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طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در اصفهان
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با وجود وعده های فراوان مســئوالن، برای راه اندازی بندر خشــک اصفهان و تدویــن آئین نامه جدید، در 
راســتای این پروژه مبنی بر تغییر نام آن به دهکده لجســتیک، هنوز در آغاز راه اســت و تغییری در شرایط 

راه اندازی این مرکز حاصل نشده است.
سال ۹۴ به صورت رسمی اعالم شد که تا پایان سال، فاز نخست بندر خشک راه اندازی می شود و هر سال نیز 
وعده و وعیدهایی از سوی وزیر راه و شهرسازی به متولیان اجرای بندر خشک در اصفهان داده شده است، اما 
اکنون که تقریبا در ماه های پایانی سال ۱۴۰۰ قرارگرفته ایم هنوز مجوز راه اندازی طرح به حالت معلق است.

موضوع قابل تأمل آن است که تأخیر در اجرای چنین پروژه ای در حالی صورت می گیرد که پس از سال ها 
پیگیری های انجام گرفته مدتی است که از تغییر نام این بندر به دهکده لجستیکی سخن به میان آمده است و 
البته شورای برنامه ریزی استان مصوبات الزم را انجام داده و دهکده لجستیک در منطقه سجزی مورد تصویب 
قرارگرفته و ابالغ شده است به طوری که مدت ها است آئین نامه جدیدی برای این پروژه تدوین شده و بر اساس 
آن بندر خشک به دهکده لجستیک، تبدیل می شود؛ اما با وجود تغییراتی که در محل و نام این بندر، وجود 

دارد نداشتن مجوز، همچنان مشکلی اصلی است که رفع نشده است.

گام نخست پرداخت وام سرانجام بندرخشک اصفهان چه خواهد شد؟
کارکنان  بدون ضامن برای 

و بازنشستگان

ساالنه ۸۰ هزار تن 
فلفل دلمه ای در استان
 اصفهان تولید می شود

ح کرد:  رئیس شورای شهر اصفهان مطر

ایجاد خانه خیران در اصفهان 
برای نخستین بار در کشور

حمایت ویژه شهرداری 
باغبادران از مشاغل جدید

۶۵ درصد از مدارس اصفهان 
نیازمند مقاوم سازی 

و بازسازی است
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گلزنی علیرضا جهانبخش 

به تیم سابق خود در لیگ هلند
  ردپای مازوت در روزهای سیاه اصفهان:

  آلودگی هزینه دارد، 
 پای جان مردم درمیان است
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فرش دستباف بر دار مشکالت 
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# اصفهان  تنها  نیست

استفاده از مالچ طبیعی 
در فضای سبز شاهین شهر
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حسن حجتی - شهردار تیران

احترامــا شــهرداری تیــران درنظــردارد بااســتناد بــه مصوبــه شــماره 1۴۰۰/1۰۰/8۴۴ 
مــورخ 1۴۰۰/1۰/12 شــورای محتــرم اسالمی شــهر تیــران عملیــات تهیــه و اجــرای 
آسفالت به صورت فینیشری و دستی در شهر تیران را ازطریق برگزاری مناقصه 
گذار  عمومــی و بــا بــرآورد اولیــه 2۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــه پیمانکاران واجد شــرایط وا
گهی به  نمایــد. متقاضیــان جهت دریافت اســناد و مدارک مناقصه از تاریــخ درج آ

امــور مالی شــهرداری تیــران مراجعه نمایند.
گهــی تــا  تاریــخ تحویــل اســناد بــه دبیرخانــه حراســت شــهرداری: از زمــان چــاپ آ

12۶۳8۴1 / م الفپایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه 1۴۰۰/11/12

نوبت دوم گهی مناقصه آ

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

شــهرداری شــاهین شــهر به اســتناد مجوز شــماره 177۰/ش مورخ 1۳97/11/۰۶ شــورای اسالمی شاهین شــهر درنظردارد بهره برداری بصورت 
اجــاره واحدهــای متعلــق بــه شــهرداری واقــع در میــدان خلیــج فــارس مجتمع ســیتی ســنتر نــور را به شــرح جــدول ذیــل با کاربــری تجاری 

گــذار نماید. ازطریــق مزایــده عمومی به اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شــرایط وا
کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مزایــده می بایســتی در ســاعات اداری بــه واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و  متقاضیــان جهــت 
کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/17 بــه دبیرخانــه حراســت تحویــل نماینــد. شــهرداری در رد یــا  پیشــنهادهای خــود را حدا

کلیــه پیشــنهادها مختــار اســت. قبــول یــک یــا 

12۶129۳ / م الف

نوبت چاپ دوم

گهی تجدید مزایده عمومی-نوبت دوم آ

مدت قراردادعنوانردیف

دو سالبهره برداری از 1۶ واحد تجاری، ۳ واحد اداری، یک واحد انبار )اولویت با واحدهای مجتمع(1

سه سالبهره برداری از بام سبز و دو واحد تجاری )تاالرهای قدیم(2
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یک فعال بازار سرمایه گفت: بورس به اقدام واقعی 
نیاز دارد و با حرف درمانی و جلســات نمی توان آن 
کنون هم جلســات متعددی  را بهبود بخشید، تا
برگزار و وعده هایی داده شده که نتیجه ای مشهود 

بر تابلوی معامالت نداشته است.
کنون در شرایط  مهدی ساسانی اظهار کرد: بورس ا
بی تفاوتی قرار گرفته به طوری که به هیچ یک از اخبار 
کنش نشان نمی دهد، این موضوع  مثبت و منفی وا
ناشــی از خروج نقدینگی است که در ســال ۹۹ وارد 

بورس شده بود.
کنون نقدینگــی چندانی در بــازار باقی  وی افزود: ا
نمانده اســت، مدیران و مســئوالن انتظار دارند با 
حــرف درمانی و اخبــار، بورس به رونــد مثبت خود 
بازگردد، این تفکر غلط است زیرا پول زیادی در بازار 

نمانده که منجر به روند رو به رشد آن شود.
            نبود نقدینگی مهم ترین چالش بازار است

این کارشناس و فعال بازار سرمایه گفت: بنابراین 
شــاهد آن هســتیم که با وجــود آنکــه گزارش های 
کنش  ۹ ماهه بســیار خوبی وارد کدال شــده بازار وا
خوبی نداشت و در روزهای گذشته به جز تعدادی 

کمی از نمادهای بزرگ، سایر نمادها منفی بود که 
ناشی از نبود نقدینگی است.

ساســانی اضافــه کــرد: انتظــار می رفــت بــا شــروع 
بهمن ماه و ارائه گزارش های فصلی نقدینگی ها به 
سمت نمادهای مطرح و eps دار بازار حرکت کرده 
و این نمادهــا را مثبــت کند، امــا روزهای گذشــته 

شرایط همچون هفته های قبل پیش رفت.
            بورس به اقدام واقعی نیاز دارد

وی در رابطــه با جلســه فعاالن بــازار بــا نمایندگان 
مجلــس و حضــور نداشــتن خــود در ایــن جلســه، 
گفت: این بازار به اقدام واقعی نیاز داشته و با حرف 
درمانی و جلســات نمی توان آن را بهبود بخشید، 
کنون هم جلسات متعددی برگزار و وعده هایی  تا
داده شده که نتیجه ای مشهود بر تابلوی معامالت 
نداشته است. این فعال بازار سرمایه گفت: زمانی 
جلســات کارا اســت که در آن نظــرات جمع بندی 
شده، نتیجه آن اجرایی و تأثیر آن در تابلوی معامالت 
کنون این اتفاق نیفتاده که نشان  دیده شود، اما تا
اســت می دهد این جلســات هیچ تأثیری در روند 
بورس ندارد. ساسانی اضافه کرد: خروجی جلسه 
هفته گذشته هم در تابلوی معامالت دیده نشد که 
نشان می دهد تصمیمات آن در همان چهار دیواری 

اتاق جلسه باقی مانده است.
وی تصریح کرد: پیش از این هم ۱۰ فرمان در ستاد 
اقتصادی دولت برای بهبود بازار سرمایه صادر شد 
اما تا این لحظه این مصوبه حتی به الیحه بودجه هم 
نرسیده است که نشان می دهد حتی مصوبات هم 
با سرعتی که دردی از بازار دوا کند اجرایی نمی شود.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
اصفهان گفــت: حــوزه کارآفرینی و اشــتغال در این 
استان نیازمند نگاه خیراندیشــانه و حمایت گرانه 
اســت. امیررضا نقش در جلســه کانــون کارآفرینی 
در اســتانداری افــزود: نقشــه مســیر و برنامه هــای 
کنــون  حکمرانــی در حــوزه کارآفرینــی در اســتان تا

درست و مطلوب پیش رفته است.
وی با بیان اینکه اســتانداری نقش تســهیل گری، 
رهبری و حمایت از کارآفرینان را بر عهده دارد افزود: 
کارآفرینی نمی تواند با تمرکز در یک منطقه، پاسخگو 
باشد و نهادهای مسوول باید از حرکت های خوب 

کانون کارآفرینی حمایت کنند.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
اصفهان افزود: این اســتان صنعت محــور و دارای 
شــرکت های دانش بنیان توانمند اســت بنابراین 
باید به سمت اشتغال خرد پیش برود و این فرصت 

مغتنمی برای ایجاد اشتغالزایی در استان است.
وی وجــود دانش تخصصــی، اهــداف واال و حضور 
افــراد دغدغه مند اجتماعــی را از مزیت هــای قابل 
توجه استان برشمرد و گفت: در این راستا باید همه 
نهادها و متخصصان و کارشناســان بــا همکاری و 
هم افزایی به میدان بیایند تا شاهد رونق و شکوفایی 

اشتغالزایی و کارآفرینی در این استان باشیم.
معاون استاندار اصفهان  ایجاد حتی یک شغل را کار 
باارزشی دانست و افزود: با تعمیق و همکاری همه 
اعضا باید ایده ها و افکار بلندمدت و پیشران های 

اقتصادی برای استان اصفهان طراحی شود.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
کــرد: هیأت اندیشــه ورز  اصفهــان خاطرنشــان 
کارآفرینی با تصمیم ســازی برای کانــون کارآفرینی 

می تواند کمک دهنده و ایده پرداز باشد.
وی تصریح کرد: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای 
تســهیالت رفع موانع تولید با همکاری بانک ها در 
چند ماه گذشته تصویب شده است که نشانه ای از 
همکاری بانک های مرتبط برای رفع موانع و ایجاد 

کار و اشتغال است.
نقــش بیــان داشــت: اســتانداری اصفهــان نیــز با 
تشویق، حمایت و پشتیبانی از اختصاص تسهیالت 
از فعالیت های کارآفرینی در استان حمایت می کند. 
کید و تصریح  وی بر تقویت نقش کانون کارآفرینی تا
کرد: برگزاری رویدادهای کارآفرینی استان اصفهان 
می تواند بــه گســترش فرهنــگ کارآفرینــی در این 
منطقه کمک کند. به گزارش ایرنا، در این جلســه 
اعضــای کانــون کارآفرینــی بــه بیــان دغدغه هــا و 
نیازهای این بخش پرداختند و خواستار حمایت 

بیشتر مسووالن از این مجموعه شدند.

معاون امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: 
طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در راستای افزایش 
رونق اقتصادی و اشتغالزایی در استان، بعد از پنج 

سال باردیگر در دستور کار قرار گرفته است. 
امیررضــا نقــش در دومیــن جلســه منطقــه ویــژه 
کنون بیش از ۱۲  اقتصادی در شرق اصفهان افزود: ا
سال از طرح احداث منطقه ویژه اقتصادی در چهار 
نقطه استان می گذرد که بدالیلی از جمله نبود عزم 

عمومی، به اجرا درنیامده است.
وی با بیان اینکه احداث منطقه ویژه اقتصادی در 
چهار نقطه استان همچون شاهین شهر، شهرضا، 
شرق اصفهان و شمال کاشان مطرح شده است، 
گفت: با توجه به بحران آب و مشــکالت معیشتی، 
در زمان حاضر درصدد احداث هرچه ســریعتر این 

منطقه در شرق اصفهان هستیم.
معاون امور اقتصادی اســتانداری اصفهــان اعالم 
کنون دو جلسه برای راه اندازی هرچه سریعتر  کرد: تا
منطقه ویژه اقتصــادی با مجریان اصلــی از جمله 
بخش خصوصی و محیط زیســت گذاشــته شده 
اســت تا ضمن رفع موانع با ایجــاد هماهنگی بین 

دستگاهی، اجرای این طرح را شتاب بخشیم.
کنون زمینی به مساحت  وی با اشاره به اینکه هم ا

ســه هزار و ۲۰۰ هکتار برای منطقه ویــژه اقتصادی 
شرق اصفهان در نظر گرفته شده است که گام)فاز( 
نخســت آن در زمینی به مســاحت یک هــزار و ۶۰۰ 
هکتار اجرایی می شــود، گفت: برای اجرای هرچه 
ســریعتر این طرح الزم اســت هر فاز آن را در مراحل 
گانــه تعریــف کنیــم و به شــکل فیلدهــای ۱۵  جدا
هزار هکتــاری به اجــرا درآوریم. نقش ادامــه داد: در 
گام)فاز( نخست طرح، صنایعی باید مستقر شوند 
که به توسعه پایدار استان بینجامد که شناسایی این 

صنایع هم نیاز به بررسی بیشتر دارد.
وی گفت: بخش خصوصی بازوی اجرایی ماست 
که بــا هم افزایــی آن با بخــش دولتــی می توانیم به 
بســیاری از طرح های خود در اســتان جامه عمل 
بپوشــانیم. معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری اصفهان اظهار داشــت: از چهار مجوز 
صادر شــده برای ایجــاد منطقه ویژه اقتصــادی در 
اســتان، مجــوز منطقــه ویــژه اقتصــادی در شــرق 

اصفهان در اولویت بررسی قرار گرفته است.
با راه انــدازی منطقــه ویــژه اقتصــادی در اصفهان 
برای بالغ بر ســه هزار نیروی تحصیلکــرده و جوان، 
اشــتغال ایجاد می شــود. منطقه ویژه اقتصادی، 
منطقــه ای اســت کــه در آن قوانیــن کســب و کار و 
تجــارت با ســایر نقاط کشــور متفــاوت اســت. این 
مناطــق در داخــل مرزهــای کشــور واقــع شــده و 
هدف آنها افزایــش تراز تجــاری، اشــتغال، افزایش 

سرمایه گذاری، ایجاد شغل و مدیریت مؤثر است.
به منظــور تشــویق برپایــی کســب و کار در منطقه 
اقتصادی، سیاست های مالی تعریف می شود که 
معموال شــامل ســرمایه گذاری، مالیات، تجارت، 

سهمیه بندی و مقررات کاری و گمرکی است.

 یک فعال بازار سرمایه:

کرد با حرف درمانی نمی توان مشکل بورس را حل 

خبر

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: وضعیت تولید تخم 
غ در استان در جایگاه خوبی قرار گرفته و با  مر
تولید دو برابر بیشتر از مصرف، از لحاظ تولید 

غ مشکلی نداریم. فراوانی و عرضه تخم مر
پس از گذشــت یک ماه از رصــد میدانی بازار 
کــی از آرامش ایــن بازار  غ، خبرها حا تخم مر
می دهد و قیمت فروش در این بازار ثبات پیدا 
غ های  کرده اما تخلفــات در فروش تخــم مر
بســته بندی شــده همچنــان ادامــه دارد. 
بعضــی واحدهای تولیــدی و بســته بندی، 
تخم مرغ های بسته بندی را با قیمتی بیشتر 

از قیمت مصوب به فروش می رساند.
حسین ایراندوست با اشاره به علت اختالف 
غ فلــه و بســته بندی اظهار  قیمت تخم  مــر
غ در استان  داشــت: وضعیت تولید تخم مر
در جایگاه خوبی قرار گرفته و با تولید دو برابر 
بیشتر از مصرف از لحاظ تولید فراوانی و عرضه 
غ  غ مشکلی نداریم. قیمت تخم  مر تخم مر
درب مرغداری ۱8۳۰۰ تومان و قیمت شــانه 
۳۰ عــددی در مغازه ها بــرای مصرف کننده 

کثر ۴۳ هزار تومان است. حدا
وی با اشاره به گالیه شهروندان از گرانی تخم  
غ های  غ های بسته بندی افزود: تخم  مر مر
بسته بندی در بســته های ۴ تایی، ۶ تایی، 
۹، ۱۵، ۲۰ و ۲۴ و ۳۰ تایی وجود دارد، قیمت 
غ در بسته های ۴  قابل قبول هر عدد تخم مر
تا ۲۴ تایی نباید از ۱۹۰۰ تومان بیشتر شود و در 
صورت فروش باالتر از این قیمت در مغازه ای 

گرانفروشی محسوب می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان بیان کرد: بسته های ۳۰ تایی 
غ نیز در صورتی که با درب و به  صورت  تخم مر
کثــر ۵۱ هزار  شــیرینگ پک ارائه شــوند، حدا
تومان به فروش می رسد. قیمت هر تخم مرغ 
۱7۰۰ تومــان اســت و در صورت گرانفروشــی 

برخورد خواهد شد.
غ هــای  ایراندوســت تصریــح کــرد: تخــم  مر
بســته بندی از دیگــر اســتان ها بــه اصفهان 
ارسال می شــود و در طول ســالیان سال این 
موضوع وجود داشــته همچنیــن ۵۰ درصد 
غ هــای تولیــدی اســتان نیــز بــه  تخــم  مر
دیگــر اســتان های مجــاور صــادر می شــود و 
غ به این  محدودیــت جابه جایــی تخــم مــر

استان ها نداریم .
وی ادامــه داد: بــرای تنظیــم بــازار از ترکیــه 
غ داشــتیم کــه بــا قیمــت  واردات تخــم  مــر
پایین تر از مصوب تخم  مرغ های تولید داخل 

به فروش می سد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: جابه جایی 
غ از اســتان های دیگر به اســتان ما  تخم  مــر
نمی توانــد بهانــه ای بــرای و گرانفروشــی و 
عرضه باالتر از حد باشد و در صورتی که از سایر 
استان ها تخم  مرغ وارداتی به استان با قیمت 
مصوب به فروش برســد، ممانعتی نیست و 
گرنه هیچ بهانه افزایش قیمتی نسبت به تخم 

غ تولید داخل استان پذیرفته نیست. مر

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: سنددار شدن 
اراضــی کشــاورزی، محوری تریــن و اولویت 
نخست برنامه های وزارت جهاد کشاورزی 

در دولت سیزدهم است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد 
ساداتی نژاد در نشست با مدیران سازمان 
امــور اراضــی بــا بیان اینکــه محوری تریــن و 
اولویــت نخســت برنامه هــای وزارت جهاد 
کشاورزی در دولت سیزدهم، سنددار کردن 
اراضی کشــاورزی اســت، اظهار کرد: باید تا 
پایان دولت ســیزدهم بتوانیم تمام اراضی 

کشاورزی را سنددار کنیم.
وی بر اســتفاده از فناوری هــای نوین برای 
کید کــرد و گفت:  پایش اراضی کشــاورزی تا
با اســتفاده از ماهواره هــا و پهپادها، اراضی 
کشــاورزی قابــل پایــش و بررســی لحظه ای 

هستند.
کید کرد: در این مسیر باید از  ســاداتی نژاد تا
توان شرکت های دانش بنیان بهره ببریم و 
امور اراضی را در حوزه نظارت از نگاه سنتی 

خارج کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: به منظور 
تحقــق برنامــه وزارت جهــاد کشــاورزی در 
ســنددار شــدن اراضــی کشــاورزی تــا پایان 
دولــت ســیزدهم الزم اســت قــرارگاه صدور 
ســند اراضــی کشــاورزی بــا حضــور ســایر 

دستگاه های ذی ربط راه اندازی شود.

خبر سرانجام بندرخشک اصفهان چه خواهد شد؟
فــراوان  وعده هــای  وجــود  بــا 
مســئوالن، بــرای راه انــدازی بنــدر 
خشک اصفهان و تدوین آئین نامه 
جدید، در راســتای این پروژه مبنی بر تغییر نــام آن به 
دهکده لجستیک، هنوز در آغاز راه است و تغییری در 

شرایط راه اندازی این مرکز حاصل نشده است.
سال ۹۴ به صورت رسمی اعالم شــد که تا پایان سال، 
فاز نخست بندر خشک راه اندازی می شود و هر سال 
نیز وعده و وعیدهایی از ســوی وزیر راه و شهرسازی به 
متولیان اجرای بندر خشــک در اصفهان داده شــده 
کنــون کــه تقریبــا در ماه های پایانی ســال  اســت، اما ا
۱۴۰۰ قرارگرفته ایم هنوز مجوز راه اندازی طرح به حالت 

معلق است.
موضوع قابل تأمل آن است که تأخیر در اجرای چنین 
پــروژه ای در حالی صورت می گیــرد که پس از ســال ها 
پیگیری های انجام گرفته مدتی است که از تغییر نام این 
بندر به دهکده لجستیکی سخن به میان آمده است و 
البته شورای برنامه ریزی استان مصوبات الزم را انجام 
داده و دهکــده لجســتیک در منطقــه ســجزی مورد 
تصویب قرارگرفته و ابالغ شده است به طوری که مدت ها 
است آئین نامه جدیدی برای این پروژه تدوین شده و 
بر اساس آن بندر خشک به دهکده لجستیک، تبدیل 
می شود؛ اما با وجود تغییراتی که در محل و نام این بندر، 
وجود دارد نداشــتن مجوز، همچنان مشکلی اصلی 

است که رفع نشده است.
            به افتتاح دهکده لجستیک اصفهان در 

چند ماه آینده امیدوار باشیم؟
یکی از مشکالتی که صنعت لجستیک در کشور ما با آن 
روبه رو اســت، خأل قانونی در این زمینه است و فعاالن 
اقتصادی که می خواهند در این حوزه سرمایه گذاری 
کنند، از یک ســو با لزوم دریافت تعداد زیــادی مجوز از 
دستگاه های متعدد دولتی روبه رو هستند و از سوی 
دیگر از نظر دستگاه های خدماتی مانند سازمان امور 
مالیاتی، سازمان ثبت شــرکت ها و بیمه چیزی به نام 
لجستیک و شرکت لجســتیکی به رسمیت شناخته 
نمی شود و تنها شــرکت های انبارداری، حمل ونقلی 
یــا مــواردی از ایــن دســت از ســوی این ســازمان ها 
شناخته شده هستند. در صورتی که توسعه صنعت 
لجستیک، می تواند منجر به توسعه صادرات غیرنفتی 
و افزایــش درآمدهــای ارزی ناشــی از صــادرات و رونــق 
درآمد حاصل از ترانزیت در کشور شود که شایسته است 
دولت برای رفع خالءهای قانونی پیش روی توســعه 

شرکت های لجستیکی اقدامات الزم را انجام دهد.
در واقــع بــا توجــه بــه ویژگی های این صنعت بــود که 
کز لجستیک کشور به تصویب رسید  سند آمایش مرا
و توسط وزیر راه و شهرسازی وقت ابالغ شد. اصفهان 

دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه است و به لحاظ موقعیت 
خاص در مرکز و به عنوان چهارراه ترانزیت بار و مســافر 
کشور رتبه نخست حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را 

در کشور دارا است.
بر اساس این سند سه پهنه برای اصفهان در نظر گرفته 
شــده اســت که قرار شــد دهکده لجســتیک در شرق 
اصفهان، پارک لجســتیک کشــاورزی در شهرســتان 
نجف آباد و پارک لجســتیک تخصصی در شهرستان 
مبارکه واقع شــود و دهکده لجستیک جایگزین بندر 
خشک اصفهان و البته با همان کاربری تعریف شده 
کز لجستیک  بندر خشــک شــده اســت. چه بســا مرا
مانند بندر خشک موجب رونق بخشی به حمل ونقل 
کز، تمام امور  کاالها می شوند و در صورت وجود این مرا
مربوط به حمل ونقل کاال متمرکز و به شکل یکپارچه 

انجام می شود.
اما موضوع اصلی آن است به رغم آنکه سرمایه گذاران 
آمادگی الزم بــرای ســرمایه گذاری در این بنــدر را دارند 
به دلیل اختالفاتــی که بیــن راه آهن و ســرمایه گذاران 
به وجود آمده اســت، عمال تأســیس بندر خشــک در 
مراحل اولیه متوقف شــده اســت؛ موضوعی که اخیرا 
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان راه اندازی آن را در شرق منطقه مزیت رقابتی 
برای استان و محلی برای توســعه صادرات و واردات، 

عنوان می کند.
امیررضــا نقــش، سرپرســت معاونت هماهنگــی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان در این رابطه می گوید: 

راه اندازی این بندر کمک شــایانی به اشتغال زایی به 
ویژه در شرق اصفهان است.

به گفته این مســئول احداث دهکده لجستیک یا به 
تعبیری بندر خشک در استان در دولت های مختلف 
پیگیری شده اما به سرانجام نرسیده است با این وجود 

می توان به افتتاح آن در چند ماه آینده امیدوار بود.
وی تصریح می کند: بر همین اساس جلسه ای ترتیب 
دادیم تا تمام عوامل و ذی نفعان مرتبــط با این پروژه 
برای تبادل نظر گــرد هم بیایند که نتایــج خوبی نیز از 

آن به دست آمد.
کید می کند: بــا هماهنگی تمام  این مقام مســئول تا
دستگاه های اجرایی و شرکت سرمایه گذار، این دهکده 
لجستیک به سرانجام خواهد رسید و با توجه به خط 
ریلی موجود در منطقه می توان شاهد توسعه بیشتر 

صادرات استان بود.
            هنوز مجوزی صادر نشده است

بهرام صمیمی مدیرعامل شرکت کاروان بندر خشک 
کید بــر عدم تغییر در شــرایط دریافت  اصفهان نیز با تا
مجــوز بنــدر خشــک می گوید: بــا وجــود آنکــه اهلیت 
شرکت سرمایه گذار گرفته شد، اما مجوز موافقت اصولی 

صادر نشد.
وی در رابطــه با تغییر نام بندر خشــک بیــان می کند: 
سال ۹7 از طرف وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفته 
کز لجستیک جایگزین بندر خشک  شد آئین نامه مرا
شود که بندر خشک در حقیقت در دل همان دهکده 

لجستیک تعریف می شود.

این مسئول تصریح می کند: در صورتی اهلیت شرکت 
سرمایه گذار تأیید نهایی می شد که افزایش سرمایه ای 
به وجــود می آمد و شــرکت ســرمایه گذار ســرمایه یک 
میلیارد و هشــتصد هزار تومانی را بیش از هزار میلیارد 
ریال دیگر افزایش داد و نام شرکت که به نام بندر خشک 
کاروان بود به شرکت بین المللی لجستیک راه ابریشم 

تغییر پیدا کرد.
صمیمی ادامه می دهد: با وجود آن که استان اصفهان، 
استانی پیشتاز بوده است اما متأسفانه با موانعی مواجه 
گر زودتر موانع برطرف شده بود امروزه شاهد  شده که ا

بهره برداری بندر خشک کاروان اصفهان بودیم.
صمیمی تصریــح می کنــد: در حــال حاضــر راه آهــن 
جمهوری اسالمی که به عنوان سازمان مسئول، نقش 
نمایندگی دولت را به عنوان مسئول برنامه ریزی و صدور 
کز لجســتیک در پهنه  مجوز )احداث بهره برداری مرا
مصوب( ستاد، دارد از آئین نامه مربوطه برداشت خاص 
و تفسیر دیگری به عنوان متولی را دارد و معتقد است که 
زمین به تملک آن سازمان درآید و بهره برداری مورد به 

گذار شود. مورد وا
وی می افزایــد: بــا بررســی های به عمــل آمــده در 
اســتان های خراســان رضوی، یزد و مرکزی، موضوع 
بندر خشک فعال شده و زمین اختصاص یافته از امور 
گذارشــده  اراضی به خود شــرکت های ســرمایه گذار وا
است و راه آهن تکلیف نظارت را بر عهده دارد، در غیر این 
گر مالکیت این پروژه با دستگاه دولتی راه آهن  صورت ا

باشد این اقدام غیرممکن خواهد شد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت:ســاالنه حدود 8۰ هزار تن در این استان تولید 
می شود و حدود ۶۰ هزار تن آن درجه یک و صادراتی 

است و مابقی در بازارهای داخلی مصرف می شود.
احمدرضــا رئیســی زاده در گفت وگــو با ایرنــا افــزود :حــدود ۵8۰ هکتــار 
از گلخانه های اســتان معادل ۲۵ درصد آن به کاشــت فلفــل دلمه ای 

اختصاص دارد.
وی ادامه داد: مقدار زیادی از فلفل دلمه ای کشــور در اصفهان تولید و 
در این استان سورت و بسته بندی و صادر می شود و استان های هم جوار 
ازجمله یزد، فارس، کرمان، هرمزگان و مرکزی و تهران دیگر محصوالت را 

تولید می کنند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهار داشت: به طور 
متوسط روزانه ۳۰۰ تن محصول فلفل دلمه ای  صادر می شود که حدود 
۲۰۰ تن از این محصوالت تولید اســتان اصفهــان و ۱۰۰ تــن آن مربوط به 

استان های دیگر بوده است.
کنون بر روی صادرات فلفل  وی اضافه کرد: مرز روسیه از ۴۰ روز گذشته تا
دلمه ای از اســتان اصفهان بسته شــده اســت و این محصول از طریق 
چهار مرز دیگــر با انجــام آزمایش های الزم به کشــورهای حوزه اوراســیا 

صادر می شود.
رئیســی زاده خاطرنشــان کرد: ۴۰7 کانتینر در بیش از یک ماه گذشته 
با مجموع ۶ هــزار و ۴۱۲ تــن فلفل دلمــه ای با دریافت گواهی ســالمت 
رسمی دولت و با تائید ســازمان حفظ نباتات به سایر کشورهای حوزه 
اوراسیا صادرشــده و با یک ســوم قیمت گذشته صادرشــده که به طور 

مجدد این محصول به روسیه برگشته است.
وی بیان کرد: پیش ازاین فلفل دلمه ای به طور متوسط باقیمت هر کیلو 
۳۰ هزار تومان از تولیدکننده برای صادرات خریداری می شد اما در زمان 
حاضر این محصول باقیمت هشت تا ۱۲ هزار تومان خریداری می شود 

درصورتی که هزینه تولید آن بین ۱۲ تا ۱7 هزار تومان است.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان افزود: مقررشده 
کــه هیاتــی از روســیه از گلخانه هــای اصفهــان دیــدن کنــد و برای ایــن 
منظورفهرست گلخانه ها و اقدامات عملیاتی انجام شده در این گلخانه ها 

به آن ها ارائه شده است.
به گفته وی، ازنظر فنی و اجرایی، دفاتر کنترل سالمت محصول و لیست 

آزمایش ها، آمادگی کامل در استان وجود دارد. 
رئیســی زاده گفت: جلســه های مشــترکی برای پیگیری امــور در ۴۰ روز 
گذشــته برگزارشــده و اطالع رســانی الزم توســط فرمانداری هــای تمام 

شهرستان ها به تشکل ها شده که کنترل تولید از مبدأ را لحاظ کنند.
کسیدان و  وی اظهار داشــت: فلفل دلمه ای منبع بســیار خوب آنتی ا
ویتامین "ث" و " آ " است که شایسته است پزشکان و متخصصان تغذیه 
مصرف این محصول را به مردم توصیه کنند تا مصرف ســرانه فلفل در 
کشور افزایش پیدا کند البته الزم است اطالع رسانی الزم در این خصوص 

از طریق رسانه ها انجام شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان بیان کرد: در زمان 
حاضر سطح گلخانه های استان اصفهان  ۲ هزار و ۲7۵ هکتار است  که 
۹۱.7 درصد آن به کاشت محصوالت سبزی و صیفی اختصاص دارد و 
حدود 8.۳ درصد این گلخانه ها به کاشت گل و گیاهان زینتی اختصاص 

دارد که پنج هزار و ۲8۰ واحد تولیدی را شامل می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به سیاســت های دولت در راســتای حمایت از 
واحدهای گلخانــه ای، صرفه جویی در مصــرف آب، افزایــش تولید در 
ســطح، اشــتغال دائمی و ارزآور و صادرات محور بودن آن، روند توســعه 
گلخانه های اســتان اصفهان از ۲۰ ســال گذشته ســیر صعودی داشته  

است.  
هم اینــک  ۱8۵ هزار نفــر در بخش کشــاورزی اســتان  اصفهان فعالیت 
می کنند و ۱۱ درصد از اشتغال و هفت درصد از تولید ناخالص ملی استان 

به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

پس از دستور رییس جمهوری بر آسان سازی پرداخت 
تســهیالت به آحاد جامعــه، در گام نخســت شــاغالن، 
بازنشستگان،   مستمری بگیران دستگاه های اجرایی و 
شرکت های بخش خصوصی می توانند تنها با نامه کسر از حقوق و چک یا 

سفته وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند.
بهبود معیشت و رفاه مردم مهمترین دغدغه دولت سیزدهم بوده است و 
رییس جمهوری بارها در جلسه با تیم اقتصادی و اخیرا در نشست با مدیران 

کید داشتند. عامل بانک ها بر تسهیل شرایط اخذ وام تا
برهمین اساس وزیر اقتصاد نیز هفته گذشته در برنامه تلویزیونی با اشاره به 
قاعده سختگیرانه پرداخت وام در سال های گذشته اعالم کرد که به زودی 

گام های نخست برای بهبود شرایط برداشته می شود.
براین اساس معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد امروز درخصوص جزئیات پرداخت 
وام خرد بدون ضامن گفت: در مرحله اول شرایط اخذ وام خرد برای شاغالن، بازنشستگان، مستمری بگیران 
دســتگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها شــرکت های دولتی، شــاغالن و بازنشستگان نهادهای 
عمومی غیردولتی، شرکت های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات بانک های ذیربط حقوق دریافت می کنند و 

رتبه اعتباری A، B و یا C دارند می توانند نسبت به اخذ وام اقدام کنند.
عباس حسینی افزود: از روز یکشنبه بخشنامه های مربوطه توسط بانک های عامل ابالغ شد و براین اساس 

چندین بانک اقدامات الزم در این رابطه را انجام دادند.
وی اظهارداشت: متقاضیان می توانند برای وام های  ۵۰میلیون تومانی می توانند بدون ضامن و تنها با نامه 
کسر از حقوق و برای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان عالوه بر نامه کسر از حقوق، باید یک سفته یا چک برای دریافت وام 

به بانک ها مراجعه کنند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: همچنین 
برای ســایر کارکنان بخش های خصوصی کوچک که جزو مشــموالن اول 
نیســتند اما در بانک دریافت کننده حقوق خــود دارای رتبه اعتبــاری A و 
B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از 

حقوق و یا سفته و چک، تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام بگیرند.
کید کرد: البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان،  وی تا

نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.
حسینی با اشاره به بخشنامه ابالغی بانک ها در تسهیل پرداخت وام، گفت: 
کید شده است که چنانچه بانک های عامل، بتوانند  در بخشنامه ابالغی تأ
شرایط سهلی نیز برای مشتریان خود فراهم کنند نیز استقبال می کنیم و 

موارد این چنینی  مورد قبول و صیانت ما نیز خواهد بود.  
معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات 
اجتماعی کشور نیز، بر اساس نظام رتبه بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی مابین وزارت اقتصاد و بانک 

مرکزی، به سرعت فراهم شود.
وی درخصوص رتبه بندی افراد در بانک ها گفت: نحوه ارزیابی و رتبه بندی افراد بر مبنای اعتبار آنها در بانکی 
که از آن حقوق دریافت می کنند؛ از میزان حقوق آنها گرفته تا اقســاط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اســاس 

شاخص های جهانی عنوان کرد
 C و A، B  حسینی بیان کرد: بخش زیادی از همکاران و مستمری بگیران ما در دستگاه های اجرایی در رتبه های

قرار دارند و می توانند به راحتی از تسهیالت استفاده کنند.

ساالنه ۸۰ هزار تن فلفل دلمه ای در استان اصفهان تولید می شود

کارکنان و بازنشستگان گام نخست پرداخت وام بدون ضامن برای 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان :

حوزه کارآفرینی در اصفهان نیازمند نگاه خیراندیشانه است

بعد از پنج سال باردیگر در دستور کار قرار گرفته است:

طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در اصفهان 

هیچ بهانه ای 
برای افزایش قیمت  

غ پذیرفته نیست تخم مر

صدور سند اراضی کشاورزی
 اولویت نخست 

وزارت جهاد کشاورزی است

خبر

خبر

خبر
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کارشناس جهادکشاورزی: 

خسارت نشست آبخوان ها در دشت های اصفهان، 
جبران  ناپذیر است

ک سازمان جهاد  کارشناس آب و خا
کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: 
خسارت ناشی از نشست آبخوان ها 
گر تعادل  در دشت های استان، جبران  ناپذیر است و ا
بخشــی بــه آب هــای زیرزمینــی انجــام نشــود همین 

ظرفیت باقی مانده نیز از بین می رود.
مجیــد حصیری افــزود: بــا اســتفاده بیــش از ظرفیت 
مجــاز برداشــت از ســفره های آب زیرزمینــی، ســطح 
تراز این منابع کاهش یافته و در نتیجه بافت متخلخل 
آبخوان هــا کــه آب را در خود نگاه مــی دارد بــر روی هم 
فشرده می شود و قابلیت نگهداری آب را برای همیشه 

از دست می دهد.
وی با هشدار در باره غیرقابل جبران بودن این خسارت 
افزود: با توجه به سرعت نشست آبخوان های کشور و 
گر بارشی هم در سال های آینده داشته  استان، حتی ا
باشیم، این امر به سیل و ویرانی می انجامد چرا که دیگر 

ظرفیت ذخیره آبی در زیر زمین وجود ندارد.
حصیری ادامــه داد: نشســت آبخوان ها و بدنبــال آن 
فرونشست زمین، بتدریج نابودی کشاورزی و سازه ها از 
جمله راه آهن، جاده ها، خطوط انتقال برق، نیروگاه ها، 

سدها و منازل مسکونی را بدنبال خواهد داشت.
گر کشــور را به  کارشناس ارشــد آبیاری زهکشی افزود: ا
یک خانواده با بودجه محدود که در یک منزل زندگی 
می کنند تشبیه کنیم؛ با اینکه همه اعضا نیازهایی دارند 
گر خبر برسد که شــالوده خانه رو به ویرانی است و  اما ا
بزودی کل ساختمان ویران می شود همه فقط روی 
هزینه تعمیر شالوده خانه متمرکز می شوند؛ این بطور 
دقیق اتفاقی اســت که برای آبخوان های کشــور روی 
داده است بنابراین باید تمام دغدغه مسووالن تعادل 

بخشی به آب های زیرزمینی باشد.
            چاه های آب غیرمجاز، بزرگترین تهدید برای 

آبخوان ها
این کارشناس با بیان اینکه اقدامات انجام شده در این 
زمینه کافی نیســت، افزود: چاه هــای آب غیرمجاز در 

استان بزرگترین تهدید برای حیات آبخوان هاست.
وی تصریــح کــرد: وزارت نیــرو موظف به شناســایی و 

مسدود کردن چاه های غیرمجاز است اما این مساله 
همچنان مشاهده می شود.

حصیــری ادامــه داد: همــه وظایــف محــول شــده به 
ک، بطور  وزارت جهــاد کشــاورزی و مدیریت آب و خــا
ذاتی در راستای تعادل بخشی به آب های زیر زمینی، 
افزایش راندمان آبیاری، کاهش مصرف آب و بهره وری 

تولید است.
وی افزود: نکته مهم این است که با انجام طرح های 
ک، راندمان آبیاری باال می رود به این معنا که  آب و خا
درواقع نتیجه باید کاهش برداشت از آب های زیرزمینی 
باشد اما در بیشتر موارد بدنبال نبود کنتور حجمی در 
چاه های کشاورزی یا نبود مشوق الزم برای کشاورزان، 
سطح کشت بیشتر می شود که اثر معکوسی در حفاظت 

از آب های زیرزمینی دارد.
کارشناس ارشد آبیاری و زهکشــی تصریح کرد: در این 
موارد برای حفظ و پایداری آبخوان ها به نظر می رسد که 
حتی بازگشت به روش های سنتی آبیاری ضروریست.

گر بارانی در کشور تبدیل به سیل  حصیری ادامه داد: ا
شــود، نشــان می دهــد اقدامــات وزارت نیــرو و جهــاد 

کشــاورزی برای عملیات آبخیــزداری و آبخــوان داری 
کافی نبوده است.

            ضرورت محدو شدن استفاده از منابع آب 
ک سازمان جهاد کشاورزی استان  کارشناس آب و خا
اصفهــان افــزود: با توجــه به بحــران بســیار شــدید در 
آبخوان های کشــور، نظر بســیاری از متخصصان این 
است که در این شرایط، استفاده از منابع آب زیرزمینی 

استان باید بشدت محدود شود.
وی افزود: راهکار دیگر این است که با واردات محصوالت 
کشاورزی و نکاشت آنها، در حقیقت آب مجازی به کشور 
وارد شــود و این کار تا زمان به تعادل رسیدن آب های 

زیرزمینی ادامه یابد. 
این کارشــناس گفت: همچنین بــرای کاهش میزان 
بهره بــرداری از چاه هــای کشــاورزی بایــد معیشــت 

جایگزین برای کشاورزان تعیین شود.
 وی، کمبود اعتبار را دلیل چالش های این حوزه و نبود 
ســرعت قابل انتظار برای تعادل بخشــی بــه آب های 

زیرزمینی دانست.
حصیری افزود: الزم است وزارت جهاد کشاورزی برای 

تعادل بخشــی به آبهای زیرزمینی و تامین معیشــت 
جایگزین برای کشاورزان، بودجه کافی داشته باشد.

به گفته این کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی؛ تعادل 
بخشی به آب های زیر زمینی کشور باید هرچه سریعتر 

در اولویت برنامه های مسووالن مرتبط قرار بگیرد.
بر اســاس مطالعــات انجام شــده، میزان افت ســطح 
آبخوان ها در دشت های استان اصفهان،ساالنه افزون 

بر۳7 سانتیمتر تا یک متر اعالم  شده است.
کنون شــرایط  ۲7 دشت از ۳۵ دشــت تاالبی استان،  ا
از نظر افت ســطح آبخوان های زیرزمینــی، ممنوعه و 

بحرانی است.
زاینــده رود بــه طــول افــزون بــر ۴۰۰ کیلومتــر بزرگترین 
رودخانه منطقه مرکزی ایران در دهه های اخیر به یک 
رودخانه با جریان دوره ای تبدیل و در پایین دست با 

خشکی مواجه شده است.
کمبــود بارش هــا در سرشــاخه های زاینــده رود بطــور 
محسوس احساس می شود به گونه ای که کاهش ۴۰ 
درصدی بارندگی ها در این مناطق سبب کمبود منابع 

آبی سطحی و زیرسطحی شده است.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اسالمی گفت: بازار اصفهان وضعیت بسیار نگران 
کننده و مستعد وقوع حوادث و آتش سوزی بسیار 

بزرگی نظیر پالسکو را دارد.
امیرحســین بانکی پــور فــرد بــا بیان اینکه هفته 
گذشته سالگرد وقوع فاجعه ساختمان پالسکو 
گواری در  تهران بود افزود: در صورت وقوع اتفاق نا
قسمتی از بازار اصفهان، هیچگونه راه عبور و مرور 
بــرای نیروهای امــدادی وجود نــدارد که ممکن 

است خسارت های بزرگی به شهر وارد کند.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی اظهار داشــت: در چند دهه گذشــته تا 
کنون چنین فاجعه ای در استان اتفاق نیفتاده 
اســت اما باید پیشــگیری کنیــم و پیــش از وقوع 

فاجعه راه های پیشگیری از آن را پیدا کنیم.
وی اضافه کرد: فرونشست در اصفهان زمینه وقوع 
حوادث بسیاری را از جمله در خطوط زیر زمینی 

شهر ایجاد می کند.
بانکی پور فرد با بیان اینکه بطور قطع دشــمنان 
از این زمینه های آسیب زا در استان اصفهان اطالع 

دارند خاطرنشان کرد: وجود دشمنانی که بویژه 
در سال های اخیر و برای سال آینده برنامه ریزی 
کردند ما را نگران می کند که می تواند مشکالتی را 

برای ما بوجود آورد.
وی بیان کرد: بستر وقوع زمینه های نابسامانی  
فراهم است و دشمنان در این نابسامانی ها دست 

به اقداماتی مخربی می زنند.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی گفت: نیــاز اســت که ایــن موضــوع در 
دستور کار اتاق بازرگانی اصفهان قرار گیرد و توسط 
کمیته ای بررسی شود و پیش بینی های الزم در 

خصوص اصناف و کارخانه ها پیش بینی شود.
کیــد کرد: احتمــال وقوع حادثه ای شــبیه  وی تا
انفجاری که سال گذشته در بیروت لبنان اتفاق 
افتاد در انبارهایی در پنج تا ۶ نقطه اصفهان وجود 
دارد که بی توجهی زیادی نسبت به آنها می شود 
و این موضوع از جمله مواردی است که می تواند 

مشکالتی را برای همه مردم ایجاد کند.
بانکــی پــور فــرد افــزود: پیشــنهاد می دهیــم که 
کمیته ای بررسی این موارد را در دستور کار خود قرار 
دهد و تا ۲ سه ماه آینده در این زمینه تصمیمات 

خوبی گرفته شود.
بازار تاریخی اصفهان که قدمت آن به دوره صفویه 
باز می گردد از ضریب ایمنی کافی برخوردار نیست 
و بر اساس برخی برآوردها افزون بر هشت هزار و ۵۰۰ 
واحد صنفی فعال در این بازار با خطر آتش سوزی و 

سایر حوادث روبرو هستند.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
امروز شاهد بی انضباطی اجتماعی و ترافیکی در 
شــهر هســتیم که زیبنده مردم و جامعه نیســت 
در این راستا شناخت کوتاهی ها، کم کاری  و ترک 
فعل های دســتگاه های مســئول در این حــوزه و 

برطرف کردن این مشکالت امری الزم است.
میان دســتور  نطــق  در  قربانــی  ابوالفضــل 
بیست وهفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشــاره به مشــکالت ترافیکی در شــهر 
اظهار کرد: یکی از نمودهای بارز در توسعه یافتگی 
کشورها، رفتارهای فرهنگی به خصوص رفتارهای 

ترافیکی است.
وی افــزود: امروز شــاهد بی انضباطی اجتماعی و 
ترافیکی در شهر هستیم که زیبنده مردم و جامعه 
نیست در این راستا شناخت کوتاهی ها، کم کاری 
و ترک فعل های دستگاه های مسئول در این حوزه 

و برطرف کردن این مشکالت امری الزم است.
نایــب رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان در 
تشریح علل این مشــکالت، تصریح کرد: فقدان 
زیرساخت ها در شهرسازی و بی توجهی به مقوله 
کاربری زمین، ازجمله این علت ها اســت که این 
موضوع با مباحث اقتصــادی و ارزش افــزوده گره 
خورده و بســیاری از زمین ها بــا بی توجهی تغییر 
کاربــری یافتــه و شــهر و مدیریــت شــهری را دچار 

مشکل می کند.
وی با بیان اینکه مصرف بی رویه ســوخت انرژی 
در حوزه حمــل و نقل از دیگــر عوامل ایــن رخداد 
اســت، خاطرنشــان کــرد: نبــود الگوی مناســب 
بــرای جابه جایــی، مشــکالت در ســاختارهای 
ســخت افزاری و نرم افــزاری و نبــود هماهنگــی 
در تصمیم گیری هــای حــوزه حمــل و نقــل در 
کالن شــهرها، ســبب این بی انضباطــی ترافیکی 

شده است.
قربانی با بیان اینکه نبــود هماهنگی بین پلیس 
راهــور و مدیریــت شــهری، این روزهــا بــه شــدت 
خود را نشــان می دهد، گفت: امروز می بینیم که 
پلیس راهور کار دیگری می کند و مدیریت شهری 
گــر برای ایــن موضوع  درخواســت دیگــری دارد؛ ا
چاره اندیشی نشود در آینده به ویژه روزهای نزدیک 
به آخر ســال و افزایش حجم تردد، گرفتاری های 

مردم دوچندان خواهد شد.
وی بــا بیان اینکــه حضــور کم رنــگ پلیــس در 
صحنه هــای ترافیکی بــه وضوح قابل مشــاهده 
اســت، افزود: پلیس راهور وظایفی برعهــده دارد 
که پیشــنهاد می کنم با حضور در یکی از جلسات 
علنی شورا مسائل خود را مطرح کنند تا مشکالتی 
را که در اجرای وظایف خود با آن رو به رو هستند، 

بررسی شود.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: گــره خــوردن مســائل سیاســی و مشــکالت 
اقتصــادی بــا مشــکالت انضباطــی و ترافیکــی از 
دیگر دالیلی است که عنوان می شود و هیچ گونه 

توجیهی ندارد.
وی بــا بیان اینکــه بارگذاری هــای بی مطالعــه در 
شــهر، وجــود نقــاط بحرانــی در حلقــه ترافیکی، 
مباحث جمعیتی، صنفی و تجاری و رهاشدگی این 
موضــوع در هســته مرکــزی شــهر از علــل دیگــر 
مشکالت ترافیکی است، ادامه داد: راسته بازاری 
در خیابان ها برای اصناف مختلف ایجاد شــده و 
وضعیت هر خیابان را تحــت تأثیر خود قــرار داده 

است که این وضعیت نباید ادامه پیدا کند.
قربانی با اشــاره به وجــود برخی نقــاط بحرانی در 
حلقه های ترافیکی شــهر به ویــژه بزرگراه شــهید 
چمران، گفت: هر هفته و هر ماه شاهد تصادفات 
منجر به فوت در این بزرگراه هستیم که در این راستا 

مشکل ترافیک این بزرگراه قابل حل است.
وی با اشــاره به وضعیت شــهرک شهید کشوری 
گفت: متأســفانه نقاط بحرانی در پیرامون شــهر 
نیز ایجــاد شــده اســت کــه شــهرک کشــوری از 
جمله این نقاط بحرانی است؛ این منطقه توسط 
نهادی به سراســر ایران فروخته شــد، درحالی که 
خریداران نمی دانستند چه می خرند و آن هایی 
هم که ابتدا زمین ها را خریدند و سپس فروختند، 
نمی دانستند چه می فروشــند. این منطقه نه با 
اصول شهرســازی و نه با اصول پدافند غیرعامل 

سازگار است.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: استاندار و اداره کل راه و شهرسازی، مسئول 
گر در این  رسیدگی به وضعیت این شهرک هستند ا
منطقه اتفاقــی افتاد، همه مســئوالن و کســانی 
که این بال را سر اصفهان آوردند باید جواب گو باشند. 
قربانــی بــا بیان اینکــه در این بــاره نام هایــی برده 
می شود که کسی تا به حال آن ها را ندیده است؛ 
بنابراین پرسش ما این است که چرا شهر را به افراد 
مفت خور و دالل داده ایم، پیشــنهاد داد کمیته 
تحقیق و تفحص از این شــهرک تشکیل و به جد 

موضوع آن دنبال شود.

شــهردار فریدون شــهر گفت: با توجه به فرسودگی 
ک بــاالی کشــتارگاه دام فریدون شــهر،  و اســتهال
شهرداری آمادگی الزم برای حل مشکالت جاری این 
مجموعــه را بــا درنظرگرفتــن شــرایط اقتصــادی و 

مالحظات بهداشتی دارد.
ابراهیم باتوانی با اشــاره به وضعیت تنها کشتارگاه 
دام شهرستان فریدون شــهر، اظهار کرد: کشتارگاه 
ک باالیی  دام شهرستان دارای فرسودگی و استهال
است و شهرداری فریدون شهر از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ 
هزینه های زیادی بابت تعمیرات هزینه کرده است.

وی افزود: راه برون رفت از مشکالت کنونی کشتارگاه، 

هم اندیشی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات 
جــاری خواهــد بــود و نپرداختــن بهــای خدمــات 
مصوب توسط برخی از افراد خالف مقررات است و 
تا زمانی که تصمیم گیری و تصمیم سازی براساس 
اطالعــات ناقص انجام شــود، نتیجــه ای مطلوب 

حاصل نخواهد شد.
شهردار فریدون شهر گفت: شهرداری آمادگی الزم 
برای حل مشــکالت جــاری کشــتارگاه را بــا در نظر 
گرفتن شرایط اقتصادی و مالحظات بهداشتی دارد 
و در این راســتا گام برمی دارد؛ زیرا الزم است بهبود 

شرایط در حداقل زمان ممکن انجام شود.

نماینده مجلس:

بازار اصفهان مستعد وقوع حوادث 
و آتش سوزی های بزرگ است

نایب رئیس شورای شهر اصفهان:
بی انضباطی اجتماعی و ترافیکی در شهر زیبنده مردم نیست

حل مشکالت کشتارگاه با درنظرگرفتن مالحظات بهداشتی

رئیــس ســازمان ســیما، منظــر و فضای ســبز 
شــهرداری شاهین شــهر از خریــد دســتگاه 
چیپس چوب و تولیــد مالچ طبیعی چیپس 
چوب با اســتفاده از ضایعات حاصل از هرس 

سرشاخه های سالم درختان خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری 
شاهین شهر، علی عرب اظهار کرد: مهم ترین 
مزیت اســتفاده از چیپــس چوب بــا توجه به 
اهمیت موضــوع کمبــود منابع آبــی، کاهش 
مصرف آب اســت؛ زیرا چیپس چوب موجب 
مرطوب نگه داشتن بلندمدت خاک و کاهش 
تبخیر سطحی آن می شود و عایق حرارتی برای 
ریشــه درختان و گیاهان در تابســتان و عایق 
برودتی مقابــل ســرما و یخ زدگی در زمســتان 
اســت و بیــش از ۵۰ درصــد در مصــرف آب نیــز 

صرفه جویی دارد.
وی افزود: چیپس چوب پس از گذشت چند 
ماه تجزیه و حجم زیادی از مواد آلی و معدنی، 
ک می شــود که ایــن امر موجب  وارد بافت خا
ک شده و دیگر نیازی  احیا و بهبود کیفیت خا
به استفاده از کودهای مضر شیمیایی نیست.
رئیــس ســازمان ســیما، منظــر و فضای ســبز 
شــهرداری شاهین شهر خاطر نشــان کرد: در 
استفاده از مالچ طبیعی )چیپس چوب( نتایج 
بسیار مطلوب و قابل قبولی داشته ایم؛ از این رو 
ما را بر آن داشــت تا نسبت به تولید و استفاده 
از چیپــس چــوب در عرصه های فضای ســبز 

اقدام کنیم.

گفــت: بــا پیشــنهاد  شــهردار باغبــادران 
شهرداری و تصویب شــورای اسالمی شهر، 
تمام افرادی که اشتغال جدیدی را در شهر 
باغبادران ایجاد کنند به مدت ســه سال از 
پرداخت عوارض افتتاح و عوارض ســالیانه 

کسب و پیشه معاف خواهند بود.
حجت اهلل امینی باغبادرانــی  اظهار کرد: در 
فرآیند توسعه شهرهای جهان بخش تولید، 
توزیع و خدمــات نقش بســزایی را در ایجاد 
اشتغال و پویایی شهر داشته است، از این رو 
می تــوان چنیــن برداشــت کــرد که توســعه 
فعالیت اصناف و بازاریان یک شهر در رشد و 
توسعه همه جانبه و افزایش رضایت مندی 

شهروندان نقش اساسی ایفا می کند.
کلیــدی حمایــت از اصنــاف و  وی شــرط 
بازاریان را بهبود فضای اقتصادی و کســب 
و کار عنوان کــرد و افزود: فعاالن حــوزه بازار 
از طریق تقاضای شهروندان برای استفاده 
از تولیــدات، کاالهــا و خدمــات ارائــه شــده 
توســط آنان هدایت می شــوند و با توجه به 
افزایش تحوالت اقتصادی باید به مباحثی 
چون کار، کاال، پــول و ســرمایه نگاهی ویژه 
داشت و در این میان ایجاد نظامی یکپارچه 
بــرای مدیریــت و سیاســت گذاری در حوزه 
سیاســت های حمایتــی شــدیدا مــورد نیاز 

است.
شهردار باغبادران نوآوری را کلید موفقیت 
برای دستیابی به بهره وری باالتر، موقعیت 
رقابتــی مطلوب تــر و توســعه همه جانبــه 
شــهرها دانســت و تصریــح کــرد: چنان چه 
امــروز از ابزارهای کلیدی تأمین نیاز شــهر و 
شهروندان که دارای ماهیت ایجاد فرصت 
در بازار کار برخوردار هستند حمایت شود، 
قطعا برای رسیدن به اشتغال مولد و کارآمد 
در رشــته های شــغلی جدیــد موفــق عمــل 

خواهیم کرد.
وی ادامــه داد: شــهرداری باغبــادران 
تولیــد،  شــعار  بــه  مزیــن  کــه  ســالی  در 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها است، با هدف 
حمایت از سیاســت ایجاد اشــتغال جدید 
و بــر اســاس ضرورت هــای روز و نیازهــای 
شــهر باغبادران به مشــاغل و مهارت های 
نوظهــور در ایــن شــهر از افــراد دارای ایــده 

حمایت خواهد کرد.
امینی با اشــاره به جایگاه نــوآوری در ایجاد 
مشــاغل جدیــد، اضافــه کــرد: با پیشــنهاد 
شــهرداری باغبــادران و تصویــب شــورای 
کــه اشــتغال  اسالمی شــهر تمــام افــرادی 
جدیــدی را در شــهر باغبادران ایجــاد کنند 
و تحت شــمول پرداخــت عوارض کســب و 
پیشه باشند به مدت سه سال )سال های 
۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲( از پرداخــت عــوارض 
افتتــاح و عــوارض ســالیانه کســب و پیشــه 

معاف خواهند بود.
شهردار باغبادران تصریح کرد: این معافیت 
بــه مشــاغل تولیــدی، توزیعــی و خدماتــی 
اختصــاص خواهد داشــت که قبال در شــهر 
باغبــادران وجــود نداشــته اســت و شــغل 
جدیدی به شــمار می آید که شهروندان به 
آن نیاز داشته و بتواند پاسخ گوی نیاز شهر و 

شهروندان باشد.

خبر خبر

استان

خبر

رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
اعضای شورای دوره ششم، پیشنهادی مبنی بر ایجاد 
خانه خیرین را در اصفهان برای نخستین بار در کشور 
ارائه کرده اند، گفت: شورای شهر با تشکیل این خانه در نظر دارد خیران 
را از هر طیف و سلیقه ای، گرد هم جمع کند تا ترویج و تقویت اهداف و 

نیات خیر صورت گیرد.
محمد نورصالحی که همراه با دیگر اعضای شورای ششم شهر اصفهان 
هم زمان با سالروز خجسته میالد حضرت زهرا )س( در سرای صادقیه 
حضور یافت، ضمن تبریک روز مادر اظهار کرد: از کسانی که گام مثبتی 
در سرای سالمندان صادقیه برداشته اند، کمال تشکر را دارم. این یک 
صدقه جاریه اســت که همواره برکات آن تا ســالیان متمــادی جاری و 

ساری است.
وی با بیان اینکه طبق گزارشات واصله در حال حاضر ۲۵۰ مادر در این 
مجموعه حضور دارنــد، افزود: بســیار خرســندم که در شــهری زندگی 
می کنیم که افراد بلند همتی همچون »زنده یاد کریم پوستی« مؤسس 
مجموعه صادقیه زندگی می کنند و امید که در سایه این همت بلند، لطف 

خداوند شامل حال ما شود.
رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان تصریح کــرد: شــورای شــهر به 
نمایندگی از مردم اصفهان از هر گونه همراهی و مســاعدت به خیرین 

مضایقه نمی کند.
نورصالحی با بیان اینکه اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان در دوره 
ششــم پیشــنهادی مبنی بر ایجــاد خانــه خیریــن را در اصفهــان برای 
نخستین بار در کشــور ارائه کرده اند، گفت: شورای شهر با تشکیل این 
خانه در نظر دارد خیران را از هر طیف و ســلیقه ای گرد هم جمع کند تا 

ترویج و تقویت اهداف و نیات خیر صورت گیرد.
وی با بیان اینکه قصد داریم با یک هم افزایی از تجربیات و اقدامات خیران 
در طول سالیان گذشته بهره مند شویم، خاطرنشان کرد: در این راستا 
ک  باید نقاط ضعف نیز شناسایی و ایده هایی از سوی خیران به اشترا
گذاشته شود که در این صورت، می توانیم در زمینه هایی که نیاز است 
از ظرفیت خیران استفاده کنیم. رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: در راستای حفظ حرمت و نگه داری این سرمایه های شهر از هیچ 

کمک و تالشی دریغ نخواهیم کرد.

            قدمت ۴۶ ساله سرای سالمندان صادقیه
محمدصادق کتیرایی، مدیرعامل سرای صادقیه نیز در این دیدار اظهار 
کرد: سرای سالمندان صادقیه اصفهان در سال ۱۳۵۴ با هدف نگه داری 
از سالمندان تأسیس شد. این مؤسسه درحال حاضر در یک ساختمان 
سه طبقه با ۳۰ هزارمترمربع زمین و ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع در چهار طبقه 
احداث شد که دو طبقه از این مجموعه به نگه داری از بانوان و یک طبقه 

به آقایان اختصاص داده شده است.
وی تصریح کرد: سرای سالمندان صادقیه که پس از سرای سالمندان 
کهریزک تهــران، دومین آسایشــگاه بزرگ کشــور محســوب می شــود، 
درحال حاضر حدود ۴۰۰ نفر را در بخش سالمندان به صورت شبانه روزی 
پذیرا است و خدمات متنوعی از جمله کلینیک چشم پزشکی، گوش 
و حلق و بینی، فیزیوتراپی، بخش قلب و مشــاوره را به سالمندان ارائه 

می دهد.
مدیرعامل سرای صادقیه تصریح کرد: این مرکز براساس طرح توسعه 
خود در قطعــه زمینی به مســاحت ۱۰ هــزار مترمربــع اقدام بــه احداث 
واحدهای ساختمانی برای نگه داری سالمندان کرده که در بخش ویژه 
۶۹ سوئیت در چهار بلوک تحت عنوان شهرک ویالیی شهروندان ارشد 
انجام شــده؛ همچنین این مرکز دارای اتاق فیلم، حسینه و کتابخانه 

است.
وی خاطرنشان کرد: سالمندان در این مجموعه به سه گروه مستقل، 

نیمه مستقل و وابسته تقسیم شده است.

گــر  معــاون امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان گفــت: ا
شاخص آلودگی هوا از این میزان باالتر رود، شاید با تعطیلی 
مطلق اصفهان مواجه شــویم و متاســفانه فرمــان عدم 
مازوت سوزی از دست استانداری اصفهان خارج و به دست شورای امنیت 

به مازوت سوزی رسید.
مهران زینلیان در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت استفاده از مازوت در 
نیروگاه های اصفهان، اظهار کرد: با وجود مقاومت مدیریت استان و کارگروه 
اضطرار مقابله با آلودگی هوا، مشعل های مازوت سوز دو نیروگاه اصفهان باز 
شد. وی با بیان اینکه طی دو ماه اخیر با ارسال دو نامه به دادستان اصفهان 
خواستار رسیدگی و ورود ایشان به موضوع ســوخت مازوت در نیروگاه های 

اصفهان شده ام، گفت: البته دادستان اصفهان به دستور شورای امنیت ملی اجازه باز شدن پلمب مشغل های 
مازوت سوز نیروگاه های منتظری و اصفهان را داده است. معاون امور عمرانی استانداری اصفهان افزود: گالیه 
مدیریت استان این است که وقتی مصوبات چند سال گذشته مبنی بر استفاده از فیلتر در نیروگاه ها مطرح شد، 

چرا دو نیروگاه واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان این فیلترها را نصب نکردند.
کید کرد: نیروگاه ها یا  وی با بیان اینکه در حال حاضر مشعل های مازوت سوز دو نیروگاه بدون فیلتر کار می کنند، تأ
گر احتمال مازوت سوزی آنها وجود دارد، این انتظار  باید خطوط مازوت سوز خود را برای همیشه معدوم کنند و یا ا

می رود تا فلیترهای مقابله با انتشار آالیندگی مازوت را بر مشعل های خود نصب کنند.
نیروگاه های اصفهان نصب فیلتر را هزینه بر می دانند زینلیان تصریح کرد: در حال حاضر دو نیروگاه اصفهان و 

منتظری نه تنها این فیلترها را نصب نکرده اند، بلکه عنوان می کنند نصب آنها هزینه بر است.
کنون چه تعداد مشعل مازوت سوز در نیروگاه های اصفهان باز است، گفت: ابتدا تعداد ۱۲ مشعل  وی درباره اینکه ا

و بعد ۴8 مشعل اعالم شد، اما آمار دقیق مشعل ها را نیروگاه ها باید عنوان کنند.

مسئول کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان ادامه داد: زمانی که دو نیروگاه 
اصفهان از تهران مجوز استفاده از مازوت را دریافت کردند، عمال ارتباط و کنترل 
استانداری اصفهان بر روی دو نیروگاه واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان از 

دست رفت و آنها به طور مستقیم با تهران هماهنگ شده اند.
گرچه فرمان عدم استفاده از سوخت مازوت تا زمانی در دست  کید کرد: ا وی تأ
استانداری اصفهان بود، اما بعد از دستورالعمل شورای امنیت ملی این فرمان 

از دست استانداری خارج و به شورای امنیت داده شد.
با انباشت شدید آالینده ها مواجه هستیم

زینلیان گفت: در این خصوص دو نامه به وزیر نیرو، دادستان اصفهان و اداره 
کل محیط زیست نوشته ایم که ابتدا ترک فعل مدیران نیروگاه را بررسی کنند 
کنون انجام  و دوم اینکه وزیر نیرو توضیح دهد چرا این نیروگاه ها فیلتر نصب نکرده اند و این کارهایی بوده که تا

داده ایم، اما واقعیت این است متأسفانه دیگر کاری از دست ما برنمی آید.
کید بر اینکه به طور قطع با مازوت سوزی نیروگاه ها با انباشت شدید آالینده ها مواجه خواهیم بود. وی با تأ

معاون امــور عمرانی اســتانداری اصفهان بــا بیان اینکه کارگروه اضطــرار مقابله بــا آلودگی هوا اصفهــان برگزار و 
دستگاه های حاضر در آن در حال آماده باش هستند، اظهار کرد: امیدواریم اصفهان به شرایط تعطیلی نرسد و 
گر انباشت آالینده ها ادامه و وضعیت آلودگی هوای اصفهان بیشتر شود، به طور قطع بحث تعطیلی اصفهان و  ا

محدودیت بیشتر تردد را خواهیم داشت.
گر شاخص آلودگی هوا از این میزان باالتر رود، شاید با  وی گفت: تعطیلی ها بستگی به شدت آالینده ها دارد، اما ا
تعطیلی مطلق اصفهان مواجه شویم، البته این شرایط براساس دستورالعمل موجود اتفاق می افتد و مطابق 
شاخصه های موجود در جلسه تصمیم گیری می شود و وظیفه بررسی این موضوع به لحاط فنی بر عهده دانشگاه 

علوم پزشکی و اداره کل محیط زیست است.

رئیس شورای شهر اصفهان مطرح کرد: 

کشور ایجاد خانه خیران در اصفهان برای نخستین بار در 

فرمان مازوت سوزی از دست استانداری خارج شد:

احتمال تعطیلی مطلق اصفهان  

خبر

خبر

استفاده از مالچ طبیعی 
در فضای سبز شاهین شهر

حمایت ویژه شهرداری 
باغبادران از مشاغل جدید
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جامعه4 2۵ ژانویه    2۰22
ردپای مازوت در روزهای سیاه اصفهان:

آلودگی هزینه دارد، پای جان مردم درمیان است
پلمــب مشــعل های مــازوت ســوز 
نیروگاه شــهید منتظــری کــه در 8 
کیلومتــری اصفهان واقع شــده به 
رغم نگرانی ها شکســته شــد تــا در روزهای بــی هوای 
زمستان گوگرد و سرطان را بر تن آلوده ترین شهر ایران 

بنشاند.
مهر: زمزمه های شکستن پلمب مشعل های مازوت 
سوز نیروگاه شهید محمد منتظری که از ســال ۱۳۹۳ 
تا ۱۳۹۶ به مــرور با حکم قضائی خاموش شــده بود، از 
اواسط پاییز امســال به گوش می رسید. از سخنگوی 
شورای اسالمی شهر و مدیرکل محیط زیست اصفهان 
گرفته تا برخی نمایندگان مجلس همــه از تالش های 
پشت پرده برای شکستن پلمب مشعل های مازوت 

سوز نیروگاه های اصفهان خبر می دادند.
گرچه نگرانی ها درباره مصرف مــازوت )نفت کوره( در  ا
نیروگاه ها و صنایع کالنشــهرها از جمله اصفهان از دو 
کنون مطرح بود اما همواره مســئوالن  ســال پیش تا
اســتانی فــک پلمــب و مازوت ســوزی نیروگاه شــهید 

منتظری را تکذیب می کردند.
در حالــی کــه ســوخت مازوت ایران تــا دو ســال پیش 
و قبــل از اعمــال تحریم های جدیــد به طور عمــده به 
کشورهای آسیایی به ویژه امارات، چین و سنگاپور صادر 
می شد. مشکل اساسی اما زمانی بروز کرد که تحت تأثیر 
تحریم ها، صادرات نفت کوره کشور متوقف شد و هم 

کنون در صنایع داخلی استفاده می شود. ا
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی آذرماه سال جاری در مصاحبه ای با بیان اینکه 
»مردم را از مصرف سوخت مازوت در نیروگاه ها و صنایع 
گر زمانی که گاز کم داریم، مازوت  نترسانیم، گفت که ا
مصرف نکنیم ۲۵ درصد کشور در خاموشی فرو می رود.
گــر گرمــا می خواهیــم و می خواهیم  او بــا بیان اینکــه ا
زنده بمانیم باید آلودگی را نیــز مقداری تحمل کنیم، 
افــزود برای اینکــه وقتــی مــازوت اســتفاده می کنیــم، 
آلودگی ایجــاد نکنــد وزارت نفــت بایــد در مــدت زمان 
مشخص ناخالصی های نفت کوره را به زیر استاندارد 
برساند؛ مثال گوگرد از سه تا ۶ درصد باید به نیم درصد 
برســد و وزارت نیرو باید به نیروگاه ها دیکته کنــد که از 
فیلتر اســتفاده کنند ضمن اینکه باید مدیریت کنیم 
که مازوت در نیروگاه هایی که دور از مناطق مســکونی 

است، استفاده شود«.
با وجود این پلمب هشت مشعل از ۱۲ مشعل مازوت 
سوز نیروگاه شهید منتظری که بین دو شهر اصفهان 
و شاهین شهر در کنار پاالیشــگاه، پاالیش نفت جی و 
پتروشیمی قرار گرفته، هفته گذشــته برغم مخالفت 
مســئوالن و نمایندگان این اســتان با دســتور شورای 
عالی امنیت ملی برای مدت یک ماه شکسته شد و هم 
کنون ســه واحد این نیروگاه مــازوت مصرف می کند؛  ا
البته بدون فیلتراسیون خروجی نیروگاه که در هشت 

کیلومتری شمال شهر اصفهان جا خوش کرده است.
کنش به شکستن پلمب مشعل های مازوت سوز  در وا
نیروگاه شــهید منتظــری، عباس مقتدایــی نماینده 
مردم اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی در توئیتر 
خود نوشت که در جدال میان ما دوندگان حامی هوای 
سالم و حامیان مازوت برای تأمین برق کشور توسط 
نیروگاه های اصفهان، باالخره پس از ماه ها مقاومت، 
فعال مدیران بر ما غلبه کردند. به عشق مردم همچنان 
می دوم؛ اما سربسته بگویم آقای شمخانی این مروت 
نبود که نفــس مردم عزیز اصفهان به ســختی بیفتد. 

حنجره اصفهان بسته نمی ماند.
نفت کوره یا مازوت )Mazut( از هیدروکربن های نفتی 
و ارزان تریــن ماده ســوختنی اســت که غلظــت گوگرد 
بســیار باالیی دارد و غلظت گوگرد در ســوخت مازوت 
تولیدی ایران به حــدود ۳.۵ درصد می رســد. مازوت 
از گرانروی )پارامتری که میزان مقاومت آن را در مقابل 
جاری شدن نشان می دهد.( باالیی برخوردار است و به 
عنوان یکی از آخرین برش های نفتی در برج تقطیر از آن 
جدا می شود. این موضوع نشان از سنگینی باالی این 
ســوخت می دهد و هر چه سوخت ســنگین تر باشد، 

آالینده بیشــتری وارد هوا می کنــد. مازوت، حــرارت و 
انرژی گرمایی باالیی ایجاد می کند. این ویژگی سبب 
می شود این سوخت در نیروگاه ها و صنایع محبوبیت 

باالیی داشته باشد.
            مازوت می سوزاند و می سازد

اما ایــن مــاده نفتی برغــم محبوبیــت بــرای صنایع با 
ســوختنش محیــط  زیســتمان را می ســوزاند و گوگرد 
و ســرطان را بــر تــن آلوده تریــن شــهر ایران، اصفهــان 
می نشــاند. در این پیوند محمدمهدی امین معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان می گوید: ســوخت مازوت نسبت به 
بنزین و گازوئیــل گوگــرد باالیــی دارد، حدود ۲ تا ســه 
درصد؛ از این رو بیشترین آلودگی ناشی از احتراق مازوت 
کســید گوگــرد )SO۲(، تری  کســیدهای گوگرد، دی ا ا
کسید گوگرد، سایر ترکیبات گوگرد و ذرات معلق است  ا
کسید نیتروژن نیز  و در کنار این ها گازهای ازون و دی ا

متصاعد می شود.
او با اشــاره به اینکــه هیدروکربن هــا نیز در اثر ســوختن 
مــازوت آزاد می شــود، می افزاید: این ترکیبات حاصل 
از ســوخت مازوت عوارض زیست محیطی و سالمتی 
کسیدهای گوگرد بر کاهش کارایی دستگاه  دارد؛ وجود ا
تنفسی، تنگی نفس، ســرفه شدید، ســوزش چشم، 
عوارض قلبی و عروقی و تنفســی، تنگ شدن مجاری 
تنفســی و نیز بروز بیمــاری آســم، تولــد زودرس و مرگ 

زودرس اثر دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز 
بهداشت استان اصفهان خاطرنشان می کند: سوختن 
مازوت بســته به مقــدار هیدروکربنــی کــه آزاد می کند 
کتورهای انواع  ممکن است بر سایر بیماری ها مانند فا
سرطان نیز تأثیر بگذارد. اشباع شدن کالنشهر اصفهان 
از صنایع، ســالمت مردم را با خطر جدی مواجه کرده 
است؛ بر پایه آماری که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
به تازگی اعــالم کــرده ۱۲.۵ درصد مــرگ و میرها در این 
کالنشهر در سال ۹8 منتسب به آلودگی هوا بوده و ابتالء 

به انواع سرطان ها با شیب مالیم رو به افزایش است.
امین در پاســخ بــه علــل و چرایی رونــد افزایشــی انواع 
گیر  سرطان در اصفهان می گوید: بروز بیماری های غیر وا
مثل سرطان و برخی بیماری ها مانند دیابت به همه 
گروه های آالینده زیست محیطی مربوط می شود که 

یکی از آنها آلودگی هواست.
او با اشاره به آمار روند رو به رشد سرطان ها در اصفهان 
می افزاید: این استان در ســال های مختلف در ردیف 
ســوم، دوم و چهارم ابتالء به انواع سرطان ها در کشور 
بوده که عوامل خطر متفاوتی دارند و یکی از عوامل خطر 
که در دنیا نیز ثابت شده آالینده های زیست محیطی و 

آلودگی هوا است.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با 

بیان اینکه خروجی هــای خودروها که حــاوی بنزن و 
هیدروکربن های آروماتیک اســت بیشــتر عامل خطر 
سرطان است، اضافه می کند: اما مازوت نیز مستقیم 
و غیرمستقیم تأثیرگذار است. این بخشی از اثرگذاری 
گیر  آلودگی هــوا در بــروز و افزایــش بیماری های غیــر وا
است درحالی که سایر آالینده ها از جمله پسماندهای 
صنعتی یا پساب های آلوده و دیگر آالینده های موجود 

گیر نقش دارند. نیز بر افزایش بیماری های غیر وا
            افزایش 2 برابری مرگ ومیرهای منتسب به 

آلودگی هوا در اصفهان در 2 سال اخیر
امین با اشاره به اینکه مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا 
در شــهر اصفهان در رده سنی ۳۰ ســال به باال در سال 
۱۳۹7، ۶8۳ نفر بود، می گوید: در سال ۱۳۹8، یک هزار 
و ۳۳ نفــر و در ســال ۱۳۹۹، یک هــزار و ۲۹۱ نفر در شــهر 
اصفهان به دلیل آلودگی هوا جان باختند که در این آمار، 

بیماری کرونا نیست.
رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه آمار 
مرگ و میر منتســب به آلودگی هوا در شــهر اصفهان از 
سال ۱۳۹7 تا ۱۳۹۹ دو برابر شده، می افزاید: این آماری 
است که از همه بیمارســتان های این شهر استخراج 
شــده اســت. او با تفکیــک علــل مرگ های منتســب 
به آلودگــی هــوا در ســال ۱۳۹۹، اضافه می کنــد: از یک 
هــزار و ۲۹۱ مرگ در ســال گذشــته، ۲8 درصد ناشــی از 
بیماری های تنفسی، ۲۶ درصد ناشی از سرطان ریه، 
۲۹ درصد سکته قلبی و ۲8.۵ ناشی مرگ مغزی بوده 
که این ها به ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون منتسب 
شــده اســت زیرا این ذرات خطرات تا اعمــاق ریه نفوذ 

می کند و وارد جریان خون می شود.
امین با بیان اینکه متوسط غلظت ذرات معلق در هوای 
اصفهان در ۱۳۹7، ۲7 میکروگرم بر مترمکعب، در سال 
۱۳۹8، ۳۲ میکروگــرم بــر متــر مکعب و ســال گذشــته 
۳۶ میکروگرم بر متر مکعب بوده اســت، خاطرنشــان 
کیست که هر چه زمان می گذرد و  می کند: این آمار حا
سال به سال به جای اینکه برنامه کاهش تولید آالیندگی 
ک را داشته باشیم، برعکس  و روند رو به رشد روزهای پا
مقدار آالینده ها زیاد شده و متناســب با آن مرگ و میر 
افزایــش یافته اســت که این جــدا از آمــار بیماری های 
است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس 
مرکز بهداشت اســتان اصفهان اظهارمی کند: به طور 
متوسط روند هفت- هشت سال گذشته در اصفهان 
نشــان می دهد که هر ســاله ۵۰۰ مورد جدیــد ابتالء به 

سرطان به آمار قبلی بیماران اضافه می شود.
            آلودگی هزینه دارد، پای جان مردم درمیان 

است
او تصریــح می کند: اینکــه فــوالد مبارکــه، ذوب آهن یا 
نیروگاه برای فیلتراســیون و اصالح فرآیند تولید خود، 
شرایط تحریم ها مثال می زنند، به نظر می رسد که بهانه 

است از سوی دیگر به طور مرسوم هر صنعتی که بیش از 
هفت مگاوات بیشتر برق مصرف می کند، باید خودش 

تولید آن را کند.
این  اســتاد دانشــگاه ادامه می دهد: فوالد مبارکه ۳۰۰ 
مگاوات خودش تولید می کند و بیــش از 7۰۰ مگاوات 
برق می خرد؛ به بیان دیگر به اندازه همه مردم اصفهان 
از نیروگاه هــا برق می خــرد؛ اتــالف انــرژی در ذوب آهن 
به مراتــب بدتر اســت زیرا بــا تکنولوژی ۶۰ ســال پیش 
کار می کنــد و فعالیــت تــوأم بــا آلودگی این ها جمعیت 

عظیمی را تحت تأثیر قرار می دهد.
احمدی کیــا تصریح می کنــد: بیــش از 8۰۰ هــزار نفر در 
کن هستند و این ها  نزدیک این دو کارخانه بزرگ ســا
نمی توانند نسبت به فیلتراسیون و اصالح فرآیند تولید 
خود بی تفاوت باشند؛ آلودگی هزینه دارد و نمی توان 

از آن چشم پوشید زیرا پای جان مردم در میان است.
او با اشــاره به اینکه بنابه اعالم دانشگاه علوم پزشکی 
۱۲.۵ درصد مرگ هــای اصفهان به دلیــل آلودگی هوا 
است، خاطرنشان می کند: دولت برای این واحدهای 
صنعتی آالینده هزینه می کند، از این رو این ها وظیفه 

دارند آالیندگی خود را کاهش دهند.
            وعده قطع مازوت سوزی نیروگاه

مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
اصفهان با بیان اینکه مصرف گاز در صنایع گاز محدود 
کنون نزدیک به صفر رسیده است، می گوید:  شــده و ا
آماری که هفته قبل اعالم شــد تا ۶۰ درصد مصرف گاز 
را در صنایع کاهش دادند یا در برخی واحدها گاز قطع 
اســت برای مثال واحدهای تولید ســیمان ســوخت 

جایگزین دارند.
او درباره مدت زمان استفاده از مازوت در نیروگاه شهید 
منتظری نیز اظهار می کند: رایزنی کردیم و موافقت شد 
گر شرایط جوی اصفهان پایدار شود و آلودگی هوای این  ا

شهر افزایش یابد، مصرف مازوت را قطع کنند.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار اصفهان 
می افزاید: درباره نبــود فیلتر در خروجــی نیروگاه ها به 
وزارت نیــرو تذکــر دادیــم و به دادســتان نیز دوبــار نامه 

نوشتیم که با این ها برخورد کنند.
زینلیان خاطرنشان می کند: از سوی دیگر باید در نظر 
داشت که برخی هموطنانمان در ســرمای حدود ۲۰ 
درجه ســانتیگراد زیر صفر گاز ندارند و همه مردم باید 
در مصرف انرژی صرفه جویی کــرده و تحمل و کمک 
کنند این شــرایط ســپری شــود تا در آینده امید اســت 
شرایط بهتری ایجاد شود. کالنشهر اصفهان که از چهار 
ســو در احاطه صنایع آالینــده نفتــی و گازی، نیروگاه، 
پاالیشگاه، ســیمان و پتروشــیمی قرار گرفته و بیش از 
۴۰۰ واحــد آالینده در شــعاع ۵۰ کیلومتری آن فعالیت 
می کنند. در ۶۵۵ روز تنها یک روز به مدد باد شــدید و 

باران در دی ماه امسال نفس کشید.

خبر

رئیس پلیــس راهور اســتان اصفهان گفــت:7۲۲ 
دستگاه خودرو به علت تخطی از سرعت مجاز در 
مسیر های درون شهری استان اصفهان توقیف 
سیستمی شدند.   سرهنگ محمدرضا محمدی 
گفــت: ۱۳۹ هــزار و ۴۲۵ فقــره اعمــال قانــون برای 
تخلفات ناشــی از ســرعت بــاال انجام شــد که این 
خودرو ها پس از توقیف فیزیکی به پارکینگ منتقل 
کنــون ۴۲۵ راننــده بــرای رفع توقیف  شــده اند. تا
سیســتمی خودروی خود به پلیس راهور استان 
مراجعــه کرده انــدو مابقــی همچنــان در توقیــف 

سیستمی قرار دارند.
او می گوید ۱۹ درصد از تصادفات از ابتدای امسال 
کنون به علت تخطی از سرعت مطمئنه بوده که  تا
سرعت مجاز در میدان ها، معابر محلی و کوچه ها 
۳۰، در شریان های فرعی ۵۰، در شریان های اصلی 

۶۰، در جاده های فرعــی 8۵، در جاده های اصلی 
۹۵ و در بزرگراه هــای درونشــهری ۱۰۰ کیلومتــر بــر 

ساعت است.
رئیس پلیــس راهــور اســتان اصفهان گفــت: الزم 
اســت تا با نظــر کارشناســان پلیس راهور ســرعت 
شکن های ایمنی بیشتری در برخی از معابر شهری 

نصب شود.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی 
اصفهان  گفت: از میان بیش از پنج هزار مدرسه 
اســتان ۶۵ درصــد از آنهــا نیازمنــد بازســازی و 

مقاوم سازی است. 
کران، در آیین کلنگ زنی ۲ مدرسه  علی اصغر ذا
خیرساز در شهرستان تیران و کرون افزود: تنها 
۳۵ درصد از مدارس اســتان اصفهــان مقاوم و 

دارای استاندارد الزم است.
وی بیان کرد: مشــارکت خیرین در بهســازی و 
بازسازی مدارس در شــرایط سخت اقتصادی 
موجب پیشرفت کار و رفع بســیاری چالش ها 

شده است.
کــران اضافــه کــرد: 8۰ درصــد از پروژه هــای  ذا
آموزشــی اســتان اصفهان با مشــارکت خیرین 
است که بدون چنین همکاری، تامین محیط 

آموزشی برای دولت امکانپذیر نیست.
وی با اشاره مشــکالت مدارس دونوبته و فاقد 

زیرســاخت مثــل آب آشــامیدنی خاطرنشــان 
گاهانه در بین مردم، میزان  کرد: با ایجاد نگاه آ
مشــارکت در پروژه هــا افزایــش یافتــه و امــکان 

رفع این معضالت به هنگام و موثر بوده است.
مدیر آموزش و پرورش تیران و کرون نیز در این 
آیین با اشاره به فرسودگی نیمی از مدارس این 
شهرستان گفت: کمبود محیط آموزشی در دو 
سال گذشته، پیش روی نظام آموزشی منطقه 
بوده که اجــرای بیــش از ۲۰ پــروژه با مشــارکت 

خیرین در دست احداث است.
عباس ســلطانی افزود: برای ســاخت مدرســه 
۶ کالس در ایــن شهرســتان ۶۰ میلیــارد ریــال 
هزینه الزم اســت کــه با کمــک خیریــن تامین 

خواهد شد.
وی اضافه کرد: میزان سهم مشارکت خیرین در 
هر یک مدارس در حال احداث متفاوت است 
که بخــش باقی مانــده آن بــا مشــارکت خیرین 
توســط اداره کل نوســازی و تجهیــز مــدارس 

تامین می شود.
کلنــگ احــداث دو مدرســه شــش کالس در 

روستای محمدیه و ورپشت زده شد.
این ۲ پــروژه بصــورت مشــارکتی بین خیــران و 

آموزش و پرورش احداث خواهد شد.
شهرستان تیران و کرون دارای بیش از ۱۳ هزار 

دانش آموز و ۱۱۰ مدرسه و مرکز آموزشی است.

آیین تکریم و معارفه مدیــر آموزش و پــرورش آران و 
بیدگل با حضور مدیر کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهــان برگزار شــد. محمــد اعتــدادی، مدیر کل 
آموزش و پرورش آران و بیدگل در این آیین، کمبود 
نیــروی انســانی را مهمترین مشــکل حــال حاضر 
آموزش و پرورش دانست و گفت: امسال با بازنشسته 
شدن بیش از شــش هزار نفر در مجموعه آموزش و 
پرورش استان اصفهان، بحث جایگزین کردن این 
تعداد نیــرو کاری بس دشــوار بود، اما با اســتفاده از 
تعدادی از این بازنشستگان و همچنین نیروهای 
خریــد خدمــات توانســتیم کالس هــای درس را با 

حضور معلم برگزار کنیم.

در این آییــن، با تجلیــل از محمد معــدن دار بابت 
بیش از هفت ســال مدیریت آموزش و پرورش آران 
و بیدگل، مرتضی جمشیدی به عنوان سرپرست 

جدید این منطقه منصوب شد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان گفت: 
یــک هــزار و ۶ زندانــی جرایــم غیرعمــد ناشــی از 
بدهکاری مالی و تصادفات در زندان های استان 

اصفهان به سر می برند.
اسداهلل گرجی زاده با اشــاره به آخرین وضعیت 
محکومان جرایم غیرعمد در زندان های استان 
اصفهــان اظهــار داشــت: در حــال حاضــر ۹8۱ 
زندانــی مــرد و ۲۵ محکــوم زن به دلیــل ناتوانی 
در تأمیــن دیــه در ســطح زندان های اســتان در 

بند هستند.
وی بــا تفکیــک جرایم ایــن مددجویــان ادامــه 
داد: بعد از اصــالح و تصویب دائمی قانون بیمه 
اجبــاری شــخص ثالــث در اردیبهشــت ســال 
۹۵ هرچنــد آمــار زندانیــان دیــه کاهــش یافــت 
و خوشــبختانه بــا همــکاری صنــدوق تأمیــن 
خســارت های بدنــی و انجــام کامــل تکالیــف 
شــرکت های بیمه گــر تعــداد زندانیــان بدهــکار 
در ســوانح جــاده ای، از جملــه فوتــی و جرحــی 
در ســطح اســتان تنها بــه دو نفر تقلیل رســیده 
اســت اما در مقابــل جمعیت محکومــان مالی 
ناشــی از صــدور چک یا امضــای ســفته افزایش 

داشته است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان اظهار 
کنون  کرد: از جمع محکومان جرایم غیرعمد هم ا
تعداد 8۵۰ نفر با عنوان محکومیت های مالی و 
حقوقی در بند حضــور دارند کــه نزدیک به یک 
پنجم این زندانیان نه با مطالبه وجه که به سبب 
ضمانت هــای نابجــا از همســران و همــکاران و 

همسایگان گرفتار حبس شده اند.
            1۳۷ زندانی مربوط به مهریه در 

زندان های اصفهان
وی در خصــوص تعــداد زندانیــان مهریه گفت: 
۱۳7 اصفهانی به دلیل عدم توانایی در پرداخت 

مهریه در زندان به سرمی برند.
گرجی زاده تعداد زندانیان نفقه را نیز ۱۶ نفر اعالم 
کرد و افزود: با وجود آمار باالی زندانیان با تالش 
بی وقفه مددکارران، محققان و اعضای کمیته 
صلح و سازش ستاد دیه اما موضوع شناسایی 
و رسیدگی به وضعیت زندانیان جرایم غیرعمد 
در سطح استان با سرعت و دقت باالیی پیگیری 
شده و طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی ستاد 
دیه کشــور اصفهان با بیشــترین میــزان جذب 
کمک های مردمی بیشــترین تعداد آزادی را نیز 

در سطح استان ها داشته است.
            گذشت ۴۵ درصدی شکات از مطالبات

از  برخــی  از همیــاری  تقدیــر  بــا  گرجــی زاده 
اولیــاءدم و شــکات خصوصــی در تســریع رونــد 
آزادی ها گفت: در فرآیند رســیدگی به پرونده ها 
همکاران ســتاد دیه با اســتناد به آیات و روایات 
و بــا برگــزاری جلســات متعــدد ۴۵ درصــد اصل 
بدهی این زندانیان آزاد شده را در قالب گذشت 

رضایتمندانه از اصل بدهی کسر نموده اند. 

توقیف سیستمی ۷۲۲ خودروی متخلف در اصفهان 

۶۵ درصد از مدارس اصفهان نیازمند مقاوم سازی 
و بازسازی است

کمبود نیرو در آموزش و پرورش  مشکل 

خبر

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان:

۱۰۰۶ زندانی جرایم غیرعمد در اصفهان وجود دارد

خبر

دادستان نظامی سازمان قضائی نیرو های 
مســلح اســتان اصفهــان گفــت: بــا اجــرای 
طــرح بازگشــت بــه ســنگر تخفیفــات ویــژه 
برای بازگشت داوطلبانه سربازان فراری به 

محل های خدمت خود اعمال می شود. 
گفــت:  اصفهانــی  نصــر  حیدرعلــی 
تمامی مشــموالنی کــه دفترچــه اعــزام بــه 
خدمت دریافت کرده، اما به محل خدمت 
مشــخص شــده خــود مراجعــه نکــرده و یــا 
ســربازانی که به هر دلیلــی از محل خدمت 
خود به مرخصی رفته و دیگر بازنگشــته اند 

سرباز فراری محسوب می شوند.
در همین راســتا طرحی با عنوان "بازگشــت 
به ســنگر" بــا همــکاری مســئوالن بازرســی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان به اجرا 
ح طی  گذاشــته شــده اســت که در این طــر
تمــاس بــا خانواده هــای ســربازان فــراری و 
خود این افــراد آن ها به خدمــت فراخوانده 
می شــوند و تــالش می شــود تــا وضعیــت 

خدمتی آنان روشن شود.
گر  او گفت: به خانواده هــا توصیه می کنیم ا
فرزندانشــان به علت مشــکالت خانوادگی 
و یــا به هــر دلیــل دیگری ســر خدمــت خود 
حضور پیدا نکرده انــد را برای حضور مجدد 
در خدمــت تشــویق و ترغیب کننــد چرا که 
گــر خودشــان داوطلبانــه مراجعــه کننــد  ا
تخفیفــات ویــژه بــرای آنــان در نظــر گرفتــه 
خواهد شــد و درایــن خصــوص ارفاق های 
قانونی زیــادی همچــون معافیــت از کیفر، 
تعلیق از مجازات و ســایر نهاد هــای ارفاقی 
داریم که می توانند به سربازان فراری کمک 

کنند.
نیرو هــای  توســط  فــراری  گــر ســربازان  ا
انتظامی دستگیر شــوند ممکن است بنابر 
نظر قاضی به مجازات حبس محکوم شوند، 
اما در صورت مراجعه داوطلبانه آنان قطعا 
مجــازات حبس بــرای آن هــا در نظــر گرفته 
نمی شود که این تخفیف ویژه شامل حال 
سربازان فراری که خودشان به سر خدمت 
مراجعه و اعالم رضایــت از فرماندهان خود 

کسب کنند می شود.
به گفته دادستان نظامی ســازمان قضائی 
ح  نیرو هــای مســلح اســتان اصفهــان طــر
اعطــای کارت معافیت بــا پرداخت جریمه 
نقدی برای سربازانی که 8 سال به خدمت 
مراجعــه نکــرده بودنــد بــه اتمــام رســیده و 
بعید اســت دوباره طرح هایی از این دست 
در مجلس شــورای اســالمی تصویب شود و 
بنابر این به ســربازان غایب و فــراری توصیه 
می کنیم بی جهت وقت خود را تلف نکرده 
و هرچــه زودتر بــه ســر خدمت خــود حاضر 

شوند.

معاون امــور فرهنگی کمیتــه امداد اســتان 
اصفهان گفت:امسال به یک هزار و 87۶ نفر 
از دانشجویان و طالب علوم دینی، با هدف 
بهبود شــرایط تحصیلــی، شــهریه پرداخت 

شده است. 
آرش محمدحســینیان گفــت: بــا اعتبــاری 
بیش از هفــت میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
در قالب کمک هزینه تحصیلی بــه فرزندان 
مددجووبالــغ بــر ۳۶ هــزار و 7۰۰ دانش آموز و 
دانشجوی تحت پوشش از خدمات حمایتی 
و فرهنگــی کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان 

بهره مند شدند.
پرداخــت کمک هزینــه شــهریه بــرای تمام 
دانشــجویان، برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
مجــازی بــا موضوعــات مختلــف، برگــزاری 
مسابقات، جشــنواره های فرهنگی و قرآنی 
در طول سال از جمله خدمات ارائه شده به 
دانش آمــوزان، دانشــجویان و طــالب تحت 

پوشش است.
او گفــت: امســال از مجمــوع دو هــزار و ۹۴7 
دانشجوی تحت حمایت به هزار و 87۶ نفر 
از دانشجویان و طالب علوم دینی، با هدف 
بهبود شــرایط تحصیلــی، شــهریه پرداخت 
شده است که امید داریم این مهم بتواند به 

قطع زنجیره فقر در آینده کمک کند.
محمدحســینیان بــا دعــوت از نیکــوکاران 
خیراندیش اصفهانی در حمایت از تحصیل 
فرزنــدان تحــت حمایت ایــن نهــاد، گفــت: 
عمــوم شــهروندان خیــر می تواننــد از طریق 
شــماره گیری #۰۳۱8877 در ایجــاد بســتر 
مطلوب علمی برای فرزنــدان نیازمند اقدام 

کنند.

تخفیفات ویژه 
گشت داوطلبانه برای باز

 سربازان فراری به خدمت 

پرداخت شهریه 
به یک هزارو ۸۷۶ دانشجوی
 تحت پوشش کمیته امداد

 اصفهان 

دادســتان عمومی و انقــالب نجف آبــاد گفت: با 
میانجیگری بزرگان نجف آبادی، بانوی ۴۵ ساله 

محکوم به قصاص از اعدام نجات یافت. 
حســین گرامی گفت: با تالش های شبانه روزی 
معتمدان، بزرگان و گذشت اولیای دم از اجرای 
قصــاص نفــس، در خجســته میــالد حضــرت 
فاطمــه زهــرا )س( و روز مــادر، خانم ۴۵ ســاله، 
پــس از ۱۳ ســال در روز هــای آخر از اجــرای حکم 
قصــاص نجــات یافــت و زندگــی دوبــاره ای به او 

بخشیده شد.
خ داد و در این  او گفت: این قتل ۱۳ سال پیش ر
ســال ها برای بدســت آوردن رضایــت اولیاء دم 
کنون به یمن میالد حضرت  بار ها تالش شد که ا

زهرا )س( به ثمر نشست.
به گفته دادستان عمومی و انقالب نجف آباد، با 
توجه به الزام سپری شدن جنبه عمومی جرم و 
پس انجام مراحل قانونی این بانو از زندان آزاد و 

به کانون خانواده برمی گردد.

۲۹ دی ۱۴۰۰ نیــز رئیــس شــورای حــل اختــالف 
استان اصفهان از رهایی یک زندانی محکوم به 
قصاص با اعالم رضایت اولیای دم خبر داده بود.
مقام نخست کشور در زمینه آزادسازی زندانیان 
جرایم مالی نیز مربوط به اصفهان است. از سال 
کنون بیش از شــش هــزار و ۶7۹ زندانی  ۱۳۹۰ تا
جرایم مالی در استان آزاد شدند و آمار آزادسازی 
آذرماه نیز به حدود ۶۰ نفر می رسد که در مقایسه 
با ماه های دیگــر تقریبــا ۲۰ تا ۳۰ درصــد افزایش 

داشته است.

دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در اطالعیــه ای نحــوه 
برگزاری کالس های آموزشی در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را 
اعالم کرد.  معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان 
در اطالعیــه ای اعــالم کــرد کــه بنابر مصوبــه هیئت 
رئیسه دانشگاه، نحوه برگزاری کالس ها و امتحانات 
درسی دانشگاه صنعتی اصفهان در نیمســال دوم 
۱۴۰۰ به شــرح ذیل خواهد بود: کالس های درســی 
مربوط به دانشــجویان مقطع کارشناســی ورودی 
۱۳۹7 به صورت ترکیبــی )حضوری-مجازی( طبق 
توضیحاتی که در گزارش ۱۱۰ سامانه گلستان اعالم 
خواهــد شــد، برگــزار می شــود. همچنیــن دروس 
عملی این ورودی نیز به دو صورت کامال حضوری و 
یا مجازی همراه با برگزاری جلسات حضوری فشرده 
در تاریخ هایی که متعاقبا اعالم می شود، برنامه ریزی 
شده اســت. کالس های درسی خاص دانشجویان 
مقطع دکتری، بــا رعایت کامل دســتورالعمل های 

بهداشتی و به صورت کامال حضوری برگزار می شود. 
کالس های درسی سایر مقاطع و ورودی ها به صورت 

غیرحضوری خواهــد بــود و در صورت فراهم شــدن 
شرایط، امکان برگزاری ترکیبی )حضوری-مجازی( 
کالس های این دســته از دانشــجویان در طــول ترم 
وجود دارد.  آزمون هــای پایان ترم دروس تحصیلی 
تنهــا در صــورت برگــزاری کالس، بــه صــورت کامــال 

حضوری به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
کید بر حرکت به سمت  روابط عمومی دانشگاه با تأ
حضوری شدن تمام فعالیت ها، اعالم کرد که آمادگی 
دارد متناسب با شرایط کشور برای تغییر به وضعیت 

حضوری کامل، اقدامات الزم را تمهید کند.

خبرخبر
نجات بانوی محکوم به اعدام 

در روز مادر 
اطالعیه آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان

 در ترم بهمن 
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5 2۵ ژانویه    2۰22 رفهنگ
افتتاح نمایشگاه خوشنویسی اساتید انجمن خوشنویسان اصفهان 

نمایشگاه خوشنویسی آثار اساتید 
و مدرســان انجمن خوشنویسان 
امــام  نگارســتان  در  اصفهــان 
خمینی)ره( با حضور اساتید و پیشکسوتان این حوزه 

افتتاح شد.
به نقل از روابط عمومی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینــی )ره(، مهــدی بنکدار مدیر مؤسســه تنظیم 
و نشــر آثــار امــام خمینــی )ره( ضمــن گرامی داشــت 
والدت حضــرت زهــرا )س( و زادروز بنیان گذار انقالب 
اسالمی ایران امام خمینی )ره( در تشریح سوره کوثر در 
قرآن کریم، اظهار کرد: در رابطه با سوره ای که همه ما 
از کودکی با آن آشنا هستیم که کوچک ترین سوره قرآن 
کریم است، باید گفت که این سوره در شأن حضرت زهرا 
)س( نازل شده است که شیعه و سنی نسبت به این 

موضوع اتفاق نظر دارند.
وی با اشاره به منحصربه فرد بودن ســوره کوثر افزود: 
الفاظــی که در ایــن ســوره آمــده در هیچ کجــای قرآن 
تکرار نشده اســت؛ خداوند در اول این سوره با جمله 
ک الکوثــر" به پیامبر )ص( نســبت به اعطا  "انا اعطینا
کردن وجود حضرت زهــرا )س( بــه او از طرف خودش 

تاکید می کند.
مدیر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س( ادامه 
داد: در ادبیات عرب، »اعطا« به معنای بخشــیدن و 
ک« به  فضل است که الفاظ مختلفی دارد، اما »اعطینا
معنای بخشیدن همراه با تکریم و بزرگداشت است که 
کید می کند این خیرکثیر را خودش به پیامبر  خداوند تا
کرم  اعطا می کند. در شأن نزول این آیه آمده که پیامبر ا
)ص( هنگامی که ابراهیم فرزندش را از دست داد، همه 
به او گفتند که ادامه نســل وی خاتمه یافته است اما 
خداوند با عطا کردن وجود مقدس حضرت زهرا )س( 

به حبیب خود، به ایشان دلداری می دهد.
وی با اشاره به مصادف شدن والدت حضرت زهرا )س( 
و امام خمینی )ره(، خاطرنشان کرد: امام خمینی )ره( 
فرزند حضرت زهرا )س( هستند، هم از لحاظ نسبی و 
کی  هم معنوی. این مادر و فرزند با یکدیگر نقاط اشترا
دارنــد. شــخصیت حضــرت زهــرا )س( شــخصیتی 
جامع االطراف است، اما به طور معمول مناسبات ما 
نسبت به این شــخصیت واال، تنها به برگزاری مراسم 
بزرگداشت وفات و والدت ایشان محدود شده است؛ 
در حالی که حضرت زهرا )س( در عرصه های مختلف 
سیاســی، اجتماعــی، تربیتــی، مــردم داری و ســایر 

عرصه ها شاخص هستند.
بنکدار با بیان آنکه حضرت زهرا )س( در زمان حیاتشان 
جلســات علمی برگزار می کردنــد لذا »محدثــه« لقب 
گرفتند و به مباحث سیاســی زمان خود بــه طور ویژه 
ورود داشــته اند، ادامــه داد: خطبــه ای که ایشــان 
در کمــال فصاحــت و بالغــت پــس از فجایعــی کــه در 
خانه ایشــان پیش آمد، در مســجد مدینه در دفاع از 
حریم والیــت و امام علــی )ع( قرائــت کردند، نشــان از 

عظمت و احاطه ایشــان در شــناخت و معرفت الهی 
دارد. به همین گونه امام خمینی )ره( همچون مادر 
خود شخصیت جامع االطرافی داشتند که بر همه ابعاد 
زمان خود در عرصه های مختلفی چون علم، عرفان، 
فلسفه، فرهنگ، سیاست اخالق و سایر موارد اشراف 

ویژه ای داشتند.
وی بیان کرد: من در عرصه هنر خوشنویســی دستی 
نداشــته ام؛ اما هنرمندان این عرصه را بسیار دوست 
دارم. هنر کتابت و خوشنویسی از نظر ماهیت، ویژگی 
که خیلی خالص است  ورود انحراف به خود را ندارد چرا
و از زمان شــکل گیری آن در زمان کتابت وحی توسط 
کنون ادامه داشته است. چنین  امیرالمومنین )ع( تا
خلوصی در سایر هنرها کمتر دیده شده است، به طور 
مثال در عرصه شــعر گاهی شــاهد هجــو و هزل گویی 
کنون ندیده ایم که کسی  هستیم اما در عرصه خط تا
مطالب و موضوعــات غیراخالقی را به رشــته تحریر با 

خوشنویسی درآورد.
مدیر مؤسســه تنظیم و نشــر آثــار امــام خمینــی )ره( 
خاطرنشان کرد: ارتباط میان هنرمند خوشنویسی 
که  و متون خوشنویســی، ارتباط دوســویه است چرا
برخالف هنرهای دیگــر که هنرمند اثر هنــری را خلق 
می کند، به خاطر انسی که خوشنویس با متون دینی 
دارد ایــن ارتباط بــه صــورت دوطرفه برقرار می شــود؛ 
بنابراین هنرمندان این عرصه به موجب آنکه به طور 
دائمی با مطالبی از جنس کالم وحی، روایات اهل بیت و 
شعرهای کهن اخالقی و عرفانی شعرای برجسته ایرانی 
در انس و تعامل هستند، فاضالنی هستند که گاهی کم 

از روحانیت وارسته ندارند.
وی با بیان آنکه خداوند به هنرمند خطاط، موهبت و 

نعمت عطا کرده است، تصریح کرد: با همه فضیلت ها 
و ریشــه ای که ایــن هنــر دارد، متأســفانه در ســطح 
جامعه رویکرد و اقبال در عرصه جوانان به این هنر کم 
اســت؛ زیرا این هنر به تمرکز و خلوت نیــاز دارد که این 
روزها جوانان و نوجوانان به موجب رشد تکنولوژی، 
لحظه ای تنها نیستند. همچنین دشمن در عرصه 
جنگ نرم با رسانه، تمام وقت نســل جوان را پر کرده 
اســت و هنری که به خلــوت و تأمل نیــاز دارد کمتر در 

جوانان امروز دیده می شود.
            ضرورت طرح جامع برای جذب نسل جوان 

به خوشنویسی
بنکــدار افــزود: از انجمــن خوشنویســان درخواســت 
دارم که با هم فکری بتوانیم طرح جامعی برای جذب 
جوانان و نوجوانان ایجــاد کنیم و در پــی هم افزایی و 
هر آنچه که از دست ما بر بیاید نسل جدید را در عرصه 
گر  که ا رسانه و فضای مجازی با این هنر پیوند زنیم چرا
جوانان با این هنر عجین شوند به نوعی خود را بیمه 
گــر نوجوانــان و جوانان به  کرده انــد. وی با بیان آنکه ا
هنر خطاطی عالقه مند شود بسیاری از بزهکاری ها و 
فرهنگ های نامناسب از میان می روند، گفت: خیلی 
خوب است که ابتکار این طرح جامع با اصفهان باشد 
و وظیفه ما در مؤسسه نشر و حفظ آثار امام خمینی )ره( 
آن است که از هر هنری که انسان را به کماالت و مقام 

انسان کامل نزدیک می کند حمایت کنیم.
            اصفهان باید مرکز خوشنویسی جهان اسالم 

شود
در ادامــه علــی فرزانه، رئیــس انجمن خوشنویســان 
اصفهــان، ضمن تبریــک والدت حضــرت زهــرا )س( 
و گرامی داشــت روز مادر و تبریک زادروز امام خمینی 

)ره( اظهار کرد: امروز با توجه به اینکه در بطن جامعه 
خوشنویســی اســتان و کشــور قــرار دارم و از اوضــاع 
گاهم، شایسته است با  خوشنویسی در سطح کشور آ
افتخار بگویم که انجمن خوشنویسان استان اصفهان 
جایگاه بلند و قابل قبولی در کشور دارد و وجود اساتید 
مجــرب چــه از لحــاظ کیفــی و کمــی، شــهر اصفهان 
را در مرتبــه و پایگاهــی شــایان توجــه در حــوزه خط و 

خوشنویسی قرار داده است.
وی افزود: این ظرفیت گران بها حاصل سال ها تمرین، 
ممارســت و عشــق ورزی اســت. علی شــریعتی گفته 
است که میان سه مقوله هنر، مذهب و عرفان ارتباط 
تنگاتنگی وجود دارد و همگی از یک جنس هستند؛ 
که همگی این موارد یک نــگاه درون گرا و معرفتی  چرا
گر در احادیث  عمیق خودشناسی به انسان می دهد و ا
و دین اسالمی بررسی کنیم متوجه می شویم که هنر 
خطاطی جایگاه ویژه ای در اسالم دارد. رئیس انجمن 
خوشنویسان اصفهان با بیان آنکه هنر خوشنویسی 
تنها یک هنر نیســت، ادامــه داد: این هنر جنبه های 
درمانی نیز دارد که پس از تحقیقات مبسوطی که به 
همراه اســاتید روان شناسی دانشــگاه انجام داده ام، 
دریافتیــم کــه هنــر خطاطــی نقــش ویــژه ای در حل 
کنون در اصفهان و در  مشــکالت روحی و روانی دارد. ا
کشــور همه اذعان دارند که اصفهان به قطب هنری 

کشور تبدیل شده است.
وی بــا بیــان آنکــه در آینــده خبرهــای خوشــی در 
حــوزه خوشنویســی در راه اســت، خاطرنشــان کــرد: 
می خواســتند انجمن خوشنویســی ما را بگیرند و به 
سفره خانه تبدیل کنند، اما کار به گونه ای پیش رفت 
کنــون حتــی آن را کرایه هــم نمی دهیــم؛ زیرا این  که ا

انجمن به نام مرحوم فضایلی ثبت شــده است. باید 
بدانیم که ما در حق بزرگان این عرصه کوتاهی کردیم 
و همچنان نتوانســتیم موزه ای از هنرهای خطاطی 

اساتیدی چون فضایلی و معین را راه اندازی کنیم.
فرزانه افزود: امروز ما با توجه به اساتید مجرب در سطح 
کمی و کیفی که در حوزه خوشنویسی در کشور داریم، 
می توانیم اصفهــان را به پایــگاه اصلی ارزشــمند این 
که حاصل ریاضت فعاالن این  عرصه تبدیل کنیم؛ چرا
هنر اســت. آن قدر اصفهان بزرگ اســت و هنرمندان 
گون در بخش های مختلف دارد که در هر محله ای  گونا
که گام بگذاریم، هنرمندان زیادی را به چشم می بینیم 
و ضروری است که از این فرصت بهره بریم و اصفهان زیبا 
را با نگاهی مسئوالنه و هنرمندانه به مرکز خوشنویسی 

جهان اسالم تبدیل کنیم.
وی با بیان آنکه باید قبول کنیم کــه در حق اصفهان 
کم لطفــی کرده ایــم، زیــرا فرهنــگ و هنــر مــا ظرفیت 
جهانی شــدن دارد، گفت: یکی از خوشنویسان ترک 
به من گفت که ما نشســتیم تا اصفهــان درخصوص 
که خوشنویسی  خوشنویسی در جهان کاری کند، چرا
حول قلم میرعمــاد، واله و اســاتید برجســته دیگر در 
اصفهــان می گردد. همیشــه گفتــه ام که نگارســتان 
حضرت امام خمینی )ره( مأمنی برای هنرمندان بوده 

که روی خوش به هنرمندان نشان می دهد.
رئیس انجمن خوشنویســان اصفهان خاطرنشــان 
کرد: در شــرایطی که مردم به موجب وضعیت کشــور 
دچار استرسی و نگرانی روحی و روانی شده اند، گاهی 
می تــوان تنها بــا یک لبخنــد بســیاری از مشــکالت را 
حل کرد. پای کار برنامه های انجمن خوشنویســان 
اصفهان ایستاده ام و امیدوارم در دولت جدید بتوانیم 
از طریق تعامل هنر خوشنویســی را بــه جایگاه اصلی 

خود برسانیم.
            آرزوی تعامل و حل مشکالت هنر خوشنویسی

غالمرضا وکیلی، عضو شــورای انجمن خوشنویسان 
اصفهان اظهــار کرد: حــدود ۴۰ ســال اســت که عضو 
شورای انجمن خوشنویسان اصفهان هستم و کاری 
جز تعلیم در عرصه خوشنویسی که عاشق آن بوده ام، 
انجــام نــداده ام. در دانشــگاه هنر نیز هنــر خطاطی را 
گــر بخواهــم میان این دو  آمــوزش داده ام؛ امــا بازهم ا
انتخاب کنــم، انجمــن خوشنویســان انتخــاب من 
خواهد بــود. وی افزود: فکر می کنم به واســطه تالش 
اساتید و مدرسان عرصه خوشنویسی، هیچ دوره ای 
نتیجه بخش تر از این دوره نداشته ایم و باید دانست 
که هیچ چیز مگر با تعامل، دوستی و خواستن شکل 

نمی گیرد.
اصفهــان  انجمــن خوشنویســان  عضــو شــورای 
خاطرنشــان کــرد: آرزو می کردیــم روزی در کنــار هــم 
بنشینیم و مشکالت خود را مطرح و رودررو صحبت 
کنیم. امیدواریم با تعامل و همدلی سعی کنیم انجمنی 
را که پس از مدت ها به اینجا رسیده است، حفظ کنیم.

خوشنویسی

رییــس اتحادیــه تولیــد و صادرکننــدگان فــرش 
دســتباف کشــور گفــت: رتبــه صــادرات فــرش 
دســتباف ایران در جهــان از یک به پنج رســیده 

است.
احمد رضــا کریمــی، در دومین نشســت مجمع 
تشکل های فرش دســتباف ایران در اصفهان با 
گر مسیر صادرات هموار نشود، روند  اشاره به اینکه ا
تولید فرش دستباف، همچنان کاهشی خواهد 
بــود افــزود: در حال حاضــر صادرات فرش کشــور 
به زیر یــک درصد رســیده و دولت باید صــادرات 

آن را آزاد کند.
وی با بیان اینکه رونق صادرات، باعث رونق تولید 
فرش شده و زمینه اشــتغالزایی فراهم می شود، 
گفت: اشــتهار نام فــرش دســتباف ایرانی در دنیا 
بخاطر کیفیت آن بــود، در حالی کــه تولید فرش 
با ابریشــم ایرانی باعث افت کیفیــت تولید فرش 
دستباف ایرانی شده و این وضعیت باعث می شود 

بازار فروش را در دنیا از دست بدهیم.
رئیس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
فرش دســتباف با بیان اینکه ابریشم تولید ایران 
کیفیت الزم را ندارد، چون فناوری آن را در اختیار 
نداریم و بیشــتر برای بافت فرش های متوســط 

استفاده می شــود گفت: ابریشم چینی به دلیل 
ضخامت و کیفیــت بهتر، برای چله کشــی فرش 

قابل قیاس با ابریشم داخلی نیست.
کریمی بــا بیان اینکه امــروزه خــود تحریمی بیش 
از تحریم هــای خارجی بــازار فرش کشــور را تحت 
فشــار قــرار داده گفت: در مقطعــی از زمــان، مقرر 
شد فرش دستباف را از اشرافیت و نظارت وزارت 
صمت خارج کنند و زیر نظر وزارت میراث فرهنگی 
و گردشــگری قــرار گیــرد کــه بــا مخالفــت جدی 

تولیدکنندگان فرش دستبافت مواجه شد.
وی از تاسیس مرکز ملی فرش دستباف ایران خبر 
داد و افزود: به منظور رونق بازار فرش دســتباف و 
حفظ جایگاه آن در دنیا، این مرکز زیر نظر مستقیم 

ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.

کتــاب »چمدان های باز« نوشــته سیدمحســن 
روحانی توسط انتشارات جام جم منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
کتاب »چمدان های باز« اولین اثر ســید محسن 
روحانــی در حوزه ادبیات اســت که تا مقطع پســا 
دکترا رشته حقوق تحریم های اقتصادی را در شهر 
کنون آثار زیادی به زبان های  نیویورک گذرانده و تا
فارســی و انگلیســی در این حوزه از این نویســنده 

منتشر شده است.

کتــاب »چمدان هــای بــاز« شــامل روایت هــای 
متنوعی از زندگی مهاجران در کشور آمریکا است 

که در هزار نسخه به چاپ رسیده است.
روحانی در این کتاب، دیده های خود را به عنوان 
یــک دانشــجو و وکیل ایرانــی از زندگــی مهاجــران 
در آمریکای شــمالی و خصوصا شــهر نیویورک به 
تصویر کشیده است. فراز و نشیب های مهاجرت 
و زندگی در کنار تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و 
مذهبی از جمله مواردی است که در کتاب به آن 

اشاره شده است.
            در بخشی از این کتاب آمده است:

»همیشه می گویم مسافرت خاصیت تخدیری 
دارد. مــاده ای محــرک اســت که اهلــش را معتاد 
می کند. روتین به هم متصل روزمره را قطع می کند 
و آدم را کال از موقعیت بیرون می برد. اینکه زندگی با 
کیفیت را رها کنی و ادامه تایم الین را یک جای دیگر 
بگذرانی و تالش کنی از آن لذت ببری. رســالتش 
دقیقا همین است. باالخره هر جای دنیا که باشیم 
انسانیم. نسیان، خاصیت ماست. یادمان می رود 
غم و شادی، خودشان زمان ندارند. این ماییم که 
مدت شان را تعیین می کنیم. مسافرت هم این را 
یادآوری می کند که؛ هر چقدر خوش باشد و جذاب 

باشد ولی این نیز می گذرد…«

۶ نمایش نامه به عنوان نامزدهای نهایی مسابقه 
نمایش نامه نویسی جشنواره چهلمین جشنواره 
تئاتــر فجــر معرفــی شــد. در چهلمیــن جشــنواره 
تئاتــر فجــر، نامزدهــای دریافــت جوایــز مســابقه 
نمایش نامه نویسی چهلمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر توسط داوران این بخش شامل سیمین 
امیریان، روزبه حسینی و جمشید خانیان معرفی 
شــدند. این هیئــت از میــان ۳۲۳ اثــر ارســالی بــه 
دبیرخانــه شــش نمایش نامــه را بــه عنــوان نامــزد 
دریافت جایزه انتخاب کرد که در مراسم افتتاحیه 

برگزیدگان این بخش معرفی خواهند شد.
            این آثار به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

نمایش نامه اسپوتنیک نوای یک تنهایی نوشته 
کیوان فهیمی

نمایش نامه استخوان در گلو نوشته مهرداد بقایی

نمایش نامه ایاز شیش آبجی نوشته بهنام سرلک
نمایش نامه شطحیات اشــباح نوشته سعیدرضا 

خوش شانس
نمایش نامه مدیترانه ای نوشته پیام الریان

نمایش نامه هیچ و پوچ نوشته سهیل ملکی
چهلمین جشــنواره بین المللی تئاتــر فجــر از ۱۴ تا 
۲۶ بهمن به دبیری »حسین مسافرآستانه« برگزار 

می شود.

مرمت راه پله های راه شاهی کاخ عالی قاپو اصفهان 
آغاز شــد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان اصفهان گفت: این عملیات 
ک ســازی فیزیکی و شــیمیایی  مرمتی شــامل پا
تزیینــات نقاشــی راه پله هــا، اســتحکام بخشــی 
الیه های گچی و رنگی تزیینات نقاشی ها، مرمت 
و بازسازی کمبودهای ناشی از یادگاری نویسی و 
ریختگی در تزیینات، موزون سازی سطوح رنگی 
تزیینات نقاشی و احیای طرح های تزیینات پرده 

سازی در قسمت های ریختگی رنگ و در نهایت 
تثبیت این سطوح است.

علیرضا ایزدی افزود: با توجه به آغاز این عملیات 
مرمتی و استحکام بخشی، راه پله شاهی عمارت 
عالی قاپو تا اطالع بعدی مسدود است و برای عبور 
و مرور گردشــگران در این عمــارت، راه پله مارپیچ 

جایگزین شده و قابل استفاده است.
کاخ عالی قاپــو از زیباترین بناهــای تاریخی به جا 
مانده از دوران حکومت صفویان و از مشهورترین 

آثار گردشگری اصفهان است. 
کاخ یــا عمــارت عالــی قاپــو در ضلع غربــی میدان 
نقش جهان اصفهان و مقابل مسجد شیخ لطف 

اهلل قرار دارد. 
کاخ عالی قاپو ۱8۰۰ متر مربع مســاحت و ۶ طبقه 
دارد که با راه پله های مارپیچ می توان به آنها رسید.
کاخ موزه عالی قاپو ۱۵ دی ماه ۱۳۱۰به شماره ۱۰۴ 

به ثبت ملی رسید.

فرش دستباف بر دار مشکالت 

کتاب »چمدان های باز« منتشر شد

معرفی نامزدهای مسابقه نمایش نامه نویسی جشنواره 
تئاتر فجر

بازسازی راه پله های راه شاهی عمارت بی نظیر 
عصر صفوی 

صنایع دستی

کتاب

جشنواره

میراث تاریخی

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۲۱۰۰۱۴8۶، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰، خانم معصومه درفشی احدی از ورثه مرحوم عباس درفشی به 
موجب گواهی حصروراثت شماره ۲۳۰، ۱۳۹۲/۰۵/۰8 شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی اردستان باستناد دو برگ استشهادیه 
ک ۶۹۰ فرعی واقع  محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه پال
ک بنام آقای ابراهیم معمارزاده زواره ثبت و سند  در زواره شانزده اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه ۵۹۱ دفتر ۱۲۹ امال
صادر و تسلیم گردیده و طی سند قطعی شماره ۴۳۵۱، ۱۳۲7/۱۱/۲۱ دفتر ۵۰ به آقای رحیم معمارزاده زواره انتقال گردیده سپس نامبرده 
تمامت یکدانگ مشاع از ملک مرقوم را ذیل سند رسمی شماره ۴۳۵۲، ۱۳۲7/۱۱/۲۱ دفتر ۵۰ را به خانم کلثوم خداپرست انتقال داده 
متعاقبا ذیل سند رسمی شماره ۵۳۵۴، ۱۳۳۰/۰۶/۰۶ دفتر ۵۰ ازطرف رحیم به آقای عباس درفشی زواره تمامت یکدانگ و یک ثلث دانگ 
از ملک مذکور منتقل گردیده مجددا ذیل سند رسمی شماره ۵۳۵۵، ۱۳۳۰/۰۶/۰۶ دفتر ۵۰ ازطرف رحیم معمارزاده تمامت دو ثلث دانگ 
از موردثبت به خانم فرخنده درفشی زواره دختر حسین انتقال و تمامت یکدانگ مشاع از موردثبت ازطرف کلثوم ذیل سند رسمی شماره 
ک معامله دیگری انجام نگردیده و دراثر  ۵۳78، ۱۳۳۰/۰8/۰۲ دفتر ۵۰ به آقای عباس درفشی زواره انتقال گردید و به حکایت دفتر امال
سهل انگاری مفقود شده است نظرباینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
گهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود  گهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ مراتب آ
گهی تا مدت ۱۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم  باشد از تاریخ انتشار این آ
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند  نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. ا
مالکیت یا سند معامله ارایه نشود، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. خیراله عصاری مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک زواره - ۱۲۶۵۱۳۰ / م الف

گهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان آ
شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱8۵۵، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، مفاد آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
ک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵  امال
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ  روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ  گهی و در روستاها از تاریخ الصاق آ انتشار آ
نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی 
دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه 
ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۳۱، ۱۴۰۰/8/۳۰ آقای حسین محمدی فرزند محسن در سی و هفت حبه و پنج هفتم 
 77 b ک  حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان موجود در آن به مساحت ۶7۲/۵۹ مترمربع پال
فرعی از ۱۳۰ اصلی واقع در مزرعه نجف آباد دهاقان انتقال رسمی ۳۳۰ سهم مشاع از ۱۰۰۰ سهم یک جریب از سه جریب و سیزده-هفدهم 
ک فوق موضوع سند شماره ۳77۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲ دفتر ۵۹ دهاقان ملکی حسین  جریب از کل ۳۲ جریب ملک ششدانگ پال
محمدی فرزند محسن صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - اداره ثبت اسناد 

ک شهرستان دهاقان - ۱۲۶۵۱7۲ / م الف و امال

گهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان آ
ک  شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱8۵۳، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، مفاد آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امال
دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه 
گهی و در روستاها از  گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آ کثیراالنتشار و محلی آ
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از  تاریخ الصاق آ
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 

نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۳۵، ۱۴۰۰/8/۳۰ آقای احسان 
محمودی فرزند آیت اله نسبت به بیست و دو حبه و شش-هفتم حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان 
ک 77 فرعی از ۱۳۰ اصلی واقع در مزرعه نجف آباد دهاقان انتقال موروثی ازطرف ایت  موجود در آن به مساحت ۶7۲/۵۹ مترمربع پال
اله محمودی دهاقانی فرزند نعمت اله مالک سیصد سهم مشاع از ۱۰۰۰ سهم یک جریب از سه جریب و سیزده-هفدهم جریب از کل 
ک فوق موضوع سند شماره ۱۱۲7۶۶ مورخ ۱۳7۲/8/۱۰ دفتر سه شهرضا صادر گردیده است. تاریخ  ۳۲ جریب ملک از ششدانگ پال

ک شهرستان دهاقان - ۱۲۶۵۱8۲ / م الف انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - اداره ثبت اسناد و امال

گهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان آ
ک  شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱8۵۲، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، مفاد آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امال
دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق 
گهی و در  گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آ روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف  روستاها از تاریخ الصاق آ
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به ثبت محل ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۳۴، ۱۴۰۰/8/۳۰ خانم 
الهام محمودی فرزند آیت اله تمامت یازده حبه و سه-هفتم حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان موجود 
ک 77 فرعی از ۱۳۰ اصلی واقع در مزرعه نجف آباد دهاقان انتقال موروثی ازطرف ایت اله محمودی  در آن به مساحت ۶7۲/۵۹ مترمربع پال
دهاقانی فرزند نعمت اله مالک سیصد سهم مشاع از ۱۰۰۰ سهم یک جریب از سه جریب و سیزده-هفدهم جریب از کل ۳۲ جریب ملک 
ک فوق موضوع سند شماره ۱۱۲7۶۶ مورخ ۱۳7۲/8/۱۰ دفتر سه شهرضا صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول:  ششدانگ پال

ک شهرستان دهاقان - ۱۲۶۵۲۰۳ / م الف ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - اداره ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آ
خ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ آقای بهروز ماهرانی برزانی به شناسنامه شمره ۱۲7۰7۳۶۹8۱ کدملی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۳۶۰ مور
ک شماره  ۱۲7۰7۳۶۹8۱ صادره فرزند رضا بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۹8/۶۲ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت اسداله  ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
طوطیان موضوع سند انتقال ۱۴۱۲۴ مورخ ۳۶/۱۱/۱۵ دفتر ۶۵ اصفهان و رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۳۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ آقای 
علی صادقی به شناسنامه شماره ۲۰۱ کدملی ۱۲۹۰۵8۵7۰۹ صادره از اصفهان فرزند فتح اله بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ک شمال اصفهان  ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال ساختمان به مساحت ۱۹8/۶۲ مترمربع از پال
خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت اسداله طوطیان موضوع سند انتقال ۱۴۱۲۴ مورخ ۳۶/۱۱/۱۵ دفتر ۶۵ اصفهان و رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۱78 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ آقای محسن نوراله نجف آبادی به شناسنامه شماره ۱۰۴۰ کدملی ۱۲8۴۵7۹87۵ 
ک ۱۳۹۰۰ اصلی  صادره اصفهان فرزند غالمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۲8/۲۴ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت اشرف مسعود موضوع  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
سند انتقال ۲۳۳8، ۲۴/8/۲۹ دفتر ۶7 اصفهان و رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۱8۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ خانم اطهر چوپانی نجف ابادی 
به شناسنامه شماره ۲۳7۳۴ کدملی ۱۰۹۰۲۳۵۲۶7 صادره نجف اباد فرزند سبزه علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ک شمال اصفهان خریداری برابر  ک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال مغازه به مساحت ۲8/۲۴ مترمربع از پال
قباله عادی مع الواسطه از مالکیت اشرف مسعود موضوع سند انتقال ۲۳۳8، ۲۴/8/۲۹ دفتر ۶7 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند  مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  می توانند اولین آ
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
ک  مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، رییس اداره ثبت اسناد و امال

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۶۰۲۱ / م الف

آگهی



سال پنجم - شماره 1۳۳۶

سه شنبه  ۵  بهمن 1۴۰۰ - 22 جمادی الثانی 1۴۴۳

ورزش6 2۵ ژانویه    2۰22
ذوب آهن صفر_صنعت نفت آبادان یک

شکست خانگی گاندوها
تیــم فوتبــال ذوب آهــن در هفته 
شانزدهم لیگ برتر فوتبال مقابل 
تیم صنعت نفت آبادان قرار گرفت. 
تیم فوتبال ذوب آهن در مرحله یک هشتم نهایی 
جام حذفی فوتبال در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف 
تیم صنعت نفت آبادان رفته اســت که این دیدار در 
پایان نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود صنعت 

نفت آبادان پایان یافت.
            شرح بازی:

بازی پایاپایی بین دو تیم شروع شد و به آرامی پیش 
رفــت. بــا رد شــدن تــوپ از خــط دروازه ذوب آهــن، 
شیرازه این تیم از هم گسسته شد. ذوب آهن تالش 
کرد تا به گل برسد اما دفاع منسجم تیم صنعت نفت 
آبادان مانع شد و در نهایت نیمه اول با نتیجه یک بر 

صفر به سود صنعت نفت پایان یافت.
در نیمه دوم تیــم ذوب آهــن برای رســیدن به گل، 
بر روی تیم صنعت نفت فشــار زیادی آورد اما موفق 
نبود و نتوانست توپی را از خط دروازه عبور دهد و در 
نهایت بازی با نتیجه یک بر صفر به سود تیم آبادانی 

پایان یافت.
تارتار:چاره ای جز ساختن با شرایط و صبوری نداریم

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: در این 
گر بودجه افزایش پیدا  شــرایط فقط باید صبر کرد، ا
کنــد می توانیم هفته هــای آینده به جای شــرمنده 

بودن، پیروزی را به هواداران تبریک بگوییم.
مهــدی تارتــار در کنفرانــس خبــری پــس از دیــدار 
ذوب آهــن مقابــل صنعت نفــت اظهــار کــرد: بازی 
عجیبی بود! یک گل استثنایی از تیم حریف دریافت 
کردیم؛ قبل از به ثمر رسیدن گل به بازی مسلط بودیم 
و شرایط خوبی را دنبال می کردیم. مدافع ما نیز پس از 
گل نخست بی تجربگی کرد و با دریافت دو کارت زرد و 

تمام برنامه های ما به هم ریخت.
وی در خصوص این دیــدار افزود: واقعا این شــرایط 
برایمــان دشــوار اســت، از هوادارانمــان عذرخواهی 
می کنم، این اتفاقات طبیعت فوتبال است، مطمئنم 
وقت تبریک گفتن ما به هواداران فرا می رسد. با این 
نتایــج و اتفاقات فوتبالی شــانه خالــی نخواهم کرد 
و بــا تمــام وجــود کارم را انجــام می دهــم، بــا تــالش 
مضاعف تیم را به روند خــوب برمی گردانیم و به این 

مسئله ایمان دارم.
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ادامه داد: 
در بازی رفت ما برنده دیدار شدیم و این دیدار سهم 
صنعت نفت شد، براســاس اتفاقات فوتبالی نتایج 
رقم می خورد، یک روز برنده اید و روز دیگر شکســت 
می خورید. مهم این اســت که با اراده قوی بتوانیم 

برگردیم.
تارتار با اشاره به اهمیت تعطیالت نیم فصل تصریح 
کرد: این تعطیالت به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم 
تیم خودمان را ترمیــم کنیم تا در نیم فصــل دوم در 

شرایط بهتری قرار بگیریم.
وی در پاسخ به این سوال که "دلیل مشکالت گسترده 
ذوب آهن چیست" اظهار کرد: باید واقع بین باشیم، 
ذوب آهنی را تحویل گرفتیم که روز آخر در لیگ برتر 
ماندنی شد. افزایش بودجه نیز نداشته است. قبول 
دارم که بد نتیجــه گرفتیم، آن هــم به این خاطر که 
اتفاقات فوتبالــی روی آن تأثیرگذار بــود. اما آیا چون 
مهدی تارتار آمده تیم باید در رده های باالیی جدول 

قرار بگیرد؟
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ادامه داد: در 
دو فصل گذشته نتایج ذوب آهن به گونه ای بوده که 
از این بدتر هم رقم خورده است، در نیم فصل نخست 
ما هفــت بازیکن لیــگ برتری می توانســتیم جذب 
کنیم، حضور بازیکنان لیگ یکی هم تضمینی ندارد 
که در تیم جواب بدهند و این ها را باید در نظر بگیریم.

تارتار با اشاره به اینکه بودجه ذوب آهن کمتر از سایر 
تیم هاســت، خاطرنشــان کــرد: بــه هــواداران حــق 
می دهم و باید از آنان عذرخواهی کنم، اما باید صبور 
گر می خواهند ذوب آهن به روزهای گذشته  باشند، ا
که مدعی بود برگردد باید هزینه بیشتری انجام دهیم 
و سرمایه گذاری بیشتری برای تیم انجام شود. تا ما 
هم بتوانیم با تیم هایی مانند گل گهر، مس رفسنجان 

و.. رقابت کنیم.
وی ادامــه داد: در نیم فصــل دوم باید ترکیــب تیم را 
گر بودجه باشد می توانیم مانند زمان  ترمیم کنیم، ا
حضورمان در نفت مسجدسلیمان و پیکان موفق 
باشیم، نمی شود در همین سال نخست با بودجه 
محدود سهمیه کسب کنیم. هواداران می خواهند 
تیم شان برنده باشد. در نیم فصل دوم باید جبران 
کنیم تــا به جــای شــرمنده بودن مقابــل هــواداران 

خوشحال شان کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره عملکرد 

تیمش در نیم فصل نخست و بازیکنان جذب شده، 
گفت: براساس رزومه بازیکنان آن ها را جذب کردیم، 
کامی یــک بازیکــن در تیمی مختص تیــم ما و  امــا نا
شرایط ما نیست، حتی بازیکنی در سایر تیم ها وجود 
داشته که بیشتر از ۲۰ میلیارد برایش هزینه شده اما 

ناموفق بوده است.
تارتار افزود: عملکرد نه چندان موفق بازیکنان دلیل 
بر این نیســت که ما خرید بدی داشــته ایم، بازیکن 
را از خانــه اش به خدمــت نگرفته ایــم و بــا توجــه بــه 
عملکردش در فصل گذشته به ذوب آهن آوردیم، در 
هر صورت باید مشکالتمان را حل کنیم تا نیم فصل 
دوم بهتری داشته باشیم. من از خودم توقع بیشتری 
داشتم و انتظارم این بود تیمم در نیمه باالیی جدول 
قرار بگیرد، همه جوره شرمنده هواداران هستم اما 
صبر کنند، چاره ای جــز تحمل و صبر کــردن وجود 

ندارد تا با تغییرات بهتر شویم.
            منصوریان: تیم های تارتار سخت می بازند 

ســرمربی تیــم فوتبــال صنعت نفــت آبــادان گفت: 
تیم های تارتار سخت می بازند، گل استثنایی ریکانی 

و اخراج مدافع ذوب آهن ما را در مسیر برد قرار داد.
علیرضا منصوریان در کنفرانس خبری پس از دیدار 
صنعت نفــت آبــادان در مقابل ذوب آهــن اصفهان 
اظهار کــرد: به تمام مــردم آبــادان بابت این پیروزی 
تبریــک می گویــم، تیم هــای مهــدی تارتار ســخت 
می بازنــد و چغــر و بــد بدن هســتند. خوشــبختانه 
بــا یــک شــوت اســثتنایی از طالــب ریکانــی بــه گل 
مهمی رســیدیم. اخــراج بازیکــن ذوب آهن هــم در 
جریان پیــروزی ما خیلی تاثیرگذار بــود و نباید این را 

کتمان کنیم.
وی در رابطــه با این پیــروزی افــزود: در ادامه جریان 
بازی را مدیریت کردیــم، چرا که نتیجه بازی مهم تر 
از مالکیــت و روندمان در دیــدار بود، ســه امتیاز این 

گر  بــازی را تحــت هر شــرایط می خواســتیم. حتــی ا
خوش شانس بودیم گل دوم را هم می زدیم. به کل 

مجموعه صنعت نفت تبریک می گویم.
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت ادامه داد: هر لحظه 
ممکن بود نتیجه تغییر کند، ذوب آهنی ها درحالی که 
۱۰ نفره بودند باز هم فشار آوردند، این سه امتیاز برای 
تیمم حیاتی بود، همچنین باید بگویم شکر بعد از گل 

یکی از بهترین لحظاتم در فوتبال است.
منصوریان در پاسخ به این سوال که صنعت نفت در 
فصل نقل وانتقاالت بازیکنی جذب خواهد کرد یا خیر 
تصریح کرد: در نقل وانتقاالت کاری نمی توانیم انجام 
دهیم، مسئولین در تالشند دریافتی هایی که فقط 
۱۰ درصد بوده را به ۳۰ و ۵۰ درصد برســانند، جوانان 
خوبــی داریم کــه فوق العاده هســتند، فقــط تالش 
می کنیــم در نقل وانتقاالت به ســایر تیم هــا بازیکن 
ندهیم و تالش می کنیم جوانان را به تی اضافه کنیم.

وی درخصوص دیدارهای آینده تیم ملی و همچنین 
با اشاره به پیوستن ســردار آزمون به لورکوزن گفت: 
افتخار داشــتم در تیم ملی به عنوان بازیکن و مربی 
حضور داشــته باشــم، از صمیم قلب برای تیم ملی 
کشورم آرزوی موفقیت دارم، به نظرم بعد از ۲۰ سال 
بهترین تیم ملی را داریم، همچنین به دوست خوبم 
ســردار آزمون بابت انتقالش بــه بایرلورکوزن تبریک 
می گویم، امیدوارم لورکوزن دری برای رفتن به بایرن 

و دورتموند باشد.
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت در پایان در رابطه با 
کیفیت چمن فوالدشهر خاطرنشان کرد: نسبت به 
زمانی که اینجا بودم چمن فوالدشهر خیلی متفاوت 
است، نمی دانم چه اتفاقی برای زمین افتاده است. 
زمان سرمربیگری من چمن فوالدشهر بهتر از زمین 
آزادی بود، این زمیــن برای تیم تارتار بیشــتر به تیم 

حریف کمک می کند.

خبر

گران  سخنگوی دولت از صدور مجوز حضور تماشا
در بــازی پنجشــنبه هفتــه جاری ایــران و عــراق 

خبر داد.
به گــزارش برنــا، علــی بهــادری جهرمــی از صدور 
گران در بازی پنجشنبه هفته  مجوز حضور تماشا

جاری ایران و عراق خبر داد.
وی تصریــح کــرد: پــس از بحــث و بررســی درباره 
گران و مباحث مرتبط با سالمت آنها  حضور تماشا
و با در نظر گرفتن شرایط بیماری کرونا در کشور با 
اتخاذ تصمیماتی در زمینه رعایت پروتکل های 
گران در بازی ایران  بهداشتی مجوز حضور تماشا

و عراق صادر شد.
ســخنگوی دولــت بــا بیان اینکــه تمــام تــالش 
دولتمردان فراهم کــردن زمینه حضور مــردم در 
صحنه هــای ورزشــی اســت، خاطرنشــان کــرد: 
دغدغــه دولت تأمین ســالمت مردم و بــر پایه آن 

رعایت پروتکل های بهداشتی است.
بهادری جهرمی ادامه داد: قرار است در این بازی 

بانوان نیز در استادیوم حضور پیدا کنند.
کید کرد که امید است  سخنگوی دولت در پایان تا
انشــااهلل با نتیجه مطلوبــی که تیم ملــی فوتبال 
کشــورمان خواهد گرفت زمینه یک جشن ملی 

فراهم شود.

تمرینات تیم فوتبال ســپاهان بعد از بــازی با مس 
رفسنجان و با تصمیم کادر فنی این تیم تعطیل شد.

محرم نویدکیا ســرمربی این تیــم به مدت پنــج روز 
تمرینــات زردپوشــان را تعطیــل کــرد تــا بازیکنــان 

استراحت کنند.
تیم فوتبال ســپاهان در هفته شــانزدهم لیگ برتر 
مقابل مس رفســنجان با نتیجه ۲ بر یک شکست 

خورد.
قرار است دور جدید تمرینات سپاهان از روز جمعه 

آغاز شود.
ســپاهان با ۲۹ امتیاز در رده ســوم جدول رقابت ها 

جای دارد.

تیم فوتبال فاینورد در دیداری خارج از خانه مقابل 
ان. ای. سی نایمخن به برتری قاطع رسید.

بــه گزارش ایرنــا، در ادامــه هفته بیســتم 

رقابت های لیگ هلند موسوم به اردیویزه، 
تیم فوتبال ان. ای. سی نایمخن در دیداری 

خانگی به مصاف تیم فاینورد رفت که این 
دیدار در نهایت با برتری چهار بر یک 

گردان آرنــه اســلوت خاتمــه  شــا
یافت. ایــن دیــدار از جهاتــی 

جهانبخــش  علیرضــا  بــرای 
ســتاره ایرانی فاینــورد 

حائز اهمیت بود چرا 

که سه سال در تیم نایمخن به میدان رفت و با این 
تیم به فوتبال اروپا معرفی شــد. ســتاره ایرانی 
فاینورد هفته ها در گل زنی نکرده و به همین 
خاطر بــا انتقاداتی مواجه شــده بود. 
با این حــال او در این بــازی از ابتدا در 
ترکیب تیمــش بــه میــدان رفت و 
عملکــرد خوبی هــم داشــت چرا 
کــه یــک گل زد و یــک پنالتی هم 
گرفت تــا پایه گــذار برتری تیمش 
باشد. فاینورد با ۳ امتیاز این دیدار 
۴۲ امتیازی شــد و در رده سوم لیگ 
هلند قرار گرفت. نایمخن نیز با ۲۶ 
امتیاز در رده نهم اردویویزه 

قرار دارد.

مدافــع ذوب آهن گفت: نه مربی مقصر اســت و نه 
بازیکن، همه تالش می کنند. خودمــان هم از این 
وضع خسته شدیم.تیم نفت خیلی خوب از دروازه 

خود دفاع کردند و توانستند مارا ببرند.
سید محمد قریشی پس باخت مقابل صنعت نفت 
آبادان، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برای گرفتن 
سه امتیاز آمده بودیم، شوتی که طالبی زد یک شوت 
استثنا بود که و نمی شد آن را گرفت. در ادامه بازی ده 
نفره شدیم و شرایط برایمان سخت شد با این حال 
چند موقعیت داشــتیم ولی نتوانســتیم استفاده 
کنیم. تیم نفت خیلــی خــوب از دروازه خــود دفاع 

کردند و توانستند ما را ببرند.
وی در خصــوص ناراحتی هــای هــوادران از رونــد 
ذوب آهن، بیان کرد: همه تیم تالش می کنند، همه 

تمرکز دارند و همه چیز بر روی نظم انجام می شود 
ولی واقعا حتی خود من نیز نمی دانم چرا نتیجه ای 
گرفته نمی شــود. من نیز پارســال در این تیم بودم 
شرایط به همین شکل بود بلکه بدتر، امسال با اینکه 
لیگ را خیلی خوب شروع کردیم و تیم های نفت و 
سپاهان را بردیم، نمی دانم چرا نمی شود. ما همه 
کاری برای گرفتن نتیجه انجام می دهیم، کادر فنی 
حتی یک قدم کم نمی گزارد. نه مربی مقصر است و 
نه بازیکن، همه تالش می کنند. خودمان هم از این 

وضع خسته شدیم.
قریشی در پاسخ خبرنگار مبنی بر جریمه تیم فوتبال 
از سمت باشگاه ذوب آهن، گفت: تا االن چیزی به 
ما نگفته اند و نمی دانیم. بقیه موارد بر عهده باشگاه 

است باید ببینیم چه تصمیمی گرفته می شود.
مدافــع ذوب آهــن در پاســخ بــه ســوال مبنــی بــر 
مهم ترین مشکل باشگاه ذوب آهن، تصریح کرد: 
به نظر من مهم ترین مشکل باشگاه، من بازی کن 
است که باید بیشتر تالش کنم تا بتوانم چیزی که 
کادر فنی می خواهد در زمین اجرا کنم تا نتیجه خوب 
بگیریم. من تقصیر را گردن کسی نمی ندازم و انگشت 
اشاره را سمت خودم می گیرم. انشاءا... که در بازی 

که مقابل استقالل داریم جبران می کنیم.

کادر فنی تیم ملــی فوتبال ایران لیســت بازیکنان 
دعوت شده به اردوی تیم ملی جهت بازی مقابل 

عراق و امارات متحده عربی را اعالم کرد.
گــزارش ســایت روابــط عمومی فدراســیون  بــه 
گان اســکوچیچ ســرمربی تیم  فوتبــال بــا نظــر درا
ملی فوتبال ایــران لیســت بازیکنان دعوت شــده 
و فهرســت بازیکنان در انتظــار بــه اردوی تیم ملی 
برای دیدار مقابل عراق و امــارات متحده عربی به 

شرح زیر است:
            دروازه بانان:

علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، پیام نیازمند
            مدافعان:

صادق محرمی، محمدحســین کنعانــی زادگان، 
شجاع خلیل زاده، مجید حسینی، امید نورافکن، 

میالد محمدی، سیاوش یزدانی، صالح حردانی
            هافبک ها:

ســعید عزت الهی، میــالد ســرلک، احســان حاج 
صفی، وحید امیری، مهدی ترابی، احمد نوراللهی، 
سامان قدوس، علیرضا جهانبخش، علی قلی زاده، 

الهیار صیادمنش
            مهاجمین:

مهدی طارمی، ســردار آزمون، کریــم انصاری فرد، 
کاوه رضایی، مهدی قایدی، شهاب زاهدی

            لیست انتظار:
محمدرضا اخباری، دانیال اسماعیلی فرد، عارف 
آقاسی، کمال کامیابی نیا، زبیر نیک نفس، سروش 

رفیعی.
بازیکنان زیر به دلیل ابتال به بیماری کرونا در باشگاه 

متبوع خود، دعوت نشده اند:
مهدی مهدی پور وامیرحسین حسین زاده

گران در بازی ایران و عراق صدور مجوز حضور تماشا

خبر

تعطیلی ۵ روزه تمرینات سپاهان

گلزنی علیرضا جهانبخش به تیم سابق خود در لیگ هلند

قریشی: شوت ریکانی قابل مهار نبود

فهرست تیم ملی اعالم شد

گشت طارمی و کنعانی زادگان به جمع ملی پوشان باز

خبر

تیم البرز به مقــام قهرمانی مســابقات تکواندو 
کارگران ایران در بخش مردان به میزبانی کاشان 

دست یافت.
بــه گزارش ایرنا، ایــن رقابت هــا طــی یــک روز با 
شرکت ۱7 تیم از ۱۶ استان ور در سه بخش مبارزه 
)کیوروگی(، پومسه )انفرادی و تیمی( و تعادلی 
گــی( در ســالن ورزشــی دانشــگاه آزاد  )یوپ چا
اسالمی کاشــان برگزار شــد.در پایــان، تیم های 
البرز با ۳۹ امتیاز، فوالد  امیرکبیر کاشان الف با ۳۳ 
امتیاز، تهران با ۲۶ امتیاز و فوالد امیرکبیر کاشان 
ب با ۲۲ امتیاز به ترتیب مقامهای اول تا چهارم 

تیمی را کسب کردند.
تیم هــای فــوالد امیــر کبیــر کاشــان الــف و ب، 
کرمانشــاه، تهران، گلســتان، قزویــن، کرمان، 
ســمنان، یزد، البــرز، لرســتان، مازنــدران، قم، 
مرکزی، خوزســتان، گیالن و کردســتان در این 
مسابقه ها شرکت کردند که در بخش مبارزه ۵۲ 
نفر، پومسه انفرادی ۳۲ نفر و تیمی پنج استان و 

بخش تعادلی ۱۳ نفر حضور داشتند.

تیم ذوب آهــن اصفهان با شکســت ســتارگان 
فارس در نخستین دیدار هفته هفدهم لیگ برتر 

والیبال زنان به صورت موقت صدرنشین شد.
در هفته هفدهم مرحله مقدماتی مســابقات 
والیبــال قهرمانی باشــگاه های برتــر زنان ایران 
جام »ســردار دل ها« با دیدار ســتارگان فارس و 
ذوب آهــن اصفهان در ســالن ابوالفتحی شــهر 

شیراز برگزار شد.
گردان فریبــا صادقــی ســرمربی ذوب آهــن  شــا
در این مسابقه سه بر صفر و با امتیاز های ۲۵ بر 
۱۶، ۲۵ بــر ۱۳ و ۲۵ بــر ۱۵ بــه پیروزی رســیدند تا 

شانزدهمین برد خود را جشن بگیرند.
ذوب آهن با کســب این پیــروزی، ۴7 امتیازی 
شد و به صورت موقت در صدر جدول لیگ برتر 
زنان قرار گرفت تا دیدار سایپا )۱۵ برد و ۴۴ امتیاز( 
و پیکان در روز دوشنبه چهارم مهرماه تکلیف 
نهایی صدرنشین این هفته را از بین دو تیم سایپا 

و ذوب آهن مشخص کند.
تیم ســتارگان فارس نیز با پذیــرش یازدهمین 
شکســت فصل خود با ۶ برد و ۱8 امتیاز در رتبه 

ششم جدول باقی ماند.

تنیــس  پدیــده  صفــی،  مشــکات الزهرا 
کشــورمان در نخســتین دیــدار خــود برای 
نخســتین بار در تورنمنت گرنداسلم، یک 
پیــروزی فوق العاده مقابل تیــم میزبان به 

دست آورد.
کــه در مســابقات  مشــکات الزهرا صفــی 
از  یکــی  -کــه  گرنداســلم  آزاد  تنیــس 
معتبرترین تورنمنت های جهان اســت-، 
به عنــوان نماینــده تنیس ایــران حضــور 
دارد، در نخســتین دیــدار خــود در تنیــس 
گرنداســلم جوانان موفق شــد با نتیجه دو 
بر صفر از ســد نماینده کشــور میزبان عبور 
کند. در این دیدار در ســت نخست، صفی 
با نتیجه شــش بر چهار مقابل انجــا نایار از 

استرالیا به پیروزی دست یافت.
صفــی، موفق شــد در ســت دوم بــا نتیجه 
شــش بر ســه باز هم نتیجه را به سود خود 
رقــم بزند تــا بــا نتیجه مطمئــن دو بــر صفر 
گام بلنــدی در مســیر  بــا پیــروزی عالــی 
موفقیت در این تورنمنت بردارد. نخستین 
گرنداســلم ســال ۲۰۲۲، از ۲۹ دی مــاه بــا 
حضور برترین تنیسوربازان دنیا در استرالیا 
آغاز شده که مشکات الزهرا صفی ۱7 ساله 

یکی از این برترین ها است.
در  پیــروزی  بــا  تاریخ ســاز ایران  دختــر 
نخستین دیدار خود برای اولین بار در بین 
تنیســورهای ایرانی، حــاال بــه دور دوم راه 
یافته و امروز)ســه شــنبه( به مصــاف برنده 
نماینــدگان بلژیــک یا قزاقســتان مــی رود. 
سوفیا کاســتوالس بلژیکی ۱۶ ســاله که در 
رنکینگ جهانی صاحب رتبه ۹۰۵ اســت، 
محتمل تریــن حریف صفــی در دور بعدی 

خواهد بود.
کــه تنهــا ۱7 ســال  مشــکات الزهرا صفــی 
ســن دارد، پس از کســب چندین عناوین 
تورهــای  در  نایب قهرمانــی  و  قهرمانــی 
جهانــی تنیــس، بــا رســیدن بــه جایــگاه 
7۴ دنیــا به عنــوان نخســتین تنیســورباز 
معتبــر  مســابقات  بــه  پــا  جوان ایرانــی 
گرنداســلم گذاشــت تا بــا دیگــر بزرگان این 

رده به رقابت بپردازد.

تیم تکواندو مردان البرز 
کارگران قهرمان مسابقات 

کاشان شد  ایران در 

صدرنشینی موقت ذوبی ها
 در هفته هفدهم لیگ برتر

 والیبال زنان

شگفتی سازی های 
مشکات الزهرا ادامه دارد

تیم ملی فوتبال زنان ایران رو در روی چین قرار گرفت 
و با هفت گل از این تیم شکست خورد.

تیم ملی فوتبال زنان ایران در هفته دوم گروه A جام 
ملت های آسیا ۲۰۲۲ در هند رو در روی چین قرار گرفت که با هفت گل 

از این تیم شکست خورد.
            شرح بازی:

 بازی تا دقیقه ۱۰ در اختیار چین است و این تیم موقعیت سازی می کند، 
چینی ها از موقعیت هایی که دارند نتوانستند استفاده کنند. بازیکن 
چین در دقیقه ۲7 قفل دروازه ایران را باز کرد، بازیکنان این تیم بازهم 
حمله کردند که در دقیقه ۴۲ به گل دوم رسیدند. داور دو دقیقه وقت 

اضافه برای نیمه اول این بازی در نظر گرفت که در نهایت این نیمه با 
پیروزی دو بر صفر چین تمام شد.

ایراندوســت در نیمه دوم نگین زندی را به زمیــن آورد. در دقیقه ۴7 
داور برای چیــن اعالم پنالتی کــرد و این تیم بــا ســه گل از ایران پیش 
افتاد. ایرانی هــا بــا تمام تــوان خــود دفاع می کننــد. شان شــان با جا 
گذاشتن دو نفر از مدافعین ایران گل چهارم را به ثمر رساند. ایرانی ها بهم 
ریختند و گل پنجم را هم دریافت کردند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
تغیراتی در تیم خود ایجاد کرد، ایرانی ها باز هم گل می خورند. داور سه 
دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم در نظر گرفت که در نهایت بازی با 

نتیجه هفت بر صفر به سود چین تمام شد.

ایران صفر _ چین ۷

زورمان به چین نرسید!

خبر

مجید زنجانی، معاونت فنی صداوســیمای 
مرکز اســتان اصفهــان اعالم کــرد: بیــش از 8۰ 
درصد کار HD شــدن واحد سیار برای پخش 

زنده مسابقات فوتبال ذوب آهن و سپاهان انجام شده است.
مدتی می شود مطالبه هواداران فوتبال در استان اصفهان، پخش 
زنده تصاویر با کیفیت باال است. این در حالی است که استان های 
آذربایجان شرقی، خوزستان و به تازگی فارس از این قابلیت جدید 
سود می برند و انتظار می رود استان اصفهان نیز طی روزهایی که 
هواداران دو تیم آن یعنی ذوب آهن و ســپاهان از ورزشگاه ها دور 
هستند، شاهد تصاویر HD از گیرنده ها خود باشند. پیش از این 
درخصوص HD شــدن تصاویر، وعده هایی از ســوی مسئوالن 

رسانه ملی مرکز اصفهان به فوتبال دوستان داده شد. حدودا ســه ماه پیش و در تاریخ هشتم آبان ۱۴۰۰ این 
موضوع را پیگیری کرد تا به سرنخی برسد و مطلع شود که صدا و سیمای مرکز استان اصفهان چه زمانی تجهیزات 

HD را خریداری می کند. به همین منظور با مجید زنجانی، معاونت فنی این سازمان گفت وگویی انجام شد.
در آن زمان زنجانی اظهار کرد: مقداری از بودجه خرید تجهیزات را تأمین کرده ایم. آن زمان بودجه ای که از سوی 
رسانه ملی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نظر گرفته شد، کفاف تمام هزینه های خرید یک واحد سیار را 
می داد، اما متأسفانه افزایش قیمت ارز موجب شد تا همان مبلغ 7۰ درصد پروسه را تأمین کند. به طور مثال 
سال گذشته امکان خرید یک واحد سیار HD با مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بود؛ اما درحال حاضر برآورد هزینه روی 

۴۰ میلیارد تومان است.
این مقام مسئول قول داده بود که پروسه این پروژه، خیلی سریع انجام شود و برای نیم فصل دوم لیگ برتر 
فوتبال ایران، بازی های نماینده های اصفهان در این رقابت ها، با کیفیت مطلوب روی آنتن برود تا نظر مثبت 
مخاطبان جلب شود. اما نکته اینجا اســت که نیم فصل دوم فوتبال از  شــنبه دوم بهمن ۱۴۰۰ شــروع شد و 

همچنان خبری از آن اتفاق بزرگ نیست.
به همین منظور دوباره و برای مشخص شدن روند پیشرفت کار، با مجید زنجانی معاونت فنی صدا و سیما 
مرکز استان اصفهان صحبت شد تا دلیل این تأخیر بررسی شود. وی در همین خصوص گفت: برای این کار، 

شرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن، قول های مساعدی برای 
همکاری مالی با سازمان انجام داده اند. برای مثال شرکت فوالد 
مبارکه در بخش تأمین خودرو واحد سیار و بخشی از تجهیزات آن، 
اقدامات مثبتی انجام داده است. درخصوص شرکت ذوب آهن نیز 
باید بگویم با وجود وعده هایی که به ما داده اند، اما هنوز حرکتی 

انجام نشده است.
سعی ما بر این است که تا ۶ ماه آینده به هدف خود برسیم 

 HD زنجانی در پاســخ به این پرســش که چــه زمانی باالخــره کار
شدن تصاویر به سرانجام می رسد، اظهار کرد: کارها انجام شده، 
تجهیزات خریــداری شــده و خودروی واحد ســیار آماده اســت؛ 
اما یک بخش کوچــک از کار باقی مانده که اســتاندار اصفهان و 
مسئوالن مربوطه قول هایی دادند تا این هزینه را هم تأمین کنند، سعی ما بر این است که تا شش ماه آینده به 

هدف خود برسیم .
معاونت فنی صدا و سیما در پاسخ به این پرســش که آیا واحد سیار HD به اواســط یا اواخر فصل ۲۱ لیگ برتر 
می رسد یا خیر، بیان کرد: امیدواریم که انشااهلل این اتفاق رخ دهد و هرچه سریع تر تصاویر با کیفیت و مطلوب 
گر بخواهم آماری از پیشرفت کار به شما ارائه دهم، می توانم بگویم که باالی 8۰ درصد در این  روی آنتن برود. ا

قضیه پیشرفت داشته ایم که این خیلی خوب است.
منتظر اجرای مناقصه نصب تجهیزات واحد سیار هستیم

گر شما چند ماه پیش از من در این خصوص سوال می کردید، امیدی به حل شدنش نداشتم؛  وی ادامه داد: ا
اما خدا را شکر االن بیش از 8۰ درصد کار حل شده است، فقط ۲۰ درصد دیگر مانده که همه دوستان در کنار 
کارخانه فوالد مبارکه و ذوب آهن کمک می کنند تا هرچه سریع تر این تالش ها به نتیجه برسد. این روزها درحال 

برگزاری یک مناقصه هستیم تا نصب تجهیزات واحد سیار را شروع کنیم که انشااهلل این اتفاق رخ خواهد داد.
 با توجه به صحبت های معاونت فنی سازمان صدا و سیمای مرکز استان اصفهان، مطمئنا هواداران پرشور 
دو باشگاه بزرگ اصفهانی لحظه شماری می کنند تا بازی های تیم محبوبشان با کیفیت HD روی آنتن برود. 

موضوعی که باید دید تا پایان این فصل شاهد خواهیم بود یا اینکه به لیگ بیست و دوم موکول می شود.

قول معاونت فنی صداوسیما مرکز اصفهان به فوتبال دوستان؛

کیفیت شاید از آغاز لیگ بیست ودوم! تصاویر با 

خبر
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7 2۵ ژانویه    2۰22 سالمت

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی   آ
و اراضی و ساختمانای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع  محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ  اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امال
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۹۹۹۳، 
۱۴۰۰/8/۲۰، هیات اول آقای محمد لتشاهی به شناسنامه شماره ۴۴۶۲۰ کدملی ۱۲8۰۳۳۵۱۰۶ 
صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۱۵/۱۲ مترمربع 
ک شماره ۲8 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  قسمتی از پال
مالکیت محمد رضائی از سند شماره ۳۶۳۴۱ مورخ ۱۳۴7/8/۲۰ دفترخانه شماره 8۶ اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - شهریاری رییس 

ک غرب اصفهان - ۱۲۵۶8۰۹ / م الف منطقه ثبت اسناد و امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ خانم اعظم ابراهیمی دستگردی به 
شناسنامه شماره ۶۳۰ کدملی ۴۶۵۰۴۴77۶۳ صادره بروجن فرزند شهریار بصورت ششدانگ 
ک شماره ۱۱ فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در  یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۵/۹۱ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع  اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
سند انتقال ۳۶8۹۴ مورخ ۹8/۱۰/۱۴ دفتر ۳۵7 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰، 
ک شمال اصفهان موسوی  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، رییس اداره ثبت اسناد و امال

- ۱۲۵۶7۱۲ / م الف

گهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی   آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۶۹۳، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰7، مفاد آرا هیات حل 
ک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده 8 آیین  اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امال
نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند  کثیراالنتشار و محلی آ
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود  گهی و در روستاها از تاریخ الصاق آ در شهر از تاریخ انتشار آ
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات 
ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۳7، ۱۴۰۰/۰8/۳۰، خانم هما احمدیان دهاقانی فرزند 
ک 7۶ فرعی از ۱۲۵ اصلی  سلیمان ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۵۱/7 مترمربع پال
واقع در اراضی صحرای ارباب بخش ثبتی دهاقان انتقال تمامت ۱۲7 سهم مشاع از ۲۵۴ سهم 
ک دفتر ۹۰ صفحه 787  ک فوق موضوع ثبت دفتر امال از ۵۵۰ سهم ۱/۵ دانگ از ششدانگ پال
به نام خانم هما احمدیان دهاقانی مالک رسمی صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 

ک  دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - اداره ثبت اسناد و امال
شهرستان دهاقان - ۱۲۵۵۴۱۴ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲8۱8 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ خانم خاتون جان محمدی خشوئی 
به شناسنامه شماره 8 کدملی ۶۲۰۹8۵۲۳۶۱ صادره از باغبهادران فرزند شاه کرم بصورت 
ک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۴۰/۱۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله مع الواسطه از مالکیت  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
محمود صرامی موضوع سند انتقال ۱۱۴8۳، ۳۵/۳/۳ دفتر ۶۵ اصفهان لذا به منظور اطالع 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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 
ک شمال  اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۶۵۲۴۰ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی  مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم نموده و 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 ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲7۰۱۵8۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ مجید طهماسبی فرزند 
رحیم بشماره شناسنامه ۳8۲۰ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲88۲۴۵۵۱۳ در ۱/8۰۱ سهم 
ک ۲8۶۴  مشاع از ۱۶۴ سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پال
فرعی از اصلی ۱ واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت ۱۵۹/۹8 مترمربع. خریداری طی سند 
رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - رییس اداره 

ک شرق اصفهان - ۱۲۶۵۲۴۶ / م الف ثبت اسناد و امال

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
ک مورد تقاضا به شرح زیر به  متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف  مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۴78۳ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۱خانم رضوان یزدانی نجف آبادی فرزند نعمت اله نسبت به 
سه دانگ مشاع و آقای مجید حجتی فرزند اسمعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
ک شماره 8۲۰  اصلی واقع در قطعه  یکبابخانه به مساحت ۱۴7/۱۱ مترمربع قسمتی از پال
۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۴87۱ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
ک مورد تقاضا به شرح زیر به  متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف  مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۳۴۳۰ مورخه ۱۴۰۰/۰7/۱۳خانم زهرا حجتی فرزند اسمعیل ششدانگ یکبابخانه به 
ک شماره ۱۳۰ اصلی واقع در قطعه ۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت  مساحت ۹۱/8۹ مترمربع قسمتی از پال
ملک اصفهان  متقاضی طبق سند رسمی شماره ۴7۱8۶، ۹۰/۰۵/۱۳ دفترخانه ۴۲ نجف آباد  
مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۴8۶۲/ م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲78۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ خانم مهین شکرانی فر به شناسنامه 
شماره 77۶ کدملی ۱۲8۵۵۰7۶۱۴ صادره اصفهان فرزند رضا بصورت ششدانگ یک باب 
ک شماره ۴ فرعی از ۱۵۱8۲ اصلی واقع در اصفهان  خانه به مساحت ۱۲۲/۶۳ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالک رسمی عبدالکریم امین الرعایا موضوع  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
سند انتقال ۵۰۶۳۳ مورخ ۶۲/۵/۱۲ دفتر 8۲ اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه 
گهی  گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ به متقاضی وا
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،  می توانند اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۵۰7۳ / م الف ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۶۱۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده  حضور امضا
کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۴۳۵ مربوط به تقاضای آقای/خانم سجاد مری مبنی بر صدور 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه  سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل دفتر ۳۶۵ صفحه ۳۹۱ و صفحه ۱۳7 دفتر 
۶۱۱ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم  که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
سجاد مری به شناسنامه شماره ۴۱۶۰۲7۴۰۰۵ کدملی ۴۱۶۰۲7۴۰۰۵ صادره فرزند عبداهلل 
ک شماره ۱7۳۹ فرعی  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۱۶/۶۰ مترمربع پال
از ۱۵۹ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با 

ک ۱۵۹/۱7۶، شرقا  حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۵/8۵ متر دیوار به دیوار پال
به طول ۱8/۹۹ متر دیوار به دیوار ۱۲۹8 فرعی، جنوبا در ۴ قسمت اول به طول ۱/۶۹ متر 
درب و دیواریست به گذر دوم شمال غربی است به طول ۱۶/ متر دیواریست به گذر سوم 
به طول ۴/7۵ متر دیواریست به گذر چهارم به طول ۳8/ متر دیوار به دیوار ۲8۰7، غربا در 
سه قسمت که قسمت سوم به صورت اول به طول ۳/۱۵ متر دوم به طول ۲۶/ متر که دوم 
ک ۲8۰7 سوم در دو قسمت اول به طول ۴/8۰ متر دیوار  جنوبی است هر دو دیوار به دیوار پال
ک ۲8۰7 دوم به طول ۱۰/۶۲ متر دیوار به دیوار باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد.  به دیوار پال
دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ک وفق مقررات پس از طی  ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام 
نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - رییس 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۵۵۱۱۴ / م الف اداره ثبت اسناد و امال

گهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی   آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱7۴۹، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، مفاد آرا هیات حل 
ک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده 8  اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امال
آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض  روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
گهی در محل تا دو  گهی و در روستاها از تاریخ الصاق آ داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آ
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارایه نمایند. بدیهی 
است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل 
ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۲۹، ۱۴۰۰/۰8/۳۰، 
آقای حسن آریان فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۶۶۰/7۰ 
ک ۱ فرعی از ۱۳۰ اصلی واقع در مزرعه نجف اباد بخش ثبتی دهاقان انتقال عادی  مترمربع پال
ک فوق  مع الواسطه مالک رسمی رسول میرباقری دهاقانی فرزند لطف اله از ششدانگ پال
موضوع سند ۱۳۵۴۹ مورخ ۱۳۱8/۵/۲۱ دفتر ۵ اصفهان صادر گردیده است. تاریخ انتشار 
نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - اداره ثبت 

ک شهرستان دهاقان - ۱۲۵۵۳۹۳۰ / م الف اسناد و امال

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
ک مورد تقاضا به شرح زیر  متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
ک محل تسلیم و پس از  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال اولین آ
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. رای شماره ۴7۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ آقای بهروز کریمی فرزند اله یار نسبت به 
ک ۱ فرعی از ۵۳7 اصلی  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت ۲۴/۹۳ مترمربع قسمتی از پال
واقع در قطعه ۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - حجت اله کاظم 
زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 

۱۲۶۴7۱7/ م الف

آگهی

باور غلط رایج در مورد درد مفاصل و زانو 
۵ بــاور غلــط رایــج در مــورد درد 
مفاصــل و زانــو و راهــکار طبیعی 

برای تسکین آن را بشناسید. 
افسانه های بسیاری وجود دارند 
که مردم در مورد زانو درد در فصل زمســتان آن ها را 
باور می کننــد. به همین دلیل اســت که می توانید 
با از بین بردن رایج ترین افسانه ها در مورد درد زانو 
یا مفاصل در زمســتان، نحوه مدیریــت درد را بهتر 

درک کنید.
در این گزارش باور های غلط شناخته شده در مورد 
درد مفاصــل و زانــو و راهــکار تســکین در زمســتان 

آمده است.
            درد مفاصل و زانو و راهکار تسکین

آیــا در انجــام اســکات مشــکل داریــد؟ دویــدن 
ســریع بــرای شــما ســخت اســت؟ آیــا در زانو های 
خود احســاس درد می کنیــد؟ می توانید ســفتی را 
گر پاســخ شــما  در مفاصــل خود احســاس کنید؟ ا
مثبت اســت، ممکــن اســت با مشــکالت مفصلی 
یــا زانــو دســت و پنجه نــرم کنیــد. بــا کاهش فشــار 
گهانی  و همچنیــن هــوای ســرد، ممکــن اســت نا
درد هــای تحریک کننــده ای در سراســر بدن ایجاد 
شوند. زانو درد به خصوص در فصل زمستان شایع 
است و زندگی را به خصوص برای مبتالیان به آرتروز 

سخت می کند.
            افزایش زانو درد در هوای سرد

همیشه اعتقاد بر این است که زانو درد ناشی از هوای 
سرد با آرتروز مرتبط است. با این حال، تغییر شرایط 
آب و هوایی بر ســالمت مفاصــل تاثیر نمی گــذارد. 
از آن جایــی کــه فشــار اتمســفر در فصــل زمســتان 
کاهــش می یابد، ایــن تغییر فشــار می توانــد باعث 
تورم مفاصل شما بیشتر از حد معمول و در نتیجه 

افزایش درد شود.
افــراد مبتــال بــه آرتریــت ممکــن اســت در ماه های 
زمستان مشکالتی داشته باشند؛ زیرا فشار هوای 
پایین باعث انبساط بافت های بدن می شود که به 
اعصاب و مفاصل فشار وارد می کند و باعث التهاب 

و حتی درد شدید می شود.
            تسکین درد تنها راه برای مدیریت درد است

حتی درد و تورم کوتاه مــدت در مفاصل می تواند 
کیفیت زندگی شــما را تحت تاثیر قــرار دهد. علت 
درد مفاصل هرچه که باشــد، معمــوال می توانید 
آن را بــا دارو، فیزیوتراپی یــا درمان های جایگزین 
درمــان کنیــد. تنهــا مشــکل در مصــرف منظــم 

مسکن ها است. مصرف منظم مسکن ها می تواند 
عــوارض جانبی داشــته باشــد کــه برخــی از آن ها 

می تواند جدی باشد.
در عــوض، بایــد از یــک ســبک زندگی ســالم مانند 
تغذیه ســالم و ورزش صحیح پیروی کنید. ورزش 
به بازیابی عملکرد زانو و تسکین درد کمک می کند. 
در حالی که یک رژیم غذایی سالم به حفظ کمبود 

مواد مغذی برای درمان التهاب کمک می کند.
            ورزش نباید با زانو درد انجام شود

زانــو بزرگتریــن مفصــل بــدن اســت و مــا از آن برای 
فعالیت های مختلفی مانند پیــاده روی، دویدن 
و کوهنــوردی اســتفاده می کنیم. بنابرایــن، آن ها 
در برابــر آســیب و درد آســیب پذیــر می ماننــد. بــه 
خصــوص در ماه هــای زمســتان، بســیاری از افراد 
با مشــکالت ارتوپدی که زمســتان به همــراه دارد، 

مواجه می شوند.
با این حال، ورزش به بازیابی عملکرد زانو، تسکین 
درد و کاهش وزن کمک می کند. در واقع، تمرینات 
ساده ای مانند کشش پا، اسکات زانو و استپ آپ، 
زمانی که تحت نظر پزشک انجام می شود، می تواند 
در بازســازی قدرت زانو ها و کاهش سفتی مفاصل 

مفید باشد.
            از جراحی پروتز زانو باید اجتناب شود

این گفته کامال اشــتباه اســت. هیــچ ارتباطی بین 
جراحی تعویض مفصل زانو و آب و هوا وجود ندارد. 

عالوه بر این، درد ناشــی از این جراحی مشابه سایر 
کنون می توان درد را با یک رویکرد  جراحی ها است. ا
مدرن کنترل کرد. جراحی های پروتز زانو را می توان 
در حداقــل زمــان انجــام داد و به موفقیت رســید؛ 
بنابراین فــرد می تواند به راحتی پــس از جراحی به 

برنامه روزانه خود ادامه دهد.
جراحی را به تاخیر نیندازید؛ زیرا از درد می ترسید. 
حتی می توانید با پزشک خود صحبت کنید و تمام 
شــک و تردید های خود را برطرف کنید. درد نباید 
گر درمان را به تعویق  مانع از انجام جراحی شــود. ا

بیندازید، وضعیت زانوی شما بدتر می شود.
            درد فقط در هوای سرد افزایش می یابد

معمــوال زانــو درد به عنوان تشــخیص هوای ســرد 
نشان داده می شود. اما آیا فقط افراد مسن تر مبتال 
به آرتریــت بــا درد مفاصل زمانــی که دمــای بیرون 
پایین می آید، دســت و پنجه نرم می کنند؟ روشی 
که ما در مورد زمستان صحبت می کنیم، تنها علت 
درد نیست. تنها سالمندان مبتال به آرتریت به دلیل 
ســردی هوا از زانو درد رنج نمی برنــد. افراد مبتال به 
آرتریت شدیدتر ممکن است به دلیل فشار اتمسفر 
پاییــن و رطوبــت زیــاد هــوا، درد و تورم بیشــتری را 

احساس کنند.
            تسکین درد مفاصل و زانو

حــاال کــه اشــتباهات رایــج دربــاره درد مفاصــل و 
زانو را فهمیدیم، بیایید به ســراغ پاســخ این سوال 

گر  برویم که چه چیزی برای زانو درد مفید اســت. ا
می خواهید زانو درد خود را کاهش دهید و مفاصل، 
ماهیچه ها و اســتخوان های خود را تقویت کنید، 
می توانید نگاهی به راه حل های گیاهی و طبیعی 
زیــر بیندازید. شــما فقــط می توانیــد دقیق ترین و 

موثرترین اطالعات را از پزشک خود دریافت کنید.
            سرما درمانی

گر زانودردی وجود دارد که در اثر ضربه  به خصوص ا
گهانی شروع می شود، می توانید  یا زمین خوردن نا
ک، ایــن درد هــا را  بــا اعمــال ســرما در ناحیــه دردنا
کاهش دهیــد. برای این کار کافی اســت چند تکه 
یخ را که از فریــزر بیــرون می آورید در کیســه ای قرار 
دهید و با پارچه تمیزی بپیچید و مدتی روی محل 

درد بگذارید.
            دانه بامیه

دانــه بامیــه را می توانیــد از عطاری ها تهیــه کنید. 
از ســالمت اســتخوان ها، ماهیچه هــا و مفاصــل 

حمایت می کند. 
دانه بامیه درد ناشی از، از دســت دادن مایعات در 
زانو را به حداقل می رساند. تنها کاری که باید انجام 
دهید، مصرف چــای دانــه بامیه اســت. فراموش 
نکنید پــس از مصرف این چــای در دو هفتــه برای 
حداقــل یــک هفتــه، مصــرف را متوقــف کنیــد. با 
مصرف منظم به مدت ۲ هفته زانو درد را تســکین 

می دهد و سپس دوباره ادامه دهید.

            زنجبیل و روغن زنجبیل
زنجبیل در واقع یکی از موادی اســت که به عنوان 
مسکن  طبیعی شناخته می شود. به لطف خواص 
کســیدانی موجــود در آن،  ضــد التهابــی و آنتــی ا
می توانید زنجبیل را به روش های مختلف استفاده 
کنید که باعث کاهــش درد می شــود. می توانید با 
احتیاط، روغن زنجبیل را به محل درد بمالید. دم 
کرده و چای زنجبیل تازه آسیاب شده بنوشید یا آن 
را با موادی مانند عسل و روغن زیتون مخلوط کرده 
و برای مدتــی کوتاه به محــل درد بمالید و ســپس 
آبکشی کنید. البته روغن راه حل سریع تری است؛ 
امــا مصرف منظــم آن به شــکل چــای یــا خمیر نیز 

کمک های دائمی تری به سالمتی شما می کند.
            زردچوبه و روغن زردچوبه

درســت ماننــد زنجبیــل، زردچوبــه نیــز یــک ماده 
کسیدانی قوی و ضد التهابی  غذایی با خواص آنتی ا
اســت. به این ترتیب، به یکــی از بزرگترین حامیان 
مــا در برابر درد تبدیل می شــود. بــرای بهره مندی 
از ایــن ویژگی، می توانیــد زردچوبه را در بســیاری از 
دستور العمل هایی که درست می کنید بگنجانید. 
چــای خــود را دم کنیــد، روغــن را مســتقیما روی 
ک بمالید یــا با مخلــوط کــردن آن با  ناحیــه دردنــا
موادی مانند عسل و شیر مصرف کنید. همچنین 
می توانیــد مصرف شــیر زردچوبــه را به طــور مرتب 

شروع کنید. فواید بی شماری دارد.
            چنار برگ

بــرگ چنــار در واقــع یکــی از طبیعی تریــن مــوادی 
اســت که به تقویــت اســتخوان ها کمــک می کند. 
برای بهره مندی از اثرات برگ چنار که به ویژه برای 
کلسیفیکاسیون و روماتیسم مفید است، می توانید 
آن را مانند چای دم کنید. سپس این آب تیره رنگ 

ک بمالید و منتظر بمانید. را به نواحی دردنا
            نکته مهم

گر زانو درد بسیار شدید یا مزمن دارید یا زانو درد به  ا
عنوان عارضه بیماری های مختلف دارید، باید قبل 
از استفاده از غذا ها و مخلوط های فوق بدون اتالف 

وقت به پزشک مراجعه کنید.
بهترین روش های درمانی برای خود را با مشــورت 
پزشکان متخصص به دســت آورید. به یاد داشته 
باشــید کــه محلول هــای طبیعــی و گیاهــی فقــط 
می تواننــد کمک کننده باشــند. درســت نیســت 
که آن هــا را درمانی بدانیــم و از آن ها به عنــوان دارو 

استفاده کنیم.

مفاصل 
و زانو

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه با اشاره به 
کســیدان در چغندر،  وجود مقدار بسیار زیاد آنتی ا
گفت: چغندر به بهبود بســیاری از عوارض ناشی از 
دیابت کمک می کند.  ســمیرا ربیعی عضو هیئت 
علمی دانشگاه با عنوان این مطلب که قند موجود 
گهانــی قنــد خــون  در چغنــدر باعــث افزایــش نا

نمی شود، افزود:
بــه گفتــه وی، میــزان قنــد موجــود در چغنــدر 
در مقایســه با ســایر ســبزیجات باالتــر اســت اما به 
دلیل این که اندیس و بار گلیسمی آن باال نیست، 
پس از خوردن، قند آن به آرامی وارد جریان خون فرد 
گهانی قند خون نمی شود،  شده و باعث افزایش نا
البته به شرط آن که هنگام پخت از افزودن شکر به 

چغندر خودداری شــود. ربیعی با اشــاره به مزایای 
مصرف این ماده غذایی خاطرنشــان کرد: چغندر 
کســیدان اســت که با  دارای محتــوای باالی آنتی ا
کسیدانی به بهبود  توجه به این محتوای باالی آنتی ا
بسیاری از عوارضناشی از دیابت نظیر آسیب های 
بینایی، عصبی و قلبی عروقی در افراد مبتال به این 

بیماری کمک می کند.
عضو هیئت علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی 
گزاالت و پتاسیم باالی  شهید بهشتی با توجه به ا
کیــد کرد: به دلیل بــاال بودن  موجود در چغندر، تا
گــزاالت و پتاســیم در چغنــدر به بیمــاران  میــزان ا
دیابتــی که مبتال به ســنگ کلیــه و نارســایی های 
کلیوی هستند باید در مصرف چغندر احتیاط کنند.

گل ها در طبیعت عامل زیبایی هستند؛ اما بعضی 
از آن ها به عنوان یک غذا نیز استفاده می شوند. 

زیبایی گل ها چشــم و عطر خــوش آن ها مشــام را 
نوازش می دهد. در طبیعت گل هایی هم هستند 
که نه تنها قابل خوردن و خوشــمزه هستند؛ بلکه 
خواص بی نظیری نیز دارند. در ایــن گزارش با این 

کی آشنا می شوید. گل های خورا
            الدن

گل الدن نــه تنهــا زیبایــی خاصــی دارد؛ بلکــه 
کی و  برگ های ایــن گیــاه و غنچه هایش نیــز خورا

مملو از ویتامین سی هستند. 
بیشتر بخش های این گیاه به ویژه برگ هایش طعم 
شــاهی می دهد، از این رو به آن شاهی هندی هم 
می گویند. گل های مهمیزدار، شیپورمانند به رنگ 
قرمز، زرد و نارنجی از اوایل تابســتان تــا اوایل پاییز 

پدیدار می شوند.
            آقطی

گیــاه آقطــی در آلمــان "هولونــدر" )Holunder( و در 
انگلیسی )Sambucus( گفته می شود. از این گیاه 
می توان ژله، چای، شــربت و بســتنی تولیــد کرد. 
دیتر الیپولد کســی اســت که در آلمــان از این گیاه 
یک نوشــیدنی غیر الکلی محبوب به نام "بیوناد" 

)Bionade( ابداع کرد و به تولید انبوه رساند.

            گل رز
عطــر گل رز هر مشــامی را نــوازش می دهــد. گالب 
حاصل از آن در بسیاری از شیرینی جات کاربرد دارد. 
گل برگ های لطیف آن را نیز می تــوان "کاراملیزه" و 

"شکرزده" هم صرف کرد.
            بنفشه

بر اساس طب ســنتی ایران تمامی قسمت های 
گل، دانــه، ریشــه و  بنفشــه از جملــه بــرگ، 
سرشــاخه های گل دار مصــرف دارویــی دارنــد. 
از گل برگ هــای "کارملیزه" شــده، می تــوان برای 
تزئین کیک استفاده کرد و یا به ساالد و سوپ عطر 

خاص بخشید.
            مینای چمنی

تقریبا در همه جا یافت می شــود. بچه هــا از آن در 
آلمان برای ساختن گردن بند و فال گرفتن درباره این 
که "دوستم داره، دوستم نداره" استفاده می کنند. 
از این گیاه می توان در ساالد استفاده کرد و یا حتی 

گلبرگ های آن را با نان و پنیر هم صرف کرد.
            گل قاصدک

بــرگ و گل برگ هــای گل قاصــدک خوردنــی 
هستند و می توان از آن در ساالد و سوپ استفاده 
کرد. آشپز های حرفه ای از این گل ژله هم تولید 

می کنند. 

یک متخصص تغذیه عنوان کرد؛ 

کمک می کند مصرف چغندر به بهبود عوارض دیابت 

کی و خواص آن ها  گل های خورا

دیابت

دانستنی ها
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یک کارشناس حوزه ارتباطات درباره مناسب ترین 
بازه زمانی استفاده از سیم کارت های تلفن همراه و 
اهمیت تعویض به موقع آن توضیح داد.  گریگوری 
لیسنکو کارشناس ارتباطات اظهار داشت که افزایش 
طول عمر سیم کارت، می تواند کیفیت ارتباطات را 
کاهش دهد. به گزارش سایت techguide، لیسنکو 
خاطرنشــان کرد کــه ســیم کارت وســیله ای برای 
ذخیره اطالعات است و به نوعی می توان آن را با هارد 
دیسک رایانه مقایسه کرد، به همین دلیل افزودن 
اطالعات جدید یا حذف برخی از داده ها، بر عملکرد 
کید  و فعالیت سیم کارت تأثیر می گذارد. لیسنکو تا
کرد که طول عمر سیم کارت به طور متوسط ۵ سال 
اســت و پس از آن بهتر اســت کاربر آن را با یک ســیم 

کارت جدید تعویض کند.
            انواع سیم کارت ها

سیم کارت ها در طول سال های اخیر تکامل یافته اند 
و صــرف نظــر از اینکــه از یک تلفــن همــراه معمولی 
یا جدیدترین گوشــی هوشــمند یا تبلت اســتفاده 
می کنید، ســیم کارت های مختلفی برای انتخاب 
وجود دارد و بســته به گوشــی تان، باید سیم کارت 

مخصوص آن را تهیه کنید.
            مینی سیم کارت

سیم کارت های مینی سیم، سال ها است که وجود 

دارند و حتی امروزه نیز می توان آن را در گوشی های 
هوشمند قدیمی یا برخی دستگاه ها یافت. اندازه 
مینی ســیم در بین انواع ســیم کارت ها، بزرگترین 

است.
            میکرو سیم کارت

ســیم کارت های میکرو سیم اســتاندارد این روز ها 
کثــر گوشــی های هوشــمند اســت. همــه  بــرای ا
 Micro گوشــی های هوشــمند اندرویدی، امــروزه
SIM را به عنوان سیم کارت ترجیحی می پذیرند. این 
سیم کارت به طور قابل توجهی کوچکتر از مینی سیم 
اســت و به ایجاد گوشــی های هوشــمند کوچکتر، 

کمک کرده است.
            نانو سیم کارت

ســیم کارت نانو نیــز کوچک تــر از ســیم کارت میکرو 
است.

ایرانیــان غذاهایشــان از تنــوع باالیی برخــوردار 
است و از هر چهار گروه غذایی استفاده می کنند 
اما متاســفانه عادات اشــتباه تغذیه ای فراوانی 

هم دارند. 
            اشتباهات پر خطر مصرف مواد غذایی

هــر کــس ممکــن اســت مســموم شــود اما ایــن 
احتمــال بــرای برخــی بیشــتر اســت و بیمــاری 
گــروه پــر خطــر  جدی تری ایجــاد می شــود. 
شــامل چه افرادی اســت؟ افراد ۶۵ سال به باال 
و کودکانــی کــه کمتــر از ۵ ســال دارند و کســانی 
کــه مشــکالت ســالمتی دارنــد و داروهایــی 
مصــرف می کننــد کــه توانمنــدی بــدن را بــرای 
مبارزه با بیماری ها کاهش می دهــد )افرادی با 

سیستم ایمنی ضعیف( و زنان باردار.
            نشستن دست ها

میکروب هایــی که روی دســت ها وجــود دارند 
کی منتقل شــده و شما را  ممکن اســت به خورا

بیمار کنند.
غ             شستن گوشت و مر

غ قرار دارند،  میکروب هایی که روی گوشت و مر
غ را  با شســتن منتشــر می شــوند. گوشــت و مر
نباید شســت. پختن آن ها بــرای از میــان بردن 

میکروب ها کافی است.
کی ها بدون شستن              پوست کندن خورا

آن ها
پوســت کردن یا تکه تکه  کــردن میوه هــا یا مواد 
کــی گیاهــی بــدون شســتن آن ها اشــتباه  خورا
که میکروب هایــی که روی پوســت  اســت؛ چرا
آن ها هســتند به درون آن ها منتقل می شوند. 

باید میوه ها و سبزی ها را حتما شست.
            استفاده از ظروف به جای هم

اشتباه پنجم گذاشتن گوشــت پخته در ظرفی 
است که پیش تر گوشت خام در آن بوده است. 
که میکروب هــا می توانند به گوشــت پخته  چرا
گانه برای  منتقل شوند. باید از ظرف های جدا

گوشت خام و پخته استفاده کرد.
            کم پختن مواد غذایی

بوقلمــون،  غ،  مــر گوشــت،  نپختــن  خــوب 
غ اشتباه است.  ک های دریایی یا تخم مر خورا
کی های  پختنی تنها زمانی که در گرمای زیاد  خورا

پخته شوند، میکروب هایشان کشته می شود.
            خوردن خمیر خام

خوردن خمیر خام از جمله خمیر کلوچه و سایر 
غ نپختــه دارند  کی هایی کــه آرد یا تخم مر خورا
اشتباه اســت. خمیر خام را از دسترس کودکان 

دور نگاه  دارید.
کی             مزه کردن یا بوییدن مواد خورا

کی برای اطمینان  مزه کردن یا بوییدن مواد خورا
از سالمت آن اشــتباه دیگری است. نمی توان از 
مزه یا بو دریافت که آیا میکروب مسموم کننده ای 
کی هست یا نه. مزه کردن مقدار کمی از  در خورا
ک ناسالم نیز می تواند بیماری ایجاد کند.  خورا

کی که بیش  از حد مانده را بیرون بریزید. خورا
کی             گرم  کردن خورا

کــی روی میــز  گــرم  کــردن یــا مــزه دار کــردن خورا
آشپزخانه اشتباه است. میکروب های زیان آور در 
دمای اتاق به سرعت تکثیر می شوند. باید این کار 

را در یخچال یا آب سرد انجام دهید.

کارت چه زمانی است؟  بهترین زمان برای تعویض سیم 

این اشتباهات را موقع آشپزی تکرار نکنید

دانستنی فناورانه

خانه داری

ماهواره  ها چگونه در مطالعه آتشفشان  ها 
انقالب ایجاد کردند؟ 

ماهواره  ها در ســال  های گذشته 
ویــژه  قابلیت  هــای  کنــار  در 
خــود، در افزایــش اطالعات مــا از 
فوران  های آتشفشــانی نیز نقش مهمی داشته اند.   
پیشرفت های فناوری ماهواره ای در دهه گذشته به 
جهان این امکان را داده که فوران ویرانگر هونگا تونگا 
را بررسی و آتشفشــان ها را در زمان وقوع و با جزئیات 
بی سابقه مشــاهده کند. این یافته ها ممکن است 
آناتومی فوران های آتشفشانی نادر انفجاری و تأثیرات 
آن هــا روی ســیاره را روشــن کنــد. بر اســاس گــزارش 
اسپیس، ماهواره ها همچنین به آتشفشان  شناسان 
کمک می کنند تا فوران های رایج تر زمین که عموما 
شاهد وقوع آن ها هستیم را نیز بررسی کنند. آخرین 
بار ۳۰ ســال پیش بود که یک آتشفشان به وسعت و 
شدت هونگا تونگا فوران کرد. در آن زمان ماهواره هایی 
که زمین را رصد می کردند بسیار اندک بودند و همان 
ماهواره های اندکی که سطح سیاره را تماشا می کردند 
عمدتا توسط ارتش اداره می شدند. در این بازه زمانی 
بود که آژانس فضایی اروپــا )ESA( در آســتانه انجام 
اولین مأموریت رصد زمین خود یعنی ماهواره سنجش 
از دور-ERS( ۱(۱- بود. تاسواره ها )CubeSat( نیز در آن 
سال هنوز اختراع نشده بودند. با این حال، فوران کوه 
پیناتوبو در سال ۱۹۹۱ انفجاری ترین رویداد آتشفشانی 
بود که توسط ماهواره ها شناسایی شد. این فعالیت 
آتشفشانی توسط یک ماهواره هواشناسی ژاپنی که 
در ۳۶ هزار کیلومتری در باالی زمین قرار داشت و یک 
فضاپیما از سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا رصد 
شد. اما کاشــف ها و دوربین های ماهواره ها در دهه 
۱۹۹۰ به اندازه ماهواره هایی که امروزه در اطراف زمین 
هستند پیشرفته نبودند. سایمون پراد، پژوهشگر 
داده هــای ماهــواره ای و هواشناســی در دانشــگاه 
کسفورد، می گوید: "ما واقعا خوش شانس هستیم  آ
کنــون در مــدار داریم. این  که همه ایــن ماهواره ها را ا
اتفاقی است که حتی پنج سال پیش هم در دسترس 

ما نبود."
            اختالل انفجار آتشفشان در مدل های پیش 

بینی آب و هوایی 

پراد یکی از صد ها محقق در سراسر جهان بود که پس 
از فوران هونگا تونگا، در جنوب اقیانوس آرام مجذوب 
داده های شبکه های حسگر شد. در ابتدا این فوران 
شــبیه به یک انفجار هســته ای بود، امــا در آن زمان 
برآورد شــد کــه ۵۰۰ برابــر قوی تــر از بمب هیروشــیما 
انرژی داشته اســت. این انفجار باعث ایجاد اختالل 
در مدل هــای پیش بینی آب  و هوایی شــد و ابــری از 
کستر را در جو ایجاد کرد که پیش از آن دیده نشده  خا
بود. این ابر آتشفشــانی برای پــراد جذابیت خاصی 
داشت چرا که او متوجه شــد ارتفاع آن به بیش از ۵۰ 

کیلومتر رسیده است.
پــراد در این بــاره می نویســد: "آخریــن داده هــای ما 
نشان می دهد که چتر انفجار آتشفشانی به ارتفاع ۳۵ 
کیلومتری رســیده، اما در برخی نقاط ممکن است 
به ارتفاع ۵۵ کیلومتری نیز برسد." او می گوید که این 
ارقام نشــان می دهد که فــوران هونــگا تونگا، چقدر 

عظیم بوده است.
او در ادامه صحبت هایش می گوید:"ما فکر می کنیم که 
فوران کوه پیناتوبو نیز احتماال تا این حد باال رفته، اما با 

نبود فناوری های الزم، ثبت آن را از دست داده ایم."
البته پیــش از این دانشــمندان می دانســتند که ابر 

آتشفشانی هونگا تونگا در مقایسه با فوران کوه پیناتوبو 
کسید گوگرد داشته است. دی  مقدار نسبتا کمی دی ا
کنده  کسید گوگرد بسیار مهم است، زیرا هنگام پرا ا
شدن در جو می تواند نور خورشید را منعکس کند، 
بنابراین در میزان گرمایی که در ســیاره ما محبوس 
می شــود تاثیر خواهد گذاشــت. به دلیــل محتوای 
کسید گوگردی که در فوران کوه پیناتوبو وجود  دی ا

داشت، سیاره ما تا ۰.۶ درجه سانتیگراد سردتر شد.
فوران هونگا تونگا با وجود وسعتش تنها به اندازه دو 
کسید گوگرد داشته  درصد از فوران کوه پیناتوبو دی ا
اســت. جفــری کارســون، کارشــناس آتشفشــانی از 
کوز در نیویورک می گوید این تفاوت به  دانشگاه سیرا
دلیل اندازه یا قدرت انفجار فوران ها نیست، بلکه به 

منبع سنگ مذاب در عمق زمین مربوط می شود.
کنش های  گما باعث ایجاد وا مخلوط شدن آب با ما
کــه البته ایــن موضــوع در  شــیمیایی می شــود 
آتشفشان هایی که در خشکی فوران می کنند صدق 
نمی کنــد. آب با ســنگ مــذاب مخلــوط می شــود و 
حباب های گاز ایجاد می کند. دمای بــاال در دریچه 
آتشفشــانی این مخلوط را مانند یک بطری نوشابه 
تحــت فشــار قــرار می دهــد. کارســون گفــت کــه گاز 

می تواند هــزار بار حجمــش را با تغییر از شــکل مایع 
منبسط کند. فرآیندی که به سرعت اتفاق می افتد و 

سنگ را با نیروی انفجاری از هم جدا می کند.
            کارایی ماهواره ها در مطالعه آتشفشان ها

کارسون اذعان می کند که ماهواره ها نقش مهمی در 
نظارت بر فــوران هونگا تونگا ایفا کردند. آتشفشــان 
شناسان نیز حسگر هایی را روی آتشفشان هایی قرار 
می دهند که اعتقاد دارند ممکن اســت روزی فعال 
شــوند، اما هنوز اطالعات کمی در مورد فرآیند های 
درون زمین وجود دارد و تخمین ها در بهترین حالت 

بسیار خام هستند.
علیرغم رونــق فنــاوری در دهه گذشــته، ماهواره ها 
هنوز مانند حســگر های زمینی اطالعــات دقیقی از 
زمان وقوع آتشفشــان ارائه نمی دهند، اما از داده ها 
و تصاویــر آن هــا در زمینه مقیاس انفجار، گســترش 
ابر های آتشفشــانی و تغییرات در زمین های اطراف 
آتشفشــان چیز های زیادی می توان آموخت. برای 
مثال تحلیلگران می توانند میزان ســطحی از زمین 
که در رودخانه گدازه ناپدید شده را ببینند و مساحت 
دقیق زمین مدفون شــده توســط ســنگ مــذاب را 

محاسبه کنند.
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داستان کوتاه

ممکــن اســت بــه طــور تصادفــی پســت های 
گهــان متوجه  گرام را حــذف کنیــد یا نا  اینســتا
ناپدید شدن آن ها شوید. بنابراین آیا می توان 
عکس هــا، ویدئوهــا، اســتوری ها و ویدیو های 

گرام را بازیابی کرد؟ IGTV حذف شده اینستا
 »Recently Deleted« بازیابی از پوشه             

گرام در اینستا
گرام بــه  ویژگــی »Recently Deleted« اینســتا
بازیابی محتوای حذف شــده در برنامه کمک 
 IGTV می کند. عکس ها، ویدیوها، ویدیو های
و داستان های حذف شده از حساب شما ابتدا 
به پوشــه Recently Deleted منتقل می شــود؛ 
پست ها ۳۰ روز و اســتوری ها ۲۴ ساعت در این 
گــر می خواهیــد حذف  پوشــه باقی می ماند. ا
گرام را  و بازیابــی عکس هــا و ویدیو های اینســتا
در ایــن دوره ۳۰ روزه انجام دهید، پــس از به روز 
گرام خود مراحل زیر را طی  رسانی نسخه اینستا
 Settings > گرام را باز کــرده و روی کنید. اینســتا

Account > Recently Deleted کلیک کنید.
عکس ها و فیلم های مورد نیاز را انتخاب کرده و 
از طریق گزینه سه نقطه باالی صفحه، با گزینه 
Restore فایــل خود را بازیابی کنید. همچنین 
گــر گزینــه Delete را انتخــاب کنیــد، فایل هــا  ا
ک  گرام شما پا برای همیشه از حساب اینســتا

می شود.

نادانی رو به خردمندی کرد و گفت فالن شخص، 
ثروتمندترین مرد شهر است. باید از او آموخت و 
گرامیش داشت.  خردمند خندید و گفت: فالنی 
کیسه اش را از پول انباشته آنگاه تو اینجا با جیب 
خالی بر او می بالی و از من می خواهی همچون 
تو باشــم؟  نادان گفــت: خوب گرامیــش مدار، 
بزودی از گرسنگی خواهی مرد.  خردمند خندید 
و از او دور شد.  از گردش روزگار مرد ثروتمند در کام 
دزدان افتاد و آنچه داشــت از کف بداد و دزدان 
کامــروا شــدند.  چون چنــدی گذشــت همان 
نادان رو به خردمند کرد و گفت: فالن دزد بسیار 
قدرتمند است باید همچون او شکست ناپذیر 
بود.  خردمند باز بر او خندید. فردا دزد به چنگال 
سربازان فرمانروا   اسیر شده، برهنه اش نموده و 
در میدان شهر شالقش می زدند که خردمند دید 
نادان با شگفتی این ماجرا را می بیند. دست بر 
شانه اش گذاشت و گفت: عجب قهرمان هایی 
داری، هر یک چه زود سرنگون می شوند.  نادان 

گفت: قهرمان های تو هم به خواری می افتند. 
خردمنــد خندیــد و گفــت: قهرمانــان مــن در 
ظرف اندیشــه تو جــای نمی گیرنــد، همین جا 
بمان و شالق خوردن آن که گرامیش می داشتی 

را ببین و با خنده از او دور شد.

روش بازیابی پست 
و استوری های حذف شده

گرام  اینستا

قهرمانان من

فناوری

گفتــه می شــود خــودروی ون مرســدس 
اسپرینتر لوکس دارای پلی استیشن ۵ است. 
گروه تیونینگ کالسن عرضه یک ون کاربردی 

و مفید را در برنامه های خود دارد که بسیار لوکس است.
به گزارش موتور وان، مرسدس بنز اسپرینتر کالسن، نمونه بارز 
یک خودروی VIP است. البته از بیرون، فقط شبیه یک اسپرینتر 
معمولی اســت که یک جلوپنجــره متفاوت، ســپر اســپرت تر و 
چرخ های شیک تر دارد، اما این همه ماجرا نیست و در داخل فضا 
و امکانات بسیار لوکسی در خدمت شما است. در حالی که ارتقاء 

بیرونی نسبتا مالیم است، اما در داخل قضیه برعکس است.
 Sprinter در قسمت جلو، طراحی داشبورد همچنان مانند نسخه
استاندارد است. با این حال، تقریبا همه سطوح از فرمان گرفته تا 

پانل درها، دارای تزئینات چرمی هستند. همچنین یک یخچال 
و یک پد شارژ بی سیم نیز در این خودرو موجود است.

در داخل، این خودروی ون دارای یک تلویزیون از سقف آویزان 
اســت. در حالی که اســتفاده از آن در وانت های لوکس معمول 
است، شرکت کالسن سعی کرد متمایز باشد و این تلویزیون را 
به یک سیستم Apple TV متصل کرد. کالسن همچنین یک 
Playstation ۵ را نیز برای سرگرمی به این خودرو اضافه کرده است.
کالسن به قیمت خودروی VIP Sprinter اشاره نکرد، اما می توان 
انتظار داشت که بیش از ۲۰۰ هزار دالر قیمت داشته باشد. این 
 S۵8۰ قیمت باعث می شــود این ون گران تر از مرسدس میباخ

سفارشی باشد.

که دارای پلی استیشن ۵ است  آشنایی با مرسدس اسپرینتر لوکسی 

فناوری


