
غ  وی در ارتباط با تأثیر حذف ارز دولتی بر قیمت مر
اظهار کرد: فعال نمی توان پیش بینی خاصی نسبت 
به تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر این بازار انجام داد 
غ از اقالمی است که نرخ آن توسط عرضه و  چون مر

تقاضا در بازار تعیین می شود. 

طــی ارزیابی هــای صورت گرفته توســط مرکز تأیید 
صالحیــت ملی ایــران)NACI( در ۶ زمینــه کاری و 
برگزاری ۸ آزمون تخصصی، آزمایشگاه فوالد امیرکبیر 
کاشان توانست گواهینامه تأیید صالحیت حضور در 
کلیه آزمون های محصول برای ورق های گالوانیزه 
را اخذ کند. طی ارزیابی های صورت گرفته توســط 
مرکز تأیید صالحیت ملی ایران)NACI( در ۶ زمینه 
کاری و برگزاری ۸ آزمون تخصصی، آزمایشگاه فوالد 
امیرکبیر کاشان توانست تأیید صالحیت حضور در 
کلیه آزمون های محصول برای ورق های گالوانیزه 
 را کسب کند. سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه
 ISO ۱۷۰۲۵-۲۰۱۷ اســتانداردی بــرای احــراز 
صالحیت یک آزمایشــگاه جهت انجام آزمــون و یا 
کالیبراسیون اســت؛ این اســتاندارد با هدف ایجاد 
سیســتم مدیریتی مســتقل و مبتنی بــر کیفیت، 

طراحی و مستقر شده تا با بهره گیری از آن، آزمایشگاه 
بتواند خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان 
خــود ارائــه کنــد. همچنیــن کلیــه فعالیت هــای 
مدیریتی، فنی و تخصصی خــود را به بهترین نحو 
اداره و بــا اخذ گواهینامه هــا و اعتبارنامه های ملی 
یــا بین المللی، صالحیــت و شایســتگی خــود را به 

گیرندگان خدمات و گروه های ذینفع اثبات کند.

مالیات بر ارزش افزوده چقدر برنج و حبوبات را 
گران می کند؟

خبر

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان گفــت: میزان اعتبــاری که به اســتان 
اصفهــان داده شــده بیشــتر از مالیــات اســت.  
محمدرضا قاسمی با بیان اینکه یک برداشت 
غلط در خصوص مالیات اصفهان وجود دارد، 
گفت: برخی می گویند که مالیات استان اصفهان 
را به خود استان برگردانند تا خود آن ها مدیریت 
بودجه استان را به عهده گیرند، با این استدالل 
که پولی که داده می شــود بیشــتر از پولی است 
که می گیرند. قاســمی گفت: حقوق یک سری 
دستگاه ها مانند آموزش و پرورش، دانشگاه ها و 
پروژه های بزرگ از منابع استانی تأمین نمی شود 
بنابراین پول هایی در استان خرج می شود که از 

منابع استانی نیست.
        اعتبار 3۴ هزار میلیاردی برای اصفهان

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور ۵۰ 
درصد هزینه های کشور را توانسته برش استانی 
بزنــد و بــه عبارتــی ۵۰ درصــد پروژه های ملــی را 
اســتانی کرده اســت. قاسمی با اشــاره به اینکه 
حاصل جمع این ها در یک جدول برای استان 
اصفهان ۳۴ هزار میلیارد تومان اســت، گفت: 
بــا وجود اینکه هنــوز ۵۰ درصــد پروژ ه هــا در این 
حاصل جمع ها وارد نشــده کــه ۵۰ درصد دیگر 

وارد شود مبلغ مورد نظر بیشتر می شود.
        افزایش اعتبار استان نسبت به مالیات

قاسمی مالیات استان اصفهان در سال آینده 
حــدود ۳۱ هــزار میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و 
گفت: این میــزان هزینه در مقایســه بــا ۳۴ هزار 
میلیارد اعتبار نشان می دهد که دو هزار میلیارد 
تومان هم اصفهان بدهکار است. قاسمی گفت: 
حتی با این وجود بســیاری از هزینه های کالن 
مانند ســهم وزارت امور خارجه و یا وزارت دفاع 
از اســتان اصفهان هنوز تخمین زده نشده که 
استان اصفهان بابت آن باید چه میزان پرداخت 
کند؛ برای مثال گفته می شود که سهم اصفهان 
از هزینه دفاعی در مرز ها حدود ۵۰ هزار میلیارد 

تومان می شود.

گرهــای برگشــت محصــوالت   در جریــان امــا و ا
کشاورزی صادراتی، اعالم اخیر وزارت جهاد، باال 
بودن ســموم و فلزات ســنگین به عنوان یکی از 
دالیل برگشت برخی محصوالت را تائید می کند و 
مقرر شده که از این پس ارائه گواهی سالمت جهت 
صادرات این محصوالت از گمرک الزامی باشد. به 
گزارش ایمنا، در مدت اخیر برگشت محصوالت 
کشاورزی صادراتی ایران با حواشی همراه بود و طی 
آن موضوع باال بودن سموم مورد استفاده در ایران 
مطرح شــد، امــا به هــر حــال موضع مســئوالن 
مربوطه چندان تائید کننده باال بودن سموم این 
محصوالت نبود و به طور مشخص شفاف سازی 
نشد. با این حال اخیرا در جلسه بین دستگاه های 
مربوطه ضمن تائید باال بودن ســموم در برخی 
محصوالت، از اضافه شدن گواهی سالمت برای 

صادرات اقالم کشاورزی حکایت دارد.
        گواهی سالمت به گواهی بهداشت 

اضافه شد
بررســی ها نشــان می دهــد کــه در ۱۳ دی مــاه 
طی مکاتبه دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد 
کشــاورزی با اعالم اینکــه برخــی محموله های 
کشــاورزی بنا بــه دالیل مختلــف از جملــه باال 
بودن سموم و فلزات سنگین به کشور برگشت 
کید شــده که بــرای صــادرات کلیه  خوردند، تا
محصوالت کشاورزی عالوه بر گواهی بهداشتی، 
اخذ گواهــی ســالمت از ســازمان غــذا و دارو نیز 

الزامی باشد.
        تجار قبل از اظهار به گمرک، گواهی 

سالمت بگیرند
کلیــه تجــار و صادرکننــدگان  بر ایــن اســاس 
محصوالت کشاورزی ملزم هستند که حداقل 
پنــج روز قبــل از حمــل بــار و هرگونــه اظهــار در 
گمرک ها، با مراجعه به معاونت های سازمان غذا 
و دارو در استان ها، گواهی سالمت محموله های 
صادراتــی را اخذ کننــد و صــدور هر گونــه مجوز 
بهداشتی توسط سازمان حفظ نباتات منوط 

به ارائه گواهی سالمت است.
        الزام گواهی سالمت برای صادرات به روس

اما به دنبال این مکاتبه در ۱۵ دی ماه نیز موضوع 
صــادرات محصــوالت بــه روســیه مــورد توجه 
قرار گرفته و اعالم می شــود که از ابتدای بهمن 
تا ابتدای اسفند امسال باید کلیه کارشناسان 
قرنطینه مستقر در گمرک های صادراتی، گواهی 
سالمت سازمان غذا و دارو را به عنوان پیش نیاز 
صدور گواهی بهداشت گیاهی از صادرکنندگان 

محموله های گیاهی به روسیه دریافت کنند.

خبر همه شهروندان سهامدار شوند؛ 

راه اندازی شرکت توسعه و عمران اصفهان 
رئیس خانه صنعت و معدن ایران 
از راه انــدازی شــرکت توســعه و 
عمــران شهرســتان اصفهــان بــا 

سهامداری شهروندان خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توســعه و عمران 
شهرستان اصفهان، عبدالوهاب ســهل آبادی در 
مراسمی که با حضور رؤســای انجمن های کارگری 
و کارفرمایــی و صنعتگــران اســتان اصفهــان برگزار 
شــد، ضمن تســلیت شــهادت حضرت زهرا )س( 
با بیان اینکه هــر ســاله در هنگام تعیین دســتمزد 
کارگران اختالفات زیادی بین انجمن های کارگری 
و کارفرمایی برای تعیین حقوق وجود دارد، اظهار 
داشــت: باید توجه داشــت که نظریات هر دو قشــر 
در این میان قابل دفاع است اما شرایط اقتصادی 

برخی از اهداف را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی بــا بیان اینکــه در ســال گذشــته و بــا توجــه بــه 
ناتوانــی در افزایش مناســب حقوق و دســتمزد به 
دنبال راهکاری برای ایجاد امنیت اقتصادی برای 
خانوارهــای کــم درآمــد اصفهــان بودیــم، تصریح 
کرد: در نهایــت راه اندازی شــرکت توســعه و عمران 
شهرستان اصفهان که قانون آن در سال ۸۹ مصوب 

شده است را در دستور کار قرار دادیم.
        هدف افزایش درآمد خانوارهای اصفهانی 

است
رئیس خانــه صنعــت و معدن ایــران بــا بیان اینکه 
هدف از راه اندازی شرکت توسعه و عمران شهرستان 
اصفهــان افزایــش درآمــد خانوارهــای اصفهانــی 
از طریــق عضویــت در ایــن شــرکت اســت، تصریــح 
کرد: برای این امــر رایزنی هــای الزم را با امام جمعه 
اصفهان، استاندار اصفهان و دیگر مسئوالن انجام 
داده ایم که حمایت تمــام قد خود را از این شــرکت 

اعالم کرده اند.
کار، تعــاون و رفــاه  وی بــا بیان اینکــه اداره کل 
اجتماعــی بــه عنــوان ناظر ایــن شــرکت تعاونــی 
انتخــاب شــده اســت، افــزود: بایــد پنج درصــد از 
شهروندان اصفهان سهامدار این شرکت باشند و 
سرمایه اولیه مورد نیاز برای راه اندازی این شرکت 
۱۱۴ میلیارد تومان برآورد شده است. سهل آبادی 
بــا بیان اینکــه در اصفهان سال هاســت کــه برای 
اجرای پروژه های بزرگ مجبور به استفاده از افراد 
ج از استان و شــهر هســتیم، ادامه داد: با این  خار
اقدام می تــوان شــاهد اتفاقــات خوبــی در زمینه 

توسعه و عمران شهر نیز باشیم.
وی تصریح کرد: سال هاست پروژه هایی مانند قطار 
سریع السیر اصفهان معطل مانده و از سوی دیگر نیز 
باید توجه داشت که اصفهان حتی یک خط هوایی 
بومی ندارد و اینها همه نقاط ضعفی است که باید 

برطرف شود. رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان 
با بیان اینکه از قشر پرستاران، کارگران و خبرنگاران 
برای ثبت نام در این شرکت دعوت کرده ایم، افزود: 
هدف ما این است که افرادی که بضاعت مالی کافی 
ندارند سهام دار این شــرکت شوند و نمی خواهیم 

سرمایه سرمایه داران را افزایش دهیم.
        نیاز به 11 هزار و ۴۰۰ نفر سهامدار

همچنین رضا چینــی، عضو هیئت مدیــره کانون 
کارآفرینان استان اصفهان نیز در ادامه این مراسم با 
بیان اینکه برای سرمایه گذاری در این شرکت نیاز به 
۱۱ هزار و ۴۰۰ نفر سهامدار داریم، گفت: هر فرد باید 
حداقل ۱۰ سهم را خریداری کند که ارزش هر سهم 

یک میلیون تومان برآورد شده است.
وی با بیان اینکه هدف ما از تأسیس شرکت توسعه 
و عمــران شهرســتان اصفهان ایجــاد درآمــد مــازاد 
بــرای اقشــار مختلــف جامعــه اســت، افــزود: باید 
توجــه داشــت این شــرکت تنهــا شــرکتی اســت که 
دولت و سازمان های وابسته طبق قانون مجاز به 
گذاری هــای رانتی و جذاب اســت و این شــرکت  وا
می تواند با ترک تشریفات مزایده پروژه های عمرانی 

را در دست گیرد.
عضــو هیئــت مدیــره کانــون کارآفرینــان اســتان 
اصفهان با بیان اینکه کارفرمایان باید شرایط الزم 
را به انــدازه تــوان خود بــرای خرید ســهام از ســوی 
کارگــران صنایع فراهــم کنند، گفــت: در این زمینه 
گذاری  نیز رایزنی هایی را با یکی از بانک ها بــرای وا

تسهیالت انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه تجربه دیگر شهرستان های استان 
نشــان می دهــد که ســوددهی این شــرکت بســیار 
خوب بوده است، افزود: در برخی از شهرستان های 
استان شاهد سوددهی ۱۰ برابر ســرمایه ها طی دو 

سال بوده ایم.
چینی زمان پذیره نویسی شرکت را دهه فجر امسال 
اعالم کــرد و افزود: چنانچــه افــرادی در مرحله اول 
موفق به خرید سهام نشوند تا پایان سال دوم امکان 

خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.
        اقتصاد باید بر مبنای الگوهای معین توسعه 

باشد
کامران کالنی، مدیرکل کار، تعــاون و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه ما به 
عنوان دولتمردان رسالتی برای خدمت گذاری به افراد 
در جامعه داریم، اظهــار کرد: اینکه ما نمی توانیم در 
زمینه ارتقای سطح کیفی خانواده ها از نظر اقتصادی 
تأثیرگذار باشــیم جــای بررســی دارد و ایــن موضوع 

سال هاست که مغفول واقع شده است.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی به معنای واقعی 
و نه اقتصاد دولتی کــه نتیجه ای جز رانت و فســاد 
نــدارد در همــه کشــورها مــورد توجــه بوده اســت، 
ابراز داشت: اقتصاد باید بر مبنای الگوهای معین 
توسعه باشد و این امر با تجمیع سرمایه های اندک 

مردمی امکان پذیر است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
با بیان اینکه قــرار بود تــا پایان برنامه پنجم توســعه 
سهم شرکت های تعاونی در اقتصاد ۲۵ درصد باشد، 

ادامه داد: این در حالی اســت که باید توجه داشــت 
در اقتصادی که ۷۵ درصد آن در دست دولت است 
می تــوان اتفــاق خوبــی را رقــم زد؟ ایــن امر اشــکالی 

اساسی در ساختار است که باید اصالح شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از سال ۹۲ از سوی 
کید قرار گرفــت، افزود:  رهبر معظم انقــالب مورد تا
گر محقق شود  برای این امر پنج اصل تعریف شد که ا
اقتصاد کشــور نجات پیدا می کند و راه اندازی این 
شــرکت می توانــد نمونــه بــارزی از تحقــق اقتصــاد 

مقاومتی باشد.
همچنین اصغر برشــان، دبیــر اجرایی خانــه کارگر 
استان اصفهان در ادامه این مراسم راه اندازی این 
شرکت را در واقع ایجاد حاشیه ای امن برای کارگران 
و اقشــار کــم درآمــد در جامعــه تلقــی کــرد و گفــت: 
باید این اقشار از ارزش افزوده این شرکت بهره ببرند 
و و الزمه این امــر نیز حمایت کارآفرینان و صاحبان 

صنایع است.
وی ادامه داد: در کشــور کارگران در ســود شرکت ها 
سهیم نیستند و این در حالی است که باید به این 
بخــش توجــه داشــت کــه کارگــران بتوانند پــس از 

بازنشستگی سهامدار شرکت باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با بیان اینکه 
در حــال حاضــر در کشــورهای پیشــرفته بحــث 
خوداشتغالی و کارآفرینی بسیار مورد توجه است، 
ادامه داد: این امر باید به جای کار صرف باید مورد 
توجه باشد و توسعه صنایع از سخت افزاری سمت 

و سوی نرم افزاری پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان 
گفت: اخذ مالیات بابت شرکت در نمایشگاه کسب وکار 
غیرقانونــی بــوده و در صورت اخــذ مالیــات، راه های 
اعتراض وجــود دارد در مواردی که تولیدی یا صنف تولیدی با ســازمان 
دارایی با مشکل رو به رو شده باشند می توانند برای رفع موضوع به ستاد 

تسهیل مراجعه کنند.
امیررضا نقش در خصوص محاســبه مالیات بر اســاس موارد ارائه شده 
توسط هر فعال اقتصادی، اظهار کرد: مالیات بر اساس صورت های مالی 
و اظهار نامه محاسبه و اخذ می شود که هر فعال اقتصادی باید در پایان 

دوره مالی خود یعنی ۳۱ تیرماه آن را ارائه دهد.
گر برای سازمان امور  وی با اشاره به معافیت شرکت های زیان ده، افزود: ا

مالیاتی بر اســاس دفاتر قانونی موجود، اثبات شــود که شــرکتی زیان ده 
است یا تشخیص داده شود که کل درآمد ساالنه فردی از مبلغی حدود ۶۰ 
میلیون تومان کمتر است، شرکت یا فرد از پرداخت مالیات مبری می شود.

معاون هماهنگی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان، در خصوص 
غیرقانونی بودن اخذ مالیات از غرفه داران نمایشگاه کسب وکار، تصریح 
کرد: اخذ مالیات بابت شرکت در نمایشگاه کسب وکار غیرقانونی بوده و در 
صورت اخذ مالیات، راه های اعتراض وجود دارد، اما ممکن است از افراد 
شرکت کننده در نمایشگاه، هزینه غرفه به همراه ۹ درصد ارزش افزوده اخذ 
شده باشد. وی خاطرنشان کرد: در مواردی که تولیدی یا صنف تولیدی با 
سازمان دارایی به مشکل خورده باشند، می توانند برای رفع مشکل خود 

به ستاد تسهیل مراجعه کنند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصوالت صنعت 
الســتیک اصفهان گفــت: عــدم وجود شــهرک یا 
ناحیــه صنعتــی بــرای تولیدکنندگان الســتیک، 
کمبــود دانــش و تکنولــوژی بــه روز در زمینــه فراینــدی، مدیریتــی و 
بازاریابی، کمبود نیروی ماهر و نیمه ماهر، بهره وری پایین و... از نقاط 

ضعف این صنعت در اصفهان است.
 بهنام نصیری در گردهمایی و مجمع بزرگ تولیدکنندگان الستیک 
صنعتی اصفهان، اظهار کرد: صنعت الستیک، قدمت ۸۰ ساله دارد 
که در این سال ها با ورود صنایع مختلف، صنایع کوچک خود به خود 

در بافت های بومی شروع به فعالیت کرده اند.
وی با اشاره به پیشینه فعالیت این صنعت، افزود: با پیدایش صنعت 

فوالد در استان اصفهان، فعالیت صنعت الستیک مکانیزه تر شد. در 
حالیکه با ظهور انقالب اسالمی تمام قطعات موردنیاز داخل کشور 

توسط تولیدکنندگان داخلی انجام شد.
نصیری بــا بیان اینکــه انجمــن تولیدکنندگان محصــوالت صنعت 
الســتیک اصفهان در ســال ۹۳ تأســیس شــد، افزود: در دوره سوم 

فعالیت انجمن در حدود ۱۴۰ واحد تولیدی عضو انجمن هستند.
وی ادامه داد: بیشترین تعداد واحدهای تولیدی الستیک استان 
مربوط بــه حوزه های خــودرو، نفــت، گاز و پتروشــیمی، نیروگاهی، 
معادن و کانی های فلزی، فوالد، دریایی، غذایی، پزشــکی، حمل 
و نقل ریلی، نظامی، نساجی،کاغذســازی، انتقــال آب و فاضالب و 

ادوات کشاورزی است. 

به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت 
الستیک گفت: تولیدکنندگان تمامی این گروه ها دراستان اصفهان 
به عنوان برترین استان کشور در تولیدات محصوالت الستیکی، فعال 
هستند و به تولید بهترین محصول در کشــور و درسطح خاورمیانه 
کید بر اینکه این صنعت قدیمی در اســتان  می پردازند. نصیری با تا
نیازمند یک متولی مســتقل اســت، تصریح کرد: تشــکیل اتحادیه 
تخصصی صنفی و صنعتی در اســتان، تأســیس شــهرک تخصصی 
صنعت الســتیک همراه با نوآوری و گسترش سیســتم های توزیع 
مدرن شــبکه های مواد اولیه در قالب تعاونی، بازســازی و نوسازی 
ماشین آالت خطوط تولید، تدوین رشته های دانشگاهی، تألیف و 
کز تحقیقاتی و آموزشی این صنعت،  ترجمه کتب جدید و تأسیس مرا
حمایت از تجارت الکترونیک به منظور توسعه برند و نام تجاری ملی 
برای بازاریابی و تأسیس کارخانه تولید تایر برای خودروهای سنگین 

را مهم ترین اهداف این انجمن معرفی کرد.
وی همچنیــن عــدم وجــود شــهرک یــا ناحیــه صنعتــی بــرای 
تولیدکنندگان الستیک، کمبود دانش و تکنولوژی به روز در حوزه 
فرایندی، مدیریتــی و بازاریابی، کمبود نیروی ماهــر و نیمه ماهر، 
بهــره وری پاییــن و... را از نقــاط ضعف ایــن صنعــت در اصفهــان 
دانست و افزود: این صنعت در اصفهان از ظرفیت صادرات باالیی 
برخوردار اســت و ضرورت دارد اقدامات الزم برای اســتفاده از این 

قابلیت انجام شود.
وی تأسیس شبکه هوشمند صنعتی و دستیابی به صادرات سالیانه 
بالغ بــر ۵۰ میلیــون دالر در زمینــه تولید محصوالت الســتیک های 
صنعتی و ایجاد صنعت الستیک خودرو با تولید ۱۰۰ هزار تن در سال 
با رویکرد صادراتی و انتقال دانش بومی ســازی آن به صورت پایدارو 

بالنده را افق و چشم انداز در سال ۱۴۱۰ معرفی کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان:

کسب وکار غیر قانونی است اخذ مالیات از غرفه داران نمایشگاه 

رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت الستیک اصفهان؛

تولیدکنندگان صنعت الستیک در اصفهان شهرک صنعتی ندارند

ثبات قیمت ها در بازار سیمان 
با اجرای برنامه های وزارت صنعت

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

غ را تعیین می کند عرضه و تقاضا قیمت مر

گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه 
کاشان صادر شد فوالد امیرکبیر 

مالیات استان اصفهان در سال آینده 
حدود 31 هزار میلیارد تومان است ؛ 

اختصاص اعتبار
 ۳۴ هزار میلیارد تومانی 

برای اصفهان 

کید بر صادرات به روسیه: با تا

تائید سموم باال در برگشت 
کشاورزی محصوالت 

خبر

خبر

خبر
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3 8 ژانویه    2۰22
در نشست هم اندیشی مدیران فوالد مبارکه و شرکای کسب و کار مطرح شد؛

فوالد مبارکه در قبال خودروسازان احساس 
مسئولیت دارد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

قطعه ســازی خــودرو در نشســت 
هم اندیشی با مدیران فوالد مبارکه 
به ایــن نکتــه اذعــان داشــتند کــه 
یکی از دغدغه های شــرکت فوالد مبارکه پاسخ به نیاز 
خودروسازان است و احساس مسئولیت این شرکت 
کنون توانسته بسیاری از مشکالت قطعه ســازان و  تا

خودروسازان کشور را برطرف کند.
نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب و کار 
در گروه مشتریان فوالد مبارکه در عرصه قطعه سازان 
خــودرو در تهــران برگــزار شــد؛ در جریان ایــن دیــدار، 
قطعه سازان و خودروسازان نظرات خود را در راستای 
بهبود تعامالت دوجانبه در میان گذاشتند و مدیران 

فوالد مبارکه نیز درخواست های آنان را پاسخ دادند.
نماینده یک واحد صنعتی در این نشست ضخامت 
ورق را یک موضوع مهم دانست و به این نکته اشاره کرد 
گر ابعاد ورق با درخواســت های مشتریان تطبیق  که ا
پیدا کند، ضایعات کمتری را به دنبال خواهد داشت. 
وی افزود: بورس کاال، مشــکل واحدهــای تولیدی در 
تامین مواد اولیه در بخش فوالد را برطرف نکرده است.

در ادامه این نشست هم اندیشی نماینده یک شرکت 
تولید قطعات خــودرو گفت: همــکاری واحــد فروش 
شرکت فوالد مبارکه با مشتریان مورد رضایت است و بهتر 
است در چنین نشست های هم اندیشی، از نمایندگان 
وزارتخانه مربوطه دعوت به عمل آید تا موانع برطرف 
شوند. مدیر فروش یک شرکت قطعه ســاز خودرو نیز 
در ادامه ضمن قدردانی از تولیدات کیفی فوالد مبارکه 
گــر به نیاز خــود از  گفت: مشــکل جدی این اســت که ا
تولیدات فوالد مبارکه دست پیدا نکنیم، کیفیت مورد 

رضایت را در بازار پیدا نمی کنیم.
وی افزود: واحدهای تولیدی پیش از این با خرید انباری 
کنون این  بخشی از نیاز خود را برطرف می ساختند اما ا

امکان برداشته شده است.
        درخواست خودروسازان برای خرید اعتباری 

از فوالد مبارکه
بهرام طیبی عضو هیات مدیره انجمن قطعه ســازان 
همگن تهران و البرز در این نشســت اظهارکــرد: فوالد 

مبارکه می تواند با تعیین سقف دوره ۶ ماهه برای خرید 
اعتباری، از خودروسازان پشتیبانی کند.

وی خواستار فعالیت بیشتر واحدهای تحقیق و توسعه 
فوالد مبارکه شد تا بتواند پاسخگوی نیازهای نوین و 

صنایع پایین دستی باشد.
همچنین سیامک مقتدری عضو هیات مدیره انجمن 
قطعه سازان همگن کشور با اشاره به موضوع بروکراسی 
بانک ها برای خرید از فوالد مبارکه تصریح کرد: چنانچه 
خرید اعتباری میسر نشود، بانک ها جریمه ۱۰ درصدی 
برای ما در نظر می گیرند که این رقم سنگینی است و به 

تولیدکننده تحمیل می شود.
        دغدغه فوالد مبارکه برای حل مشکالت 

خودروسازان
مدیرعامل شرکت قطعات فلزی زنجان خودرو گفت: 

کنون ارتبــاط و تعامل واحــد فروش فــوالد مبارکه با  تا
مشتریان خود بســیار عالی بوده و مدیران این شرکت 
با مشتریان و قطعه سازان صنایع خودروسازی کشور 

رفتار صمیمانه ای داشته اند.
یزدان پرســت با بیان این که رفع مشکالت مشتریان 
یکی از دغدغه های شــرکت فوالد مبارکه اســت، بیان 
کنون توانسته  کرد: احساس مسئولیت فوالد مبارکه تا
بسیاری از مشکالت قطعه سازان و خودروسازان کشور 

را برطرف کند.
        رفع موانع تولید با استمرار نشست های 

مشترک فوالد مبارکه و مشتریان این شرکت
مدیرعامل شرکت قطعات فلزی زنجان خودرو تصریح 
کرد: اســتمرار این نشســت ها و برگــزاری همایش ها با 
مشتریان سبب خواهد شــد تا فوالد مبارکه بتواند به 

صورت تخصصی مشکالت مشــتریان و قطعه سازان 
کشور را برطرف کند.

کید کرد: شــرکت فــوالد مبارکــه در ســال تولید،  وی تا
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا بــا تامیــن نیــاز صنایع 
پایین دست ازجمله خودروسازی پیشگام رفع موانع 

تولید بوده است.
نشســت هم اندیشــی شــرکت فوالد مبارکه و شــرکای 
کســب و کار روزهــای ۱۲ و ۱۳ دی مــاه ســال جــاری بــا 
مشتریان صنایع بسته بندی و قطعه سازان خودرو در 

تهران برگزار  شد.
در دومین روز از این نشســت بیش از ۷۰ تــن از مدیران 
و نمایندگان شرکت های خودروسازی و قطعه سازان 
کشور شرکت کردند که فوالد مبارکه با اهدای لوح تقدیر 

از آنان تجلیل و قدردانی کرد.

به مناســبت دهــه فاطمیه و شــهادت ســردار 
دلها حاج قاسم سلیمانی، ۶۰۰۰ سبد غذایی 
بیــن مهرجویــان تحــت پوشــش کلیه شــعب 
خیریه آبشــار عاطفه ها استان اصفهان توزیع 

شد.
خانم شــهره شــیرانی ناژوانی مدیریت شــعب 
اســتان اصفهان بــا اشــاره به اینکه ایــن بنیاد 
با مســاعدت خیــران بزرگــوار تمام  تــوان خود 

را در جهــت توزیــع گســترده ارزاق و مایحتــاج 
مدد جویان در دهه فاطمیه بکار گرفت بیان 
کرد: رســیدگی ویژه به وضعیت معیشتی مدد 
جویــان و نیازمنــدان در ایــن شــرایط خــاص 
اقتصادی بیش از پیش ضروری است و بنیاد 
بیــن المللــی آبشــار عاطفه هــا بــا مســاعدت 
نیکــوکاران نوع دوســت اســتان،این رزمایش 
معنوی و انســانی را با اهدا ۶۰۰۰ ســبد غذایی 

به نیازمندان برگزار کرد.
برنــج،  افزود:هرســبد غذایــی شــامل  وی 
کارونــی، حبوبــات، روغــن، رب و اقــالم  ما
گوشتی اســت که ارزش تقریبی آنها بیش یک 

میلیارد و هشتصد میلیون تومان میباشد.
وی در آخــر اظهــار کرد: ایــن رزمایش بــه نیت 
حضور پر برکت شهدای عالی مقام درگلستان 

شهدای اصفهان برگزار شد.

بــا راه انــدازی تصفیه خانــه پســاب صنعتی و 
تصفیه خانه استحصال پساب شهری مصرف 

آب خام در فوالد مبارکه به صفر می رسد.
نماینــده مردم اصفهــان در مجلــس خبرگان 
رهبــری در بازدیــد از تصفیه خانــه پســاب 
صنعتــی و تصفیه خانــه اســتحصال پســاب 
شهری شرکت فوالد مبارکه گفت: این شرکت 
در راستای بهینه سازی مصرف آب اقدامات 
متعــددی انجــام داده و درصــدد اســت کــه 
در آینــده نزدیــک مصــرف آب خام خــود را به 

صفر برساند.
آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی با بیان اینکه 
تصفیه خانــه پســاب فــوالد مبارکه بــا تصفیه 
پســاب های انســانی، شــیمیایی و صنعتــی 
یکی از بزرگترین تصفیه خانه های کشور است 
افزود: این شــرکت عالوه بــر اقدامــات مؤثر در 
کاهــش مصــرف آب، فرایند هــای مطلوبی در 

خصوص بومی سازی دارد
وی گفــت: اعتمــاد و حمایت فــوالد مبارکه از 
شرکت های دانش بنیان باعث شده که روند 

بومی سازی در کشور توسعه یابد
نیــز در  فــوالد مبارکــه  مدیرعامــل شــرکت 
ح هــای زیادی  حاشــیه این بازدیــد گفت: طر
در راستای مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه 

کنون اجرا شده که تولید  از سنوات گذشته تا
بیشــتر محصــوالت بــا مصــرف آب کمتــر رقم 

خورده است.
محمدیاســر طیب نیا با بیان این که تا ۴ سال 
آینده، مصرف آب خام شرکت فوالد مبارکه به 
صفر کاهــش می یابد، افــزود: ارتقــای کارایی 
تصفیه خانه های پســاب برای بهبود تصفیه 
و بازچرخانــی آب در فــوالد مبارکــه منجــر بــه 
افزایــش راندمــان تولیــد محصــوالت شــده، 
به گونــه ای کــه منجر بــه کاهــش ۵۰ درصدی 

برداشت از آب خام شده است.
کید بر ضرورت ترویــج الگوی مصرف  وی با تأ
آب فــوالد مبارکه در کشــور گفت: بــا توجه به 
موقعیت اقلیم خشــک کشــور، صنایــع دیگر 
می توانند با الگوبرداری از شرکت فوالد مبارکه 
و سرمایه گذاری های الزم، برداشت آب خام را 

به حداقل برسانند.

معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب 
منطقــه ای اصفهــان از مســدود شــدن ۴۴۸ 
حلقه چاه غیــر مجاز در ایــن اســتان از ابتدای 
کنــون بــا هــدف حفــظ منابــع آبــی  ســال تا

زیرسطحی خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
اصفهــان، محمــود چیتیــان افــزود: در ایــن 
مدت ۷۰۸ حلقه چاه  مجاز نیــز در این منطقه 
بــه ابزار انــدازه گیری هوشــمند تجهیــز و ۵۲۷ 
دســتگاه و ادوات حفاری غیرمجاز نیز توقیف 

شد.
وی ادامه داد: این شــرکت از ســال ۸۴ تا امروز 
در مجموع هفــت هــزار و ۶۳۵ حلقه چــاه غیر 

مجاز در استان اصفهان را در راستای حفاظت 
از منابــع آب زیرزمینــی موجــود پــر و مســدود 

کرده است.
معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان اضافه کــرد:  ۲ هزار و  ۷۰۵ 
کنتــور هوشــمند حجمی الکترومغناطیس نیز 

در این استان نصب شده است.
کنون ســه هزار و   وی یادآور شــد: از ســال ۹۲ تا
۶۷۷ دســتگاه و ادوات حفــاری غیرمجــاز در 

استان توقیف شد.
در اســتان اصفهان ۴۰ هــزار و ۵۶۶ حلقه چاه 
مجــاز و ۲۱ هــزار و ۲۹۷ حلقــه چــاه غیرمجــاز 
وجــود دارد کــه بیــن ۱۰ تــا ۱۱ هــزار حلقــه آنهــا 

فعال است.
ساالنه سه میلیارد و ۶۷۰ میلیون متر مکعب از 
آب های زیر زمینی و چاه های استان اصفهان 
به صورت مجاز و غیرمجاز استخراج می شود، 
برداشت ۳.۳ میلیارد متر مکعب از این میزان 
از  چاه های مجاز و ۳۷۰ میلیون متر مکعب  نیز 

مربوط به چاه های غیرمجاز است.

مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان گفت: 
کــم ســاخت و ســاز در قســمت  بــا توجــه بــه ترا
شــمال منطقــه هفــت و نیــاز بــه تأمین ایمنی 
منطقه، معابر و ساختمان ها احداث ایستگاه 
آتش نشــانی در جنوب میدان حج در دســتور 

کار است.
علــی اصغــر شــاطوری اظهــار کــرد: با توجــه به 
وجود مجتمع ها و ساختمان های بلند مرتبه 
در میــدان حج منطقه هفت احداث ایســتگاه 
آتش نشــانی ســطح ایمنی منطقــه را افزایــش 

خواهد داد.
وی بــا بیان اینکــه هزینه این پــروژه بالــغ بر ۱۹۰ 
میلیارد ریال تخمین زده شــده است، تصریح 
کم ســاخت و ساز در قسمت  کرد: با توجه به ترا
شــمال منطقــه هفــت و نیــاز بــه تأمین ایمنی 
منطقه، معابر و ساختمان ها با هماهنگی های 
انجام شده با ســازمان آتش نشانی ایستگاهی 
در زمینی بــه مســاحت دو هــزار و ۱۵۰ متر مربع 

در جنوب میدان حج در حال احداث است.
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره 
به مشــخصات فنی این ایســتگاه خاطرنشــان 
کرد: احداث آشیانه جهت استقرار ماشین ها و 
تجهیزات به مساحت ۴۲۰ مترمربع، زیرزمین 
بــه مســاحت ۴۱۰ مترمربــع، طبقــه همکــف با 
کاربــری اداری بــه مســاحت ۳۶۰ متــر، اتاقــک 
نگهبانی به مساحت ۳۰ متر مربع و طبقه اول با 
کاربری اداری و استراحت پرسنل به مساحت 

۳۸۰ متر مربع در دستور کار است.

اهدا ۶۰۰۰ سبد غذایی به مهرجویان تحت پوشش
 آبشار عاطفه ها استان اصفهان

راه اندازی تصفیه خانه پساب صنعتی تا ۴ سال آینده
 در فوالد مبارکه

مسدود شدن ۴۴8 حلقه چاه غیر مجاز امسال 
در استان اصفهان 

افزایش ایمنی سطح منطقه ۷ 
با احداث ایستگاه آتش نشانی

با طراحی و تولید دستگاه ریشه بر توربینی 
قابــل تنظیم با ســری برشــی زنجیــره ای در 
اصفهان، کشــور از واردات این دســتگاه بی 

نیاز شد.
عبدالرضــا آهکــی پژوهشــگر جــوان آبفــای 
کار  اســتان اصفهــان پــس از هشــت مــاه 
پژوهشی این دستگاه را با هدف رفع انسداد 
لوله هــای فاضــالب از رســوبات معدنــی، 
چربی ها و ریشه های درختان طراحی کرد 

و ساخت.
دســتگاه ریشــه بــر توربینــی در لوله هــای 
گــرد و بــا هــر  فاضــالب بــا ســطح مقطــع 
کــه در  جنســی می توانــد بــا برش هایــی 
رســوبات یا ریشــه های درختان نفوذ کرده 
در شــبکه های فاضــالب انجــام می دهــد، 
گرفتگــی لوله هــا را برطــرف کــرده و جریــان 

فاضالب را به حالت اول بازگرداند.
نیــروی محرکــه دســتگاه ریشــه بــر توربینی 
از طریــق دســتگاه شســت و شــوی شــبکه 
فاضــالب تامین و زنجیر هــای متصل به آن 
با پرتاب شــدن به اطراف جدار لوله، باعث 
رفع گرفتگی موجــود در لوله های فاضالب 

می شود.
این دستگاه عالوه بر ۵۰ درصد وزن کمتر در 
مقایسه با مشابه خارجی، می تواند با بهره 
گیــری از بازو های منحصــر به فرد خــود، در 
رفع انسداد لوله هایی با قطر ها و جنس های 

مختلف به کار گرفته شود.
مکانیــزم هیدرومکانیکی ایــن دســتگاه به 
عملکــرد آن را به باالترین راندمان رســانده 
و حتی ســطح های بســیار ســخت و مقاوم 
کســازی آن بــا واترجــت امــکان پذیــر  کــه پا
نیســت، بــا اســتفاده از دســتگاه ریشــه بــر 
توربینــی به راحتی بــرش خورده و از شــبکه 

ج می شود. خار
هزینــه تولید ایــن دســتگاه نصــف مشــابه 
کنــون فقط کشــور های  خارجــی اســت و تا

آمریکا و آلمان آن را تولید می کردند.

عضــو هیئت مدیــره نظــام صنفــی کشــاورزان 
اصفهــان بــا بیان اینکــه مبلغــی بــرای جبــران 
خســارت کشــت نکــردن کشــاورزان حوضــه 
زاینده رود به طور علی الحساب واریز شده است 
گفت: این مبلغ در برابر خســارات وارد شــده به 
کشــاورزان، بسیار اندک اســت. حسین وحیدا 
اظهار کــرد: حــق نکاشــت واریز شــده بــرای هر 
جریب ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است 
کــه هکتــاری دو میلیون تومــان می شــود. وی 
در ارتبــاط بــا برگزاری جلســات چهــار جانبه در 
استانداری اصفهان گفت: از این نوع جلسات 
هر ســال برگزار می شــده اســت. برگزاری چنین 
جلســاتی برای پیگیــری امــور کشــاورزان بوده 
کــه در رأس آن مســئله آب مطرح اســت. عضو 
هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان 
کنون دو جلسه از جلسات  افزود: امسال هم تا
چهار جانبه در اســتانداری اصفهان، با حضور 
سازمان جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، صنف 
کشــاورزی و مســئوالن اســتانداری برگزار شده 
است اما هنوز خروجی خاصی نداشته و اتفاقی 
نیفتاده است. به گفته وحیدا قول های زیادی 
در جهت رفع مشــکالت به ویژه معضــل آب به 
کشاورزان داده شده و قرار بر آن بوده که در طول 
سه ماه مشکالت برطرف شود. ضمن آنکه هر 
۱۵ روز یک بار هم گزارشی از اقدامات و برنامه ها 

داده شود.
کنون با گذشت ۴۵ روز از این  وی تصریح کرد: ا
وعده ها هنوز نه گزارشی ارائه شده و نه اتفاقی در 

راستای تحقق وعده ها افتاده است. 

مدیــر اداره برق شهرســتان فریدن گفت: ســه 
دستگاه استخراج رمز ارز در یکی از روستاهای این 

شهرستان کشف و ضبط شد.
بیژن مرتضایی پور از کشف و ضبط سه دستگاه 
رمز ارز در یکی از روســتاهای شهرســتان فریدن 
خبــر داد و اظهار کرد: این دســتگاه ها بــا رصد و 
پیگیری گزارش های مردمی و بررسی مصارف 

مشترکان، کشف و ضبط شد.
وی افزود: این مشترک با دستکاری در کنتور برق 
و با اخذ انشعاب غیر مجاز و نصب سه دستگاه 
ماینر اقدام به استخراج غیر مجاز رمز ارز کرده بود.

مدیر اداره برق شهرســتان فریدن خاطرنشان 
کــرد: تخلفات ایــن مشــترک توســط نیــروی 
انتظامی صورتجلسه و برای رسیدگی به مقامات 

قضائی ارجاع شد.

خبر خبر

استان

خبر

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با اشاره به جمع آوری بیش از ۴۷ هزار تن 
پسماند فضای سبز شهر اصفهان از ابتدای سال، 
اظهار کرد: در شهر اصفهان روزانه حدود ۱۷۲ تن پسماند فضای سبز 

جمع آوری و به محل کارخانه پردازش پسماند منتقل می شود.
کتی اظهار کرد: پسماند فضای سبز جمع آوری شده  غالمرضا سا
از سطح شهر شامل برگ درختان، شــاخه های خشکیده و بریده 
شــده و ضایعات اصالح چمــن و هرس درختان اســت کــه به طور 
روزانه از سطح شهر به ویژه پارک ها و فضای سبز شهری جمع آوری 

می شود.
وی بــا بیان اینکه همواره تالش می شــود تا این دســته پســماندها 
همانند سایر گروه ها در پروسه مناسب پردازش و بازیافت قرار گیرد، 
افزود: در این گروه از پسماندها نیز بخش مربوط به سرشاخه ها پس از 

جداسازی در اختیار پیمانکار مربوطه قرار می گیرد و بر همین اساس 
در ۹ ماهه نخســت ســال جاری ۲۴۰ تن چیپس چوب خرد شده از 

کارخانه پردازش پسماند خارج شده است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهــان ادامه 

داد: این پســماندها قابلیــت بازیافــت داشــته و می توانــد در تولید 
مصنوعات چوبی، نئوپان و فرآورده هایی برای استفاده از پارک های 

شهری مورد استفاده قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه شهروندان می توانند برای جمع آوری پسماندهای 
فضای ســبز منازل خود با ســامانه ۱۳۷ شــهرداری تماس بگیرند، 
اظهار کرد: شــهروندان اصفهانی در صورت قطع و هــرس درختان 
منــازل خــود در حــد محــدود، نبایــد بقایــای آن را همــراه پســماند 
تــر بیــرون بگذارند، زیــرا عــالوه بر ایجاد ســد معبــر منجر بــه افزایش 
آلودگی های زیســت محیطی می شــود، همچنین این پســماندها 
توســط ســامانه های جمع آوری پســماند تر و خشــک جمــع آوری 
نمی شود و به همین دلیل الزم است شهروندان درخواست خود را 
از طریق ۱۳۷ اعالم کنند و هنگام رسیدن نیروی های ویژه، پسماند 

فضای سبز خود را به آنها تحویل دهند.

شــهردار اصفهــان گفــت: بــه دنبال ایــن 
هستیم که ایده اختصاص خط اعتباری 
به پروژه های عمرانی را از سال ۱۴۰۱ با هدف 

تحول در روند مالی شهرداری اجرایی کنیم.
علی قاسم زاده در شورای سازمان عمران شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: یکی از مشکالت موجود در مسیر اجرای پروژه های 
عمرانی این اســت که پــول به موقــع تزریق نمی شــود این در 
گر نگاه تحولی اتفاق بیفتد آرامش بر سیستم  حالی است که ا
حکمفرما خواهد شد و جلوی بسیاری از ضرر و زیان ها گرفته 

می شود.
وی با بیان اینکه شــهرداری و همه ســازمان ها باید بر اساس 
یک آئین نامه مالی حرکت کننــد، افزود: در این راســتا در نظر 
داریم نظام پرداخت مشترک حقوق و دستمزد از سال آینده 

در شهرداری های مناطق اجرا شود.
شــهردار اصفهان ادامه داد: اجرای این طرح برای سازمان های زیر مجموعه شهرداری هم مطرح است که با 
تحقق آن کل پرداخت حقوق شهرداری و سازمان ها در یک روز انجام خواهد شد، البته تحقق این طرح به تعامل 

سیستم های مالی شهرداری و سازمان ها بستگی دارد.
کید کرد: رویکرد شهرداری در انجام تعهدات و پرداختی ها آرامش بخشیدن به پیمانکاران است که  قاسم زاده تا
گر غیر از این باشد امنیت روانی آنها گرفته می شود و افزایش هزینه ها در پروژه های عمرانی را شاهد خواهیم بود. ا

        چرخه درآمدی سازمان عمران نباید متوقف شود
علی صالحی، سخنگو و عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در شورای سازمان عمران گفت: در ۱۰ 

سال اخیر عملکرد عمرانی دچار مشکالتی در حوزه فرآیند مالی و مجوزها شده است.
وی تصریح کرد: مشکل که در حوزه عمران وجود دارد چرخه از هم گسیخته است که باید با تعامل اصالح شود.

کید بر اینکه بسیاری از پروژه های عمرانی درگیر  سخنگو و عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان با تا
اختالف نظرها و پشتیبانی نکردن ها شده و این موضوع باعث شــده زمان را در اجرای پروژه از دست بدهیم، 
ادامه داد: متأسفانه به دلیل همین مشکالت شش ماه نخست سال که بهترین زمان برای اجرای پروژه های 

عمرانی است از دست می دهیم.
وی با بیان اینکه مناطق در بخش های مختلف هزینه می کنند، اما نوبت به سازمان عمران که می رسد بدهی 
خود را پرداخت نمی کنند، افزود: پیشنهاد می کنم مناطق به خزانه بدهکار شوند و بدهی هایشان را بر اساس 
درصدی که باید پرداخت کنند از درآمدهای آنها کسر شود تا بتوان این مطالبات را تسویه کرد تا چرخه درآمدی 

سازمان متوقف نشود.
        سازمان عمران اجرای پروژه های استان را بر عهده بگیرد

رســول میرباقــری، رئیــس کمیســیون عمــران، معمــاری و 
شهرسازی شــورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این نشست 
اظهار کرد: ســازمان عمــران در اجــرای پروژه های شــهری به 
گر ورودی ســازمان بــرای اجرای  شــهرداری وابســته اســت، ا
پروژه ها نسبت به ظرفیت موجود، بیشــتر و متنوع می شد، 

فارغ از مشکالت مالی می توانست فعالیت کند.
کید بر اینکــه ســازمان عمران بررســی کند کــه میان  وی بــا تا
ظرفیت و امکانات خود و میزانی که از آن برای اجرای پروژه ها 
گر سازمان عمران  بهره می برد چقدر فاصله وجود دارد، افزود: ا
بتواند اجرای پروژه های استان را هم بر عهده بگیرد، ورودی 

سازمان بیشتر شود.
        اجرای پروژه های مشارکتی در سازمان عمران

ایرج مظفر، معاون عمران شهری شهردار اصفهان نیز در این 
نشست اظهار کرد: سازمان عمران یکی از سازمان های مؤثر و بازوی عمرانی شهرداری اصفهان محسوب می شود. 
وی با بیان اینکه پروژه های تولیدی و اجرایی سازمان به لحاظ کیفیت و زمان قابل رقابت با بخش خصوصی 
و عمومی در کشور است، افزود: سازمان عمران به عنوان مجری پروژه شهید سلیمانی جایزه کیفی از انجمن 

بتن ایران دریافت کرده است.
معاون عمرانی شهردار اصفهان با بیان اینکه سازمان عمران بیشتر مصالح مورد استفاده خود در پروژه های عمرانی 
را باید خریداری کند، گفت: سال های قبل این خریدها غیر نقدی بود اما اخیرا برای خرید اقالم مورد نظر باید 
پرداخت نقدی داشته باشند که سازمان به دلیل اینکه مطالباتش از مناطق را به کندی دریافت می کند، نمی تواند 
خرید نقدی داشته باشد. مظفر با اشاره به اجرای پروژه های مشارکتی در سازمان عمران به پیشنهاد هیأت مدیره 
کنون این پروژه ها می تواند آورده خوبی  گفت: در گذشته پروژه های مشارکتی در سازمان عمران انجام نمی شد که ا
برای سازمان به همراه داشته باشد. وی با اشاره به اینکه چارت سازمان عمران را نباید به سمت و سویی ببریم 
که این سازمان تبدیل به شهرداری دوم شود یادآور شد: سازمان عمران باید ساختار سبک و راحت داشته باشد 

و متناسب با پروژه ها نیروی فنی و متخصص بگیرد.
        9۶ درصد بودجه سازمان عمران جذب شده است

مجید طرفه تابان، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان نیز در این نشست گفت: در ۹ ماه امسال ۹۶ 
درصد بودجه سازمان جذب شده که این رقم در مدت مشابه پارسال ۸۵ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه امسال توانستیم خط تولید بلوک فرش پرسی را افتتاح کنیم که نقطه عطفی در تولیدات سازمان 
است، افزود: تولید قبور پیش ساخته یکی دیگر از تولیدات سازمان است که مورد استفاده سازمان آرامستان ها در 
کید کرد: در ۹ ماه امسال در بخش  شیوع کرونا قرار گرفته است. مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان تا

اجرا و فروش آسفالت به ترتیب با رشد ۹۰ و ۹۷ درصد روبرو بوده ایم.

جمع آوری بیش از ۴۷ هزار تن پسماند فضای سبز از ابتدای امسال

شهردار اصفهان خبر داد:

اختصاص خط اعتباری به پروژه های عمرانی

خبر

خبر

ساخت دستگاه ایرانی 
برای رفع انسداد لوله های 

فاضالب در اصفهان

کشاورزان  حق نکاشت 
بسیار اندک است

کشف و ضبط ۳ دستگاه 
استخراج رمز ارز در فریدن
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جامعه4 8 ژانویه    2۰22
برخورد با سگ ها راهکار انسانی، 

اما ملی می طلبد
بی سرپرســت،  ســگ های 
»جانداران« شهری هستند و امروز 
به یــک معضــل در حیات وحش 
خارج از فضاهای شهری تبدیل شده اند. سگ هایی 
که روزی سرپناه و سرپرست داشتند، امروز رها شده  
و بی سرپرســت، به قصــد ادامه حیات مانند ســایر 
موجــودات زنــده راه معــاش می جوینــد، حتــی در 

محیطی که تعلقی به آن ها ندارد. 
سگ، زیرگونه اهلی گرگ، نخستین حیوانی است 
که به دست انسان اهلی شــد و با مداخله انسان در 
روند جفت گیری، تا امروز در انواع مختلف ابعادی و 
اخالقی پرورش یافته است. نزدیک ترین نوع سگ 
به انسان همیشه سگ نگهبانی بوده که مراقبت از 
گله و زمین های زراعی را بر عهده داشته و امروز بسیاری 
از این سگ های نگهبان، به دالیل مختلف از جمله 
سن باال، توسط سرپرستان شان در محیط های آزاد 

رها شده اند.
ســگ های بی سرپرســت مشــکلی نبوده که فقط 
در ایران بــه وقوع پیوســته باشــد و بنــا بر مقــاالت و 
کشــورهای غربــی،  مطالعــات انجــام شــده در 
روزگاری این معضل گریبان کشورهای پیشرفته را هم 
گرفته و آن ها بعد از دوران متعدد سگ کشی، به این 
نتیجه رسیدند که برخورد با این پدیده اجتماعی، 

راهکار علمی و البته فرهنگی می طلبد.
اخیرا بعضی از فعاالن محیط زیست، غذا رسانی به 
حیوانات توســط شــهروندان را اشــتباه خوانده اند 
و این فعالیت را یکی از دالیل رشد جمعیت حیوانات 
بی سرپرســت با آماده سازی شــرایط زیستی عنوان 
کرده انــد، در مقابــل، عــده ای از مدافعیــن حقــوق 
حیوانات، افزایش تعداد سگ های بی سرپرست را 
بی ارتباط به غذا رسانی و در گرو عدم پیگیری درست 

متولیان شهری می دانند.
مجتبی طباطبایی، پژوهشگر اخالق محیط زیست 
در این خصوص گفت: مدیریت جمعیت حیوانات 
شــهری بخصوص ســگ  و گربــه  دانشــی تخصصی 
در دنیــا شــناخته می شــود، این در حالی اســت که 
رفتارهای سلیقه ای و منسوخ شده در ایران رواج دارد 
و این مسئله عالوه بر جنبه منفی اخالقی، بار مالی و 
درگیری های محیط زیستی و آسیب برای سالمت و 

بهداشت شهروندان هم ایجاد می کند.
وی با اشــاره بــه »دســتورالعمل ســالمت حیوانات 
خشک زی« تدوین شــده توسط ســازمان جهانی 
کیــد کرد: هیــچ ســازمان و  بهداشــت حیوانــات، تأ
مقاله علمی یا نمونه موفقی در دنیا، امکان کاهش 
جمعیت سگ ها با روش های حذف فیزیکی)کشتار 
یا جمع آوری( و کاهش منابع غذایی را تائید نکرده 
و حتی در دســتورالعمل ســال ۲۰۱۹ ائتالف جهانی 
مدیریــت جمعیــت حیوانات، ایــن کار غیراخالقی 
و غیرانســانی، خطــری بــرای امنیــت عمومی تلقی 

شده است.
طباطبایــی در خصــوص خطــر عمومی ذکر شــده، 
افزایش بیماری های مشترک انسان و حیوان)انگل 
و هاری( به دلیــل زباله گــردی و رقابت بر ســر غــذا در 
منابع محدود و بــروز درگیری با انســان ها را از جمله 
عواقب منع غذا رســانی دانســت و افزود: الزم است 
آن طور که جامعه جهانــی به اتفاق نظر رســیده اند 
غذا رسانی مسئوالنه، فرهنگ سازی و ترویج شکل 
صحیح غذا رسانی در سطوح مختلف کشور هم زمان 

کسیناسیون توده ای« انجام شود. با »وا
پژوهشــگر اخالق محیط زیســت پیش ترگفته بود: 
برنامه  اصولی و انسانی مدیریت جمعیت حیوانات 
کاهــش معنــادار جمعیت ایــن  شــهری، ضمــن 

حیوانات، رفاه آن ها و ســطح ســالمت و بهداشــت 
کننــده  تهدیــد  خطــرات  و  افزایــش  را  جامعــه 
کنون  حیات وحش را کاهــش می دهد، اما ایــران تا
هرگــز برنامــه  اصولــی مدیریــت جمعیت ســگ ها را 
اجرا نکرده اســت. در این میان هرگونه بزرگ نمایی 
یا اعالم آمارهای ســاختگی در مورد خطر سگ ها یا 
کارآمد  گربه ها نمی توانــد روش های غیرانســانی و نا
آزموده شــده و منسوخ شــده در دنیــا را موجه کند. 
ارائه  راهکارهای غیرعلمی و سلیقه ای نه تنها ناموفق 
و موجب اتالف وقت و بودجــه، بلکه باعث ظلم به 
حیوانات، افزایش آسیب به حیات وحش و به خطر 

افتادن سالمتی و جان شهروندان می شود.
غذارســانی مســئوالنه یا اصولی، که در زنجیره ای از 
اقدامات قرار می گیرد، خواســته بســیاری از فعاالن 
حقــوق حیوانــات در ســال های اخیــر بوده اســت؛ 
کسینه شوند و  آن ها معتقدند باید سگ های رها، وا
تحت عمل عقیم سازی به منظور کنترل زاد و ولد قرار 
بگیرند و دقیقا به همان منطقه اولیه، درصورتی که 

مشکل ساز نباشند برگردانده و رهاسازی شوند.
با ایــن تفاســیر، رســیدگی به ایــن مســئله اهمیــت 
شهری پیدا کرده، مدیریت و اقدام صحیح مبتنی 
بر مطالعات و راهکارهای مناسب می طلبد، چیزی 
که از حدود مســئولیت های اجتماعی شــهروندان 
گذشته است، به عبارت دیگر جبهه گیری علیه غذا 
رسانی شهروندان، با مقصر اعالم کردن دوستداران 
حیوانات، بار مسئولیت شهرداری ها را کم کرده و این 
در حالی اســت که برحســب بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون 
شــهرداری ها و دستورالعمل ســازمان شهرداری ها 
و دهیاری های وزارت کشــور، شــهرداری ها موظف 
به »دور نگاه داشتن بیماران مبتالبه امراض ساریه 
و جمع آوری حیوانــات بال صاحــب و دفع حیوانات 
مریــض و مضــر و ولگــرد و ممانعــت از چــرا و گــردش 
چارپایان و احشام در شــهر و دفع و اتالف حشرات« 

هستند.
هفته گذشته مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات 
شهری شهرداری اصفهان از هزینه »روزانه ۱۴ میلیون 
تومان«برای رسیدگی به سگ های بی سرپرست خبر 
داد، پیش تر هم قدرت اهلل نوروزی- شــهردار سابق 
اصفهان ادعــا کرده بود که در ســال ۹۹ ســه میلیارد 
تومان و در سال جاری ۷ میلیارد تومان برای رسیدگی 

به سگ ها اختصاص یافته است.

نوروزی همچنین به عقیم سازی  ۱۰هزار سگ اشاره 
کرده بود، آمــاری که البته بعید و غیرمنطقی به نظر 

می رسد!
امیرحسین خسروی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر 
کید بر اینکه  خدمات شهری شهرداری اصفهان با تأ
شهرداری براساس الگوی قانون مدون شده، نسبت 
به کنترل جمعیت سگ های بدون سرپرست اقدام 
می کند، توضیح داد: ۱۴ میلیون تومان گفته شده بنا 
بر دستورالعمل وزارت کشــور صرف تغذیه، درمان، 
کسیناســیون سگ ها در نقاهتگاه  عقیم سازی و وا
ک گذاری  شهرداری می شود و این سگ ها بعد از پال

به آغوش طبیعت برمی گردند!
بــه گفتــه وی، اصفهــان ۱۵ منطقــه شــهری دارد و 
عملیات کنترل جمعیت ســگ ها با پروتکل گفته 
شده در تمامی این ۱۵ منطقه انجام می شود، در گام 
اول، برای هر سگ پرونده تشکیل می شود و درنهایت 
هر سگ به همان منطقه اول برگشت داده می شود.
ک دار در شهر دیده نمی شوند!          سگ های پال
در مشــاهدات عینی انجام شــده، از ســطح شــهر و 
حواشی )مناطق محیط زیستی و مناطق کارگاهی 
ک یا نشــانه های مخصوص  و...( ســگ هایی با پال
بســیار کم دیــده می شــوند، این در حالی اســت که 
هزینه ۱۴ میلیون تومــان در روز انتظار دیده شــدن 
موارد خارج شده از نقاهتگاه را افزایش می دهد؛ اما 
ک دار، آن گونه که انتظار می رود در شهر  سگ های پال

دیده نمی شوند.
حاال فاز دوم نقاهتــگاه شــهرداری در ۱۲۰۰۰ متر در 
دست ساخت و مجهز سازی اســت، اما همچنان 
مشخص نیســت که حدودا چند سگ در مناطق 
شــهری وجــود دارد و اجــرای پروتــکل شــهرداری 
حداقل بــرای چند ســگ ضــرورت دارد تــا تدابیر و 
تالش ها برای کنترل جمعیت سگ های هر منطقه 

مؤثر واقع شود.
در همیــن زمینــه، حمیدرضــا خواجه، کارشــناس 
محیــط  زیســت گفــت: یکــی از روش هــای حصول 
موفقیت در کنترل ازدیاد جمعیت سگ های رها در 
شهر، اقدام عمده برای زنده گیری و عقیم سازی در 
جمعیت زیاد است، یعنی باید یک باره تعداد زیادی 
از سگ های هر منطقه عقیم شوند تا رشد جمعیت 

آن ها متوقف شود.
این کارشناس محیط زیست، مطالعات کارشناسی 

را خشت اول این هدف دانست و افزود: سرشماری 
کنش وســیع،  دقیق ســگ ها به دلیــل داشــتن پرا
جابجایی زیاد، محدود نبودن به مکان و زمان خاص 
و عدم اســتفاده از روش های کاربردی، با مشکالت 
زیاد مواجه اســت و تا به امروز انجام نشده، در حالی 
که برای انتخــاب روش کنترل مؤثر بــرای هر محل، 
شناسایی نقاط بحرانی و با فوریت، توانایی سنجش 
نتایج مبارزه و چگونگی عملکرد طرح در هر منطقه، 

به آمار دقیق نیاز است.
وی با اشاره به این که در هر یک از سال های ۹۵، ۹۷ 
و ۹۸ آمار ســگ های زنده گیری شده در شهرستان 
اصفهان حدودا بیــن ۲ تا ۳ هزار ســگ بوده اســت، 
افزود: طرح های اجرا شده توسط شهرداری اصفهان 
همواره با اشکاالتی نظیر »عدم ایجاد نقشه دقیق از 
مناطق دارای سگ بی سرپرست«، »کمبود شدید 
نیرو، تجهیزات و داروهــای مورد نیاز«، »رهاســازی 
نادرســت در حاشــیه شــهر« و »محدود بودن طرح 
کنترل جمعیت به مناطق شهرداری اصفهان« مواجه 
بوده و الزم اســت تا اقدام جدی برای کنترل ثابت و 

ماندگار عملی شود.
درحالی کــه امــروز، »کنتــرل جمعیــت ســگ های 
بی سرپرســت« یــک دغدغــه مهــم بــرای شــهر و 
کــز اســتان ها تعریــف شــده و شــهرداری ها بــه  مرا
دستورالعمل های مشخصی در این مورد توجه دارند، 
روستاها هنوز »دستورالعمل قانونی« و حتی اولویتی 
کثر مناطق  در این مورد ندارند، این در حالی است که ا
بکر طبیعی و حیات وحش، در حوالی مناطق بومی و 
روستایی هستند و سگ های زیادی در حاشیه آن ها 
دیده می شود و الزم است یک طرح ملی به فراخور هر 

شهر و روستا و بخش طراحی و اجرایی شود.
هرچنــد الزم اســت تــا بــرای برخــورد صلح آمیــز و 
انســانی با ســگ های بی سرپرست، ســازمان های 
مردم نهــاد، شــهروندان و دوســتداران حیوانات به 
کمک شــهرداری ها بیاینــد، اما نباید فرامــوش کرد 
که این معضل راهکاری ملی می طلبد و الزم اســت 
متولیان شهری، متخصصین این حوزه را حمایت 
کنند تا با طرح راهکارهای صحیح، نظیر »مدیریت 
پسماندهای شــهری«، »اجرای عقیم سازی های 
جمعی و مثمر«، »غذا رسانی های اصولی« و... مردم، 
محیط  زیســت و حتی سگ های بی سرپرســت را از 

آسیب دیدگی حفظ کنند.

خبر

نماینده ولی فقیــه و امــام جمعه اصفهــان گفت: 
نبایــد اجــازه دهیــم کســانی کــه در نظــام مقدس 

اسالمی زندگی می کنند از نماز غافل شوند. 
 آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در شورای اقامه 
نماز استان اصفهان با اشاره به اینکه خدا انسان را 
مضطرب آفریده اســت، گفت: انســان موجود بی 
طاقتی اســت و چــه در شــادی و در غم بــی طاقت 
است که دوای این بی طاقتی نماز است، زیرا اقامه 

نماز انسان را معتدل می کند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد با اشاره به اینکه کیفیت نماز 
هم مهم اســت، گفت: ارتباط بین خدا و نماز یک 
ارتباط دو طرفه اســت که هر چه با کیفیت تر باشد 

همانند نردبانی است که انسان را به باال می برد.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: نماز 
یک مقوله بسیار مهم اســت که هر چه با خلوص و 
کیفیت تر باشد انسان را از بسیاری از اعمال خالف  با
دور می کند که هر کدام از ما وظیفه داریم یک نفر را از 

مهلکه نماز نخواندن نجات دهیم.
حجت االسالم ابراهیم رنجبر مدیر ستاد اقامه نماز 
اســتان اصفهان نیز با اشــاره به تدوین برنامه پنج 
ساله ستاد اقامه نماز استان و تدوین سند استانی 
گفت: در این راستا کارگروهی تشکیل شده است که 
اهداف ستاد اقامه نماز در جامعه برای برنامه پنج 

ساله تدوین شود.
حجت االسالم رنجبر گفت: در این راستا درخواست 

تحقیقات و پروژه های اقامه نماز توسط دانشگاه ها 
را داریم که یک مساله یابی بین اقشار و نیز مدارس 

برای اجرای برنامه ها داشته باشند.
حجت االســالم رنجبر در ادامه گفت: ســتاد اقامه 
نماز نیــز بــرای تولیــد محتــوای فضــای مجــازی و 
شبکه های اجتماعی فراخوان داده و در حال عقد 
قرار داد برای تولید محتوای کوتاه و نیز تربیت نیروی 
انســانی کــودک و نوجــوان در بیــن کــودکان پیش 
دبستانی است که برای اولین بار در کشور با محتوای 
متفاوت اجرا می شود. حجت االسالم رنجبر  گفت: 
هیات های اندیشه ورز یک بخشنامه کلی از سوی 
ادارات آمــوزش پــرورش در ســطح مــدارس دارند، 
منتها ما درصدد تشکیل هیات های اندیشه ورز در 

سطح دستگاه های اجرایی استان هستیم.
رنجبر همچنین اســتمرار برگزاری جلســات ستاد 
اقامه نماز به صورت فصلی و حضور مدیران در نماز 

کیدات این جلسه برشمرد. جماعت را از تا

اســتان  رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  رئیــس 
ک ۳۰ دســتگاه خودرو به  اصفهان گفت:روزانه پال

صورت اینترنتی در اصفهان تعویض می شود. 
ســرهنگ محمدرضــا محمــدی گفــت: تعویــض 
ک اینترنتــی خــودرو از شــهریورماه امســال بــه  پال
ک شماره  صورت یک الین مجزا در مرکز تعویض پال
یک پلیس راهور استان اصفهان اجرایی شد که با 
استقبال خوبی از ســوی شــهروندان مواجه شده 

است.
ک اینترنتی روزانه 3۰ خودرو         تعویض پال

ک اینترنتی دو هزار  سرهنگ محمدی از تعویض پال
و ۷۰۰ دستگاه خودرو در مدت سه ماه گذشته خبر 
ک ۳۰ دستگاه  داد و گفت: به طور متوسط روزانه پال
خودرو به این صورت تعویض می شود که این اقدام 
گامی مهم در راستای هوشمندسازی پلیس راهور 
بوده و تأثیر بســیار زیادی در کاهــش وقت و هزینه 

شهروندان داشته است.
رئیــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامی اســتان 
اصفهــان بــا بیان اینکــه در ایــن روش کمتــر از ۱۵ 
ک خودرو انجام می شود، گفت:  دقیقه تعویض پال
شهروندان می توانند با مراجعه به سایت راهور ۱۲۰ و 

ک  یا اپلیکیشن پلیس من، تمام مراحل تعویض پال
خودروی خــود را به صورت اینترنتی انجام دهند و 
سپس با همراه داشــتن کد رهگیری برای دریافت 
ک شماره یک پلیس  ک خود به مرکز تعویض پال پال

راهور استان اصفهان مراجعه کنند.
ک خودرو و موتور در 9          افزایش تعویض پال

ماهه امسال
ک  ســرهنگ محمــدی همچنیــن از تعویــض پــال
۲۱۲ هــزار و ۱۵ دســتگاه خــودرو و ۱۷ هــزار دســتگاه 
موتورسیکلت در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: در 
همین مدت ۵۶ هزار و ۸۰۰ فقره گواهینامه جدید 
خودرو و هفت هــزار و ۶۱۷ فقــره گواهینامه جدید 
موتورسیکلت نیز صادر شده که صدور گواهینامه 
خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد و 
صدور گواهینامه موتورسیکلت نیز نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل پنج درصد رشد داشــته است. 
سرهنگ محمدی در خصوص آمار موتورسیکلت 
و خودرو در استان اصفهان گفت: بر اساس تجزیه 
و تحلیل هــای صــورت گرفتــه در حــال حاضر یک 
میلیون و ۳۰۰ دستگاه موتورسیکلت و یک میلیون 
و ۸۴۸ هــزار و ۸۴۸ دســتگاه خــودرو در اســتان 
وجــود دارد. ســرهنگ محمــدی گفــت: اقدامات 
بســیار خوبی در زمینه فرهنگ ســازی اســتفاده از 
دوچرخــه و وســایل حمــل و نقــل عمومی شــده و 
حتی سه شــنبه های بدون خودرو صــورت گرفته 
اســت، اما همچنــان شــاهد حجم ســنگین تردد 
خودرو و موتورسیکلت در معابر شهری به خصوص 
در کالنشهر اصفهان هستیم که مشکالتی از جمله 

ترافیک و آلودگی هوا را به همراه دارد.

روند شــیوع بیماری کرونا دراســتان اصفهان روبه 
صعود اســت.  بر اســاس گــزارش وزارت بهداشــت 
وضعیــت شهرســتان های اســتان اصفهــان روند 
شــیوع این بیماری در اســتان اصفهان رونــد رو به 
صعود گرفته به گونه ای که شهرستان های وضعیت 
آبی کرونا در اســتان اصفهــان از ۲۳ شهرســتان به 
کاهــش یافتــه اســت. از ایــن رو  ۲۰ شهرســتان 
شهرستان های اصفهان، کاشان، اردستان، آران 
و بیدگل، خمینی شهر، مبارکه، فالورجان، سمیرم، 
نائین، خور و بیابانک، فریدن، فریدونشهر، دهاقان، 

بوئیــن میاندشــت، تیــران و کــرون، شاهین شــهر 
و میمــه، برخوار، خوانســار، نجــف آباد و لنجــان در 

وضعیت آبی و کم خطر کرونا قرار گرفته اند. 
همچنیــن نطنــز، چــادگان، گلپایــگان و شــهرضا 
شهرستان هایی هستند که در وضعیت زرد و خطر 
متوسط کرونا ثبت شده اند. خوشبختانه هیچ یک از 
شهرستان های استان اصفهان در وضعیت نارنجی 
و پرخطر و قرمز و خیلی پرخطر در زمینه شیوع کرونا 
قرار ندارد و آمار ها بیانگر شرایط رو به بهبود بیماری 

کرونا در استان است.

بــا حضــور وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری چهار 
دستگاه در دانشگاه صنعتی اصفهان رونمایی شد. 
دستگاه ژیروفان باشگاهی یکی از اختراعاتی است 
که با حضور محمد علی زلفی گل در دانشگاه صنعتی 
رونمایی شد. این دستگاه شبیه ساز ورزشی است 
که جنبه ی سرگرمی هم دارد و کاربر از ناحیه ی ساق 
دست و پنجه ی پا ها روی دستگاه شبیه ساز ورزشی 
قرار گرفته ودر مقابل صفحه نمایشگر با حرکت در 
دو محور بازی را هدایت می کند. دستگاه ژیروفان، 
به طور همزمان ذهن و بــدن را درگیر کــرده و آزادی 
حرکت دستگاه در دو محور و لذت تالش برای انجام 
بازی های ژیروفان، باعــث القای هیجان فعالیت 
فیزیکی به کاربر می شــود. همچنین با حضور وزیر 
علوم دستگاه های سونوگرافی دامپزشکی، آناالیزر 
ارتعاشــی، و آنالیز مــودال رونمایی شــد. دســتگاه 
ســونوگرافی دامپزشــکی بــرای معاینه و مشــاهده 
تصاویر اندام های داخلی و تاندون هــای دام های 
سنگین و سبک ساخته شده است. دستگاه آناالیز 
هم ارتعاشات DPS-DAQ یک دستگاه بالدرنگ 
و پرتابــل برای اندازه گیری های دقیق ارتعاشــات و 

پردازش های بعد از آن است. دستگاه آنالیز مودال 
با قابلیت هــای منحصر بــه فــرد مانند اندازه گیری 
شتاب در سه جهت تا ســطح g ۴۰، نویز کم، توابع 
پردازشــی متنــوع و خروجی هــای انعطــاف پذیر، 
 KHz ۱ کلیه نیاز های ارتعاش سنجی را تا پهنای باند
بــرآورده می کند. بــا حضــور وزیر علوم تحقیقــات و 
فناوری ساختمان اندیشه )۱( برای استقرار شرکت ها 
و موسسات فناور و دانش بنیان در ۳۵۰۰ مترمربع 
به بهــره بــرداری رســید. همچنین بــا حضــور وزیر 
علوم طرح ساخت کارگا های جدید تجاری سازی 
فناوری آغاز شد. این کارگاه ها در زمینی به وسعت 
دو هــزار و ۵۰۰ و زیربنــای ۱۶۰۰ مترمربــع بــا کاربــری 
استقرار پایلوت تولیدی شرکت ها و موسسات فناور 

ساخته می شود.

امام جمعه اصفهان: 

مدارس و والدین نقش بسیار مهمی 
در پرورش نسل نماز خوان دارند 

ک اینترنتی روزانه ۳۰ خودرو در اصفهان  تعویض پال

خبر

گرفت  کرونا باردیگر در اصفهان قوت 

رونمایی از چند فناوری در دانشگاه صنعتی اصفهان 

خبر

معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی سازمان 
و  ادارات  گفــت:  کشــور  قانونــی  پزشــکی 
مجموعه های پزشــکی قانونی در کل کشور با 

کمبود ۲۹۰ هزار مترمربع فضا مواجه است. 
رضا حــاج منوچهــری در آیین تکریــم و معارفه 
مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان در محل سالن 
اجتماعات دادگستری استان گفت: برای ارائه 
خدمت مناسب و اســتاندارد باید ۲۹۰ هزار متر 

مربع کمبود فضا جبران شود.
حاج منوچهری گفت: ۴۴۶ مرکز پزشکی قانونی 
در کل کشور وجود دارد که فقط ۵۲ درصد آن ها 
تملیکی اســت و ۴۲ درصد باقی مانده بصورت 

امانی، استیجاری یا مطب فعالیت می کنند.
حاج منوچهری گفت: مجموعه های تملیکی 
برای تکریم هرچه بیشــتر ارباب رجوع نیازمند 
بازســازی و بهســازی هســتند که باید بخشــی 

توسط منابع استانی تامین شود.
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی سازمان 
پزشــکی قانونــی بــا اشــاره به اینکه یک ســوم از 
پرونده های مراجع قضایی به این سازمان ارجاع 
می شود گفت: در سال گذشته ۲ میلیون پرونده 

مرتبط در این سازمان بررسی شد.
حاج منوچهری گفت: در اســتان اصفهان و در 
هشت ماهه نخست امسال ۸۵ هزار پرونده در 
بخش معاینات بررسی شد که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل آن ۳.۵ درصد رشد داشت.
حاج منوچهری گفت: استان اصفهان در بخش 
تشــریح رده چهارم، در بخش آزمایشــگاه رتبه 
هفتم و در موضوع معاینات رتبه سوم را به خود 

اختصاص داده است.
حاج منوچهری بابیان اینکه اســتان اصفهان 
۲۰۶ نیــروی کار دارد گفت: در بخش تشــریح و 
آزمایشگاه نیز در این اســتان به ترتیب ۴۳ و ۸۳ 

درصد افزایش پرونده گزارش شد.
کیــد بر اینکــه تکمیــل  حــاج منوچهــری بــا تا
پروژه هــای عمرانــی  اســتان اصفهــان نیازمند 
حمایت استانی اســت گفت: ساختمان فلکه 
فیض این شهر در شان مردم نیست و باید طرح 

جدید بزودی افتتاح شود.
حــاج منوچهــری همچنیــن از بهره بــرداری 
ســاختمان جدید پزشــکی قانونی کاشــان در 

دهه فجر امسال خبر داد.
منصــور فیروزبخــت در ایــن آییــن به عنــوان 
سرپرست پزشکی قانونی استان اصفهان معرفی 
شد، پیش ازاین علی سلیمانپور عهده دار این 

سمت بود.

مرتضــی آرســته، بــا اشــاره به جلســه جمعیت 
پیشگامان با شــهردار اصفهان، گفت: شهردار 
اصفهان در بعد فرهنگی اقدامات زیادی انجام 
داده و ســابقه خوبــی دارد و بر همین اســاس از 
او دعــوت کردیم تا با نقطه نظرات پیشــگامان 

انقالب در خصوص مسائل شهر آشنا شود.
آرسته با بیان اینکه اعتقاد شــهردار این بود که 
نمی خواهیم پول حرامی وارد شــهرداری شود 
گفت: او معتقد بود پول هایی که مردم برای آن 
ناراضی یا نگران هستند مشکالتی در پی خواهد 
داشت و اعالم کرد که در حال ریشه یابی هستیم 
تا نگذاریم پول های حرامی وارد شهرداری شود و 

ک شود. شهرداری از رشوه پا
اصفهان به شــهری هوشــمند و خالق تبدیل 

شود
دبیــر جمعیــت پیشــگامان انقــالب اســالمی 
 اصفهان بــا اشــاره به اینکــه اعضــای جمعیت 
پیشگامان نیز نظرات خود را در خصوص مسائل 
شهر بیان کردند، گفت: توجه به سیستم های 
جدید در جمع آوری زباله، هوشمندســازی در 
مدیریت شهری از پیشــنهاداتی بود که در این 

جلسه مطرح شد.
کید بر توجه به مســائل فرهنگی در  آرســته با تأ
مدیریت شــهری، گفت: در خصوص مســائل 
فرهنگی و ورزشی نیز دغدغه ها و نگرانی هایی 
اعضای جمعیت داشتند که درباره آن ها با آقای 
قاســم زاده صحبت شــد و در کل جلسه بسیار 
مفیدی بود و اولین نشســتی بود که با شهردار 

جدید داشتیم.
آرســته گفــت: امیدواریــم شــهردار در مســائل 
شهری موفق باشــد و مواردی که در ذهن دارد 

را پیاده کند.
آرســته در پایــان درخصوص هــدف از برگــزاری 
انقــالب  پیشــگامان  جمعیــت  جلســات 
اســالمی گفت: در جلســات مان ســعی داریــم 
مسئوالن و نمایندگان شهر و اســتان را دعوت 
کنیم تا نظراتی که افراد با تجربه در رشــته های 

مختلف دارند را ارائه دهیم.

معاون پزشکی قانونی کشور: 

پزشکی قانونی کشور
 ۲۹۰ هزار متر مربع 

کمبود فضا دارد 

دبیر جمعیت پیشگامان انقالب 
اسالمی اصفهان: 

اصفهان به شهری هوشمند 
و خالق تبدیل شود 

غربالگــری معلولیــت ۱۳ هــزار و ۸۰۰ خانوار با ســابقه 
معلولیت در اصفهان آغاز شد. 

معاون امور پیشــگیری اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان گفــت: در طــرح غربالگری معلولیــت که تا 
پایان ســال ادامــه خواهد داشــت، نــوع معلولیت و 
میزان خطرپذیری گروه های هدف بررسی می شود 
کز مشاوره ژنتیک  تا برای درمان، با یارانه دولتی به مرا

معرفی شوند.
کبر ابراهیمی با بیان اینکه یکی از فعالیت های  علی ا
معاونت پیشگیری بهزیستی ارائه مشــاوره ژنتیک 
برای جلوگیــری از معلولیت ها اســت گفــت: در این 
حوزه یــک فراینــد آموزشــی، غربالگری، تشــخیص 
بیماری های ژنتیک اجرا و ۲۵ مرکز مشــاوره ژنتیک 
در استان وجود دارند که یکی از آن ها دولتی و در شهر 
اصفهان است و ۲۴ مرکز غیردولتی نیز در شهرستان ها 

فعالیت می کنند. ابراهیمی گفت: در نیمه نخست 
کز اجرا  امسال، هزار و ۵۲۰ مشــاوره ژنتیک در این مرا
شد که ۳۲۰ نفر از مراجعه کنندگان برای آزمایش های 

کروموزمی و ژنتیکی مراجعه کردند.
ابراهیمی هزینــه آزمایش های ژنتیــک را بین پنج تا 
هشت میلیون تومان اعالم کرد و گفت: بخش زیادی 

از هزینه های این آزمایش ها را بهزیستی می پردازد.
ابراهیمی گفــت: پرداخــت یارانــه آزمایــش ژنتیــک 
معلولیــت بــر اســاس تــوان مالــی انجــام می شــود و 
مددجویــان تحت پوشــش بهزیســتی می توانند با 

اولویت و به رایگان از این خدمات استفاده کنند.
ابراهیمی گفت: اولویــت بعدی با مادرانی اســت که 
کثر یارانــه به ایــن افراد  فرزند معلــول دارنــد کــه حدا
اختصاص می یابد تا امکان انجام آزمایش های ژنتیک 

را داشته باشند.

ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان گفت: 
نمی خواهیــم تغییراتــی در بافت و هویــت چهارباغ 
اصفهان ایجاد کنیم زیرا معتقدیم نباید آســیبی به 
داشته های شهر وارد شود.   علی صالحی با اشاره به 
راهبرد کلی شورای ششم در رابطه با بافت های مؤثر 
فرهنگی و اجتماعی شهر، گفت: معتقدیم کاربری این 
بافت ها باید برآمده از بافت اصیل آن باشد و فرهنگ و 
هویت محالت اصیل شهر اصفهان حفظ شود. علی 
صالحی گفت: بافت های مؤثر فرهنگی و اجتماعی 
مزیت های رقابتی در حوزه گردشگری و آرامش شهری 
محســوب می شــود که باید میــراث دار آن باشــیم. 
ســخنگو و عضو هیأت رئیسه شــورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: معتقدیم که بایــد در حفظ کاربری 
برآمــده از بافت اصیل و ســنتی همچنیــن فرهنگ 

محالت قدیمی دارای فرهنگ و هویت شهر اصفهان 
تالش کنیم.

علی صالحی گفت: در حوزه تفریح و نشاط و سرگرمی و 
حوزه گردشگری درون شهری، اولویت این است که 
بستر های مناسب استفاده خانواده در همه سطوح 
فراهم شود و شرایط به گونه ای آرامش بخش باشد که 
همه خانواده ها با همه ویژگی ها و دغدغه های خود 
بتوانند از فضای مشترک شهری بهره ببرند و بر غنای 

اوقات فراغت و تفریح آن ها افزوده شود.
علی صالحی گفت: نمی خواهیم تغییراتی در بافت و 
هویت چهارباغ ایجاد کنیم، زیرا معتقدیم نباید آسیبی 
به داشته های شهر وارد شود و باید برای حفظ هویت 
بصری، کالبدی، فرهنگی و اجتماعی شهر تالش کرد.

خبرخبر
آغاز طرح غربالگری معلولیت 

در اصفهان 

سخنگو ی شورای اسالمی شهر اصفهان: 

تغییری در بافت و هویت چهارباغ اصفهان
 ایجاد نمی شود 
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در کمین سنگ نگاره های باستانی تیمره 
حریمــی از میــراث گذشــتگان، 
از دهــه ۷۰ کشــف شــده، صدها 
بازدیدکننــده خارجــی بــا ذوق 
کرده انــد،  بســیار از آن دیــدن 
روستای هم جوار این محدوده از برکت حضور این 
ارث باستانی، سود گردشگری را مزه مزه و منطقه 
خالی از ســکنه را احیا کرده اند و اما هنــوز عده ای، 
ارزش آن را منکر می شوند و به دنبال گنج می گردند 

یا معدن ایجاد می کنند. 
این شــرح حال تپه باســتانی تیمــره با هــزاران بوم 
سنگی سیاه و میلیون ها نقش کنده و سنگ نگاره 
توسط ایرانیان باستان است که این روزها با شروع 

دوباره فعالیت معادن مقابله می کند.
تیمــره از جهــت روســتای غرقــاب، در همســایگی 
منطقه حفاظت شده موته است و چهارپایانی چون 
آهو، بز و میش در آن تردد دارند. این منطقه پوشش 
گیاهــی و روزگاری حجــم زیــادی از آب را داشــته و 
قاعدتا محل مســاعدی بــرای اســکان ایرانیان و یا 
حتی مهاجرانی که از مسیر ابریشم تردد داشته اند، 

به حساب می آمده است.
 هرچه که است این انسان ها برای ما یادگاری هایی 
از آنچه می دیدند به یادگار گذاشته اند، هرچند که 
بسیاری از این یادگاری ها هنوز با موفقیت خوانده 
نشده اند و الزم است تا مطالعات گســترده بر روی 

آن ها انجام شود.
درحالی که اولین ســنگ نگاره های تیمره در ســال 
۱۳۷۸ کشــف و مطالعــات بــر روی آن آغــاز شــد، 
مجموعــه ســنگ نگاره ها و منظــر فرهنگــی تیمره 
در ســال ۱۳۸۹ ثبت ملی شدند، پیش از اینکه این 
مجموعه به صورت میراث باستانی، ثبت فهرست 
کتشاف  ملی شود، معادن سنگ سیلیس مجوز ا
و اســتخراج گرفتنــد، اما بــا حضــور به موقــع مردم 
محلــی، باستان شناســان و راهنمایــان تورهــای 
گردشگری، این معادن متوقف و بعضی از منطقه 

خارج شدند.
حاصــل فعالیت هــای موقــت معــادن در منطقــه 
میراثــی تیمــره، نخاله هــای معدنــی هســتند کــه 
روزگاری برای تپه ها و کوه های سیلیس قرار داشتند 
و معــدن داران به قصــد دســت یابی بــه غنائــم زیر 
آن ها، این بوم ها را شکسته و دور ریخته اند، اما این 
منطقــه از گزند جــاده هــم در امــان نبــوده و دقیقا 
در میانــه آن، جــاده ای بــرای تــردد خودروهــای 

سنگین ایجاد شده است.
این جــاده روزی به قصد انجــام پروژه انتقــال آب از 
ســد »کوچری« به قم ایجاد شــده و امروز هم محل 
تردد خودروهای معدن شــده اســت. معادنی که 

مجوزهای خود را از شهرستان گلپایگان و خمین 
گرفته انــد و مقابله با آن هــا یک همت عالــی از افراد 
محلــی و فعــاالن میراثــی هــر دو اســتان اصفهان و 
مرکزی می طلبید. سرانجام در مهرماه سال جاری، 
مردم شهرستان گلپایگان با مراجعه به دادستان و 
استانداری اصفهان، موفق به اعالم دستور توقف 
به معادن تیمره شدند. با اعالم این دستور، مردم 
روســتای غرقــاب، بــا خوشــحالی شــروع بــه ادامه 
فعالیت های خود برای گردشــگری و طی مسیر تا 
ثبت جهانی  تیمره کردند، اما بار دیگر خبر رسید که 
معادن به صورت پنهانی وارد عمل شده و دست به 

برداشت یا ادامه کارشان زده اند.
مصطفــی قانونــی، رئیــس اداره میــراث فرهنگــی 
گلپایگان اظهار کرد: در حال حاضر دســتگاه های 
معادن کار نمی کنــد، اما چنــد روز گذشــته، یگان 
حفاظــت اداره میــراث شهرســتان بــا مراجعــه بــه 
معــادن متوجــه شــدند قســمت هایی از معــادن 
به صورت دســتی اقدام بــه جمع آوری ســنگ ها را 
آغاز کرده بودند که با اخطار مجدد نیروی انتظامی، 
متوقــف شــدند و صــورت جلســه این بازدیــد بــه 

دادستانی ارسال شد.
وی با اشاره به اینکه اولین هدف حفاظتی از منطقه 
تیمره، تالش برای خروج معادن از منطقه میراثی 
کید کرد: مهم ترین آســیب به منظر  ملی اســت، تأ
فرهنگی تیمــره و ســنگ نگاره ها ناشــی از فعالیت 
معــادن اســت و بعــد از موفقیــت در ایــن مــورد، بــا 

تخصیص اعتبارات، نسبت به پژوهش های علمی و 
حفاظت بیشتر اقدام خواهیم کرد. در اثنای بازدید 
از منطقه تیمره، عده ای از سرمایه گذاران معادن، 
نسبت به اقدام اداره میراث هر دو استان اصفهان و 
مرکزی، اعالم نارضایتی کردند. آن ها مجوز فعالیت 
خود را پیــش از ثبت ملــی تیمــره از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت دریافت کرده بودند و حاال مدعی 
هستند که یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت یا میراث فرهنگی، باید خسارت های وارد 

شده به معدن داران را تقبل کنند.
 به گفته این افراد، در حال حاضر هیچ مرجع قانونی 
پاسخگوی آن ها نبوده و الزم است تا پیش از خروج 
گذار شده، تأمین  تجهیزات معدنی از پهنه های وا

خسارت آن ها انجام شود.
محســن اتحــادی، رئیــس اداره صنعــت، معدن و 
تجارت شهرستان گلپایگان گفت: منطقه تیمره، 
مساحت زیادی میان سه استان دارد و الزم است تا 
اداره کل میراث فرهنگی نسبت به مشخص سازی 
محدوده به طور دقیق اقدام کنند و تا این کار انجام 

نشود، نتیجه خوبی ایجاد نخواهد شد.
وی بــا اعالم اینکــه دو معــدن تیمــره کــه در حــوزه 
اصفهان قــرار گرفته اند، ادعا می کننــد که فعالیت 
نمی کننــد، افــزود: مشــخص نیســت که ایــن ادعا 
صادقانه باشــد، ممکن اســت معادن در ســاعات 
غیــر اداری و روزهای غیر تعطیل هم فعالیت کنند 
کــه اداره صنعــت، معدن و تجــارت، یگان  و از آنجا

حفاظتی در منطقه ندارد تائید یا رد این ادعا مقدور 
نیســت و منتظر اخبار از مردم یــا یگان های منابع 

طبیعی و میراث هستیم.
اتحادی معتقد اســت: اداره میراث فرهنگی، باید 
منطقه را مشخص کند تا کســی از هیچ سازمان یا 
ارگانی اجازه دست درازی به این منطقه باستانی را 
پیدا نکند، ممکن است امروز معدن معضل منطقه 
باشد، اما شاید روزی هتل سازی یا معضالت دیگر 
منطقه تیمره را تهدید کنــد، بنابراین متولیان امر 
حفاظت میــراث فرهنگــی، باید به طور مشــخص 
حریم میــراث فرهنگی تیمــره را مشــخص کنند تا 
مشکالتی ازاین دست تکرار نشود. هرچند مطالعات 
رســمی و غیــر رســمی بر ســنگ نگاره های تیمــره از 
اواخر دهه ۷۰ آغاز شــده، اما به نظر می رســد تأخیر 
در پیگیری هــای بیشــتر بــرای حفاظــت از تیمره، 
آســیب های بیشــتری را به این محدوده باستانی 
سرازیر خواهد کرد. در سال های اخیر، گردشگری و 
بومگردی، به یکی از پربازده ترین مشاغل روستایی 
تبدیل شده، هرچند که ورود کرونا به ایران، رسیدن 
بــه چشــم اندازهای مالی ایــن صنعــت پول ســاز 
جهانی را با خلــل مواجه کرده اســت، امــا به گفته 
»عمو قدرت« ســالمند فعال در حوزه گردشــگری 
گــر اجازه دهند  و بوم گردی در روســتای غرقاب: » ا
دارایی های طبیعی و میراثی منطقه حفظ شود، 
بعد از کرونا ســودآوری گردشــگران به روستا ادامه 

خواهد داشت«.

فیلم سینمایی »شمش طال« به کارگردانی یوسف 
حاتمی کیا و تهیه کنندگی ابراهیم حاتمی کیــا که در 
چهلمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، به »شب 

طالیی« تغییر نام داد.
در پی اعالم اسامی فیلم های حاضر در جشنواره فیلم فجر، "شب طالیی" 
به کارگردانی یوسف حاتمی کیا و تهیه کنندگی ابراهیم حاتمی کیا که در 

اخبار قبلی فیلم، با نام "شمش طال" اطالع رسانی شده، تغییر نام داد و با 
نام "شب طالیی" شرکت می کند.

این برای اولین بار است که ابراهیم حاتمی کیا به عنوان تهیه کننده 
مستقل در جشنواره فیلم فجر حضور دارد. وی در دو سال گذشته، 
مشــغول پیش تولید ســریال موســی (ع( بــوده اســت و همچنین 
ســابقه تهیه کنندگی مشــترک در فیلم به نام پدر را نیز پیش از این 

در کارنامه خود دارد.
ابراهیم حاتمی کیا این بار قصد دارد با اثری متفاوت در جشنواره فجر 
به عنــوان اولین تجربــه تهیه کننده مســتقل حاضر شــود. این فیلم 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی ســاخته شده و در جشــنواره فجر 

رونمایی می شود.
شب طالیی به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی کیا تولید شده است 
و چهره هایی مانند حســن معجونی، یکتا ناصر، مریم ســعادت، بهناز 
جعفری، مسعود کرامتی، سوگل خلیق در آن به ایفای نقش پرداخته اند.
فیلم شب طالیی به موضوع روابط پیچیده درون یک خانواده می پردازد 

که در دوران کرونا با بحرانی جدی مواجه می شوند.
نویسنده و کارگردان فیلم شب طالیی یوسف حاتمی کیا و تهیه کنندگی 
آن را پدرش ابراهیم حاتمی کیا به عهده دارد. ســرمایه گذاران این فیلم 
امیرحسین اسدبیگی و مجموعه هوگویک است، محمد رسولی مدیر 
فیلمبرداری، بهراد مهرجو و اویس طوفانی مجری طرح و جانشین تهیه 
کننده، محمد هیراد حاتمی فر مشاور مجری طرح، میثم معراجی مدیر 
تولید، عماد خدابخش تدوین، امیرحســین حداد طراح صحنه، امیر 
نوبخت حقیقی مدیر صدابرداری، امید گلزاده طراح چهره پرداز، گلناز 
گلشن طراح لباس و سید علی هاشمی مدیر برنامه ریزی و سرپرست گروه 
کارگردانی است، همچنین ماریا میرنژاد منشی صحنه است، مسعود 
کت اف جانشــین تولید، مسعود شــرفی کیا مدیر تدارکات، عکاس  سا

حمید جانی پور، و نگین موسوی نیز مدیر روابط عمومی است.

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دستی آران و بیدگل از ثبت ملی خانه تاریخی نخودی 

در شورای ثبت وزارت میراث فرهنگی خبر داد. 
کری بادی گفــت: پیشــینه خانه  ســید حســین چا
تاریخی نخودی بــا ۳۳۹ متر مربع زیربنا واقع در شــهر ابوزیــد آباد بخش 

کویرات به دوره قاجاریه می رسد.
وی گفت: بنای تاریخی نخودی از جمله خانه های مسکونی به صورت 
حیاط مرکزی همراه بــا حوض به صورت چهــار، دارای چهــار اتاق و یک 
شاه نشــین، یک مطبخ، اصطبل در طبقه همکف و یک اتاق در پشت 

بام است.
کری بادی با اشاره به اینکه خانه تاریخی نخودی دارای ۲ ایوان رو به  چا
روی هم است درباره ویژگی های خاص اثر گفت: ویژگی بارزی که سازه 
را از دیگر بنا های شهرستان آران و بیدگل متمایز می سازد، محوریت بنا 
در جبهه شــمال امامزاده عبداله و میدان اعتمــادی و در جبهه جنوب 
حسینیه توده، وجود هشتی زیبا و همچنین تقسیم راه های ارتباطی بنا، 
وجود رواق ها و اتاق ها همراه با تزئینات، دارا بودن قوس ها و پوشش های 
طاق و تویزه، وجود چاه برداشت آب، وجود حیاط مرکزی همراه با حوض 

و چاه برداشت آب است.
رئیــس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی آران وبیدگل 
گفــت: ۵۰۰ اثــر تاریخــی، طبیعــی و معنــوی در شهرســتان آران وبیدگل 
شناسایی شــده که از ۱۵۰ اثر آن شــامل بنا های تاریخی، اشیای منقول 

فرهنگی تاریخی، میراث معنوی و ناملموس طبیعی )دریاچه نمک( تا 
کنون در فهرست اثر های ملی ثبت شده است.

خانه تاریخی نخودی به شماره ۳۳۴۹۴ دهم آبان امسال در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسیده است.

شمش طال، شب طالیی شد

ثبت ملی خانه تاریخی نخودی در ابوزید آباد 

میراث 
تاریخی

سینما

میراث 
تاریخی

بــه مناســبت دهــه دوم فاطمیــه)س( چهارمین 
سوگواره یاس نبوی در روستای کهرت در شهرستان 
خوانسار با حضور ۱۰۰ شبیه خوان برجسته کشوری 

برگزار می شود.
مهدی خوبرو اظهار داشت: به مناسبت فرار رسیدن 

دهه دوم فاطمیه)س( چهارمین سوگواره ملی تعزیه 
خوانی با عنوان »یــاس نبوی« در روســتای کهرت 

خوانسار برگزار می شود.
وی افزود: روســتای کهرت در شهرستان خوانسار 
که نوای شــبیه خوانی آن ۳۰۰ ســال است به گوش 
می رسد امسال نیز میزبان چهارمین سوگواری شبیه 

خوانی یاس نبوی است.
دبیر آئین سوگواره یاس نبوی گفت: این آئین امسال 
با حضور ۱۰۰ شــبیه خوان برجســته از اســتان های 
ک و خوانسار به مدت ۸  تهران، اصفهان، قزوین، ارا
شب تا ۱۹ دی ماه در حسینیه ابوالفضل )ع(روستای 
کهرت در شهرستان خوانسار برگزار و شبیه خوانان در 

نقش های مختلف ایفای نقش می کنند.

کتــاب »شــیرینی در دل« نوشــتۀ کمیــال گیــب بــا 
ترجمۀ حامــد حبیــب زاده برای نوبت نخســت از 
سوی انتشارات امیرکبیر، منتشــر و روانۀ بازار نشر 

شده است. 
روایتــی  نامــش  هماننــد  دل«  در  »شــیرینی 
خوش خــوان و در عیــن حــال پــر تعلیــق و جذاب 
اســت. این کتاب داســتان دختری انگلیسی تبار 
به نام لیلی است که همراه پدر و مادرش به اتیوپی 
سفر می کنند اما بر اثر وقایعی یتیم شده و در اتیوپی 
نزد مسلمانان روستایی، ماندگار می شود. کتاب 
روایتی مــوازی میان گذشــته و حال لیلی اســت. 
لیلی گمشده ای از گذشته دارد که در زمان حال به 
دنبال او می گردد و مخاطب در طول داستان شرح 
جســتجوی او برای یافتن گمشــده اش، فرهنگ 
اتیوپیایی و ارتباطات لیلی با شخصیت هایی که 
ک داشته اند، تالش برای  هرکدام سرگذشتی دردنا
مبارزه با برداشــت های اشــتباه بومیان از اسالم و 
آشنایی بیشتر او با مذهب که هرکدام سرگذشتی 

ک داشته اند را می خواند. دردنا
شــیرینی در دل داســتان اســت. روایــت زنــی در 
جست وجوی عشق و هویت در دنیایی که ویژگی 
بارزش تضاد اســت. محل رویدادهای داســتانی 
به طور مشخص دو شــهر لندن انگلســتان و حرار 
اتیــو پــی و زمــان رو یدادهــا از ســال ۱۹۷۰ تــا ســال 

۱۹۹۱ است.

        در بخش هایی از این کتاب می خوانیم:
فهرســت نام هایی کــه هر مــاه بــرای ما فرســتاده 
می شــود طوالنی تــر و طوالنی تــر می شــود. دیگــر 
غیرممکن شــده اســت به افراد فکر کرد. کشوری 
را می بینمکــه زیرورو شــده و همــۀ مردمش تکان 
خورده انــد و پرتــاب شــده اند و در اردوگاه هایــی 
فــرود آمده انــد کــه چــون حلقــۀ آتــش دو طــرف 
مرزهای اتیوپی قرار دارند. بیشترشــان همان جا 
می میرند، شصت وپنج کیلومتری مرزهای وطن، 
از گرســنگی و بیمــاری، بیمــاری همه گیر تــازه ای 
به نام ایــدز. آخرین فهرســتی را که آمــده روی میز 
می اندازم. چشم هایم را با کف دست هایم می مالم 
و می گویم:فکر نمی کنــم دیگر تحملش را داشــته 

باشم. فقط و فقط لکۀ سیاه است…
»شیرینی در دل« اثر کمیال گیب، در ۳۹۲ صفحه، 
به قیمت ۱۰۰هزار تومان از سوی انتشارات امیرکبیر 

روانۀ بازار نشر شده است.

قیمت بلیط کنسرت های موسیقی پس از پایان 
موج های چندگانــه کرونا بــه گونه ای اســت که از 
میان دوستداران عادی موسیقی شاید کمتر کسی 
بتوانــد از پس هزینــه آن برآید؛ آن هــم در زمانه ای 
که بســیاری از همین خواننده ها شــب و روز دم از 

خواندن برای »مردم« می زنند.
دی مــاه ۱۴۰۰ آغــاز دورانی تــازه در موســیقی ایران 
اســت. چرا که پــس از دو ســال کرونــازده که به جز 
جزیــره کیــش تقریبــا هیــچ جغرافیایــی در ایــران 
کنــون دور تازه  اجازه برگزاری کنســرت نداشــت، ا
برنامه های موسیقی آغاز شده است. نکته جالب 
در این آغاز دوباره، افزایش قیمت نجومی بلیت ها 
اســت. طبیعتا این اتفاق باعث حذف این تفریح 
ساده از سبد فرهنگی بیشتر خانواده های ایرانی 
اســت که همه می دانیم به دلیل تحریم و شرایط 
اقتصــادی که کرونــا باعــث و بانــی آن بــوده با چه 

مشکالتی مواجه هستند.
        بلیط های ۴۵۰ هزار تومانی!

در حال حاضــر قیمت بلیت این کنســرت ها از ۸۰ 
هزار تومان شروع می شود و به ۴۵۰ هزار تومان هم 
می رسد. این در حالی اســت که دو سال قبل این 
قیمت از ۲۰۰ هزار تومان بیشــتر نبــود. در این بین 
کنســرت های پــاپ افزایــش بیشــتری را اعمــال 
کرده اند. در بین کنســرت هایی که از ابتدای دی 
برگزار شده، همچنان نجومی ترین قیمت ها برای 
جزیره کیش اســت. بر این اســاس، قیمت بلیت 
کنسرت بابک جهانبخش از ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان، 
آرش و مسیح از ۱۸۰ تا ۴۵۰ هزار تومان و بهنام بانی 
از ۱۵۰ هزار تا ۴۵۰ هزار تومان است که گفته می شود 

همه آنها فروش رفته است.
نرخ بلیت کنسرت خوانندگان دیگری چون سینا 
شعبانخانی، رضا بهرام، مهدی احمدوند، روزبه 
نعمت اللهی، هوروش بند و محسن ابراهیم زاده که 
عموما در تهران روی صحنه رفته اند، از ۱۰۰ تا ۳۹۵ 

هزار تومان است. کنسرت های علی یاسینی و رضا 
صادقی هم با قیمت های ۱۹۰ تــا ۳۸۰ هزار تومان 
عرضه شده و بر مبنای اخبار انتشار یافته همگی 

به فروش رسیده است.
البتــه در بین ایــن خواننــدگان، بلیــت کنســرت 
حســین صفامنش در تاالر وحدت بــا پایین ترین 
نرخ عرضــه شــد و از ۸۰ هــزار تــا ۳۰۰ هــزار تومان به 
فروش رسید. بلیت کنسرت گروه ماخوال در برج 
آزادی هــم با قیمــت ۱۰۰ تــا ۱۴۰ هزار تومــان عرضه 

شده است.
        کنسرت های پیش رو

بــر مبنــای برنامــه اعالم شــده در ســایت ایران 
کنسرت، کنســرت حســین صفامنش در دور تازه 
اجراهــای خــود در تــاالر وحــدت در روزهــای ۲۲ و 
۲۳ دی با قیمت ۱۰۰ تــا ۳۰۰ هزار تومــان به فروش 
می رسد. ســینا ذکایی نیز ۲۸ دی در تاالر وحدت 
برنامه اجرا می کند و قیمت بلیت این کنسرت از ۱۰۰ 

تا ۲۵۰ هزار تومان است.
مهــدی احمدونــد ۲۲ دی در ســالن همایــش 
ایرانیان در دو سانس میزبان عالقمندان و قیمت 
بلیت کنسرت او ۱۰۰ تا ۳۹۵ هزار تومان است. امید 
حاجیلی دیگر خواننده ای است که ۲۷ دی در دو 
نوبت در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران 
برنامه اجرا می کند و بلیت این کنسرت از ۱۴۰ تا ۳۹۵ 

هزار تومان عرضه می شود.
ارکســتر ســمفونیک تهران در دوره تــازه اجراها به 
رهبــری نصیــر حیدریــان هفتــم و هشــتم بهمن 
میزبــان عالقمندان می شــود و بلیــت اجرای این 
کنســرت از ۸۰ تــا ۲۰۰ هــزار تومــان در حــال فروش 
اســت. عالوه بر این، هوروش بند ۲۳ دی در جلفا 
با قیمت بلیــت ۱۰۰ تا ۲۸۰ هــزار تومانی و مســعود 
صادقلو ۲۱ دی در فردیس با قیمت بلیت ۱۰۰ تا ۳۰۰ 

هزار تومانی برنامه دارند.
قیمت هایی که اینجا مرور کردیم، از اتفاقی تازه در 
بازار موسیقی ایران خبر می دهد؛ چرا که پس از این 
می توان کنســرت رفتن را هم یک تفریح اشــرافی 
دانســت که فقــط گروهــی خــاص از جامعــه توان 
گر هزینه رفت  پرداختن هزینه هــای آن را دارنــد. ا
و آمد و یک وعده پذیرایی بیــرون از خانه را هم به 
بهای بلیت کنســرت بیفزاییم، یک خانواده سه 
چهار نفری شاید باید بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون 

تومان برای سرگرمی محبوب هزینه کنند.

به مناسبت دهه فاطمیه؛ 

کهرت  چهارمین سوگواری یاس نبوی 
در خوانسار برگزار می شود

از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شد:

»شیرینی در دل«؛ سفر دختری انگلیسی 
به سرزمین مسلمانان اتیوپی

کنسرت ها نجومی شده است قیمت بلیط 

خبر

کتاب

موسیقی

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــورای اسالمی شــهر اصفهــان بابیان اینکه 
مفاهیــم دینــی نیــز می توانــد جایــگاه هنــر را 
بــاال ببــرد، گفــت: امیدواریم بتوانیــم چنین 
برنامه هایی را در محالت مختلف شــهر برگزار 

کنیم.
منوچهــر مهــروی پــور در حاشــیه بازدیــد از 
موکب های فرهنگی هنری در ویژه برنامه »هنر 
مردان« که همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا 
)س( و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 
در میدان امام حســین )ع( برگزار شده است، 
اظهار کرد: استفاده از زبان هنر و انتقال مفاهیم 
یکی از ظرفیت های این موکب های فرهنگی 

است.
وی با بیان اینکه استفاده از تکنیک القای غیر 
مســتقیم می تواند مثمرثمر باشــد، گفت: با 
توجه به اینکه هنر به مفاهیم دینی نیــاز دارد 
و مفاهیم دینــی نیــز می توانــد جایگاه هنــر را 
باال ببرد، این روش در غرفه هــای ویژه برنامه 

هنرمردان نیز بکار برده شده است.
مهروی پور خاطر نشــان کــرد: در روزهای اخیر 
هنرمنــدان حاضــر در ایــن ویــژه برنامــه، از این 
تکنیــک در هنرهایی همچون خوشنویســی، 
نگارگــری، نقاشــی و نمایــش بــرای رســاندن 
مفهوم این موضــوع اســتفاده کــرده بودند که 
امیدواریــم شــهروندان نیــز از این فرصــت بهره 
کافی برده باشند. رئیس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم این گونه 
و  ذی نفعــان  مشــارکت  بــا  را  برنامه هــا 
مجموعه های مختلف در سطح شهر و محالت 
آن داشته باشیم تا این برنامه تنها در یک نقطه 

شهر برگزار نشود.
وی همچنین بااشاره به رویکرد شورای ششم 
در حمایــت از تداوم برنامه هایــی با محوریت 
فرهنگی و مذهبی، تصریح کرد: رویکرد شورای 
اسالمی شهر اصفهان برای اقدامات فرهنگی، 
افزایش بودجه فرهنگی شهر اســت؛ البته نه 
فقط برای یک سازمان و قطعا شهرداری باید به 

مقوله فرهنگ توجه ویژه داشته باشد.

کتــاب »بــاغ رســتگاری« بــا ترجمــه زهــره 
یاری از ســوی انتشــارات نیســتان راهــی بازار 

کتاب فروشی ها شد.
کتاب »باغ رستگاری« تازه   ترین اثر از مجموعه 
کتاب های برگزیدگان جایزه ادبــی ا. هنری با 
ترجمه زهره یاری است. این کتاب شامل ۱۴ 
داستان کوتاه است که در میان نویسندگان 
آن هــا چهره های سرشناســی مانند جویس 
کــر و آلیس آدامــز دیده    کــرول اوتس، آلیــس وا

می شوند.
مجموعه داستان های کتاب »باغ رستگاری« 
در ســال های گذشــته و در بیــش از ۱۰۰ جلــد 
از ســوی انتشــارات کتاب نیســتان ترجمه و 
منتشــر شــده اســت و مجموعه ای از برترین 
داستان های منتشر شــده به زبان انگلیسی 
در قاره آمریکای شمالی را به مخاطبان فارسی 
زبان تقدیم کــرده اســت. این داســتان ها هر 
یک به تنهایی دریچه ای نو به روی خالقیت 
در نگارش داســتان باز کرده و توصیف کننده 
موقعیت های خاص انســانی و اجتماعی در 
جهان اطــراف ما اســت و شــامل موضوعات 
خــاص انســانی مانند تــرس، عشــق، نفرت، 
جدایی، زیست جمعی و نیز برخی از مهم ترین 
مســائل موجود در زندگی اجتماعــی در عصر 

نگارش خود است.
جایزه ا. هنری در بیش از ۱۰۰ ســال گذشته از 
همین منظــر و به طور کلــی از زاویه گشــایش 
دریچه های نو بــه زندگی اجتماعــی در میان 
نویسندگان مشــهور شــده که این موضوع را 
از نــام  »ا. هنــری« وام گرفتــه اســت. ا. هنری 
با نام اصلی ویلیام ســیدنی پورتر، نویســنده 
آمریکایی بود که برای مخاطبان ایرانی بیش 
از هــر چیــز بــا داســتان »هدیــه کریســمس« 
شــناخته شــده اســت. داســتان های کوتاه 
ا. هنــری بــه دلیــل لطافــت طبــع، بــازی بــا 
کلمات، شخصیت پردازی شــورانگیز و پایان 
هوشمندانه و غافلگیرانه معروف هستند. این 
نویســنده در زمــان حیات خــود بیــش از ۴۰۰ 

داستان کوتاه نوشت.
جایــزه ا. هنــری نیــز به صــورت تخصصــی بر 
داستان کوتاه تمرکز دارد و همه ساله گزیده ای 
از داستان های کوتاه رسیده به دبیرخانه این 

جایزه، در کتابی منتشر می شود.
کتاب »باغ رستگاری« تازه ترین اثر از مجموعه 
کتاب های برگزیــدگان جایــزه ادبــی ا. هنری 
اســت که با ترجمه زهره یاری در ۲۶۰ صفحه 
رقعی توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر 

شده است.

هنر به مفاهیم دینی 
نیاز دارد

»باغ رستگاری« منتشر شد

خبر

کتاب
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محرم و فلسفه ای که نباید فراموش کند!
هواداران سپاهان امیدوارند محرم 
راه درستی که در پیش گرفته بود 
را فرامــوش نکنــد و بــا شــناخت 
مشــکالت و اصالحات درســت در بازی هــای آینده 

باعث بازگشت سپاهان به نوار پیروزی شود.
کســانی که فوتبال ایران را دنبال می کنند به خوبی 
افکار قلعه نویی و تیم های او را می شناسند. تیم هایی 
با بازیکنان بلند قامت و بازی هایی بر مبنای ارسال از 
جناحین که البته سپاهان قلعه نویی در پارت دوم و 
دو ساله خود هم از این قائده مستثنی نبود. زمانی که 
محرم نویدکیا سکان هدایت سپاهان را بر عهده گرفت 
تنها چند روز تا ادامه بازی های گروهی لیگ قهرمانان 
آســیا باقی مانده بود، اما در همین بازه زمانی کوتاه 
هم شاهد بازی های کامال متفاوتی از سپاهان محرم 
بودیم. به یکباره تیم به بازی روی زمین گرایش پیدا 
کرد که نشان از تفکر کامال متفاوت نویدکیا داشت. این 
تفکر در بازی های فصل گذشته سپاهان هم نمود 
پیدا کــرد و شــاهد بازی هــای زیبــا و پرگلی از تیــم او 
بودیم که یادآور زمانی بود که خود محرم وسط زمین 
سپاهان با بازی منحصربه فرد و پاس های جادوییش 

تحسین هر بیننده ای را بر می انگیخت.
بازی هایی روی زمین با پاس کاری و حرکات ترکیبی 
و استفاده از توانایی های مهاجمی که با اصالح پست 
کس تهاجمی، آقای گل  بازی و ورود دوباره اش به با
جدیدی را هــم به فوتبال ایران معرفــی کرد. انتقال 
شهباززاده از وینگر چپ به مهاجم نوک، تنها یکی از 
اصالحات درســتی بود که محرم در تیم قلعه نویی 
لحاظ کرده بود. بازی گرفتن از بازیکنان در پست های 
تخصصی، اســتفاده از تکنیک رفیعی و ســلمانی و 
نزدیک کــردن آنها بــه شــهباززاده و البتــه وینگرها، 
استفاده حداقلی از هافبک های دفاعی و استفاده 
از هافبک های رونده بیشتر، حذف ارسال های بی 
هدف و استفاده از کارهای ترکیبی برای رسیدن به 
کتیکی که باعث  خط دروازه حریفان و نهایتا تنوع تا
کنترل سخت تر خط حمله سپاهان می شد، باعث 
شده بودند تا سپاهان صاحب یکی از بهترین خطوط 

حمله تاریخ لیگ برتر شود.
اما با پایان فصل و ورود بازیکنان جدیدی همچون 
مغانلو انتظــار می رفــت که شــاهد تغییــرات کمی، 
حداقل در سبک و نحوه بازی ســپاهان باشیم. در 
واقع انتظار می رفت به جای اینکه بازیکنان جدیدی 
که بر اساس سبک و سلیقه نویدکیا خریداری شدند در 
تاکتیک سپاهان تغییر ایجاد و این بازیکنان که خود را 
با نگاه و خواسته این مربی منطبق کنند. در عمل اما 
شاهد بودیم که ورود خریدهای جدید نه تنها باعث 
جابجایی موفق ترین بازیکنان فصل گذشته شد، 
بلکه باعث تغییرات اساسی در شیوه بازی سپاهان 

هم شده است.

قطعا نویدکیا در همان سال اول مربیگری با کسب 
۶۵ امتیــاز ثابت کــرد تمــام و کمــال لیاقــت اعتماد 
هواداران و مدیریت سپاهان و البته هدایت این تیم 
را دارد. نه فقط در بعد فنی بلکه در بعد اخالقی هم 
کالس، فلسفه محرم با تمام فوتبال ایران متفاوت و 
بسیار قابل تحسین بوده و هست. فلسفه ای مثل 
احترام کامل به عملکرد داوران و اعتراض نکردن به 
بدیهی ترین اشتباهات آنها که به خوبی پایبندی 

به این فلسفه را نشان می دهد.
گاه  محرم اما در قامت ســرمربیگری باید به خوبی آ
گر به فلسفه کاری درستی که شروع کرده  باشد که ا
بود وفادار نباشد قطعا در این راه سخت دچار مشکل 
خواهد شــد. کارنامه تمام مربیان بزرگ دنیا نشان 
می دهد کــه وفــاداری بــه فلســفه کاری یــک اصل 
موفقیت دائمی در ایــن حرفه اســت. نویدکیا نباید 
فراموش کند که چه مــواردی باعث موفقیت تیم و 
بازیکنانش در فصل گذشته شده بود و تغییراتی که 
در فصل جدید ایجاد کرد باعث دوری سپاهان از نوار 
شکست ناپذیری و حتی شکســت های متوالی آن 
هم به رقبای اصلی شد که اصرار بیشتر بر این موارد 
بدون تردید باعث از دست رفتن زود هنگام قهرمانی 

هم می شود.
اصرار به بــازی کردن همزمان شــهباززاده و مغانلو و 
بخصوص بردن سجاد به پست وینگر و تکرار اشتباه 
قلعه نویی در این زمینه نه تنها توانایی فوق العاده 
آقای گل فصل گذشته را از بین برد بلکه باعث ضعف 
کلی خط حمله ســپاهان به خاطر نبــود یک وینگر 
چپ تخصصی و تغذیه ناقص مغانلو در تمام دوازده 
هفته گذشته شده بود تا جایی که شاهد بودیم این 
دو بازیکن کــه احتماال بهتریــن فورواردهــای حال 
حاضر لیگ هستند هر کدام تنها در یک بازی گلزنی 

کام ماندند.  کنند و در یــازده بازی دیگــر در گلزنی نــا
همچنین در بیشتر دقایق بازی ها شاهد ارسال های 
بســیار زیاد و متعدد بازیکنان کناری ســپاهان از هر 
نقطه ای از زمین بودیم. آمارها می گویند ســپاهان 
تیم خوبــی اســت اما صرفــا تعــداد پاس هــای زیاد، 
مالکیت باالی توپ و شوت های متعدد نمی تواند 
باعث خوب بودن تیم و موفقیت آن شود. این آمارها 
کتیک درست  زمانی مؤثر هستند که همراه با اتخاذ تا
و استفاده از کارهای ترکیبی و البته استفاده درست 
از توانایــی بازیکنــان در پســت های تخصصیشــان 
باشــند. محــرم بــرای بازگرداندن ســپاهان بــه ریل 
موفقیت باید سریعا بازیکنان را به همان پستی که 
فصل قبل در آن بهترین بودند بازگرداند و با رسیدن 
به یک ترکیب ثابت در تمام پست های خطوط سه 
گانه باعث ایجاد هارمونی بیشتر تیم شود. در بازی با 
شهر خودرو شاهد این تغییرات بودیم که باعث شد 
شکل بازی هجومی سپاهان تغییرات اساسی داشته 
باشد. شاید بسیاری موفقیت تیم را به ضعف تیم شهر 
خودرو ربط دهند اما بــدون تردید جابجایی هایی 
که کادر فنی در این بازی انجام داد و بازگشت تیم به 
پیش فرض فصل قبل هم کم اثر گذار در این پیروزی 
نبود. طبیعتا تأثیرات مثبت روحی و روانی این پیروزی 
می تواند به بازیکنان تیم روحیه از دست رفته را هم 
برگرداند تا ســپاهان در یکی از ســخت ترین مقاطع 
فصل بتواند سربلند از بازی های پیش رو خارج شود.

بجاســت اشــاره ای هــم بــه نواقــص و کمبودهــای 
سپاهان شود. نبود یک هافبک طراح از جنس خود 
محرم نویدکیا سالهاست که در ســپاهان به چشم 
می آید. بازیکنی که باعث هماهنگی تمام خطوط 
تیم شود، مغز متفکر باشد، توانایی ارسال پاس های 
در عمق و تغذیه درست مهاجمان را داشته باشد و در 

کل نظم درستی به همه تیم بدهد.
رهبری که بازی هافبک های فانتزی بازی مثل رفیعی 
و ســلمانی در کنار او باعث طــراوت دو چندان خط 
میانی سپاهان خواهد شد. نیاز سپاهان به تقویت 
بیشتر در میانه خط دفاعی تیم هم دیده می شود. 
جایی که محرم هنوز نتوانسته زوج ایده آل خود را از 
بین مدافعان میانی اش پیدا کند و هر بازی شــاهد 
تغییرات در این پست حساس و همچنین اشتباهات 
فردی زیادی از این بازیکنان هســتیم. این مشکل 
و البته جــای خالی امیــد نورافکن هنــگام حمالت 
حریفان باعث شــده ســپاهان که خیلــی کم تحت 
فشار حریفان قرار می گیرد به راحتی دروازه خود را باز 

شده ببیند.
کادر فنی و مدیریت سپاهان از حاال باید در پی یافتن 
و خرید چنین هافبک طراح و البته مدافع میانی در 
نیم فصل جهت تقویت تیم در این پست ها باشد. 
محرم که از حضور دوباره سپاهان در جام باشگاه های 
جهان به عنوان آرزوی قلبی اش یاد می کند باید بداند 
موفقیت در آسیا و رقابت با رقبای تا بن دندان مسلح 

فقط با دست پر سرمربی حاصل خواهد شد.
دیدن موفقیت ســپاهان بــا اســطوره جاودانه این 
تیــم آرزوی قلبی هــر هوادار عاشــق این تیم اســت و 
هواداران این تیم امیدوارند نویدکیا راه درســتی که 
در پیش گرفته بود را فراموش نکند و با شناختی که 
از مشکالت تیم بدست آورده و اصالحات درستی که 
در بازی با شهر خودرو انجام داد با پیروزی و سربلندی 
زمین بازی را ترک کند و در نهایت قهرمانی دوباره این 
تیم در لیگ برتر و جام حذفی را شاهد باشند. قطعا 
در این راه سپاهان و نویدکیا به حمایت همه جانبه 
و تمام قــد کادر مدیریــت و هواداران این تیم نیز نیاز 

مبرم دارند.

خبر

کــرات خــود برای  باشــگاه لیــون فرانســه بــه مذا
جذب مهاجم زنیت ادامه می دهد. طبق اخبار 
کرات تیم لئون  رسانه های فرانسوی و روسی مذا
فرانسه برای جذب آزمون ادامه دارد، گرچه پیش 
از این خبرها حاکی از این بود که لئون حاضر نیست 
بیش از سه میلیون پوند برای این مهاجم زنیتی 
بپردازد. بر خالف ادعاهای مطرح شده، باشگاه 
نیوکاســل نیز هنوز به صورت رسمی برای جذب 

آزمون پیشنهادی ارائه نداده است.

ایوان مارکوویچ مهاجم صربستانی ذوب آهن با این 
تیم خداحافظی کرد.

ایوان مارکوویچ بازیکن صربستانی تبار تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان که در فصل گذشته با قراردادی 
دوساله به اردوی گاندوها پیوسته بود، ضمن حضور 
در ستاد باشگاه با توافق با باشگاه ذوب آهن از جمع 

گردان تارتار جدا شد. شا
به گزارش روابط عمومی باشــگاه فرهنگی ورزشــی 
ذوب آهن اصفهــان، ابتدای فصل و پــس از حضور 
مهدی تارتار، مارکوویچ نتوانست نظر سرمربی این 
تیم را جلب کند و این بازیکن پس از تفاهم با باشگاه 

از جمع آنها جدا شده و به کشورش باز می گردد.

ســپاهان ســومین و ذوب آهــن پانزدهمیــن 
تیم های ایران هستند.

بر اســاس اعالم »فوتبــال دیتابیس«، ســایت 
باشــگاه های جهــان،  بنــدی فوتبــال  رده 
تیــم فوتبــال ســپاهان بــا ۱۵۰۵ امتیــاز در رده 
ســوم ایران، هفدهــم آســیا و ۲۸۱ جهــان قرار 

گرفته است
در این رده بنــدی، ذوب آهن بــا ۱۳۴۱ امتیاز، 
پانزدهمیــن تیم ایــران و صد و هشــتمین تیم 
آسیاســت و رتبــه جهانی ایــن تیــم هــم ۱۰۴۵ 

است.
در ایــن رده بنــدی، پرســپولیس، همچنــان 

بهتریــن تیم ایــران اســت و اســتقالل در رتبــه 
دوم قرار دارد.

بایــرن مونیــخ، منچســتر ســیتی و لیورپــول 
همچنان سه تیم نخست جهان هستند.

وضعیت اللهیار صیادمنش برای بازی در فنرباغچه 
یا ترک دوباره این تیم مشخص نیست. به گزارش 

تسنیم و به نقل از Aspor ترکیه؛ وضعیت اللهیار صیاد 
منش که مدتی قبل پس از ۱.۵ سال بازی در تیم زوریا 
لوهانسک اوکراین به فنرباغچه بازگشته است، هنوز 
مشخص نیست. بر اساس این گزارش؛ فنرباغچه 
سه پیشنهاد برای مهاجم ایرانی اش دریافت کرده 
که یکی از آنها بازگشت صیادمنش به زوریا لوهانسک 
اوکراین است. تکلیف اللهیار صیادمنش به زودی 

توسط سرمربی جدید فنرباغچه روشن می شود.
صیاد منش تا سال ۲۰۲۴ میالدی با فنرباغچه ترکیه 
قــرارداد دارد و قیمــت فــروش او ۳.۵ میلیــون یورو 

تعیین شده است.

مهدی طارمی بــه واســطه گل زیبایی که به 
شــکل قیچــی برگــردان، وارد دروازه چلســی 
کرد، حــاال به گزینــه ای برای دریافــت جایزه 

پوشکاش تبدیل شده است.
به گزارش فیفا، ایــن نهاد نامزدهای 

نهایــی جایــزه پوشــکاش را اعــالم 
ســایر  فینالیســت های  کــرد. 

آینــده  روزهــای  در  بخش هــا، 
مشخص خواهند شد. 

مراســم اهــدای جوایــز، ۲۷ دی 
ماه به صورت زنده از مقر فیفا در زوریخ 

سوئیس پخش خواهد شد.
جایــزه  نهایــی  نامزدهــای  فیفــا   

پوشکاش را اعالم کرد.
 ایــن جایزه بــه بازیکنی تعلــق می گیرد 

شــناختی،  زیبایــی  نظــر  از  کــه 
زیباتریــن گل را زده اســت، صرف 
کــه در آن انجــام  نظــر از رقابتــی 
ملیــت  یــا  جنســیت  و  شــده 
برنــدگان  بازیکن.همــه 
 بهتریــن جوایــز فوتبــال
 FIFA™ ۲۰۲۱، از جمله 
دریافت کنندگان جایزه 
هــواداران فیفــا و جایــزه 
بــازی جوانمردانــه فیفا، 
در تاریــخ ۲۷ دی مــاه طــی 
کــه  یــک برنامــه تلویزیونــی 
بــه طــور زنــده از مقــر فیفا در 
می شــود،  پخــش  زوریــخ 

مشخص خواهند شد.

سرمربی تیم فوتبال ســپاهان اصفهان گفت: نام 
سپاهان باعث می شود انتظارات باال برود، اما این 

تیم در سال نخست خود به  سر می برد.
احمد باغبان باشــی پس از تســاوی ســپاهان برابر 
ملی حفاری در اصفهان، اظهار کرد: بازی خوبی از 
جانب دو تیم مشاهده کردیم، بازی های این چنینی 
که تیم ها نزدیک به هم هســتند حکم دیدارهای 
شش امتیازی را دارند، یک امتیاز در این دیدار هم 
برای ما بد نبــود. وی با اشــاره به کمبــود بازیکنان 
تیمــش، افــزود: جــا دارد از بازیکنانــم تشــکر کنم، 
تیممان مصدومان زیادی دارد، دو سه نفر مصدوم 
و چند نفر به بیماری ویروس آنفوالنزا مبتال شده اند، 
بــدن بازیکنــان در ایــن دیدارهــای فشــرده تخلیه 
می شود و ما نمی توانیم انرژی زیادی به آنان بدهیم. 
سرمربی تیم فوتسال سپاهان ادامه داد: بازیکنان 
ما با نفرات محدود جنگیدند و یک امتیاز کســب 
کردیم، دوست داشتیم این دیدار را برنده می شدیم 
تا شرایطمان در جدول بهتر شود و با خیالی آسوده تر 

به راهمان ادامه دهیم .
کید بر اینکه این تیم به زمان نیاز  باغبان باشی با تا

دارد، خاطرنشــان کرد: به آینــده امیدواریم، کافی 
است امسال مقداری صبر و حوصله به خرج دهیم 
تا ایــن تیــم در ســال نخســتش شــکل بگیــرد، نام 
سپاهان باعث می شود انتظارات باال برود، اما همه 

تالش می کنند تا به اهدافمان برسیم.
وی در خصوص شرایط دشوار و پیچیده نیم فصل 
دوم و فاصلــه تیم ها، تصریــح کرد: نیم فصــل دوم 
سخت است و تیم ها به هم نزدیکند، تفاضل گل ها 
نزدیک است و این نشان می دهد تیم ها پا به پای 
هم تالش می کنند؛ ما هم امیدواریم در این شرایط 
امتیازات خوبی در بازی ها کسب کنیم و به جایگاه 

مدنظرمان برسیم.

کرات لیون برای جذب آزمون ادامه مذا

خبر

گاندوها جدایی مارکویچ از 

رده بندی فوتبال باشگاه های جهان

سپاهان، سوم؛ ذوب آهن پانزدهم

صیادمنش در انتظار تصمیم سرمربی جدید فنرباغچه

گل مهدی طارمی نامزد دریافت جایزه پوشکاش شد

نام سپاهان انتظارات را باال می برد

خبر

دو بانــوی اصفهانی بــه دومین مرحلــه اردوی 
انتخابی و آمادگی تیم ملی بســکتبال با ویلچر 

بانوان دعوت شدند.
به گــزارش فدراســیون ورزش های جانبــازان و 
معلوالن، فاطمه آقایی و شــیدا شاه ســنایی از 
اصفهان به همــراه ۲۳ ملی پــوش دیگر زیر نظر 
مهــری یوســف زاده و آذر همایون پــور مربیــان 

دعوت شده تیم ملی به تمرین می پردازند
در این اردو سوسن فتحی به عنوان ناظر فنی و 
سودابه رسولی به عنوان سرپرست حضور دارند.

این اردو از هجدهم تا ۲۴ دی در کمپ تیم های 
ملی فدراسیون برگزار می شود.

در هفتــه چهاردهــم لیــگ برتــر بســکتبال 
مردان ایران، سپاهان در یک بازی سخت رعد 

پدافند را شکست داد.
در ایــن دیدار تیــم ســپاهان در گــروه ب در یک 
بازی نزدیک با نتیجه ۱۰۳ بر ۱۰۱ حریف خود رعد 

پدافند را شکست داد.
تیــم رعــد پدافنــد بــا برتــری ۱۴-۲۶ و ۱۹-۲۱ در 
کوارتر های اول و دوم با نتیجه ۳۳ - ۴۷ پیروز به 

رختکن رفت.
سپاهان در کوارتر سوم سپاهان با نتیجه ۲۷ بر ۱۱ 
پیروز شد و و با نتیجه ۶۰ بر ۵۸ پیش افتاد، اما در 
کوارتر چهارم نتیجه ۹۵ بر ۹۵ مساوی شد و دیدار 
به وقت اضافه کشید که در این زمان سپاهان با 

دو اختالف و با نتیجه ۱۰۳ بر ۱۰۱ به برتری رسید.
در آغــاز نیمــه دوم، امــا ســپاهانی ها بــا دفــاع 
منطقــه ای و درخشــش عمــاد ســلمانی در 
حمالت، کوارتــر ســوم را ۲۷-۱۱ بــرد تــا ۶۰ - ۵۸ 
پیش بیافتد. در کوارتر چهارم، اما رعد بار دیگر 
نبض بازی را در اختیار گرفت تا با برتری ۲۶-۲۴، 
بــازی را در امتیاز ۸۴ به تســاوی بکشــد. امتیاز 
آورتربن بازیکن این دیدار عماد سلمانی گارد تیم 
سپاهان اصفهان بود که موفق شد در این بازی 

۲۹ امتیاز را برای اصفهانی ها کسب کند.

تیم سپاهان اصفهان در سکوی سوم مسابقات 
داخل سالن دوومیدانی بانوان ایستاد.

مســابقات دوومیدانی داخل ســالن قهرمانی 
بانوان کشور پس از دو روز رقابت به پایان رسید.

در ایــن رقابت هــا پلیمــر خلیــج فــارس بــا ۱۶۲ 
امتیــازدر جایــگاه اول، چادرملو اردکان بــا ۱۳۳ 
امتیاز و سپاهان هم با ۱۱۲ امتیاز در رده های دوم 

و سوم قرار گرفتند.

ورزشکاران نجف آبادی در رقابت های انتخابی 
تیم ملی فری استایل کشور خوش درخشیدند.

 ســرمربی تیم ملــی اســکیت کشــور گفت: این 
رقابت ها کــه در دو رده ســنی کمتر از ۱۹ ســال و 
بیشــتر از ۱۹ ســال در دو بخش مــردان و زنان به 
میزبانی تهران برگزار شد، ورزشکاران نجف آبادی 
با کسب چهار نشان طال، دو نقره و سه برنز، یک 

رکورد کشوری را هم جابه جا کردند.
احسان حبیب آبادی افزود: رضا لسانی با ثبت 
زمــان ۴٫۰۴۹، رکــورد قبلی ایــران کــه در اختیــار 

خودش بود را بهبود بخشید.
در ایــن دوره از رقابت هــا عــالوه بــر رضا لســانی، 
سبحان خســروانی، لعیا عربی و رومینا سالک 
نیز به نشان طال دست پیدا کردند و امیرمحمد 
سواری و ترانه احمدی مشــترک به عنوان دوم 

رسیدند.
زهرا باقرزاده، المیرا ساداتیان و متین نجفیان نیز 

بر سکوی سوم رقابت ها ایستادند.

تیــم شــهرداری گنبــد قهرمــان لیــگ برتــر 
والیبــال رده ســنی نوجوانــان پســر کشــور 

شد.
رئیس هیئت والیبال شهرستان نجف آباد 
گفت: ایــن دوره از مســابقات که در ســالن 
پوریــای، ولی شهرســتان نجف آبــاد برگزار 
شد تیم های سایپای تهران و لبنیات هراز 

آمل به ترتیب دوم و سوم شدند.
محمــد حســین خیراللهــی افــزود: در این 
دوره از مســابقات کــه به مــدت یک هفته 
برگزار شــد، ۱۴ تیم از سراســر کشــور حضور 

داشتند.

دعوت بانوان اصفهانی 
به اردو

پیروزی سخت تیم بسکتبال
 سپاهان مقابل رعد

مقام سومی بانوان سپاهان
 در مسابقات دوومیدانی

درخشش ورزشکاران فری
 استایل نجف آبادی

قهرمانی تیم شهرداری گنبد
 در نجف آباد

در حســاس ترین دیــدار هفتــه پانزدهم لیــگ برتر 
والیبال مردان باشــگاه های کشــور تیم ســپاهان 
در خانــه، ســومین باخــت خــود را تجربــه کــرد و 
صدرنشــینی را از دســت داد. هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال مردان 
باشگاه های کشور جام »سردار دلها« با تقابل تیم های فوالدمبارکه 
ســپاهان و پیکان تهران  در ســالن ۲۵ آبان همــراه بود کــه در نهایت 

کبری با برتری ۳ بر صفر  در این بازی پیروز شدند.   گردان ا شا
        ست اول:

پیکانی هــا دو امتیاز نخســت بــازی را کســب کــرده و دوتیم تــا امتیاز 
هشت پا به پای هم پیش رفتند. اسپک های پرقدرت و باتمرکز بیشتر  
پیکان آن ها را از میزبان پیش انداخت. در ادامه تیم مهمان در رفت 
کندگــی پاس ها،  و برگشــت های مکرر توانســت با دریافت بهتــر و پرا
اختالف را به پنج امتیاز برساند. دو وقت استراحت سپاهانی ها برای 
متوقف کردن روند امتیازگیری پیکان کافی نبود و با امتیاز سرویس 
مستقیم فیاضی و دفاع غفور امتیاز ۲۰ بر ۱۳ به سود پیکان ثبت شد. 
ســرویس های پرشــی با ســرعت باال و توپگیری های طالیی پوشان 

نتوانست مانع کار پیکانی ها شود و این ست با امتیاز ۱۹بر ۲۵ به سود 
پیکان به پایان رسید.  

        ست دوم: 
در این ست نیز دو تیم تا امتیاز ۴ همپای هم پیش رفتند. با درخشش 
میرزاجانپور و خطای سرویس پیکان، سپاهان در امتیازات از مهمان 

خود فاصله گرفت، اما دوباره در امتیاز ۹ برابر شــدند. محمدی راد با 
تعویض قائمی به جای میرزاجانپور قصد تغییر روند بازی را داشت که 
فیاضی با امتیاز سرویس مستقیم خود سپاهان را مجبور به استفاده از 

وقت استراحت فنی اول کرد.
سرویس های با سرعت باال، فیاضی و تک دفاع زرینی خودروسازان را ۱۶ 
گردان محمدی راد پا پس نکشیده و در امتیاز  بر ۱۳ پیش انداخت. شا
۱۸ به حریف رسیدند. در نهایت پیکانی ها توانستند با سرویس های 

سرعتی و تک دفاع بیشتر با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی برسند.  
        ست سوم:

در این ست خطاهای پیکان، تک دفاع طالیی پوشان و پیش افتادن 
سه امتیازی میزبان، پیکان را وادار به گرفتن وقت استراحت اول کرد تا 
دو تیم در امتیاز ۶ به تساوی برسند. در ادامه خطاهای فردی و گروهی 
سپاهان، دو تیم را راهی نیمکت در وقت استراحت اول سپاهانی ها 
کرد. در ادامه هر دو تیم پا به پای هم جلو رفتند و هیچ کدام قصد عقب 
افتادن نداشــتند. علی رغم حواشــی و اعتراضات بازیکنــان دوتیم، 
پیکان توانست با نتیجه ۲۵بر۲۷ پیروز این ست و بازی نفس گیر شود.

دیوار صدرنشینی سپاهان در خانه فروریخت 

خبر

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان 
گفــت: نســل های امــروز و فــردا باید 
بدانــد کــه قهرمانانــی بودنــد کــه 
مســتطیل ســبز و میدان فوتبال را رها کردند و میدان 
دفاع را برگزیدند به همین دلیل باشگاه را پیوند خورده 
بــا ارزش هــای دینــی، انقالبــی، ملی و انســانی شــهدا 

می دانیم.
کت در حاشیه مراسم تشییع شهدای  محمدرضا سا
گمنــام در اصفهان اظهــار کرد: شــهدا قهرمانــان ملی 
هســتند که همــه هنرمنــدان، ورزشــکاران، بازاریان، 
دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان و مردم کوچه 

و خیابان باید همیشه قدردان آنها باشند.
وی بــا بیان اینکــه شــهدا بــا بــذل خــون و جــان خود، 
استقالل، آزادی، حفاظت از ناموس، حراست از مرزها 

و اعتقــادات و ارزش هــای دینــی و انقالبــی مــا را تضمیــن کردنــد، ادامــه داد: همه مــا مدیون آنها هســتیم و 

تاریــخ افتخــارات و قدرتمندی ایــران وامــدار جوانــان 
کباخته ای است که برخی از آنها امروز و بعد از ۴۰ سال  پا
کت با بیان اینکه  به آغوش مادرانشان بازگشته اند. سا
باشگاه ســپاهان، باشگاه شــهدا اســت، توضیح داد: 
ما به تعدادی از ورزشــکارانمان از جمله شهید حسن 
غــازی، حســین مالافصــل و دیگــر شــهدای ورزشــکار 
افتخار می کنیم. وی ارزش ها، نام و یاد شهدا را چراغ راه 
نسل های امروز و فردا دانست و گفت: نسل های امروز و 
فردا باید بداند که قهرمانانی بودند که مستطیل سبز و 
میدان فوتبال را رها کردند و میدان دفاع را برگزیدند به 
همین دلیل باشگاه را پیوند خورده با ارزش های دینی، 

انقالبی، ملی و انسانی شهدا می دانیم.
مدیر عامل باشــگاه ســپاهان اصفهــان بــا بیان اینکه 
پیوند این باشگاه با ارزش های دینی و شهدا همیشگی 

بوده است، افزود: امیدواریم شهدا، همواره مسیر بهتری را به ما نشان دهند.

رکاب زنان سپاهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
دومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی استقامت و نیمه استقامت )آقایان( برای حضور در 

مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی در جزیره کیش برگزار می شود.

این اردو به مدت دو هفته و از ۲۰ دی تا ۴ بهمن در جزیره کیش برگزار می شود.
در فهرست دعوت شده ها به تیم ملی نام های مهدی ناطقی، میر صمد پورسیدی، محمد گنج خانلو، بهنام 

خسروشاهی و محمد اسماعیل چایچی رکاب زنان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان هم به چشم می خورد.

کت: ارزش های شهدا، چراغ راه نسل های امروز و فرداست سا

دعوت رکاب زنان سپاهانی به اردوی تیم ملی

خبر

خبر
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۱۰2۳9 مورخ ۱۴۰۰/۰8/۰۳ هیات یک خانم بهاره نیک 
نشان به شناسنامه شماره ۶27۵ کدملی ۱29۱99۳9۳2 صادره اصفهان فرزند مسعود نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱9۰ مترمربع از پالک شماره ۳۰9 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق قرارداد واگذاری 
مع الواسطه از مالکیت رسمی شهرداری واگذار گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۱۰2۴۰ 
مورخ ۱۴۰۰/۰8/۰۳ هیات یک آقای سهیل نیک نشان به شناسنامه شماره ۴۴۱8 کدملی 
۱29۰72۶۳۶۱ صادره اصفهان فرزند مسعود نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۱9۰ مترمربع از پالک شماره ۳۰9 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق قرارداد واگذاری مع الواسطه از مالکیت رسمی شهرداری 
واگذار گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۱۰2۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰8/۰۳ هیات یک آقای 
سینا نیک نشان به شناسنامه و کدملی ۱27۰72۶7۶۵ صادره اصفهان فرزند مسعود نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱9۰ مترمربع از پالک شماره ۳۰9 اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق قرارداد واگذاری مع 
الواسطه از مالکیت رسمی شهرداری واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  به فاصله ۱۵ روز آ
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۱8، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

۱۴۰۰/۱۱/۰۳ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱2۵۵229 / م الف

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

شماره: 2۰27۰۳9۰۴۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵، دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این 
هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ 

روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۱2۴۴8 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ 
علیرضا زارعی محمودآبادی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه ۶99۳ صادره از اصفهان بشماره 
ملی ۱292۵98۳9۵ در ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 
شماره 27 فرعی از ۱۵۳۱۶ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان به مساحت 
۱۴8/8۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۱8، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی 

وصفی – ۱2۵۵8۳۱ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۰8 تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰2۰۱۶۰۰۱22۰ شماره: 
۱۴۰۰۶۰۳۰2۰۱۶۰۰۰9۱۱، ۱۴۰۰/۰7/28، هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد جعفری فرزند عباس بشماره شناسنامه 2۱ صادره از تیران 
در یک باب گلخانه به مساحت 9۶79/9۱ مترمربع در پالک اصلی ۳۴ روستای سوران بخش دوازده 
ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقایان علی اکبر شاهبندری فرزند حاج آقا و علی جعفری فرزند 
محمود محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۱8، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - سیدمحمدحسن مصطفوی 

رییس ثبت اسناد و امالک تیران – ۱2۵۵2۴۴ / م الف

آگهی

آبی شدن رنگ پوست چه دالیلی دارد؟ 
ممکن اســت برای برخی به نظر 
برسد که تبدیل رنگ پوست به 
آبی طبیعــی اســت، اما این رنگ 

پوست می تواند نگران کننده باشد. 
دالیل زیادی برای آبی شدن پوســت وجود دارد و 
برخی از آن ها بیشتر از دیگران نگران کننده هستند.
کبودی یا سیانوز به آبی شدن پوست، لب ها یا لثه ها 
گر پوست تیره ای داشته  گفته می شود، به خصوص ا
باشــید، زیــر ناخن هــا و اطــراف چشــمانتان کبود 
می شــود. این می تواند نشــانه ای از شرایط نسبتا 
روزمره مانند کبودی یا موارد شدید مانند نارسایی 

قلبی باشد.
از بیماری رنــارد گرفته تا ذات الریــه، در اینجا برخی 
از عللی که می توانند باعث ســیانوز شــوند و زمانی 
که باید به دنبال کمک پزشــکی حرفه ای باشــیم، 

آورده شده است.
1. کبودی

کبودی یکی از شایع ترین دالیل آبی شدن پوست 
)عــالوه بــر بنفش و ســیاه( اســت. بــه عنــوان مثال 
ممکن است در اثر افتادن یا ضربه ای به پایه در ایجاد 
شــود که باعث ظاهر شــدن لکــه و نازک شــدن آن 

می شود و ممکن است باعث احساس درد شود.
»شــارلوت کرامــرز«، از مرکــز »shopgiejo«، توضیح 
می دهد: »کبودی های پوســتی رگ های خونی را 
دســتکاری می کننــد. هنگامی که رگ هــای خونی 
کوچک زیر پوســت آســیب می بینند، خون جمع 

می شود و باعث آبی شدن پوست می شود«
کثــر کبودی ها به طــور طبیعــی در طول زمــان در  ا
خانه و با کمک کمپرس سرد و پاراستامول کاهش 
گر کبودی شدید است، ناحیه بسیار  می یابد. اما ا
وســیعی را می پوشــاند، به نظر نمی رسد که خوب 
شود یا شــروع به تورم می کند، می توانید با پزشک 

صحبت کنید.
2. رینود

ســندرم رینود که بر گردش خــون تأثیر می گــذارد، 
می تواند باعث سیانوز به خصوص در اندام ها شود. 
»حسین عبده«، مدیر بالینی و ناظر داروساز در مرکز 
Medicine Direct می گویــد: »ایــن وضعیت زمانی 
خ می دهد که انگشــتان دســت و پا جریان خون  ر
را محدود می کنند. کمبود جریان خون باعث آبی 

شدن این اندام ها می شود«.
عــالوه بر رنــگ آبــی روی پوســت، ممکن اســت در 
انگشتان دست و یا پا ها نیز احساسی نداشته باشید 

و بی حس باشــند. همچنین داشــتن دمای بدن 
پایین در این مورد شایع است. انگشتان دست و پا 
نیز ممکن است سفید شوند، گویی که خون کامال 

تخلیه شده اند.
گر احساس بی حسی مکرر یا از  حسین می گوید: »ا
دست دادن حس در انگشتان دست یا پا دارید، یا 
گر متوجه آبی شدن آن ها شــده اید که برمی گردد  ا

یا از بین نمی رود، باید به دنبال درمان باشید«.
3. نارسایی قلبی

شــارلوت می گوید این بــدان معنا نیســت که قلب 
گهــان متوقــف می شــود، بلکــه نارســایی قلبــی  نا
طوالنی مدت اســت که بر توانایی قلب برای پمپاژ 

خون تأثیر می گذارد.
این وضعیتی است که با گذشت زمان بدتر می شود، 
کســیژن و خون بــه کل بدن  زیرا قلب بــرای پمپاژ ا
تــالش می کنــد و می توانــد به ایــن معنی باشــد که 
کســیژن یــا خــون کافی  پا هــا و ریه هــا نمی تواننــد ا

دریافت کنند.
کســیژن اســت کــه می تواند منجر  همین کمبود ا
به ســیانوز شــود. هیئت خدمات ملی بهداشــتی 
توصیــه می کنــد در صــورت داشــتن عالئم مــداوم 
یا بدتــر شــدن تدریجی نارســایی قلبی به پزشــک 

عمومی مراجعه کنید.
۴. بیماری شریان محیطی

شــارلوت توضیح می دهــد که پوســت آبی یکــی از 
 )PAD( عالئم احتمالی بیماری شــریان محیطــی
اســت که باعث تنگ شــدن شــریان های بــدن در 

اطراف قلب یا پا ها می شود.
ایــن بیمــاری کــه بــه آن بیمــاری عــروق محیطــی 
)PVD( نیز گفته می شود، یک بیماری رایج است 
که زمانی رخ می دهد که تجمع رســوبات چربی در 
شریان های شما، خون رسانی به ماهیچه های پا 

را محدود می کند.
 PAD ،شارلوت توضیح می دهد: »در موارد شدید
باعث گرفتگی عروق می شود که جریان خون را به 
پا های شما متوقف می کند و رنگ پوســت را رنگ 

آبی می کند«.
پوست همچنین ممکن اســت رنگ پریده شود و 
افراد مبتال اغلب هنگام راه رفتن یا ورزش احساس 
درد می کنند و این درد هنگام نشستن یا استراحت 

تسکین می یابد.
هیئت خدمات ملی بهداشت می گوید: »عالئمی که 
گهانی بدتر  به سرعت ایجاد می شــوند، یا به طور نا
می شــوند، ممکن اســت نشــانه ای از یک مشکل 

جدی باشد که نیاز به درمان فوری دارد«.
کیــد می کنــد: PAD بایــد فــورا بــرای  شــارلوت تا

جلوگیری از مشکالت کشنده درمان شود.
۵. نقره کاری

نقره کاری باعث تغییر دائمی رنگ پوست و لثه افراد 
مبتال می شــود و یک وضعیت پاتولوژیک است که 
در اثر مواجهه مزمن با نقره، گرد و غبار نقره یا یکی از 

ترکیبات نقره ایجاد می شود.
ذرات نقره می توانند عوارض جانبی دیگری مانند 
آسیب کلیه ایجاد کنند و با دارو هایی که فرد مصرف 
گر عالئم سیانوز در  می کند، تداخل ایجاد کنند؛ و ا
پوست ظاهر شد باید از مشــتقات نقره خودداری 

کرد و بالفاصله با پزشک مشورت کرد.
۶. التهاب ریه

شرایط جدی ریوی نیز می تواند باعث سیانوز شود 
و این می تواند شامل بیماری های آسم و ذات الریه 
باشد. ذات الریه در اثر التهاب بافت های ریه ایجاد 
می شود و ممکن است ناشی از »کووید-۱۹« باشد، 
بنابراین در صورت داشــتن عالئــم، حتما آزمایش 

دهید.
گهان لب، زبان، صورت یا پوست فرزندتان آبی  گر نا ا

شد، مهم است که با ۹۱۱ تماس بگیرید.

سالمت

مطالعــات جدیــد محققــان نشــان می دهــد 
عالئم اوتیسم در اولین سال زندگی کودک قابل 

شناسایی است. 
اوتیســم یک اختالل عصبی اســت که عملکرد 
مغز را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعات جدید 
نشان می دهد عالئم اوتیسم در سال اول قابل 
شناسایی هستند و می توان مداخالت درمانی 

را از ابتدای دو سالگی کودک آغاز کرد.
محققان برای بررســی مبتالیان به اوتیســم دو 
مطالعه را آغاز کردند، مطالعــه اول بر فیلم های 
ضبط شــده از نــوزادان تمرکــز داشــت و مطالعه 
دوم اثــر مداخــالت درمانــی را در دو مرحلــه 
مختلف ســنی مقایســه می کــرد. نتایــج امکان 
تشــخیص عالئم قبــل از یــک ســالگی و نتیجه 
مثبت مداخــالت درمانی به محض تشــخیص 

را برجسته کرد.
معموال میانگین ســنی تشــخیص اوتیســم دو 
و نیم ســالگی اســت کــه درمــان را به طــور قابل 
مالحظه ای به تاخیــر می اندازد و ممکن اســت 

باعث شدت عالئم شود.

در ایــن مطالعــه کــه در طول یــک دهــه صورت 
گرفت، ۱۱۰ پسر و دختر مورد بررسی قرار گرفتند. 
ســن تشــخیص اغلب آنان بین دو و نیم تا ســه 
ســالگی بــود. محققــان بدون اینکــه نــوزادان را 
ببینید، فیلم هایی را کــه از نوزادی این کودکان 
توســط والدین ضبط شــده بــود، مورد بررســی 
دقیق قرار دادند و تمام رفتا هــای غیرمعمول را 

مشخص کردند.
نتایج نشان داد در ۸۹ درصد از نوزادان، می تواند 
عالئــم را از ۴ تــا ۶ ماهگــی تشــخیص داد. عــدم 
کنــش بــه صدای  برقــراری تمــاس چشــمی و وا
والدین، تاخیر در رشــد حرکتــی، فعالیت بیش 
از حــد، رشــد ســریع محیــط دور ســر، بیــزاری از 
لمس شدن و بدغذایی از مهمترین نشانه های 
نوزاد مبتال به اوتیسم است. از طرفی نتایج نشان 
داد درمــان زودهنــگام تاثیــر قابــل مالحظه ای 
بــر رشــد حرکتــی، عاطفــی، حســی و شــناختی 

کودک دارد.
-از هــر ۱۵۰ کودک در سراســر جهــان، یک نفر به 

اختالل اوتیسم )ASD( مبتال است.
-احتمــال بروز این بیمــاری در تمــام گروه های 
نژادی، قومی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد.
-اوتیسم در پسران )از هر ۴۲ پسر یک نفر( شایع تر 

از دختران )از هر ۱۸۹ نفر یک نفر( است.
-تحقیقات انجام شده در آسیا، اروپا و آمریکای 
شــمالی، شــمار کــودکان مبتــال را حــدود یــک 
درصد و در کره جنوبی حدود ۲.۶ درصد نشان 

می دهد.

براساس پژوهشی جدید، مصرف بیش از اندازه 
شلغم می تواند عوارض هایی را به همراه داشته 

باشد. 
شــلغم یک ســبزی ریشــه ای اســت که عمدتا 
در آب و هــوای معتدل در سراســر جهان رشــد 
می کند. انواع کوچک آن برای مصرف انســان 
و انــواع بزرگتــر بــه عنــوان غــذای دام اســتفاده 
می شود.شــلغم فوایــد بســیار فراوانــی بــرای 
ســالمتی و زیبایــی دارد. ایــن ســبزی حــاوی 
کســیدان ها،  ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی ا
مــواد مغــذی گیاهــی و فیبر هــای غذایــی و... 

است. 
        مضرات مصرف بیش از اندازه شلغم

کســیدانی  ویتامیــن C و ســایر ترکیبــات آنتــی ا
مانند فیتونوترینت ها در شــلغم از سلول های 
ما در برابر آســیب رادیکال هــای آزاد محافظت 
بــه  ابتــال  خطــر  ویتامین هــا  می کند. ایــن 
ســرطان های مختلــف ماننــد ســرطان روده 
بزرگ، سرطان معده، سرطان شکم، سرطان 
ســینه، ســرطان پوســت و ســرطان ریــه و... را 

کاهش می دهد.
کســیدان ها همچنیــن فوایــد دیگــری  آنتــی ا
ماننــد بهبــود ســالمت قلــب و عــروق، تقویت 
سیستم ایمنی، بهبود سالمت تنفسی، ترویج 
ســم زدایی، حفظ ســالمت اندام های حیاتی 

مانند کبد و کلیه ها و... دارند.
آنتــی  حــد  از  بیــش  مصــرف  حــال،  با ایــن 
کسیدان ها مضر است، زیرا مقدار بیش از حد  ا
کسیدان ها نه تنها سلول های سرطانی  آنتی ا
بلکه سلول های سالم اطراف آن ها را نیز هدف 

قرار می دهد.
مصــرف بیــش از حــد ویتامیــن E بــرای مــدت 
طوالنــی ممکن اســت خطــر ابتــال به ســرطان 
پروستات و ســکته هموراژیک را افزایش دهد. 
کسیدان است و خوردن  شلغم سرشار از آنتی ا
کســیدان  آن در حیــن مصــرف مکمــل آنتــی ا
ممکن است مشــکالتی ایجاد کند. شلغم را در 
گــر مکمل مصرف  حد اعتــدال مصرف کنید و ا
می کنید مطمئن شــوید که تداخل غــذا و دارو 

وجود ندارد.
        از مضرات مصرف بیش از اندازه شلغم، 

کاهش سطح فشار خون است 
فشار خون باال یک مشکل رایج سالمتی است 
که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر 
قــرار داده اســت. این بیمــاری یکــی از دالیــل 
اصلی مشــکالت قلبی عروقی و سایر مشکالت 

سالمتی است.
شلغم حاوی پتاسیم اســت، یک گشادکننده 
عروق طبیعی که رگ های خونی را شل می کند. 
گردش خون را بهبود می بخشد و فشار خون یا 

فشار خون باال را تسکین می دهد.
پتاســیم همچنیــن بــه عملکرد هــای دیگــری 
مانند حفظ تعادل الکترولیت، بهبود سالمت 
قلــب و عــروق و تقویــت اســتخوان ها کمــک 
می کند. با ایــن حــال، پرخوری شــلغم ممکن 
اســت فشــار خون مــا را به زیــر محدوده ســالم 

کاهش دهد. 
این مسئله باعث سرگیجه، غش، حالت تهوع، 
مشــکالت تنفســی، ضربان قلب نامنظم، کم 
آبی بدن، تاری دید و تمرکز ضعیف و... شــود. 
خوردن شلغم در حین مصرف دارو های فشار 
خــون تنها پــس از مشــورت بــا پزشــک صورت 

گیرد.

        فیبر غذایی بیش از حد برای معده مضر 
است 

شــلغم هضم را بهبود می بخشــد، زیــرا حاوی 
فیبر هــای غذایــی اســت کــه حــرکات روده را 
بهبود می بخشد. یبوست را تسکین می دهد 
و مشکالت گوارشی مانند درد شکم، گاز، نفخ، 

و نفخ و... را تسکین می دهد.
با ایــن حــال، فیبر هــای غذایــی بیــش از حــد 
ممکــن اســت باعــث جــذب ضعیــف مــواد 
مغذی و افزایش خطر اسهال و سایر مشکالت 
گوارشــی ماننــد گاز روده و انســداد روده و... 
شــود. همچنیــن شــلغم حــاوی رافینــوز )یک 
کــه در  کربوهیــدرات غیرقابــل هضــم( اســت 
صورت مصرف زیاد باعث ایجاد گاز، نفخ و درد 

شکم می شود.
افرادی که سیســتم گوارشی حساســی دارند، 
ممکن اســت حتــی با مقــدار کمــی گاز معــده و 
درد شکم را تجربه کنند. برای حفظ سالمتی، 
شــلغم را در حــد اعتــدال مصرف کنیــد. با یک 
بخــش کوچــک شــروع کنیــد و اجــازه دهیــد 

سیستم گوارش شما به تدریج تنظیم شود.
        مضرات مصرف بیش از اندازه شلغم در 

دوران بارداری و شیردهی
شــلغم به حفظ بــارداری کمــک می کنــد، زیرا 
سرشــار از ویتامین هــا، مــواد معدنــی، آنتــی 
کسیدان ها و فیبر های غذایی و... است. آنتی  ا
کســیدان های موجــود در شــلغم از جنین در  ا
برابر آسیب رادیکال های آزاد محافظت می کند.

فوالت یا اسید فولیک موجود در شلغم باعث 
رشد مغز جنین می شود. خطر ابتال به نقایص 
مــادرزادی ماننــد نقص لولــه عصبی و اســپینا 
بیفیــدا را کاهش می دهد. شــلغم ســطح قند 

خون را تنظیم و کاهش می دهد.
سایر مواد مغذی مانند پتاسیم، منیزیم، آهن 
و ویتامین B کمپلکس و... نیز نقش مهمی در 
حفظ یک بــارداری ســالم دارند. با ایــن حال، 
مصــرف شــلغم ممکــن اســت باعــث گاز، درد 
شــکم و نفخ شــود. افرادی که معده حســاس 
دارنــد، احتماال ایــن عالئــم را حتــی بــا مقــدار 
گر به  کمی شــلغم تجربــه می کنند. همچنیــن ا
شلغم حساسیت دارید، از مصرف آن اجتناب 
گر به سایر سبزیجاتی مانند بروکلی، گل  کنید. ا
کلم و کلــم و... حساســیت داریــد، احتماال به 
شــلغم هم حساســیت دارید. قبــل از خوردن 
شــلغم در دوران بارداری و شیردهی با پزشک 
خود مشــورت کنیــد. مطمئن شــوید که هیچ 

عارضه یا تداخل دارویی در آن وجود ندارد.
        حساسیت مصرف بیش از اندازه شلغم 

در صــورت حساســیت به شــلغم و ســبزیجات 
چلیپایی، از خــوردن آن هــا خــودداری کنید. 
کنش هــای آلرژیکــی ممکــن اســت  برخــی از وا
به دلیــل شــلغم ایجاد شــود. آن ها عبارتنــد از: 
آبریــزش بینــی، آبریــزش چشــم، چشــم درد، 
ســرفه، آســم، تــورم لب، ســینوس، مشــکالت 

تنفسی و قرمزی اطراف لب است.

عوارض مصرف بیش از اندازه شلغم 

دانستنیها

اوتیسم

اوتیسم در سال اول زندگی قابل تشخیص است 

کــودکان ماننــد بزرگســاالن دچــار ســردرد 
می شوند؛ اما این موضوع قابل چشم پوشی 

نیست و باید جدی گرفته شود. 
کودکان مانند بزرگساالن می توانند سردرد های 
میگرنــی و تنشــی را تجربــه کننــد و روزانــه 
ســردردهای مزمن داشته باشــند. در برخی 
مــوارد، ســردرد در کــودکان ناشــی از عفونت، 
سطح باالی استرس یا اضطراب و ضربه مغزی 

جزئی است.
ســردرد در کودکان معموال با دارو های بدون 
نسخه و عادت های سالم مانند برنامه منظم 
خواب و رژیم غذایی منظم قابل درمان است. 
علت بیشتر سردردها در کودکان به خصوص 
سردرد های میگرنی، مربوط به ژنتیک است. 
بیماری هایی مانند سرماخوردگی، آنفلوانزا، 
عفونت گوش و سینوس شــایع ترین دالیل 
سردرد در کودکان هستند. به ندرت، مننژیت 
یا انسفالیت ممکن است باعث سردرد در این 

گروه شوند.
گرچه بیشــتر آســیب های ناحیه ســر جزئی  ا
گر ضربه ای به سر کودک شما وارد  هستند؛ اما ا
گر پس از آسیب دیدگی  شد، مراقب باشید. ا
درد ســر به طــور مــداوم بدتر شــد، با پزشــک 
تماس بگیرید. استرس و اضطراب می توانند 
در سردرد های کودکان نقش داشته باشند. 
گر  کــودکان مبتال بــه افســردگی به خصــوص ا
در تشخیص احســاس غم و تنهایی مشکل 
داشته باشند، ممکن است از سردرد شکایت 

کنند.
نیترات، همان نگه دارنده مواد غذایی موجود 
گ و  در گوشــت های ســالم، مانند هــات دا
کافئیــن بیــش از حــد موجــود در نوشــابه، 
شکالت، قهوه و چای می تواند باعث سردرد 

در کودکان شود.
به ندرت تومور مغزی، آبسه یا خونریزی در مغز 
می توانند بر مناطقی از مغز فشــار وارد کنند و 
باعث سردرد مزمن و بدتر شدن آن شوند. به 
طور معمول در این موارد عالئم دیگری از جمله 
مشکالت بینایی، سرگیجه و عدم هماهنگی 

دیده می شوند.

کس، بدون  کسن کورب وا تولیدکنندگان وا
ثبت اختراع، خدمات درمانی خــود را ارائه 

کردند. 
کــس  کــورب وا کســن  تحقیقــات اولیــه وا
)Corbevax( توســط ماریا النا بوتازی و پیتر 
کســن بیمارســتان  هوتــز از مرکــز توســعه وا

کودکان تگزاس رهبری شد.
کســن جدید کووید که توســط محققان  وا
کالــج  و  تگــزاس  کــودکان  بیمارســتان 
پزشــکی بیلور ســاخته شــده اســت، بدون 
کســن در  ثبت اختــراع بــه تولیدکنندگان وا
سراسر جهان ارائه می شــود. آزمایش های 
کسن بی خطر  انسانی نشان داده که این وا
و مؤثر اســت یعنی عــوارض جانبــی کمتر با 
پاســخ های ایمنی بهتر ایجــاد کردهاســت. 
هند قبال اجازه استفاده از آن را تا بیش از ۱۰۰ 

میلیون دوز در ماه را داده است.
کســن بر اســاس یک فناوری ســنتی  این وا
مبتنی بر پروتئین اســت که بــرای چندین 
دهــه بــه طور ایمــن اســتفاده شــده ماننــد 
کسن  کســن های کووید-۱۹، این وا سایر وا
روی پروتئین اســپایک کروناویروس تمرکز 
دارد، اما به جای اســتفاده از mRNA برای 
هدایت سلول های ما به تولید پروتئین ها در 
داخل، پروتئین های اسپایک رشد یافته در 

آزمایشگاه را به بدن می رساند.
محققان ژنــی را که برای پروتئین اســپایک 
گرفتنــد و مخمــری بــرای  کــد می کنــد،را 
تولید آن مهندســی کردند. این پروتئین ها 
جمــع آوری و خالــص می شــوند و بــا یــک 
ادجوانــت )تحریک کننده غیــر اختصاصی 
سیســتم ایمنی بــدن علیــه آنتــی ژن( برای 
تقویت پاسخ های ایمنی ترکیب می شوند. 
سال هاســت کــه از ایــن روش دقیــق بــرای 
کسن هپاتیت B استفاده می شود  تولید وا
و با توجــه بــه بــرآورد هزینــه ای، مقــرون به 

صرفه است.
پاسخ های آنتی بادی خنثی کننده به کورب 
کسن باید  کس نشــان می دهد که این وا وا
حداقــل ۸۰ درصــد در جلوگیــری از عالئــم 
کووید از نوع دلتا مؤثر باشد. به زودی انتظار 
مــی رود داده هــای خاصــی در مــورد نــوع 
امیکرون ارائه شود، اما فرض بر این است که 
کسن های موجود در  کثر وا حداقل به اندازه ا
حال حاضر موثر باشــد، تولیدکنندگان این 

کسن را هدیه به جهان نامیدند. وا

کودکان

واکسن

کودکان را  سردرد در 

جدی بگیرید 

کسنی با پیشینه سنتی  وا

اما تاثیرات مدرن 

یک مطالعــه جدید نشــان داده اســت که مصرف 
ماهی سالمون به جلوگیری از وقوع تصلب شرایین 

کمک می کند. 
متخصصان سالمت و تغذیه تاکید دارند که غذا های غنی از اسید های 
کثر دو بــار در هفته مصــرف کنید، زیــرا فواید متعددی  امــگا ۳ را حدا
برای اندام هــای بدن دارند. یــک مطالعه جدید در مــورد ماهی قزل 

آال این توصیه را تقویت می کند.
دالیل زیادی وجود دارد که باید ماهی سالمون را به رژیم غذایی خود 
اضافه کنید، زیرا این ماهی ویتامین های B۶ و D را افزایش می دهد و 

کامال در سالم ترین رژیم غذایی جهان قرار می گیرد.
اخیرا محققــان گــزارش کرده اند که اســید های چــرب امــگا ۳ که در 
ماهی های چرب مانند سالمون یافت می شوند، ممکن است نقشی 
ک ها  حیاتی در مبارزه با تصلب شرایین ایفا کنند، وضعیتی که در آن پال

در دیواره های سرخرگ ها ایجاد می شود.
در ایــن مطالعــه محققــان دریافتنــد کــه اســید های چــرب امــگا ۳ 
مولکول هایی را تشکیل می دهند که گیرنده هایی را فعال می کنند 
که ممکن اســت برای متوقف کردن روند التهابی و مبارزه با بیماری 

مهم باشند.

دکتر هلدور آرناردوتیر، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: اسید های 
چرب امگا ۳ می توانند از طرق مختلف بــه محافظت در برابر تصلب 
شرایین کمک کنند، به ویژه با کاهش التهاب، که عامل اصلی تصلب 

شرایین است. 
با این حال، این مطالعه نســبت به مصرف بیــش از حد طبیعی این 
نوع ماهی هشــدار داد تا به جای کاهش خطر بیماری، آسیب های 

نامطلوب ایجاد نکند.
مطالعات متعدد تایید می کند که خواص ضد التهابی این اسید های 

چرب با طیف گســترده ای از مزایای ســالمتی دیگــر، از جمله حفظ 
سالمت کلی بدن و فعالیت ذهنی، کاهش درد مفاصل، بهبود سالمت 
قلب و چشــم، تولید هورمون، حمایت از عملکرد سیســتم ایمنی و 

حمایت از قلب و ریه مرتبط است.
اسید های چرب امگا ۳ دسته ای از چربی های اشباع نشده چندگانه 
هستند و ماهی سالمون تقریبا ۲.۲ گرم )۲۱۹۸ میلی گرم( از این اسید ها 

را به شما می دهد. مقداری که در یک روز نیاز دارید.
سامانتا کاستی، متخصص تغذیه و بهداشت عمومی، می گوید همه 
اســید های امگا برای بدن مفید نیســتند. غذا های فرآوری شده در 
کثر فروشگاه های مواد غذایی با روغن های کم کیفیت  قفسه ها در ا
مانند روغن گلرنگ یا سویا که سرشار از اسید های چرب امگا ۶ به جای 

امگا ۳ هستند، نمی توانند فید باشن.
او گفت: وقتی اسید های امگا به این ترتیب از تعادل خارج می شوند، 
می توانند منجر به التهاب مزمن و با درجه پایین مرتبط با بسیاری از 
مشکالت سالمتی، از جمله شرایط خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید، 

بیماری قلبی و اختالالت خلقی شوند. 
کاستی توصیه می کند دو بار در هفته ماهی های چرب بخورید و بیشتر 
روز های هفته از آووکادو، روغن بذر کتان و روغن زیتون استفاده کنید.

فواید ماهی سالمون برای مقابله با تصلب شرایین 

دانستنی ها
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محققان دریافتند که ذخیره گذرواژه ها در مرورگر، 
کاربران را در برابر حمالت آسیب پذیر می کند.

اغلب فعاالن در حوزه امنیت هشدار می دهند که 
رمز عبور مبتنی بر مرورگر فاقد امنیت و ویژگی های 
نرم افــزار رمــز عبــور اختصاصــی هســتند. گــزارش 
جدیــدی از AhnLab ASEC کــه در وب ســایت  
ریویوگیــک منتشــر شــده، ثابــت می کنــد ذخیــره 
گذرواژه ها در مرورگر شــما را به شدت در برابر هکرها 
گــر از رمزهــای عبــور  آســیب پذیر می کنــد، حتــی ا
منحصربه فــرد بــرای هر یــک از حســاب های خود 
اســتفاده کنیــد. محققــان در AhnLab ASEC در 
حین بررسی یک نقض اطالعات اخیر دریافتند که 
هکرها اطالعات ورود به سیستم شرکت را از مرورگر 
یــک کارگــر راه دور دزدیده اند. هکرها از یــک بدافزار 
رایج استفاده کردند تا این اطالعات ورود به سیستم 
را بازیابی کنند. نرم افــزار آنتی ویروس، ایــن بدافزار 
را که احتماال از طریق ایمیل فیشینگ توزیع شده 
بود، شناسایی نکرد. مرورگرهایی مانند کروم و اج 
دارای ابزارهای مدیریت رمز عبور هستند که به طور 
پیش فرض فعال هستند و تمام تالش های ورود به 
سیستم را با اطالعات مربوطه مانند تاریخ و زمان، 
URL وب ســایت و هر نام کاربری یــا رمز عبوری که 
استفاده کرده اید، پیگیری می کنند. محصوالتی 

وجود دارند که می توانند به این داده ها دسترسی 
داشته باشند و آنها را تفسیر کنند که هکرها ممکن 
است از آنها استفاده کنند یا به بازیگران بد بفروشند. 
برای جلوگیری از این آسیب پذیری، باید ابزارهای 
مدیریت رمز عبور داخلی مرورگر خود را به طور کامل 
غیرفعــال کنیــد.  مرورگر داده هــای ورود به ســایت 
خاصی را به خاطر می سپارد و همچنین URL سایت 
را ثبت می کند که هکرها از آن استفاده کرده تا بدون 
مجوز ورود به حساب شما وارد حساب شما شوند. 
بنابراین  رمز عبور داخلی مرورگر خود را غیرفعال کنید 
و از نرم افزار اختصاصی استفاده کنید. تعداد زیادی 
گزینه رایگان و پولی عالی وجود دارد، و می توانید به 
راحتی رمزهای عبور Chrome، Edge یا Firefox خود 
را به یک مدیر رمز عبور اختصاصی در آن اســتفاده 

کنید. 

گری های  در طــی ماه های اخیــر شــایعات و افشــا
زیــادی در رابطــه بــا سامســونگ گلکســی اس ۲۲ 
عرضه شده است اما این روزها این اخبار و شایعات 
به سمت پرچم دار ســال ۲۰۲۳ سامسونگ یعنی 

گلکسی اس ۲۳ معطوف شده است.
گری های  در طــی ماه های اخیــر شــایعات و افشــا
زیــادی در رابطــه بــا سامســونگ گلکســی اس ۲۲ 
عرضه شده است اما این روزها این اخبار و شایعات 
به سمت پرچم دار ســال ۲۰۲۳ سامسونگ یعنی 

گلکسی اس ۲۳ معطوف شده است.
گری به نام   اطالعات جدید به دســت آمده از افشا
@UniverseIce که اغلــب اطالعات دقیقی درباره 
کی از  پرچــم دارهای آینده به دســت می دهــد، حا
آن اســت که گلکســی اس ۲۳ اولترا با دوربینی ۲۰۰ 

مگاپیکسلی به بازار عرضه خواهد شد.
در مقــام مقایســه جالــب اســت بدانید کــه انتظار 
می رود گلکسی اس ۲۲ اولترا که طی ماه های آینده 
عرضه خواهد شد، از یک دوربین پشتی چهارگانه 
مجهز به یک سنســور اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، دو 
دوربین تله فوتو ۱۲ مگاپیکسلی و یک دوربین فوق 

عریض ۱۲ مگاپیکسلی بهره مند باشد.
 دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی نام برده شده توسط این 
گر در حال حاضر توسط سامسونگ رونمایی  افشا
شــده اســت. این دوربین کــه ISOCELL HP۱ نام 
دارد در واقع اولین سنسور این صنعت است که به 
عدد ۲۰۰ مگاپیکســل رســیده اســت و می تواند در 
نور کم نیز به ثبت ویدیو های ۸K و ظرفیت ۳۰ فریم 

بر ثانیه بپردازد.
البتــه هنوز مشــخص نیســت که این سنســور چه 
زمانی روی یک تلفن همراه هوشمند عرضه شود. 
شیائومی ۱۲ به زودی رونمایی خواهد شد و صحبت 
از آن است که این همراه هوشمند نیز پیش از پرچم 
دار سامسونگ از دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی بهره مند 
گر این سنسور روی شیائومی ۱۲ عرضه نشود  شود. ا
پس احتماال کاربران برای استفاده از آن می بایست 

تا زمان رونمایی از گلکسی اس ۲۳ صبر کنند.
همچنین گفته می شود که سنسور از پیکسل های 
بســیار ریــز ۰.۶۴ میکرومتــری و فنــاوری باینینگ 
پیکســل جدید که سامســونگ آن را تحت عنوان 
ChameleonCell نــام گــذاری کــرده اســت، بهــره 
مند شده است.  به این ترتیب برخی از پیکسل ها 
را می توان هوشــمندانه با هم ترکیب کرد که منجر 
به اندازه پیکسل بزرگتر ۲.۵۶ میکرومتری و وضوح 
تصویــر مؤثــر ۱۲.۵ مگاپیکســلی می شــود.این 
پیکســل های بزرگ تر می توانند نور ورودی زیادی 
جذب کنند، که به گفته سامسونگ باعث می شود 
در داخل خانه یا در هنگام غروب آفتاب عکس های 

روشن تر و شفاف تری داشته باشید.

طبــق گزارش هــا، گــوگل قصــد دارد تــا یکپارچگی 
کوسیســتم اپــل بــه  کوسیســتم را بــا الهــام از ا ا
محصوالتش اضافــه کند.  پروژه بعــدی گوگل این 
است که اکوسیستم خود را بیشتر شبیه اکوسیستم 
اپل کند. شرکت گوگل در تالش است تا یکپارچگی 
کوسیستم به سبک اپل را به خانواده دستگاه ها و  ا
سرویس های خود بیاورد. این کار برای بهبود کارایی 

همزمان محصوالت انجام می شود.
به نقــل از appleinsider، پــروژه جدید گــوگل با نام 
Better Together در جریــان CES ۲۰۲۲ معرفــی 
شــد؛ ویژگی های این طرح شــامل توانایی جفت 
کــردن ســریع و آســان هدفون هــای بلوتوثــی بــا 
کــردن قفــل  گزینــه بــاز  دســتگاه های اندروید، 
مدل های جفت شده اندروید یا کروم بوک با ساعت 
هوشمند Wear OS ۳ است. این قابلیت برای مدتی 

یکی از ویژگی های اپل واچ بوده است.
ک گذاری محتوا در  به گفته مسئوالن گوگل اشــترا
دســتگاه های اندرویدی و Chromebook آســان تر 
می شود. یکی از ویژگی های مشابه AirPods اجازه 

اتصال خــودکار دســتگاه مورد اســتفاده کاربــر را به 
هدفون هــای بلوتوثی گــوگل می دهد. همچنین 
کاربــران می تواند محتــوای صوتــی را بــه برند های 
دیگر از جمله بلندگو های هوشمند Bose و نوار های 
صوتــی ارســال کننــد. امــکان ادغــام گوشــی های 
هوشــمند اندرویدی با لپ تاپ های ویندوزی نیز 
فراهم شده اســت. جفت شــدن ســریع و همگام  
 HP و Acer سازی پیام های متنی در دستگاه های
در اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز می شود. ویژگی های جدید 
روی دســتگاه های دیگر مانند Android TVها نیز 

عرضه خواهند شد.

کار های زیادی هســت کــه می توانیــد در مالءعام 
انجام دهید تا دیگران را عصبانی و منزجر کنید. 

        صحبت کردن با تلفن با صدای بلند 
ارتباطــات  در  انقالبــی  همــراه  تلفن هــای 
شخصی ایجاد کرده اند، اما عادات بسیار بدی را نیز 

به دنبال داشته اند. 
افراد زیادی در مکان های عمومی مانند اتوبوس و 
رستوران ها با صدای بلند صحبت می کنند. باید 
بدانید که هیچ کس نمی خواهد صحبت های بلند 

شما را بشنود، به ویژه از طریق بلندگو.
        صحبت کردن با خودتان با صدای بلند

ممکن اســت چیزهای زیادی به ذهنتان خطور 
کند و در حالی که مشغول مرور آنها هستید متوجه 

شوید که دارید بلند فکر می کنید. 
مثال به این فکر می کنید که باید به آن همکارتان که 
برای شما مشکالتی در محیط کار درست کرد، چه 
می گفتید. گاهی مردم بــا خود صحبت می کنند 
چون سعی دارند با بیان مشــکالت در ذهن خود 

آنها را حل کنند. 
اما صحبت کردن با خودتان می تواند شما را دیوانه 
جلوه دهد و باعث شود مردم از شما دوری کنند یا 

فکر کنند شما دچار افسردگی شده اید.

پسوردها را در مرورگر ذخیره نکنید

 گلکسی اس ۲۳ برای اولین بار از دوربین
 ۲۰۰ مگاپیکسلی بهره مند خواهد شد

کوسیستم اپل  الگو برداری از ا
 Better Together در طراحی پروژه

کار را هرگز در مکان های عمومی انجام ندهید!  این ۲ 
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چگونه در اینترنت و بستر های آنالین ایمن بمانیم؟ 
امروز بسیاری از کار ها با اینترنت 
انجــام می شــود، امــا بایــد بــا 
روش های مختلــف مراقب بود 

که اطالعات شخصی مان فاش نشود. 
کثر مردم جهان به اینترنت،  با توجه به دسترسی ا
موضوع امنیت آنالین بسیار مورد توجه قرار گرفته 
است. با اینکه بسیاری از سیستم عامل ها، مرورگر ها 
و برنامه ها دارای امنیت داخلی هســتند، اما شما 

نمی توانید به تنهایی به امنیت آن ها اعتماد کنید.
تقریبا هر کاری که به صورت آنالین انجام می دهید، 
از جملــه مــرور وب، مدیریت ایمیــل و حضــور در 
ک  رســانه های اجتماعی، به صــورت ذاتی خطرنا
است و باید مراقب هرگونه فعالیت مرتبط با اطالعات 
شــخصی در بســتر وب بود. به همین دلیل در این 
گزارش به نکات مهم ایمن ماندن در فضای آنالین 

خواهیم پرداخت.
مدیریت رمز عبور را جدی بگیرید

شــما به راحتی می توانید برای همه حساب های 
خود از یک رمز عبور استفاده کنید و اطالعات خود 
را در معرض خطر قرار دهید، چون خطرات این کار 
مشــخص اســت. واضح ترین نکته در این باره این 
است که هکر ها می توانند با این رمز عبور مشترک، 
به همه حســاب های کاربری شما دسترسی پیدا 

کنند.
کنون بسیاری از مرورگر ها گزینه هایی  در حالی که ا
برای پیشنهاد و ذخیره رمز های عبور قوی به شما 
گــر نمی توانید  ارائــه می دهند، توصیــه می شــود ا
خودتان از رمز های عبورتــان مراقبت کنید، از یک 

برنامه مدیریت رمز عبور استفاده کنید.
انتخاب های زیادی در این زمینه وجود دارد که یکی 
از آن هــا LastPass اســت. این برنامه همه نام های 
کاربری و رمز های عبور شــما را در یک مکان ذخیره 
می کند و به شــما امــکان می دهــد با یک رمــز عبور 

اصلی، به آن ها دسترسی داشته باشید.
می توانید این برنامه را به عنــوان یک افزونه مرورگر 
دانلود کنید، بنابراین هر زمان که در حال مرور وب 
هســتید، هنگام بازدید از یک وب ســایت، به طور 
خودکار اطالعــات شــما را وارد می کند. ایــن افزونه 

کس و اپرا کار می کند. روی مرورگر های کروم، فایرفا
گر ارائه تمــام اطالعات خود به یــک برنامه و  البته ا

ذخیــره آن ها در یک مکان شــما را نگــران می کند، 
باید بدانید که LastPass همه داده های شــما را در 
فضای ابری رمزگذاری می کند و حتی کارمندان آن 
نیز نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند. این 
بدان معنی است که در صورت فراموش کردن رمز 
عبور اصلی، دسترســی به رمز های عبور خود را نیز 
از دست خواهید داد، اما از آنجایی که این تنها رمز 
عبوری است که باید به خاطر بسپارید، نباید خیلی 
سخت باشد. البته در کل انتخاب با شما است که 

از این نوع برنامه ها استفاده کنید یا نکنید.
تأیید دو مرحله ای )2FA(را فعال کنید

بسیاری از سرویس ها، از جمله گوگل، فیس بوک، 
توییتر، آمازون و...، شما را تشویق می کنند که یک 
الیه دوم امنیتی به نام تایید دو مرحلــه ای یا احراز 

هویت دو مرحله ای را به حساب تان اضافه کنید.
عملکرد آن اینگونه است که وقتی طبق معمول با نام 
کاربری و رمز عبور خود وارد می شوید، از شما خواسته 
می شود که کد دومی را نیز وارد کنید که معموال به 
تلفن شما ارسال می شود و تنها زمانی که این کد را 
وارد کنید به حساب کاربری خود دسترسی خواهید 
کنون برای  داشت. این شبیه به روشی اســت که ا

رمز دوم پویا در بانک ها استفاده می شود تا ایمنی 
افزایش یابد.

بــر خــالف پاســخ های از پیــش تعییــن شــده بــه 
ســواالت، احراز هویــت دو مرحلــه ای یــا ۲ عاملی، 
از کد هایــی کــه به طــور تصادفــی تولید می شــوند 
گر  استفاده می کند. این بدان معنا است که حتی ا
رمز عبور شما به خطر بیفتد، باز هم افراد نمی توانند 
به حساب شما دسترسی داشته باشند، زیرا کد دوم 

فقط در اختیار شما است.
مراقب کالهبرداری های رایج باشید

در بستر وب و فضای آنالین اینترنت کالهبرداری های 
زیادی وجود دارد که باید مراقب آن ها باشــید. مثال 
جدیدترین آن ها سرقت پول از حساب PayPal کاربر 

با دسترسی به حساب فیس بوک او است.
از نرم افزار آنتی ویروس مناسب استفاده کنید

چآنتی ویــروس یکــی از مهمترین اجــزای امنیتی 
اســت. هر رایانه ای که اســتفاده می کنیــد باید نرم 
افزار آنتی ویــروس به روزی داشــته باشــد، زیرا این 
اولین خط دفاعی شما برای محافظت در برابر نرم 
افزار های مخرب است که سعی می کنند رایانه شما 

را آلوده کند.

بدافزار می تواند چندین کار مختلف از جمله قفل 
کردن و سرقت فایل های شما برای پرداخت باج، 
اســتفاده از منابع موجــود در دســتگاه شــما برای 
استخراج ارز دیجیتال، سرقت داده های مالی و... 

را انجام دهد.
راه های ایمن ماندن در اینترنت

• رمز عبور، جزئیات پرداخت یا هــر گونه اطالعات 
شخصی دیگر را در اختیار کسی قرار ندهید.

• به کســی اجازه ندهید که از راه دور به رایانه شــما 
متصل شود یا نرم افزاری را روی آن نصب کند.

• توجه به این نکته بسیار مهم است که شرکت ها 
هرگز از شــما نمی خواهند رمز عبور خــود را از طریق 

تلفن یا ایمیل ارائه دهید.
• همیشه باید مراقب باشید و در صورتی که از چیزی 

یا کسی مطمئن نیستید به آن اعتماد نکنید.
پیــروی از نــکات بــاال بــه شــما در ایمــن مانــدن در 
فضــای آنالین کمــک خواهد کــرد. بــا اســتفاده از 
گذرواژه های ایمــن و آنتــی ویــروس مناســب، 
احتمال اینکــه در معــرض ســرقت هویــت، خالــی 
کردن حساب های بانکی و به خطر افتادن اطالعات 

قرار بگیرید، کاهش می یابد.
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دانشــمندان اخیــرا موفــق بــه رصد فــوران 
 EK Draconis عظیم ستاره ای جوان به نام
کــه می توانــد  در نزدیکــی زمیــن شــدند 

تهدیدی برای حیات در کره زمین باشد.
ســتاره ای کوچک تــر از خورشــید مــا، امــا از 
نظر انــدازه مشــابه، اخیــرا دانشــمندان را 
نگران کرده است و آن ها می گویند همه باید 
 EK Draconis نگران باشند. این ستاره که
نــام دارد، ده ها ســال نــوری دورتر از مــا قرار 
دارد، امــا فوران هــای عظیمی بــه بیــرون 
پرتاب می کند. رصد اخیر این دانشــمندان 
نشــان می دهد که این ســتاره جوان دارای 
یک انفجار انرژی و بیرون راندن ذرات باردار 
قدرتمنــدی اســت که خورشــید هرگــز آن را 

تجربه نکرده است.
ستاره ای که حیات کره زمین را تهدید 

می کند
خورشــید اغلب فوران های انفجاری بزرگ 
کــه پــس از پرتــاب جــرم  را تجربــه می کنــد 
تاجــی )CME( باعث ایجــاد طوفان هــای 
خورشــیدی می شــود. امــا دانشــمندان 
گفتنــد که ایــن ســتاره یــک انفجــار انــرژی 
 CME حداقــل ۱۰ برابر بزرگ تــر از بزرگ ترین
کنون ثبت کرده است، تجربه  که خورشید تا

کرده است.
پرتاب جرم تاجی

ستاره ها و از جمله خورشــید به طور منظم 
پرتــاب جــرم تاجــی را تجربــه می کنند. این 
فوران هــا از ابر هایــی از ذرات بســیار داغ یــا 
کــه می تواننــد  پالســما تشــکیل شــده اند 
بــا ســرعت میلیون هــا مایــل در ســاعت در 
فضا حرکــت کنند، امــا همین امــر می تواند 
گــر در یــک  خبــری بــد بــرای مــا باشــد. ا
پرتاب، جــرم تاجی بــه زمین برخــورد کند، 
می تواند ماهواره ها را در مــدار مختل کند. 
شبکه های برق را که به کل شهر ها خدمات 

رسانی می کنند، خاموش کند.
در این میــان برخــی از دانشــمندان همکار 
در ایــن مطالعــه همچــون یوتــا نوتســو از 
دانشــگاه کلرادو نیز معتقد اســت که نتایج 
حتی می توانــد بدتر از ایــن باشــد و »پرتاب 
جرم تاجی می توانــد تاثیر جدی بــر زمین و 

جامعه انسانی بگذارد.«
ایــن تیــم EK Draconis را مشــاهده کردند 
کــه ابری از پالســمای ســوزان را بــا جرمی در 
حدود چهــار میلیــارد کیلوگــرم )بیــش از ۱۰ 
برابر بزرگ تر از قوی تریــن پرتاب جرم تاجی 
که تا به حال از یک ستاره شبیه به خورشید 
ثبت شده( به بیرون پرتاب می کند. نوتسو 
در این خصوص گفت: »این نوع پرتاب جرم 
بزرگ، از نظر تئوری، می تواند در خورشید ما 
خ دهد. این مشاهدات ممکن است به  نیز ر
ما کمک کند تا درک بهتری از چگونگی تاثیر 
رویداد های مشابه روی زمین و حتی مریخ 

در طی میلیارد ها سال داشته باشیم.«
این رویداد ممکن است به عنوان هشداری 
در مورد اینکــه آب و هــوا در فضــا چقــدر 
ک باشد، درنظر  می تواند برای زمین خطرنا

گرفته شود.
فوران های بسیار عظیم

می دهــد  نشــان  شــده  منتشــر  مطالعــه  
بســیار  فوران هــای  جــوان  ســتاره های 
کــه ده هــا یــا  عظیمــی را تجربــه می کننــد 
حتی صد هــا برابر قدرتمندتــر از فوران های 
خورشــید اســت. شــعله های ابــری بســیار 
کــه مــا از  بزرگ تــر از شــعله هایی هســتند 

خورشید می بینیم. 
بنابرایــن مــا گمــان می کنیــم کــه آن هــا نیز 
پرتاب هــای جرمی بســیار بزرگ تــری تولید 
می کننــد. امــا تــا همیــن اواخر، ایــن فقــط 
گر چه  یک حــدس بود. این ســتاره جــوان ا
هم انــدازه خورشــید اســت، امــا تنهــا ۱۰۰ 
میلیون سال قدمت دارد که از نظر کیهانی 
بســیار جــوان اســت. بــه عبــارت ســاده تر، 
خورشــید مــا ۴.۵ میلیــارد ســال پیــش در 

وضعیت کنونی EK Draconis بود.

هر روز صبــح در گوشــه ای از صحــرای آفریقا، 
غزالی از خواب بیدار می شود. غزال می داند که 
ک تر از همه درندگان تیزرو  در آن روز باید چاال

باشد و گرنه مرگ، او را خواهد بلعید.
در گوشه ای دیگر از این صحرا هر روز شیری از 
خواب بیدار می شــود که می داند باید یکی از 
آهوان تیزپا را به چنــگ آورد وگرنه باید منتظر 

مرگ باشد.
مهم نیست ما شیر هستیم یا غزال، مهم این 
اســت که بدانیــم باید هــر روز چابــک تــر از روز 

قبل باشیم.

ستاره ای که حیات زمین را 
تهدید می کند!

شیر و غزال

طعم و مزه دارچین در این حلوا آن 
را از دیگــر حلواها مجــزا کــرده و مزه 
خوبی به آن می دهد. می توانید این 

حلوا را به عنوان یک عصرانه خوشمزه تهیه کنید.
حلــوای دارچیــن یکــی دیگــر از انــواع حلــوا اســت کــه 
طعمی عالی و عطری بی نظیر دارد. حلوای دارچین طرز 
گر بار اولی  تهیه چندان سختی ندارد. بنابراین حتی ا
است که حلوا تهیه  می کنید، نگران نباشید. این حلوا 
ظاهر خوش رنگی دارد و برای تزیین و تهیه حلوای دو 
رنگ گزینه مناسبی خواهد بود. به عالوه خواص حلوای 
دارچین بسیار باالست. میزان چربی و کلسترول را در 
خون کاهش  می دهد و در مقابل بیماری  ها از بدن شما 

محافظت خواهد کرد. 
مواد الزم

• آرد ۲ پیمانه
• شکر ۱ و نیم پیمانه

• آب ۱ پیمانه
• گالب نصف پیمانه

• پودر دارچین ۱ قاشق چایخوری
• روغن جامد ۱ و نیم پیمانه

• هل ۱ قاشق چایخوری
طرز تهیه حلوای دارچین

مرحله اول
یک قابلمــه برداریــد و آب، شــکر، هــل و گالب را در آن 
بریزید. قابلمــه را روی حــرارت بگذاریــد و بهم بزنید تا 
شکر در آب حل شود به جوش بیاید. حدودا ۵ دقیقه 
صبر کنید تا شــربت آماده شــود اما مراقب باشــید که 

خیلی غلیظ نشود.
مرحله دوم

برای تهیه حلوای دارچین باید آرد را دو بار الک کنید. 
قابلمه دیگری بردارید و روغن جامد را در آن بریزید. آرد 
را به روغن اضافه کنید و با هم خوب تفت دهید تا حدی 

که بوی خامی آرد گرفته شود. وقتی آرد کرم رنگ شد، 
می توانید آن را از روی حرارت بردارید.

مرحله سوم
پودر دارچین را روی آرد الک کنید و کم کم به آن اضافه 
کنید. خوب به هم بزنید تــا کامال دارچیــن در بین آرد 

پخش شود.
مرحله چهارم

شربت یا شهد حلوایی را که آماده کرده اید طی چندین 
مرحله و به آرامی به مخلوط آرد و دارچین اضافه کنید. 

مراقب باشــید که به دســت و صورتتان نپاشد، چون 
باعث سوختگی خواهد شد.

مرحله پنجم
همان طور که قابلمه روی حرارت نیست، به هم زدن 
گر حلوای دارچین شما  ادامه دهید تا حلوا قوام بیاید. ا
خیلی روان و آبکی بود می توانید آن را چند دقیقه روی 

حرارت قرار دهید تا غلیظ شود.
نکات کلیدی طرز تهیه حلوای دارچین

در صورت تمایل می توانید مقداری زعفران دم کرده و 
غلیظ را به آرد بو داده شده، قبل از افزودن شربت اضافه 
کنید. می توانید کمی گردو خردشــده نیز به مواد حلوا 
در مرحله پنجم اضافه کنید تا حلوای دارچین و گردو 

برای میان وعده ای خوشمزه و مقوی داشته باشید.
برای تهیه کردن حلوای دارچین و زنجبیل باید مطابق 
با ذائقه خودتــان مقداری پــودر زنجبیــل را در هنگام 

اضافه کردن دارچین، به حلوا اضافه کنید.

حلوای دارچین یک عصرانه مغذی و بی نظیر

بازار تاریخی اهر شامل بخش هایی از 
قبیل بازار مسگران )مسگرخانه(، بازار 
کاله دوزان، راســته آهنگران، میدان 

دواب و میدان تره بار می شود. 
این بازار در زمان حکمرانی ارســباران، رشــیدالمل مورد 

بازسازی و مرمت قرار گرفت. 
دیگر بخش های مجموعه بازار نصیربیک، بازار جعفرقلی 

خان و بازار کفاشان هستند. 
از خصوصیات متمایز معماری بازار می توان به تزیینات 

گچبری اشاره کرد. 
این مجموعه تاریخی از مکان های دیدنی اهر محسوب 
می شود و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بازار تاریخی اهر

گردشگری

دستپخت

داغ خشکی بر دل 
دریاچه صورتی شیراز  

دریاچــه مهارلو، از زیباترین تاالب های اســتان فارس اســت؛ 
زیســت بومی که در کنار چشــم انداز زیبا، عاملی موثر بر تداوم 
حیات جانــداران از انســان گرفتــه تا حیــوان و گیاه بــوده داغ 

خشکی بر دلش نقشی سخت حک شده است.
این دریاچه به دلیل عمق کم، جزو تاالب ها به شمار می آید. با 
توجه به اقلیم منطقه و ساختار زمین شناسی و سنگ شناسی 
ارتفاعات مشــرف بــه دریاچــه مهارلــو و بارندگی های شــدید 
موردی سیل آسا، فرسایش های شدید آبی در این ارتفاعات 

کامال مشهود است.
خشکسالی با همدستی بهره برداری بی رویه از بستر دریاچه و 
کنون مهارلو  کشاورزی های غیرکارشناسی کار خود را کردند و ا

نیز به جمع تاالب های خشکیده فارس پیوست.

عکس روز

دانستنیها

منا
ای


