
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان: 

صنایع تمایلی برای رفع آالینده ها ندارند
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رییس شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت های 

تولیدی و صادراتی استان از طریق این بانک به کشور وارد شده است. 
نیما بزرگمهر افزود: این مقدار بازگشت ارز صادراتی در استان اصفهان در ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته بیش از صد درصد رشد داشته است. 
وی میزان بازگشت ارز صادراتی شرکت های تولیدی استان اصفهان در ۹ ماه نخست امسال را ۳۱ میلیون 
یورو اعالم کرد و اظهار داشت: کمک به صادرکنندگان به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات آنها یکی از 
خدمات ویژه بانک توسعه صادرات ایران است که این کار با توجه به تحریم های بانکی اهمیت ویژه ای دارد. 
وی با اشاره به حمایت بانک توسعه صادرات ایران از تولیدگران، صادرکنندگان و شرکت های دانش بنیان 
در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و در سال جاری که به "تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها" 
نامگذاری شد، خاطرنشان کرد: این بانک در راستای توسعه صادرات غیر نفتی نسبت به تامین مالی شرکت های 

فناور در بخش صادرات و مکمل زنجیره صادرات اقدام می کند.

گشت۵۰ میلیون یورو ارز صادرات شرکت های تولیدی اصفهان باز

کاهش سود وام مسکن جوانان 
در سال آینده

آمار تولید ۹ماهه اسلب در کشور منتشر شد:

 فوالد مبارکه، 
پیشتاز در تولید

ورود TBM خط دو متروی اصفهان 
به ایستگاه شهید خرازی: 

مردم خواستار
کاهش ترافیک هستند  

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

کشاورزان چهارمحال 
نباید درخصوص زاینده رود

 اظهارنظر کنند
رئیس دانشگاه اصفهان: 

اصفهان با ظاهری توسعه  یافته 
و باطنی فروریخته است
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کاپیتان تیم ملی  کنش  وا

به ۱۰ نفره شدن تیمش مقابل امارات

قاچاق اتوبوسی میوه های ممنوعه :  

کچری؛  قیمت نجومی میوه های ال
انبه هر عدد ۱۰۰ هزارتومان

۶

 ۴

 همزمان با انتشار کتاب 
»قهرمانان کوچک، محافظان آب« صورت گرفت؛

کتاب  رونمایی از 1+19 عنوان 
کودک در آبفای استان اصفهان

سال پنجم - شماره 1۳۴۴- پنجشنبه  1۴  بهمن 1۴۰۰ - 1 رجب 1۴۴۳
 ۳ فوریه     2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

بهار طرح های عمرانی شهرداری
 اصفهان در دهه فجر
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وزیر کشور گفت: ظرفیت های بزرگی در حوزه گردشگری، 
فرهنگی و هنری در نجف آباد وجود دارد.

احمد وحیدی در بازدید از غرفه نجف آباد در پانزدهمین 

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران، با 
اشاره به نقش کم نظیر نجف آباد و فرماندهان اهل این شهر 
در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: نجف آباد یکی از شهرهایی 

است که شهدای بزرگ و گران قدری را در مسیر دفاع مقدس و 
دفاع از حرم اهل بیت )ع( تقدیم کرده است و نام این شهدای 
بزرگ نظیر سردار شهید حاج احمد کاظمی و شهید محسن 

حججی همواره در طول تاریخ می درخشد.
وی با بیان اینکه نجف آباد شهری کهن و غنی در حوزه فرهنگ، 
صنایع دستی و گردشگری است، تصریح کرد: استفاده از 
ظرفیت های فرهنگی نجف آباد نظیر شهدا و علمای بزرگی 
که در طول تاریخ در این شهر حضور داشته اند می تواند 

رونق بخش عرصه فرهنگی و گردشگری این شهر باشد.
گردشگری  کید بر ضرورت توسعه و رونق  کشور با تا وزیر 
نجف آباد به منظور توسعه شهر و رونق اقتصادی، گفت: 
ظرفیت های خوب نجف آباد باید با برنامه ریزی و هدف گذاری 
در حوزه گردشگری، فرهنگی و صنایع دستی در راستای رونق 

گردشگری و جذب سرمایه در این حوزه به کار گرفته شود.

فرماندار اصفهان با اشاره به افزایش جمعیت شهرک شهید 
کشوری و ضرورت احداث ساختمان مرکز سالمت در این 
شهرک، گفت: در تالش هستیم با همت دانشگاه علوم پزشکی 
عملیات اجرایی ساخت مرکز سالمت شهرک شهید کشوری 
همزمان با ایام اهلل دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 

اسالمی آغاز شود. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اصفهان، محمدعلی 
احمدی فرماندار اصفهان در جلسه ای که با حضور رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد حل مسائل و 
مشکالت حوزه سالمت شهرستان بویژه بخش مرکزی را 

پیگیری کرد.
کید بر ارائه مطلوب خدمات درمانی و بهداشتی به  وی با تا
شهروندان گفت: تامین نیازهای خدماتی مردم در حوزه درمان 
و سالمت وظیفه مسؤوالن بوده و در این مسیر تمام تالش خود 

احمدی با اشاره به افزایش جمعیت شهرک شهید کشوری را خواهیم داشت.

و ضرورت احداث ساختمان مرکز سالمت در این شهرک، 
اظهار داشت: در تالش هستیم با همت دانشگاه علوم پزشکی 
عملیات اجرایی ساخت مرکز سالمت شهرک شهید کشوری 
همزمان با ایام اهلل دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 

اسالمی آغاز شود.
در این جلسه مقرر شد عملیات اجرایی ساخت بیمارستان 
بهارستان و همچنین پایگاه اورژانس شهید کشوری پیگیری 

و در اسرع وقت آغاز شود.
گفتنی است مجوز ساخت یک بیمارستان با ظرفیت ۲۵۰ 
تخت خواب بستری در شهر جدید بهارستان توسط وزارت 
بهداشت و درمان صادر شده است و بر اساس تفاهم نامه 
انجام شده بین شرکت عمران شهر جدید بهارستان و دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان قرار است این بیمارستان توسط شرکت 
عمران شهر بهارستان ساخته و توسط دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان تجهیز شود.

وزیر کشور مطرح کرد:

نجف آباد شهری غنی در حوزه فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری است
ضرورت احداث ساختمان مرکز سالمت در شهرک شهید کشوری 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان امور پیمانها

دستگاه مناقصه گزار : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

  ))https://etend.setadiran.ir 1( محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ  1۴۰۰/11/1۴  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/11/19
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 1۴ روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/12/۰۳ 

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخ 1۴۰۰/12/۰۴ در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.
2( محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی https://etend.setadiran.ir((  و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

۳( پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرایی کشور.
۴( صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. درغیراین صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.

۵( سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شمارهIR   2۶۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰۴21۰7۶7۰2۴2 نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
۶( تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی براساس بخشنامه به شماره 9۴/1۵87۶۴ مورخ 1۳9۴/۰7/۳1 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

گهی برعهده برنده مناقصه می باشد.   1272۵71 / م الف7( هزینه آ

نوبت اول گهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای آ
کارموضوع مناقصهردیف کار)ماه(محل انجام  حداقل رتبه مورد نیازمبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد)ریال(مبنای برآوردمدت انجام 

۵ آب  برای اشخاص حقوقی2۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰1.2۵۰.۰۰۰.۰۰۰فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی  سال 71۴۰۰شهرستان اردستاناجرای عملیات بند سنگی مالتی حوزه آبخیز بغم )شماره نیاز در سامانه ستاد: 2۰۰۰۰۰۳۴۵7۰۰۰۰1۵(1

2
 اجرای عملیات سر ریزسنگی مالتی بند دره زردجوشقان 

) شماره نیاز در سامانه ستاد: 2۰۰۰۰۰۳۴۵7۰۰۰۰1۶(
۶.72۵.۰۰۰.۰۰۰۳۳۶.2۵۰.۰۰۰فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی  سال ۶1۴۰۰شهرستان  کاشان

 ۵ آب  برای اشخاص حقوقی
۳ آب برای اشخاص حقیقی

کیE1  فرخی )شماره نیاز در سامانه ستاد: 2۰۰۰۰۰۳۴۵7۰۰۰۰17(۳ ۵آب  برای اشخاص حقوقی2۶.22۵.۰۰۰.۰۰۰1.۳11.2۵۰.۰۰۰فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی  سال 1۰1۴۰۰شهرستان  خور و بیابانکاجرای بند خا

۴
 تکمیل و اجرای بندهای سنگی مالتی حوزه آبخیز گرموک

) شماره نیاز در سامانه ستاد: 2۰۰۰۰۰۳۴۵7۰۰۰۰18(
۶.۰۴۴.۰۰۰.۰۰۰۳۰2.2۰۰.۰۰۰فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی  سال 71۴۰۰شهرستان سمیرم

 ۵ آب  برای اشخاص حقوقی
۳ آب برای اشخاص حقیقی

کی حوزه آبخیز تودشک ) شماره نیاز در سامانه ستاد: 2۰۰۰۰۰۳۴۵7۰۰۰۰19(۵ ۵آب  برای اشخاص حقوقی۳۳.1۰۰.۰۰۰.۰۰۰1.۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی  سال 1۰1۴۰۰شهرستان کوهپایهاجرای بندهای خا

گردان اسکوچیچ  کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران می گوید ۱۰ نفره شدن تیمش، کار شا
را مقابل امارات ســخت  کرد. به گزارش ایســنا، علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی 
فوتبال ایــران، پس از پیــروزی یک بر صفــر تیمش مقابــل امــارات در چارچوب هفته 
هشتم رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار کرد: در نیمه اول تیم ما توپ 
زیادی لو داد و نتوانستیم به شکل ایده آل از فضاهای بازی استفاده کنیم اما در نیمه 
دوم عملکرد بهتری داشــتیم ولی ۱۰ نفره شــدن تیم، کار ما را ســخت تر کرد. او ادامه 
داد: چیزی که برای ما مهم بود، ادامه روند 
موفقیت آمیز تیم بود. ما در بازی قبلی 
هم عملکرد خوبــی داشــتیم و در این 
بازی می خواستم عملکرد خوب خود 
را ادامــه دهیــم. برخــی گفتنــد شــاید 
بازی هــای باقی مانده جــام جهانی از 
اهیمت زیــادی برخــوردار نباشــد اما 
مــا نشــان دادیم کــه چنین 
چیزی وجود ندارد.
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از ثبت نام 
۲۴۳ هزار نفر از مردم استان اصفهان در سامانه طرح 

نهضت ملی مسکن خبر داد.
علیرضــا قاری قــرآن اظهــار کــرد؛ تازه تریــن آمــار 
درخصوص ثبت نام متقاضیان مسکن در سامانه 
طرح نهضت ملی مســکن بــرای اســتان اصفهان 
کی از آن است که میزان ثبت نام ها از مرز ۲۴۰ هزار  حا

نفر فراتر رفته است.
وی افــزود: براســاس برنامــه اســتان اصفهــان در 
طرح جهش تولید مسکن، در سطح استان برای 
یک سال نیاز به ســاخت ۵۰ هزار و ۹۹۲ واحد است 
که این عدد برای چهار ســال به بیــش از ۲۰۳ هزار و 
۹۰۰ واحد می رسد. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان ادامه داد: مطابق با این برنامه میزان زمین 
مورد نیــاز برای اجــرای طرح نهضت ملی مســکن 
در سطح استان اصفهان برای یک ســال هزار و ۷۹ 

هکتار است. قاری قرآن با بیان اینکه امکان ثبت نام 
طرح نهضت ملی مسکن در تمام شهرهای استان 
اصفهان فراهم است، خاطرنشان کرد: متقاضیان 
می توانند بــا مراجعه بــه ســامانه )ثمن( بــه آدرس 

saman.mrud.ir برای نام نویسی اقدام کنند.
وی در ایــن باره خاطرنشــان کــرد: تأمین مســکن 
متقاضیان در شــهر مورد تقاضا یــا در نزدیک ترین 
شهر مجاور که امکان تأمین زمین در آن فراهم باشد، 
صورت می پذیرد. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهــان، درخصــوص متقاضیانی کــه می توانند 
بــرای ثبت نــام در این طــرح اقــدام کننــد، تصریح 
کرد: درحال حاضر افراد متأهل یا سرپرست خانوار 
و مجردان شــامل نخبــگان علمی با معرفــی بنیاد 
ملی نخبگان، مردان مجرد باالی ۲۳ ســال ســن، 
)معلوالن جســمی، حرکتــی بــا دارا بــودن حداقل 
۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور(، 
زنان خودسرپرســت باالی ۳۵ سال سن، بیماران 
خاص براســاس ضوابط وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی می توانند نســبت به ثبت نام در 

سامانه اقدام کنند.
قاری قرآن گفت: تحویل واحد به مردان مجرد )بین 
۲۳ سال تمام تا ۴۴ سال تمام( پس از اتمام ساخت 
و ایفای تعهدات متقاضی منوط به ارائه عقدنامه 

رسمی ازدواج است.

کمیسیون تلفیق بودجه با تخصیص ۳ هزار میلیارد 
تومــان از محــل درآمدهــای واردات خــودرو بــرای 
بیمه یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از عشایر بدون بیمه 
باقیمانده موافقــت کرد تــا تمامی این افــراد دارای 

بیمه شوند. 
به گزارش اق فارس، در نشست کمیسیون تلفیق 
بودجه در بررسی تبصره ۶ الیحه بودجه سال آینده، 
نمایندگان با تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان از محل 
درآمدهای واردات خودرو برای بیمه یک میلیون و 
۴۰۰ هزار نفر از عشایر بدون بیمه باقیمانده موافقت 

کردند تا تمامی این افراد دارای بیمه شوند. 
همچنیــن نماینــدگان از محــل اخــذ عــوارض از 
عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی قابل نصب 
در رایانه، تلفن های همراه و کنسول مبلغ ۱۰ درصد 
برای تولید بازی های رایانه ای به ســازمان بســیج 

اختصاص دادند. 
کمیسیون تلفیق بودجه همچنین ۵ هزار میلیارد 
ریال از محل واردات خــودرو را به مرکز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضاییه در راستای توسعه و نگهداری 
و به روز رســانی ســامانه قــرارداد الکترونیک وکالت 

اختصاص داد.  به موجب مصوبه دیگر کمیسیون 
تلفیق بودجــه، مبلغ ۵۰۰ میلیــارد تومــان از محل 
درآمدهای ایجــاد شــده در بحــث عــوارض ســیگار 
بــه فرماندهــی انتظامی جمهــوری اســالمی ایران 
اختصاص یافت تا در تامین گشت های انتظامی و 
تجهیزات ایستگاه های ایست و بازرسی اولویت دار 

به مصرف برسد.
همچنین بــا موافقــت اعضای کمیســیون تلفیق 
بودجه در راستای عدالت اجتماعی و تامین نیازهای 
ضروری و اشــتغال محرومان، یک درصــد از محل 
درآمدهای حاصل از عوارض خودرو و فروش سیگار 
را به شکل مساوی به کمیته امداد امام خمینی )ره( 

و سازمان بهزیستی اختصاص دادند. 
نماینــدگان بــا الحاق یــک بند بــه تبصــره ۶ الیحه 
بودجه سال آینده موافقت کردند که به موجب آن 
مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر مصرف 
سیگار بابت کاهش سود تسهیالت مسکن )خرید 
و ســاخت( جوانان به صنــدوق ملی مســکن واریز 
می شود. همچنین مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان نیز 
صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی با الویت 
شهرستان ها و روستاهای کم برخوردار خواهد شد. 
مبلغ یک هزار میلیارد تومان جهت اجرای قانون 
تولید دانش بنیان به معاونت علمی و مبلغ یک هزار 
میلیارد تومان جهت ساخت خوابگاه به خصوص 
خوابگاه متاهلی در اختیار وزارت علوم قرار خواهد 
گرفت و مبلغ یک هزار میلیارد تومان نیز جهت اتمام 
سالن های نیمه تمام ورزشی و فرهنگی بسیج در نظر 

گرفته خواهد شد.

کنش به اینکه برخی  وزیر امور اقتصادی و دارایی در وا
از بانک ها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی 
همچون داشــتن ســپرده حداقل نصف مبلغ وام 
موردنظــر در حســاب بانک هــا را اعــالم می کننــد، 
گفت: هرگونه شرط اضافه ای که خارج از مصوبات 
در این زمینه باشد، تخلف محسوب و با آن برخورد 

خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیئت 
مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کســب وکار در 
پاسخ به سوال ایسنا درباره مطالبه سپرده ۳۰ تا ۴۰ 
میلیون تومانی برخی از بانک ها بــرای اعطای وام 
کید کرد:  هر آنچه که خارج از ابالغیه  بدون ضامن تا
و بخشــنامه وزارت اقتصاد و هیات مدیره بانک ها 
در این باره تخلف است و هر شرط اضافی را تخلف 
می دانیم و بانک ها فقط باید شرایط داخل ابالغیه 
کنون ۴۰۰ مورد تیم  را به اجرا برسانند. وی افزود: تا
رسیدگی از سوی وزارت اقتصاد برای شعب متخلف 
بانک ها ارسال شده اســت. مصوبه وزارت اقتصاد 
درباره حذف یکی از شروط پرداخت وام که ضامن 
گر فردی حقوق بگیر باشد بانک ها  باشد، است و ا

نباید از آن ها ضامن دریافت کنند. 
کید کرد کــه بانک ها حق مســدود  وزیــر اقتصــاد تا

کردن اعطای تسهیالت را ندارند. 
خاندوزی در پاســخ به سوال ایســنا مبنــی بر اینکه 
منابع جدیدی بــرای بانک ها در جهــت پرداخت 
وام بدون ضامن درنظر گرفته شــده اســت، گفت: 
در این زمینه تصمیماتی گرفته شــده که به زودی 
اعالم خواهد شد.  وی درباره مصوبات جلسه هیئت 
مقــررات زدایی افــزود: مجوزهای اعالنی مشــاغل 
خانگی آن دسته از مجوزهایی هستند که در درگاه 
ملی مجوزها ثبت می شوند و متقاضی در این درگاه 
متعهد به رعایت شرایط آن کسب و کار خواهد بود 
و دیگر نیازی به صدور مجوزهای پیشین  نیست، به 

عبارت دیگر امضاهای طالیی در این مجوزها حذف 
خواهد شد. صدور مجوزها به صورت برخط خواهد 
بود و هفته های بعدی نظارت توسط کارشناسان 
انجام می شــود. وزیر اقتصاد با بیان اینکــه در حال 
حاضــر ۳۳۰ مجــوز مربوط بــه مجوزهای مشــاغل 
خانگی اعالنی است ادامه داد: مصادیق این مجوزها 
ماننــد پــرورش دام و طیــور در مقیــاس کوچــک، 
تولید غذای خانگی، تولید گیاهان دارویی، تولید 
ترشی، انواع بسته بندی ها، فعالیت های گرافیکی، 
ترانه سرایی، معرق کاری، ابریشم بافی، لباس های 

محلی و... است.
خاندوزی ادامه داد: به محض اینکه سامانه وزارت 
به درگاه ملی مجوزها متصل شود، برای اولین بار به 
صورت برخــط مجوزهای اعالنی مشــاغل خانگی 

صادر خواهد شد.
وی افزود: با این ساز وکار دیگر نیازی نیست به شکل 
پیشین صدور مجوزها در مسیرهای طوالنی معطل 
شوند، هر چند که در ماه های پایانی سال قرار داریم 
اما این مجوزها می توانند به فعالیت های تولیدی 

مردم کمک کنند.
وزیر اقتصاد گفت: مسئله مهم در این زمینه متصل 
شــدن دســتگاه ها بــه ســامانه مجــوز کســب و کار 
هســتند که قانون آن ۱۸ اســفندماه سال گذشته 
تصویــب شــده و تــا ۱۸ اســفندماه امســال همــه 

دستگاه ها باید به این سامانه وصل شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد:

 ثبت نام کنندگان نهضت ملی مسکن 
گذشت در استان اصفهان از ۲۴۳ هزار نفر 

خبر

طبق گزارش های رســمی افزایش بیش از ۶۰ 
درصدی قیمت شــیرینی های خشک برای 

مصرف کنندگان ثبت شده است.
طی مدت اخیر فعاالن حوزه قنادی از افزایش 
قیمت مواد اولیه تهیه شــیرینی انتقاد کرده 
بودند، در همین رابطه رئیس اتحادیه قنادان 
گفته بود کــه افزایــش قیمــت شــکر و روغن و 
همچنیــن تامیــن روغــن تخصصــی قنادی 

مشکالتی را برای قنادان ایجاد کرده است.
این در حالی است که بررسی تازه ترین گزارش 
مرکز آمار ایران در رابطه با تغییر قیمت کاالهای 
کی مردم در ماه گذشته، افزایش قیمت  خورا

شیرینی را تائید می کند.
بر این اساس هر کیلو از شیرینی خشک در دی 
ماه سال جاری به طور متوسط ۴۷ هزار و ۴۰۰ 
تومان قیمت خورده که نسبت به متوسط آذر 
ماه که ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان بوده افزایش ۳.۸ 

درصدی دارد.
اما در دی ماه پارسال قیمت هر کیلو شیرینی 
خشک به طور متوســط ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان 
بوده  که با تغییر قیمــت در این فاصلــه ۶۰.۳ 

درصد گران شده است.
در دی ماه ســال جاری البتــه قیمت هر کیلو 
شیرینی خشک تا ۵۷ هزار تومان هم رسیده 

است.

تورم ساالنه پاییز سال ۱۴۰۰، معادل ۶۹.۹ درصد 
بوده که نسبت به همین اطالع در فصل قبل 
)۸۸.۴( ۱۸.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت نهاده های 
ساختمان های مسکونی شهر تهران در فصل 
پاییز 1٤٠٠ بــه عــدد ۱۱۸۶.۳ رســید که این رقم 
نسبت به شــاخص فصل قبل )1٠7٦.٥(، 2.8 

درصد افزایش داشته است.
کاهش تــورم نقطه بــه نقطــه کل گروه های 

اجرایی
تورم نقطــه به نقطــه پاییــز 1٤٠٠ معــادل ۳۹.۶ 
درصد بوده است که در مقایسه با همین اطالع 
در فصل قبل )٦٥.2( 2٥.٦ واحد درصد کاهش 

داشته است.
در بین تمام گروه های اجرایی، گروه »شیشه« 
با ۹۸.۸ درصد بیشــترین تــورم نقطه به نقطه 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در همیــن 
دوره کمترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به 
گروه اجرایی »تأسیسات برقی« با 2٤.2 درصد 

افزایش بوده است.
کاهش تورم ساالنه کل گروه های اجرایی

تورم ساالنه پاییز سال 1٤٠٠، معادل ۶۹.۹ درصد 
بوده که نسبت به همین اطالع در فصل قبل 
)88.٤( 18.٥ واحد درصد کاهش داشته است.
در بین گروه های اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم 
ســاالنه در همین دوره مربوط به گروه اجرایی 
»سیمان، بتن، شــن و ماســه« با ۱۰۸.۹ درصد 
افزایــش و کمتریــن نــرخ تــورم بــا ٣8.2 درصد 

افزایش متعلق به گروه »خدمات« بوده است.
کاهش تورم فصلی کل گروه های اجرایی

تورم فصلی پاییز سال 1٤٠٠، معادل ۲.۸ درصد 
بوده اســت که در مقایســه با همین اطــالع در 
فصــل قبــل )7.2( ٤.٤ واحــد درصــد کاهــش 

داشته است.
در همیــن فصــل در بیــن گروه هــای اجرایــی، 
بیشــترین درصد تغییر فصلی مربوط بــه گروه 
اجرایــی »شیشــه« بــا 1٦, 7 درصــد افزایــش و 
کمترین درصد تغییــر نیز مربوط بــه گروه های 
اجرایی »سیمان، بتن، شن و ماسه« با ٦.٦- 

درصد کاهش بوده است.

شــیوه جدیــد حضــور اصفهــان در نمایشــگاه 
بین المللــی اصفهــان یک ظرفیــت بــا رویکرد 
علمی در بحث برند سازی صنعت و تجارت در 

اصفهان ایجاد کرده است.
استاندار اصفهان در بازدید از پاویون اصفهان 
در نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری گفــت 
: ایــن شــیوه در فضایــی ارتباطــی، گردشــگری 
و ظرفیت هــای آن را در قالــب داســتان بــرای 
مخاطــب بیــان می کنــد کــه بــا بــه کارگیــری 
کوتــاه  روایت هــای  نوین ایــن  رســانه های 

برمخاطب اثرگذارتر است.
سید رضا مرتضوی افزود: بعد از اجرای موفق این 
شیوه باید منتظر بود و اثر گذاری این تجربه را در 
بازاریابی و برندسازی برای اصفهان ارزیابی کرد.

وی گفت می توان با الگوگیری از این شیوه موفق، 
در همه بحث هــای اقتصادی اعــم از صنعت و 

تجارت برندسازی کرد.

خبر بازگشت۵۰ میلیون یورو ارز صادرات شرکت های 
تولیدی اصفهان

رییس شعبه اصفهان بانک توسعه 
صادرات ایران گفت: از ابتدای سال 
کنون حدود ۵۰ میلیون یــورو ارز  تا
حاصــل از صــادرات شــرکت های تولیــدی و صادراتی 
استان از طریق این بانک به کشور وارد شده است. نیما 
بزرگمهر افزود: این مقدار بازگشت ارز صادراتی در استان 
اصفهان در ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته بیش از صد درصد رشد داشته است.
وی میزان بازگشــت ارز صادراتی شرکت های تولیدی 
استان اصفهان در ۹ ماه نخست امسال را ۳۱ میلیون 
یورو اعالم کرد و اظهار داشت: کمک به صادرکنندگان 
به منظــور برگشــت ارز حاصــل از صــادرات آنها یکــی از 
خدمات ویژه بانک توسعه صادرات ایران است که این 

کار با توجه به تحریم های بانکی اهمیت ویژه ای دارد.
وی با اشاره به حمایت بانک توســعه صادرات ایران از 
تولیدگران، صادرکنندگان و شرکت های دانش بنیان 
در جهت اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی و در 
سال جاری که به "تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها" 
نامگذاری شد، خاطرنشان کرد: این بانک در راستای 
توســعه صــادرات غیــر نفتی نســبت بــه تامیــن مالی 
شــرکت های فناور در بخش صادرات و مکمل زنجیره 

صادرات اقدام می کند.
بزرگمهر با بیان اینکه امســال حمایت از شــرکت های 
دانش بنیــان بطور ویــژه در دســتور کار این بانــک قرار 
گرفت، خاطرنشان کرد: اعتبار یکهزار و ٥٠٠ میلیارد ریال 
برای آنها تخصیص یافته اســت و تا خرداد ســال 1٤٠2 

امکان استفاده از اعتبار مذکور وجود دارد.
بزرگمهر بــا بیان اینکه بســیاری از شــرکت های دانش 
بنیان استان اصفهان از تسهیالت ارزان قیمت بهره مند 
شدند، اضافه کرد: این موضوع در کاهش هزینه های 

تولید واحدهای فناور موثر است.

وی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات ایران بر حمایت 
از تولید ملی و توسعه فعالیت های مرتبط با صادرات به 
منظور افزایش ورود ارز به کشور و ایجاد بستر امن برای 
کید  انجام مــراودات بین المللی فعاالن اقتصــادی تا
دارد، گفت: در ۱۰ ماه سال جاری حدود ۲۰ میلیون یورو 
برای ورود مواد اولیه و تجهیــزات تولید از طریق بانک 
توسعه صادرات ایران اصفهان به شرکت های تولیدی 

صادراتی استان تخصیص یافته است.
وی افــزود: حــدود پنج هــزار میلیــارد ریال تســهیالت 
صادراتی نیز با نرخ های مصوب بانک مرکزی و صندوق 
توســعه ملی به بخش های مختلف در سطح استان 
اصفهان پرداخت شــده کــه عمده این تســهیالت در 

بخش تولید و صادرات محصوالت صنعتی بوده است.
بزرگمهــر بــه تخصیــص ۲ هــزار میلیــارد ریــال اعطای 
تســهیالت به بخش صادرات محصوالت کشــاورزی 
نیز اشاره و اضافه کرد: این تسهیالت بصورت تلفیقی 
از محــل منابــع صندوق توســعه ملــی و ایــن بانک به 

کشاورزان استان قابل پرداخت است.
وی بکارگیری ابزارهای مختلف تامین مالی را یکی دیگر 
از اولویت های این بانک دانست و اظهار داشت: در این 
بخــش از ابتدای ســال تا پایــان دی ماه بیــش از چهار 
هزار میلیارد ریال اعتبارات اســنادی داخلــی ریالی به 

نفع شرکت های تولیدی استان عملیاتی شده است.
اســتان اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، 

بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه 
۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشــتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود 
۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش 
از ۱۰ هزار میلیارد ریــال و حدود ۲۰۰ هــزار واحد صنفی، 

صنعتی ترین استان کشور به شمارمی آید.
کز   اصفهان به عنوان اســتان پیشــرو در راه انــدازی مرا
رشد و پارک های علم و فناوری که نخستین زمینه های 
رسمی شکل گیری شرکت های دانش بنیان را به وجود 
آورد حدود ۱۰ درصــد از واحدهای فناور و دانش بنیان 
کشــور را در خــود دارد و دومیــن اســتان کشــور در ایــن 

زمینه است.

برپایــه جــدول منتشــر شــده از ســوی ایمیدرو، بــه 
رغم وجــود محدودیت های انــرژی در ســال جاری، 
واحدهای فوالدسازی کشور به تولیدات خود ادامه 

دادند و عملکرد ماهانه تولید فوالد خام طی سال ۱۴۰۰ اعالم شد.
برپایه جدول منتشر شده از سوی ایمیدرو، به رغم وجود محدودیت های 
انرژی در ســال جاری، واحدهای فوالدســازی کشــور به تولیــدات خود 

ادامه دادند.

در سبد محصوالتی که از آن ها با عنوان فوالد خام یاد می شود، باالترین 
حجم تولید مربوط به اســلب به میزان۷ میلیون و ۲۱۶ هــزار تن مربوط 
به شــرکت فوالد مبارکه اســت که در ادامه این گزارش به جزییات تولید 

شرکت ها خواهیم پرداخت.
شرکت آهن و فوالد ارفع طی امسال توانست بیلت فوالدی به مقدار ۵۵۶ 
هزار و ۱۲۹ تن تولید کند. شرکت جهان فوالد سیرجان نیز ۶۲۴هزار و ۳۵۸ 

تن از این محصول را در مدت یادشده تولید کرد.
شرکت ذوب آهن اصفهان، در نیمه نخست امسال توانست بیلت فوالدی 
به میزان ۶۸۹ هزار و ۴ تن و بلوم نیز به مقدار یک میلیون و ۶۴ هزار و ۱۲۳ 

تن تولید کند.
شرکت چادرملو در کارخانه فوالدی خود توانست، تولید بیلت فوالدی به 

مقدار ۷۵۹ هزار و ۴۳۰ تن را به ثبت برساند.
شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در شرکت زیرمجموعه 
خود یعنی فوالد آلیاژی ایران توانست در واحد زیرمجموعه فوالد بردسیر به 

تولید ۵۱۵ هزار و ۶۹ تن در بیلت آلیاژی-مهندسی دست یابد.
فوالد بناب نیز تولید ۲۷۱ هزار و ۳۳۵ تن بیلت فوالدی را در طی سال ۱۴۰۰ 
به ثبت رساند. فوالد خراسان ۶۸۸ هزار و ۳۲۶ تن بیلت فوالدی را در مدت 

زمان یادشده تولید کرد.

فوالد خوزســتان نیز بــه عنــوان یکــی از بزرگ ترین فوالدســازان کشــور، 
۳ محصول اســلب به مقدار یــک میلیــون و ۳۰۷ هــزار و ۸۸۷ تن، بیلت 
فوالدی ۷۱۷ هزار و ۹۹۲ تن و بلوم به میزان ۳۹۴ هزار و ۲۵۵ تن را در طی 

امسال تولید کرد.
فوالد کاوه جنوب نیز توانست بیلت فوالدی به مقدار یک میلیون و ۲۶ 

هزار و ۵۴۸ تن تولید کند.
گروه ملی صنعتی فوالد ایران هم توانست بیلت فوالدی به مقدار ۶۴ هزار 

و ۲۳۵ تن به تولید برساند.
اما در کنار تمامی شــرکت های یاد شــده و به رغم تمام محدودیت های 
انرژی اعم از برق و گاز، طی امسال، شرکت فوالد مبارکه ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار 
و ۹۸۷ تن اسلب تولید کرده است و شرکت فوالد هرمزگان نیز یک میلیون 
و ۴۸ هزار و ۲۸۰ تن اسلب را در طی سال ۱۴۰۰ تولید کرد و سهم فوالد سبا از 

تولید اسلب ۸۳۶ هزار و ۷ تن بوده است.
در پایان می توان گفت میزان تولید اسلب ۸ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۱۶۱ تن 
بوده است. همچنین بیلت فوالدی ۵ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۴۲۶ تن، بلوم 
یک میلیون و ۴۵۸ هزار و ۳۷۸ تن، بیلت آلیاژی-مهندســی ۱۸۴هزار و 
۷۸۶ تن، بلوم آلیاژی-مهندسی ۱۳۱ هزار و ۷۳۹ تن و اینگات نیز ۳۱ هزار و 

کنون تولید شده اند. ۷۱۹ تن از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا

توقیف اتوبوس های حامل میوه های قاچاق در حالی چند 
روز است که خبرساز شده که رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و سبزی معتقد است با توجه به حجم انبوه میوه های 
کچری در سطح فروشگاه های زنجیره ای و اینترنتی، مسیر ورود این میوه ها  ال
محل ابهام است. طبق اعالم گمرک هیچ نوع میوه تازه به جز چهار قلم موز، 
انبه، نارگیل و آناناس اجازه ورود به کشور را ندارند. این در حالی است که انواع و 
کچری و قاچاق نه تنها در سطح فروشگاه های اینترنتی، که  اقسام میوه های ال

در سطح شهر فراوان است.
رامبوتان، بلوبری، پوملو، پاپایا، رزبری، کیوانا، کامکوات، استار فروت و انواع 
و اقســام میوه های اســتوایی با قیمت های نجومی در ســطح بازار به فروش 

می رسند. این در حالی است که مسئوالن مختلف در مورد مسیر قاچاق این میوه ها اختالف نظر دارند؛ هرچند این 
روز ها توقف اتوبوس های حامل این میوه ها خبرساز شده است.

کچری در فروشگاه های زنجیره ای فروش میوه های ال
کثرا در فروشگاه های مجازی  رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در این باره گفت: میوه های قاچاق ا

و زنجیره ای به فروش می رسد.
گر در سطح  اسداهلل کارگر ادامه داد: ما با پیامک به مغازه ها اعالم کرده ایم که فروش این میوه ها غیرمجاز است و ا
مغازه ها موردی مشاهده کنیم، تذکر و جریمه می کنیم؛ اما فروشگاه های اینترنتی و زنجیره ای زیر نظر ما نیستند.

انبه دانه ای 1۰۰ هزار تومان!
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی تهران بــا بیان اینکه قاچاق ایــن میوه ها به صورت گســترده انجام 

می شــود، گفت: هرچند ما بر فروش این میوه ها در فروشگاه های اینترنتی و 
زنجیره ای نظارت نداریم، اما سازمان تعزیرات باید با عرضه میوه های قاچاق 
در این فروشگاه ها برخورد کند. کارگر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واردات 
انبه آفریقایی دانه ای ۱۰۰ هزار تومان با توجه به مجاز بــودن واردات انبه، آیا از 
کستان که کشور  مبادی قانونی انجام می شــود، گفت: واردات انبه تنها از پا
همجوار کشور ماست مجاز اســت و واردات انبه از آفریقا و مصر با قیمت های 

نجومی قاچاق محسوب می شود.
خرید و فروش میوه های قاچاق دیوار به دیوار میدان مرکزی میوه و تره بار

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: میوه های قاچاق معموال 
از مسیر های کوله بری به کشور وارد می شوند. به همین دلیل به سبب عدم 
کید بر اینکه این  قرنطینه و نظارت بر آن ها امکان ورود آفات از طریق این میوه ها به کشور وجود دارد. کارگر با تا
موضوع سالمت افراد را به مخاطره می اندازد، گفت: قیمت گذاری میوه های لوکس به هیچ عنوان تحت نظر 

اتحادیه انجام نمی شود همان طور که خرید و فروش این میوه ها طبق اعالم اتحادیه ممنوع است.
پلمب مغازه ها در صورت فروش میوه های ممنوعه

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران ادامه داد: زمانی که توزیع میوه های فرنگی بسیار رایج بود تنها 
دالالن و واسطه ها در حاشیه های میدان مرکز با یکدیگر داد و ستد می کردند و هیچ گاه پای این میوه ها به میدان 
مرکزی میوه و تربه بار باز نشده است. به گفته کارگر، بازرسان اتحادیه با اعمال نظارت از مغازه های سطح شهر در 
صورت رویت میوه های قاچاق نسبت به پلمپ و ابطال پروانه واحد صنفی اقدام می کنند، هر چند درصد تخلف 

از سوی مغازه داران دارای پروانه نسبت به مغازه های فاقد پروانه مجاز کمتر است.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه 
قیمت های فعلی برنج منطقی و عرف نیست، گفت: 
وضعیت قیمت برنج در حالیســت که مــا کمبودی 

در این کاال نداریم و برنج به اندازه کافی عرضه می شود.
قاسمعلی حسنی در گفت و گو با مهر در مورد وضعیت قیمت برنج در 
بازار اظهار کرد: در حال حاضر برنج ایرانی از ۴۷ تا ۷۷ هزار تومان عرضه 

می شود که این قیمت ها منطقی و عرف نیست.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود: وضعیت قیمت برنج 
در حالیست که ما کمبودی در این کاال نداریم و برنج ایرانی و خارجی 

به انــدازه کافــی در بــازار عرضــه می شــود. بنابراین فــروش برنــج با این 
قیمت ها درست نیست.

وی ادامــه داد: قیمــت برنــج را کشــاورزان مناطــق ۳ اســتان شــمالی 
تعیین می کنند که متاســفانه یک عده در این وضعیت ســودجویی و 

افزایش های غیرمنطقی در قیمت برنج اعمال می کنند.
گرچه برنج  حســنی گفت: قیمت برنج خارجــی نیز در بــازار باالســت؛ ا
هندی دولتی از ۱۸ تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان می فروشند اما این برنج در بازار 
آزاد از ۲۳ تا ۲۹ هزار تومان قیمت دارد. همچنین قیمت برنج تایلندی 
کستانی حدود ۳۰ هزار تومان قیمت دارد. ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج پا

آمار تولید 9ماهه اسلب در کشور منتشر شد:

 فوالد مبارکه، پیشتاز در تولید

قاچاق اتوبوسی میوه های ممنوعه :  

کچری؛ انبه هر عدد ۱۰۰ هزارتومان  قیمت نجومی میوه های ال

دبیر اتحادیه بنکداران:

گرانی برنج منطقی نیست

کاهش سود وام مسکن جوانان در سال آینده 

کنش خاندوزی به سنگ اندازی ها  وا
در پرداخت وام بدون ضامن

افزایش ۶۰ درصدی 
قیمت شیرینی

تورم نهاده های 
ساختمان های مسکونی
 ۶۹.۹ درصد اعالم شد

بازدید استاندار از پاویون
 اصفهان در نمایشگاه 
گردشگری بین المللی 

خبر

خبر

خبر

خبر
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3 ۳ فوریه     2۰22
امام جمعه اصفهان:

مردم تا آخرین نفس برای حفظ دین می ایستند
نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه اصفهان گفت: مردم ایران 
تا آخریــن نفس بــرای حفــظ دین 
می ایســتند همان طــور کــه امــام راحــل بــرای حفظ 

دین ایستادند و هیچ ترسی به دل خود راه ندادند.
آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایی نــژاد، در مراســم 
گرامیداشت آغاز دهه فجر در گلستان شهدای اصفهان، 
اظهــار کرد: امــام راحــل از کســانی اســت کــه از زوایای 
مختلــف می توانیــم درباره این انســان ممتاز ســخن 
بگوییم. از نظر علمی امام خمینی)ره( از شخصیت های 
ممتاز حوزه علمیه قم بودند و سپس از شخصیت های 
ممتاز حوزه علمیه نجف شدند. دشمن تصور می کرد 
گر به نجف برود در برابر علمای دیگر حرفی برای  امام ا

گفتن ندارد که درست برعکس آن شد.
گرفتــه بــود حضــرت  وی افــزود: دشــمن تصمیــم 
رسول)ص( را زندانی کند، اما در شعب ابیطالب جوانان 
بیشــتری به حضرت روی آوردند. در برهــه ای از زمان 
خواستند ایشــان را به قتل برســانند و با شکست این 
توطئه قصد کردند او را اخراج کنند که رفتن ایشان به 
مدینه در نشر اسالم تأثیر بیشتری گذاشت. درباره امام 
راحل هم تمام این مراحل را رژیم پهلوی از سر گذراند، 

که در هیچ یک از این موارد موفق نشدند.
امــام جمعــه اصفهــان گفــت: امــام خمینــی)ره( در 
زمینه هــای مختلــف کتــاب نوشــتند و در هر کــدام از 
علوم مختلف ممتاز بودند. امام راحل زاهدانه زندگی 
کرد و منزل محقری را در نجف داشــتند، کمتر گوشت 
می خوردند و غذای ساده تناول می کردند. در طول عمر 
پربرکت خود تنها یک منزل در قم داشتند و هیچ یک از 
فرزندان امام)ره( خانه نداشتند به همین دالیل است 

که امام در قلب مردم جا گرفته است.
طباطبایــی نــژاد تصریــح کــرد: زندگــی مقــام معظــم 
رهبــری زاهدانه اســت و هیــچ یــک از فرزندان ایشــان 

منزل شخصی ندارند. هر کســی ایمان داشته و عمل 
صالح داشته باشد خداوند محبت ایشان را در قلوب 
مردم جای می دهد. مانند شهید سلیمانی که برای 
خداوند و رضای او کار می کرد. هنگام ورود امام)ره( به 
میهن هوا بسیار ســرد بود، اما صدها هزار نفر از ایشان 
استقبال کردند و در زمان رحلت ایشان نیز میلیون ها 

نفر شرکت کردند.
وی ادامه داد: نتیجه دیگر ایمان و عمل صالح این است 
گر کسی به سمت ما بیاید ما او  که خداوند می فرماید »ا
را به سر منزل مقصود هدایت می کنیم«. ایمان و عمل 
صالح سبب می شود انسان از ظلمت ها رها شود و گمراه 

نشود. پیامبران آمده اند که انسان را از ظلمات به نور 
هدایت کنند. این خصایل را در امام)ره( می بینیم به 
طوری که اجازه نمی دادند اسیر هیچ غروری شوند. ۱۹ 
بهمن حکومت نظامی اعالم شد، اما امام راحل دستور 

دادند حکومت نظامی را بشکنید.
امام جمعه اصفهان، گفت: وقتی النه جاسوسی آمریکا 
تســخیر شــد بســیاری از افراد مانند مهندس بازرگان 
از ســمت خود اســتعفا دانــد، امــا امام)ره( این حرکت 
دانشجویان را انقالب دوم نامیدند. خفیف ترین حیات 
و زندگی، زندگی نباتات است، اما بسیاری از چیزهایی 
که در حیوانات است در نباتات نیست. حیات سوم، 

که  حیات انســانی، از حیات حیوانات باالتر است چرا
انسان قدرت تفکر و اندیشه دارد.

طباطبایی نژاد با بیان اینکه مردم ایران تا آخرین نفس 
برای حفظ دین می ایستند، تصریح کرد: امام راحل با 
قسم فرمودند »هیچ زمانی نترسیدم« که این امر نشان 
از شــجاعت باالی ایشــان دارد. امام حســین)ع( نیز با 
شــجاعت در راه خدا قدم گذاشــتند و برای شــهادت 

آماده شدند. 
مؤمن یعنی اینکه انسان نترسند. به اذعان بسیاری، 
شخصیت رهبر ایران به گونه ای است که توانایی دارند 

دنیا را به خوبی اداره و مدیریت کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
رهاسازی آب از سد زاینده رود با رعایت خط قرمز 
آب شرب به میزان ذخیره ۱۲۰ میلیون مترمکعب 

آب در مخزن سد زاینده رود انجام خواهد شد.
حســن ساســانی با اعالم این خبر، اظهار کــرد: از 
دوازدهم بهمن ماه خروجی آب از سد زاینده رود 

به مدت ۱۲ روز افزایش یافت. 
وی با اشاره به مصوبه جلسه شورای تأمین استان 
ادامه داد: طبــق برنامه ریزی، ۹ روز برای کشــت 
پاییزه کشاورزان شرق اصفهان آب در شبکه های 

آبیاری جریان می یابد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان بــا 

بیان اینکه میزان ذخیــره کنونی ســد زاینده رود 
۱۶۳ میلیــون مترمکعــب اســت، افــزود: میــزان 
حجم آب ورودی به این سد حدود ۱۲ و خروجی 
آن حدود ۱۱.۵متر مکعب بر ثانیه است که به مرور 

افزایش می یابد.
وی با اشاره به صورتجلسه دوم آذرماه کشاورزان 
شرق با استاندار اصفهان، اضافه کرد: طبق این 
صورتجلسه زمان توزیع آب با توافق کشاورزان و 
پس از تحقق بارش ها در بهمن ماه اعالم شده بود.

کید بر جلسه کمیته سازگاری با کم  ساسانی با تأ
آبــی اســتان دوازدهــم بهمن مــاه، تصریــح کرد: 
رهاسازی آب از سد زاینده رود با رعایت خط قرمز 
آب شرب به میزان ذخیره ۱۲۰ میلیون مترمکعب 

آب در مخزن سد زاینده رود انجام خواهد شد.
ساسانی یادآور شد: براســاس توافق انجام شده 
میان کشاورزان شرق و غرب استان آب صرفا برای 
کشت پاییزه کشاورزان شرق رها سازی می شود 
و توزیــع آب در شــبکه های آبیــاری ۹ روز ادامــه 

خواهد داشت.

استاندار اصفهان گفت: نظام سلطه، در طول ۴۳ 
سال که از عمر با برکت انقالب اسالمی می گذرد، با 
تمام قوا سعی کرده این نظام مقدس را دچار ضعف 

کند که همواره شکست خورده است.
ســید رضا مرتضوی در مراســم بــه صــدا درآوردن 
زنگ انقالب در دبیرستان دخترانه شاهد حضرت 
مهدی)عج( و هم زمــان بــا ورود تاریخی حضرت 
امام خمینی)ره( به میهن، اظهار کــرد: به کوری 
چشم بدخواهان، انقالب اســالمی به مدد الهی 
و رهنمودهــای داهیانــه مقــام معظــم رهبــری 
)مدظله العالی( پر فروزان تر از گذشته در حال تاللو 

در عرصه نظام بین الملل است.
وی بر روند رو به گسترش و تعالی عرصه های علمی، 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، خدماتی 
و... کشــور در آوردگاه هــای ملــی و بین المللــی 
اشــاره کــرد و گفــت: در تولیــد علــم جایگاه ایــران 
اســالمی ممتاز اســت و ایــن موضــوع را مرهــون 
تالش ها و مجاهدت هــای مردم ســخت کوش و 
شریعتمدار ایران اسالمی و رهبری دوراندیشانه و 
حکیمانه مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( و 

اهتمام مجدانه همه دلسوزان نظام است.
به گــزارش روابــط عمومی اســتانداری اصفهان، 

مرتضوی به گوشه هایی از سند راهبردی گام دوم 
انقالب و ضرورت خودباوری و مدیریت جهادی، 
اشــاره کرد و افزود: نظام ســلطه، در طول این ۴۳ 
سال که از عمر با برکت انقالب اسالمی می گذرد، با 
تمام قوا سعی کرده است به صورت های مختلف 
اعم از روش های سخت افزاری و نرم افزاری، چه در 
عرصه نظامی گری و چه در جنگ اقتصادی، این 

نظام مقدس را دچار ضعف کند.
اســتاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: اما به کوری 
چشم دشمنان و اذناب کوته اندیش منطقه ای 
آنان، نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هرساله 
پرصالبت تر از گذشته در حال تعالی و توسعه است 
و هرگز اجازه نمی دهد دشمنان قسم خورده این 
نظام مقدس ذره ای به اهداف شــوم و منحوس 

خود دست یابند.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
اصفهان گفت: مســائل محیط زیســت ازجمله 
فرونشست، آالینده ها، حقابه و مشکالت تاالب، 
چالش های مهم این روزهای اصفهان محسوب 
می شــود کــه ناشــی از توســعه های ناپایــداری 
انجام شــده طی چند ســال گذشــته اســت و به 
برنامه ریــزی بــا نــگاه عالمانــه و تحقق پذیــر نیاز 

دارد.
کز  مهــران زینلیــان _ در حاشــیه کنسرســیوم مرا
علمی-پژوهشــی اســتان اصفهــان در حــوزه 
کنون اصفهان در یک  محیط زیست اظهار کرد: ا
نقطه عطف قــرار دارد و ایــن روزها بــرای تاریخ و 

تمدن مردم اصفهان بسیار مهم است.
ازجملــه  افــزود: مســائل محیط زیســت  وی 
فرونشست، آالینده ها، حقابه و مشکالت تاالب، 

چالش های مهم این روزهای اصفهان است که 
ناشی از توســعه های ناپایداری انجام شده طی 
چند سال گذشته است و به برنامه ریزی با نگاه 

عالمانه و تحقق پذیر نیاز دارد.
معاون عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: این 
پیگیری هــا بایــد انجــام و بــه مطالبــات به حــق 
مردم به صورت علمی توجه شــود؛ زیرا مســائل 
زیست محیطی می تواند بحث های اجتماعی، 
حقوقی و مسائل مختلف را به همراه خود بیاورد 
و نیاز اســت کــه حقــوق از دســت رفته بــه مردم 

بازگردانده شود.
زینلیان خاطرنشان کرد: تشکیل این کنسرسیوم 
کنون استان اصفهان  بسیار امیدوارکننده بود و ا
از نظــر دســتگاه های اجرایــی، دانشــگاه ها و 
اســاتید بســیار خوب و دغدغه منــد در وضعیت 
مطلوبی قرار دارد و تشــکیل شدن این جلسات 

نشان دهنده همین دغدغه ها است.
وی اضافه کرد: استانداری و تمام دستگاه های 
اجرایــی اســتان در خدمــت افــراد خواهــد بود و 
امیدواریم که دانشگاه ، صنعت و جامعه در کنار 
یکدیگر شــعارهای ذکر شــده را محقق و فردایی 

بهتر را برای مردم ایجاد کنند.

فرماندار خور و بیابانک گفت: در دهه فجر امســال 
۲۷ طــرح عمرانــی، خدماتــی و کشــاورزی در ایــن 

شهرستان به بهره برداری می رسد.
عباس نظــام االســالمی در گفت وگــو با ایرنا افــزود: 
برای اجرای این طرح ها ۲۷ میلیــارد تومان اعتبار 
ح هــا در  هزینــه شــده اســت. وی گفت: ایــن طر
بخش هــای کشــاورزی و دامــداری، راه، توســعه 
گردشــگری، اشــتغال و مســکن، مخابرات، منابع 
طبیعی و توسعه زیر ساخت روســتایی است. وی 
اظهار داشت: درطلیعه فجر انقالب اسالمی هفت 
طرح در بخش روســتایی، هشــت طرح در بخش 
کشــاورزی و دامداری، پنج طرح در بخش توســعه 
شبکه ارتباطی و مخابرات، ۲ طرح در بخش منابع 
طبیعی و آبخیــزداری، یک طــرح در بخش روکش 
آســفالت محور خور بــه فرخــی، ۲ طرح با ســرمایه 
گذاری بخش خصوصی در توسعه زیر ساخت های 

گردشــگری، ۲ بــاب مســکن محرومیــن و ۱۴ طرح 
اشتغالزایی مددجویان به بهره برداری می رسد.  به 
گفته فرماندار خور و بیابانک با اجرای این طرح ها 

زمینه اشتغال ۹۵ نفر فراهم شده است.
نظام االسالمی افزود: این طرحها عالوه بر سه شهر 
خــور، جنــدق و فرخــی در روســتاهای چاهملک، 
قادرآبــاد، جعفرآبــاد، گرمــه، مهرجــان، بیاضــه، 
اردیب، ایراج، هفتومان، حســین آباد، خنج، گود 
جگارگ و نیشابور است. شهرستان خور و بیابانک با 
۱۲ هزار کیلومتر وسعت و ۲۰ هزار نفر جمعیت در ۴۲۰ 

کیلومتری شرق مرکز اصفهان قرار دارد.
این شهرستان کویری و کمتر توسعه یافته از شمال 
به شهرستان دامغان در استان سمنان، از جنوب 
بــه شهرســتان اردکان در اســتان یــزد، از شــرق بــه 
شهرستان طبس در اســتان خراســان جنوبی و از 

غرب به شهرستان نایین محدود است.

رهاسازی آب زاینده رود، 
با رعایت خط قرمز شرب انجام شد

استاندار اصفهان:

نظام سلطه در برابر انقالب اسالمی شکست خورده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان مطرح کرد:

کنونی اصفهان ناشی از توسعه ناپایدار چالش های 

دهه فجر ۲۷ طرح عمرانی 
در خور و بیابانک افتتاح می شود

عضــو هیئت مدیــره نظــام صنفــی کشــاورزان 
اصفهــان گفــت: دریچه هــای ســد زاینــده رود 
گشوده شده و آب تا امروز)پنج شنبه( به اصفهان 

و پل های تاریخی خواهد رسید.
عضــو هیئت مدیــره نظــام صنفــی کشــاورزان 
اصفهان گفــت: زمین رودخانه تشــنه اســت و 
بخشی از آن جذب زمین خواهد شد که منجربه 
طوالنی شدن زمان رسیدن آب به اصفهان شد.

وحیدا در رابطه با اظهارنظر عضو هیئت مدیره 
نظام صنفی کشاورزان چهارمحال و بختیاری 
در رابطه با آزادسازی آب زاینده رود گفت: فقط 
ســه درصد از حوضه آبریز زاینده رود در اســتان 
چهارمحال و بختیــاری بوده که هفــت درصد 
از جمعیت این اســتان را شــامل می شــود و ۹۷ 

درصد از آن در استان اصفهان قرار گرفته است.
کید کرد: بنابراین کشاورزان چهارمحال  وی تا
و بختیــاری نبایــد درخصوص ســد زاینــده رود 

اظهار نظر کنند.

شهردار شاهین شهر، نمایشگاه صنایع دستی 
بانوان را بستری مناسب برای بیان توانمندی 
و خالقیت مبتکرانه بانوان شاهین شهری برای 

توسعه و رونق اقتصاد خانوار و شهر دانست.
سعید ابریشــمی راد در حاشیه آئین گشایش 
نمایشگاه صنایع دستی بانوان در شاهین شهر 
در تاالر شــیخ بهایی و هم زمان با ســالروز ورود 
رهبر کبیر انقالب اسالمی به میهن برگزار شد، 
ضمن تبریک فرا رســیدن یــوم اهلل دهه فجر، 
اظهار کرد: شاهین شهر امسال با بیش از بیست 
جشنواره، نمایشگاه و ده ها برنامه محله محور 
در اقصی نقاط کشور با رویکرد بهره مندی همه 
اقشار جامعه اعم از بانوان، کودکان، جوانان، 
نوجوانان و... از آن ها، چهل و سومین سالگرد 
پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی را جشن 

می گیرد.
وی هدف برگزاری برنامه های ویژه دهه فجر را 
تزریق امید، نشاط و نهادینه کردن ارزش های 
انقــالب اســالمی در بطــن جامعــه برشــمرد و 
افزود: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی بانوان 
بیانگر توانمندی و خالقیت مبتکرانه بانوان 
شاهین شــهری در حوزه کارآفرینی و توســعه 
صنایع دستی، می تواند انگیزه ای برای نسل 

جوان در حوزه اقتصاد خانوار و شهر باشد.
همچنین گل جهــان شــکرزاده، نایب رئیس 
کید بر حمایت  شورای اسالمی شاهین شهر با تأ
مدیریت شهری از اقشــار کم برخوردار گفت: 
در شرایط اقتصادی کنونی حمایت از بانوان 
کارآفرین و سرپرست خانوار به نحوی که منجر 
به تزریق امید و انگیزه برای استفاده خالقانه از 
توانمندی، دانش و هنر این بانوان شود، یکی از 

دغدغه های مدیریت شهری است.
وی ایجاد فضای مناســب برای شناســاندن 
هنر ایــن بانــوان را یکــی از راه هــای حمایــت از 
آنــان دانســت و ادامــه داد: عــالوه  بــر برگــزاری 
نمایشــگاه های موقتــی، امــکان برگــزاری 
بســتر دائمی برای عرضه محصــوالت آنــان از 
کره با سایر  طریق نمایشگاه یا فروشگاه و مذا
دســتگاه ها و نهادهــای اجرایــی در راســتای 
گون این  تأمین هدایا از طیف های هنری گونا
نمایشگاه به منظور تجلیل و تقدیر از کارکنان 
و افــراد وابســته خــود، از دیگــر رویکردهــای 

عمل گرایانه مدیریت شهری است.
ایــن نمایشــگاه بــا ۵۰ غرفــه از هنــر بانــوان 
طیف هــای  در  شاهین شــهری  هنرمنــد 
کاری،  هنــری؛ ســفالگری، قالیبافــی، مینــا
عروسک سازی، منبت کاری و... تا ۲۲ بهمن 

پذیرای هنردوستان و عالقه مندان است.

شهرداری های استان اصفهان در کنار پاویون 
اصفهان در نمایشگاه بین المللی گردشگری و 
صنایع وابسته تهران غرفه های گردشگری برپا 
کرده اند. شهردار گلپایگان گفت: بین هشت تا 
ده شهرداری از استان اصفهان در این نمایشگاه 
شرکت کرده اند. پیمان شکر زاده افزود: چهل و 
هفت طرح گردشگری در گلپایگان آماده شده 
است تا در این نمایشگاه اطالعات آن با سرمایه 

ک گذاشته شود. گذاران به اشترا
طبیعت گــردی و آثار باســتانی در کنــار صنایع 
دســتی از مهمتریــن جاذبه هــای گردشــگری 

شهرستان های استان اصفهان هستند.

خبر خبر

استان

خبر

همزمان با فرارســیدن ایام اهلل دهــه فجر انقالب 
اسالمی ایران، دستگاه حفار مکانیزه TBM خط 
دو متروی اصفهــان با حضور شــهردار اصفهان، 
معاون عمرانی اســتانداری و مدیران شــهری وارد ایستگاه شهید 

خرازی شد.
خط دو متروی اصفهان از ایستگاه شهدای خمینی شهر تا دارک، 
از غــرب تا شــرق اصفهان بــه طــول ۲۴ کیلومتــر امتــداد می یابد و 
در مســیر خود از ۲۳ ایســتگاه عبور می کند که در این راســتا جهت 
تسریع در بهره برداری از این خط، پروژه به سه بخش مجزا تقسیم 

شده است.

هم زمــان بــا آغــاز دهــه مبــارک فجــر بــه منظــور حفــاری تونــل 
حدفاصل ایستگاه شهید حجازی تا ایستگاه شهید خرازی از خط 

دو مترو، دستگاه حفار مکانیزه TBM وارد ایستگاه خرازی شد.
مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان 
در این مراســم ضمــن تشــکر از مجموعــه ســازمان قطار شــهری و 
شــهرداری اصفهان گفــت: امیدواریم این پروژه های زیرســاختی 
اقدام مؤثری در پیشــرفت و آبادانــی اصفهان بــوده و کمکی برای 

مردم این شهر باشد.
توسعه مترو با وجود مشکالت مالی

شــهردار اصفهان گفــت: با وجود همه مشــکالتی که بــرای تأمین 
اعتبار پــروژه قطار شــهری وجــود دارد، احــداث خط دو، توســعه 
خط یک و آغــاز خط ســه مترو مهم تریــن هدف مدیریت شــهری 

در این دوره است.
علی قاسم زاده در این مراسم اظهار کرد: ۸۰ درصد جامعه کنونی، 
پیروزی انقالب در سال ۵۷ را درک نکرده اند؛ بنابراین معیار نسل 
امــروز بــرای ســنجش توانمندی نظــام، رفع مســائل و مشــکالت 

کشور است.
گــر اعتقاد داریم ایــن انقالب به حق بوده اســت و برای  وی افزود: ا
حفظ آن باید تالش کرد، مسیری جز کمک به رفع مسائل جامعه 

وجود ندارد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه مشکل ترافیک و نوسازی حمل ونقل 
عمومی یکــی از مســائل بــزرگ کشــور اســت، گفــت: از زمانــی کــه 
فعالیت خود را به عنوان شهردار آغاز کردم، یکی از تقاضاهای مهم 
شهروندان کاهش ترافیک شهر بوده اســت که آلودگی هوا یکی از 

نتایج آن است.
کید بر اینکه برای خدمت به انقالب در شرایط کنونی هیچ  وی با تا
امری مهم تر از حل مســائل جامعه نیســت، اضافه کرد: در بخش 
حمل ونقل عمومی ابتدا باید زیرســاخت ها را توســعه داد؛ به رغم 
کســیرانی، تنها ۲۲  وجود خط یــک مترو، خطوط اتوبوســرانی و تا
درصد شهروندان از حمل ونقل عمومی استفاده می کنند که سهم 

مترو از این مقدار ۱.۷ درصد است.
کیــد کــرد: بــرای ترغیــب شــهروندان بــه اســتفاده از  قاســم زاده تا
حمل ونقل عمومی، باید در راســتای گســترش زیرساخت ها گام 
برداریم که بهترین روش آن، توســعه مترو اســت؛ به این منظور با 
وجود مشــکالتی که برای تأمین اعتبــار پروژه قطار شــهری وجود 
دارد، احــداث خــط دو، توســعه خــط یــک، آغــاز خــط ســه متــرو 
مهم ترین هــدف مدیریت شــهری در ایــن دوره خواهد بــود. وی 
تصریح کرد: بــه منظور کاهــش آلودگی هوا و امنیــت حمل ونقل، 
با وجود تمام مشــکالت مالی راهی به جز گســترش و توسعه مترو 

وجود ندارد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: 
پروژه های فعال معاونت عمران ۴۰۲ قرارداد با 
مبلغ یک هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان در مناطق، 
حلقــه حفاظتــی و مرکــز همایش هــا در حــال انجــام اســت که 
بیشترین تعداد پروژه در منطقه هشــت و مناطق هفت و پنج 

قرار دارد. 
ایرج مظفر اظهار کرد: بیشــترین مبلــغ پروژه ها بــا ۱۲۱ میلیارد 
تومان در منطقه پنج در حال انجام است، البته حلقه حفاظتی 
گانه انجام  و مرکز همایش ها جز پروژه های مناطق نیست و جدا
می شــود که بیشــترین مبلغ در قرارداد پروژه های فعــال، مرکز 
همایش ها با ۳۱۶ میلیارد تومان و حلقه حفاظتی ۱۸۷ میلیارد 

تومان منعقد شده است.
کنون پروژه هایی که به پایان رسیده ۲۷۷ قرارداد با مبلغ ۲۸۱ میلیارد  وی تصریح کرد: از مهرماه سال جاری تا
تومان بوده است که بیشترین تعداد پروژه در منطقه هفت تحویل داده شده است و بعد از آن در مناطق ۱۰ و 

پنج قرار دارد و بیشترین مبلغ تعریف شده برای پروژه نیز در منطقه شش انجام شده است.
کنون ۲۰۳ قرارداد پروژه با مبلغ ۲۴۳ میلیارد  معاون عمران شهری شهردار اصفهان افزود: از مهرماه امسال تا
تومان منعقد شده است که بیشترین آن در منطقه هشت و بعد از آن مناطق پنج و هفت بوده و از نظر نوع 
پروژه و تعداد آن ساماندهی و جدول گذاری با ۳۵ پروژه، آسفالت معابر ۳۲ مورد و پیاده روسازی ها ۳۰ پروژه 

در مقام نخست بوده است.
وی با بیان اینکه از نظر مبلغ نیز تأسیسات زیربنایی با ۱۴ پروژه و مبلغ ۷۷ میلیارد تومان بیشترین مبلغ را به 
خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: در ایام مبارک دهه فجر بیش از ۶۸۰ میلیارد تومان پروژه توسط 

شهرداری اصفهان به بهره برداری و کلنگ زنی خواهد رسید.
کید بر اینکه به طور مشــترک در مناطق یک و ســه شهرداری ایســتگاه آتش نشــانی چهارباغ به  مظفر با تا
بهره برداری خواهد رسید که پروژه مشترکی بین این دو منطقه خواهد بود، گفت: در منطقه یک شهرداری 
اجرای سایبان های اتوبوس مسیر BRT تختی تا صمدیه، کلنگ زنی اندیشکده شهید بهشتی و ساختمان 

تئاتر شهر انجام خواهد شد که با آزادسازی و انجام پروژه ها ۱۶۲ میلیارد تومان اعتبار همراه خواهد بود.
وی با بیان اینکه در منطقه دو، منبع آب دهنو و محوطه سازی آن و مجتمع فرهنگی رسالت با ۱۲ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیارد تومان آماده بهره برداری است، اظهار کرد: در منطقه سه نیز پروژه های سنگ فرش خیابان 
سپه، کلنگ زنی ساماندهی گذر آقا نورالدین نجفی، مرمت بازار اصفهان، احداث پاتوق شهری و تکمیل 
سنگ فرش چهارباغ به سمت میدان انقالب به بهره برداری خواهد رسید و کلنگ زنی احداث خانه کودک 

و نوجوان نیز انجام خواهد شد.
کید کرد: در منطقه چهار شهرداری چندین پروژه با پیشرفت حدود  معاون عمران شهری شهردار اصفهان تا
۹۰ درصد است که امیدواریم مورد بهره برداری قرار گیرد، از جمله آنها می توان به تعریض و ایجاد دسترسی 

به نمایشــگاه، اصالح انبســاط پل غدیــر، ســاماندهی معابر و 
اصالح هندسی خیابان ها در ســطح منطقه، اصالح راستگرد 
خیابان عالمه امینی بــه کندرو بزرگراه شــهید صیاد شــیرازی، 
پیاده روسازی منطقه روشن دشت و انجام بعضی تعمیرات در 
سطح منطقه اشاره کرد. وی با بیان اینکه در منطقه پنج سالن 
مطالعه میرعماد، محوطه سازی و روی سقف پارکینگ وحید 
با ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به بهره برداری خواهد 
رســید، گفت: در منطقه هفت نیز خیابان شــهید عبدالرسول 
زرین، خیابان بهشتی، خیابان بلوار نصیر، احداث میدان حج، 
زیرسازی و آسفالت مجموعه بهاران، احداث گذر شمالی مادی 
چشمه خون، ساماندهی کوی بوستان و چندین پروژه دیگر با 

مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.
مظفر با تاکید بر اینکه در منطقه هشت شهرداری پروژه های سالن ورزشی شهدای شمس آباد، مسیر سالمت 
پارک بهشت، زمین روباز ورزشی اصفهان ویال و همچنین آغاز عملیات پیاده راه سازی چندین خیابان واقع 
در منطقه و مجموعه ورزشی رو باز پرتمان با مبلغ ۵۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به بهره برداری می رسد، 
تصریح کرد: در منطقه ۹ نیز بازسازی سالن آمفی تئاتر مجتمع امام خمینی )ره(، ورزشگاه روباز بهشت، اصالح 
هندسی در سطح منطقه، ایجاد پیاده راه ناژوان - نصرآباد، خیابان شهید عشوریان و فاز نهایی خیابان 

بهشت با مبلغ حدود ۳۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بهره برداری و کلنگ زنی می شود.
وی با بیان اینکه در منطقه ۱۱ شهرداری خیابان شهدای غربی به بهره برداری خواهد رسید و کلنگ ورزشگاه 
روباز پارک مدافعان حرم به زمین زده خواهد شد، گفت: در منطقه ۱۲ شهرداری خیابان ۱۲ بهمن، کندروی 
شمالی خیابان استقالل، خیابان کار و کارگر، خیابان قائم مقام، باند شمالی خیابان امیرکبیر سوم، پارک 
همت، مخزن آب شــهرک نگین و عملیات احداث بزرگراه معلم به میدان المپیک، ورزشگاه عاشق آباد، 
خیابان صنعتگران، خیابان شهید خدامی، خیابان شهیدان امینی، اتصال بوستان نگین به بوستان مادر 

با مبلغ ۱۶۸ میلیارد تومان بهره برداری و کلنگ زنی می شود.
معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهــان ادامــه داد: در منطقــه ۱۳ تعــدادی زمیــن ورزشــی، اصالحات 
هندسی، ایمن ســازی و مکانیزه کردن پل عابر پیاده به بهره برداری خواهد رسید و پروژه های افق پیوند 
خیابان قائمیه، مرکز توانمندســازی و توســعه اجتماعی محله قائمیه، آزادســازی و احداث پارک محلی 
دستگرد و تصفیه خانه محلی جنب پل اندیشه و قائمیه نیز با مبلغ ۳۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کلنگ زنی 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه به مناسبت ایام دهه فجر پروژه ایستگاه آتش نشانی خیابان منتظر المهدی )عج( منطقه ۱۴ 
شهرداری با مبلغ ۲۷ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد، افزود: در منطقه ۱۵ شهرداری نیز ضلع شمالی 
خیابان مقداد اول افتتاح خواهد شد و عملیات عمرانی پل روی کانال خیابان مقداد اول با پل روی کانال 

خیابان مقداد دو آغاز خواهد شد که مبلغ این پروژه ها نیز ۴۵ میلیارد تومان است.

ورود TBM خط دو متروی اصفهان به ایستگاه شهید خرازی: 

کاهش ترافیک هستند مردم خواستار 
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در شاهین شهر

برپایی غرفه های گردشگری
 شهرداری های 
استان اصفهان
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جامعه4 ۳ فوریه     2۰22
دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی اصفهان:

مازوت سوزی در اصفهان جنایت است
 دادســتان انتظامی ســازمان 
نظــام پزشــکی اصفهــان گفت: 
تصمیم گیــری برای اســتفاده از 
ســوخت مازوت و تشــدید آلودگی هوا در شهری 
با شــرایط اصفهان اقدامی است که هیچ عنوانی 

به جز جنایت نمی توان بر روی آن گذاشت.
بــه گــزارش ایســنا: مازیــار ســتاری بــا اشــاره بــه 
تصمیم گیری برای اســتفاده از مــازوت به عنوان 
ســوخت جایگزیــن در اســتان اصفهــان، اظهــار 
کرد: بــا مجــوزی کــه اخیــرا در ســطح ملــی صادر 
شده، مازوت در سطح وسیع در نیروگاه ها و حتی 
برخی از صنایع کوچک استان اصفهان به عنوان 
ســوخت اســتفاده می شــود. وی بــا بیان اینکــه 
کوره هــای مازوت ســوز نیروگاه هــا و صنایــع باید 
فیلترهای تصفیه آالیندگی داشته باشند، گفت: 
متأسفانه بیشتر کوره های مازوت سوز در صنایع 
اســتان فیلتــر تصفیــه ندارنــد و همیــن موضــوع 

باعث تشدید آالیندگی آن ها می شود.
پزشــکی  نظــام  انتظامی ســازمان  دادســتان 
اصفهان یادآور شــد: چندین کــوره نیروگاه های 
بــرق اصفهان مازوت ســوز هســتند، امــا در چند 
سال اخیر به خاطر تشــدید آلودگی هوا و کاهش 
قابل توجه روزهای سالم در اصفهان این کوره ها 
پلمب شــدند. هرسال در فصل ســرما و به خاطر 
کمبــود ســوخت گاز در صنایــع، بحث اســتفاده 
ح می شــود  از ســوخت مــازوت در اســتان مطــر
که هر بــار بــا مخالفــت مســئوالن اســتان مواجه 

شده است.
کــه  چالشــی  دلیــل  بــه  امســال  افــزود:  وی 
نیروگاه هــای برق بــرای تأمین ســوخت در فصل 
ســرما داشــتند و با دســتور شــورای عالی امنیت 
ملی و ظاهرا با وجود مخالفت مسئوالن استان، 
پلمــب مشــعل های مازوت ســوز در نیروگاه های 
استان برداشته شد و دوباره شروع به کار کردند.
ســتاری با اشاره به وضعیت حســاس و شکننده 
کــرد: اصفهــان یــک اســتان  اصفهــان، تصریــح 
صنعتــی بــا شــرایط اقلیمــی و توپوگرافــی خاصی 
اســت که ایــن موضــوع باعــث شــده به وضــوح 
عوارض آلودگی را بر ســالمت شهروندان ببینیم. 
گلــودرد، ســرفه و  عالئمی همچــون ســردرد، 
مشکالت تنفسی باعث می شود بسیاری از افراد 
حتی گمان کنند به کرونا مبتال شــده اند و وقتی 
به پزشک مراجعه می کنند درگیر تشخیص های 
دیگــری خواهنــد شــد، امــا درنهایــت متوجــه 
می شــوند به خاطر آلودگی هوا دچار این عوارض 

شده اند.
وی با بیان اینکه صدور مجوز استفاده از مازوت 
در چنیــن شــرایطی در اصفهــان در حــد جنایت 

نفــس اســت، گفت: ایــن تصمیــم ســالمت چند 
میلیــون انســان را بــه خطــر می انــدازد، آن هــم 
کــه نــه می تــوان آن را تخلیــه و  در محــدوده ای 
نــه می تــوان تعطیــل کــرد. شــهروندان اصفهان 
در این محدوده گرفتار شــده و حتی هوای سالم 
که حداقــل نیاز یــک موجــود زنده اســت از آن ها 

دریغ می شود.
پزشــکی  نظــام  انتظامی ســازمان  دادســتان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: اصفهان پیش  از این 
دچار مشکالت زیست  محیطی متعددی شده، 
رودخانــه زاینــده رود و تــاالب گاوخونی خشــک 
 شده و شــهر دچار فرونشست شده است. هوای 
ک را تجربه  اصفهان امسال حتی یک روز هوای پا
نکــرده، درحالی کــه با این تصمیم، هــوای آلوده 

اصفهان آلوده تر می شود.
وی بــا بیان اینکــه تصمیم گیــری بــرای ســوخت 
مازوت در اصفهان یک تصمیم کامال غیر منطقی 
کید کرد: ایــن تصمیــم مخالــف دین و  اســت، تأ
قانون اساسی است که به خاطر منافع عده ای، 
عده زیــاد دچــار ضــرر و زیان شــوند، آن هــم ضرر 
غیرقابــل  جبــران به جــان و ســالمت انســان ها. 
اصل ۴۰ قانون اساســی صراحتا چنین اجازه ای 

نمی دهــد و اضــرار بــه دیگــران و تجاوز بــه منافع 
عمومــی را تحت هر شــرایطی ممنوع اعــالم کرده 

است.
ســتاری با بیان اینکه مازوت ســوزی در اصفهان 
بایــد هرچــه زودتــر متوقــف شــود، گفــت: یکــی 
اصفهــان در مجلــس شــورای  نماینــدگان  از 
اســالمی به کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شکایت 
کرده و سازمان نظام پزشکی اصفهان نیز نامه ای 
به کمیسیون اصل ۹۰ نوشته و خواستار مداخله 
سریع شــده اســت. امیدواریم با این پیگیری ها 
به ســرعت مشــعل های مازوت ســوز پلمب شود 
و حتــی صنایــع کوچکی کــه در اطــراف اصفهان 
از مــازوت به عنــوان ســوخت اســتفاده می کننــد 
تعطیــل، یــا جریمــه شــوند و برخــورد قهــری بــا 

آن ها شود.
کید بر اینکه هیچ کسی تحت هیچ عنوانی  وی با تأ
اعــم از بــاال بــردن تولیــد، صرفــه اقتصــادی و... 
حق نــدارد جان و ســالمتی مــردم را بــه مخاطره 
بیندازد، گفت: ممکن است در شهری با شرایط 
اقلیمی متفــاوت بتــوان در مــدت محــدودی در 
فصل سرما از مازوت به عنوان سوخت جایگزین 
استفاده کرد، اما شــرایط اقلیمی اصفهان اجازه 

چنیــن کاری را نمی دهــد. اصفهــان در محیــط 
بســته ای محصور شــده که چندین میلیون نفر 
گــر هــوا آلوده باشــد در  در آن نفــس می کشــند و ا
معرض انواع بیماری ها قرار می گیرند.  دادستان 
انتظامی ســازمان نظام پزشــکی اصفهان اظهار 
امیدواری کرد پیگیری های مختلف برای توقف 
مازوت ســوزی در اصفهــان بــه نتیجــه برســد و 
افزود: ایــن مســئله حتــی قابل  پیگیــری قضایی 
اســت و کســانی دســتور اســتفاده از مازوت را در 
شهری با شــرایط اصفهان داده باید پاسخگوی 
تبعات ایــن تصمیــم بــر جــان و ســالمت مــردم 
باشــد. وی بــا بیان اینکــه آلودگــی هــوا و تشــدید 
آن بــه دلیل اســتفاده از ســوخت مــازوت تبعات 
کوتاه مــدت و بلندمدتی بر ســالمتی دارد، گفت: 
تبعات کوتاه مدت قــرار گرفتن در معرض آلودگی 
شــدید هوا شــامل تنگی نفس، ســرفه، سردرد و 
خســتگی مزمن اســت، به طوری کــه در روزهای 
آلوده تا ظهر نشــده خســته و بی حال می شــوید 
کــه همــه می توانــد عــوارض آلودگــی هــوا باشــد. 
ضمن اینکــه آلودگــی هــوای اصفهــان عــوارض 
بلندمدتی همچون شیوع بیشتری بیماری های 
خاص همچون سرطان و ام  اس را به دنبال دارد.

خبر

مدارس مقطع ابتدایی شهرهای اردستان و مهاباد 
غیرحضوری شد.

غیر حضوری شدن مدارس مقطع ابتدایی شهرهای 

اردســتان و مهاباد، مدیر آموزش و پرورش اردســتان گفت: با پیشنهاد 
آمــوزش و پــرورش اردســتان و موافقت ســتاد کرونای شهرســتان مقرر 
شد مدارس مقطع ابتدایی شهرهای اردستان و مهاباد به مدت ۱۰ روز 

غیرحضوری شود.
کسار مهابادی افزود: این تصمیم برای حفظ سالمت دانش  احمد خا

آموزان و جلوگیری از شیوع بیشتر امیکرون گرفته شده است. خبر

رئیس دانشــگاه اصفهان گفت: اســتان اصفهان 
ظاهری توسعه یافته دارد، اما واقعیت چیز دیگری 
اســت که به دالیل زیســت محیطی نفــس آن به 
شماره افتاده است.   حسین هرسیج در کنسرسیوم 
کز علمی پژوهشــی اســتان اصفهــان در حوزه  مرا
محیــط زیســت گفــت: منشــأ بســیاری از دالیل 
مشکالت به الگوگیری از تمدن غرب بر می گردد که 
نتیجه آن جدایی از خداوند، تنش انسان با انسان 
و طبیعت و تعارض فرد و جامعه اســت که تمدن 
غرب به سمت منفعت گرایی و اومانسیم افرادی 

رفته است.
او گفت: استثمار انســان و تخریب محیط زیست 
به دنبال روند صنعتی شــدن را به منفعت طلبی 
و لیبرالیسم مطلق گره بزنید که این همان چیزی 
اســت که در غرب هم اتفاق افتاده است، اما روند 
غرب تغییر و به ســمت صنعت زدایی رفتــه که در 
کید دارد و صنعت را به  مقابل بر صنایع های تک تا

کشور های دیگری انتقال دادند.

از ایــن رو غــرب بــه هــوش آمــد و مشــکالت را بــه 
کشور های جهان سوم برد که ظاهر آبادانی و توسعه 
را نشــان می دهد، اما واقعیت چیز دیگری اســت 
مانند اســتان اصفهان که اســتانی توســعه یافته 

است، اما تنفس آن به شماره افتاده است.
هرســیج می گوید در جمهوری اســالمی به دنبال 
الگو هــای وطنــی و داخلــی بایــد باشــیم و نبایــد 
خودمــان را از خداونــد و طبیعــت جــدا بدانیــم، 
کید رهبر  بنابراین مبانی نظری و تفکری دینی که تا

معظم انقالب است باید بازنگری شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت:صنایع آالینــده هیچ عالقــه ای برای حل 
مشکل آالینده ها و استفاده از تسهیالت ندارند.
کــز  مرا کنسرســیوم  در  حشــمتی  ج  ایــر
علمی پژوهشی استان اصفهان در حوزه محیط 
زیست اظهار داشت: فضای کنسرسیوم فرصت 
خوبی برای رفع مشکالت محیط زیستی است 
و بخشــی از تفاهــم نامه کنسرســیوم بــه عهده 
دانشگاه و بخش دیگر با اداره کل محیط زیست 

به لحاظ منابع حقوقی دنبال کنیم.
وی ادامــه داد: در ســال ۹۹ حــدود ۵۰۰ میلیارد 
تومــان عــوارض آالیندگــی از مجمــوع صنایــع 
آالینــده وصــول شــده کــه ۱۵۰ هــزار میلیــارد آن 
به صنــدوق ملــی محیــط زیســت واریز شــد و با 
نامه های مختلف به صنایع گفته شد که امکان 

پرداخت وام برای آنها وجود دارد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
خاطر نشان کرد: با توجه به نبود ضمانت اجرایی 
فشــاری از ســوی دســتگاه ها بــر صنایــع بــرای 
اســتفاده از این منابع در جهت رفع آالیندگی ها 

وجــود نــدارد و ۳۳۰ کارخانــه آجرپــزی داریــم و 
کنسرسیوم زمانی می تواند مؤثر و راهگشا باشد 

که ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی یادآور شــد: صنایــع آالینده هیــچ عالقه ای 
بــرای حــل مشــکل آالینده هــا و اســتفاده از 

تسهیالت ندارند.
عدم همکاری جهاد کشاورزی در فناوری

رئیــس شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهــان در 
ادامه ایــن نشســت اظهــار داشــت: مــا در حوزه 
محیط زیســت هیــچ ضعفــی در علم و فنــاوری 
نداریم و تنها مشکل در سیاست گذاری سیاسی 

و دستگاه های اجرایی است.
وی ادامــه داد: در حوزه فنــاوری حتی صادرات 
فنــاوری هــم بــه کشــورهای دیگــر داشــتیم که 
تجهیزات پایش هوا برای کشورهای غربی مورد 
اســتقبال قرار گرفتــه اما کشــور خودمــان از این 
فناوری و تجهیزات به ویژه جهاد کشاورزی غافل 
است و صنعت تمایلی برای سرمایه گذاری در این 

موارد ندارد.
جعفر قیصری ریشه اصلی این مشکالت را رایگان 
بــودن انرژی ها و بی هزینه بــودن آالینده کردن 
ک دانســت و افزود: از ایــن موضوع هم  هوا و خا
صنایع دســتگاه دولتی و سیستم های اجرایی 

منفعت می برند.
وی خاطر نشــان کرد: برای پیاده کــردن انرژی 
خورشــیدی تمام تکنولوژی آن در ایــران وجود 
دارد اما بازهم از سوی دستگاه ها همکاری الزم 

صورت نمی گیرد.

رئیس پلیس راه اســتان اصفهــان گفت:به دلیل 
بــارش بــرف و بــاران در محورهای اســتان توصیه 

می کنیم از ترددهای غیر ضروری پرهیز شود. 
ع گفت:بــا توجــه به اینکــه در  ســرهنگ اصغــر زار
تمام محور های استان شــاهد بارش برف و باران 
هستیم توصیه می کنیم از تردد های غیر ضروری 
به محور های استان پرهیز شود.چنانچه رانندگان 
قصد تردد به محور های استان خصوصآ گردنه ها و 
نقاط برفگیر را دارند حتما تجهیزات زمستانی به ویژ 

زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.
او گفت:  تردد کامیون های کشنده به محور های 
برفــی اســتان ممنــوع اســت. این خودرو هــا تــا 
عادی شــدن شــرایط جوی به نقاط امن هدایت 

خواهندشد.
شب گذشــته رئیس پلیس راه اســتان اصفهان از 
احتمال ایجاد محدودیت تردد به صورت مقطعی، 
به منظور پیشگیری از حوادث رانندگی به دلیل بار 
ش برف و باران در محور های استان خبر داده بود.

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهــان از اجرای 
طرح دستگیری خرده فروشان وتوزیع کنندگان 
مــواد مخــدر و دســتگیری ۵۹ نفــر در ایــن رابطه 

خبر داد. 
کبــری اظهــار داشــت: در  ســرهنگ حمیدرضا ا
راستای اجرای طرح دستگیری خرده فروشان و 
توزیع کنندگان مواد مخدر به منظور ارتقای سطح 
امنیت عمومی این طرح در شهرستان اصفهان 

اجرایی شد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح پیشگیری از 
وقوع جرایم با رویکرد انتظامی به خصوص درنقاط 
جرم خیــز، آلــوده و در معــرض تهدیــد مجرمان و 
همچنین پیشگیری از گسترش کانون های جرم 

درسطح شهرستان بود.
فرمانــده انتظامی شهرســتان اصفهــان ادامــه 
کثری ازظرفیت های  داد: این طرح با استفاده حدا
موجــود نســبت بــه عملیــات بــا حضــور همــه 

کالنتری ها و یگان امداد اجرا وعملیاتی شد.
کبری اضافه کرد: در این طرح ۳۴ نفر  ســرهنگ ا
معتاد، ۲۵ نفر خرده فروش مواد مخدر و بیش از 

۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف وتوقیف شد.
وی با بیان اینکه پلیس در برخورد با فروشندگان 
و توزیع کنندگان مــواد مخدر به شــدت برخورد 
می کنــد، خاطر نشــان کــرد: در ایــن راســتا همه 
متهمان با تشــکیل پرونــده جهت ســیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس دانشگاه اصفهان: 

اصفهان با ظاهری توسعه  یافته و باطنی فروریخته است 

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

صنایع تمایلی برای رفع آالینده ها ندارند

رئیس پلیس راه استان اصفهان: 

از ترددهای غیر ضروری 
در محورهای استان اصفهان پرهیز شود 

خبر

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:

۵۹ نفر معتاد و خرده فروش افیونی 
در اصفهان دستگیر شدند 

خبر

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان 
جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفــت: 
مراتع کشور توان تخریب بیش از این را ندارند 
بنابراین مدیریت در استفاده از آنها و افزایش 
ح هــای مرتعــداری در تمامی اســتان ها  طر

ضروری است. 
پرویــز گرشاســبی در کارگــروه ملــی مدیریــت 
چرا و کنترل کوچ و حفظ زیســت بوم منطقه 
گــرس در محــل اداره کل منابــع طبیعــی و  زا
آبخیزداری اصفهان افــزود: ورود زودهنگام و 
خروج دیرهنگام دام عشــایر، چــرای بیش از 
ک و سیالب  حد، خشکسالی، فرســایش خا
دالیــل اصلی تخریب مراتع در سراســر کشــور 
محسوب می شــود که ســه مورد اول بیش از 

سایر سبب آسیب شده است.
وی ادامــه داد: تدویــن و اجــرای طرح هــای 
گذاری این داشته های با ارزش  مرتعداری و وا
با هدف بهره بــرداری و احیا به خود عشــایر و 
دامــداران راهکار مناســبی بــرای جلوگیری از 

افزایش تخریب محسوب می شود.
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان 
جنگلها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه 
کنــون ۱۸ میلیون هکتــار طــرح مرتعداری  تا
در کشور اجرا شــده اظهارداشت: ۴۰ میلیون 

هکتار طرح نیز تهیه شده است.
گرشاســبی بــا بیان اینکــه ســال قبــل میــزان 
طرح هــای مرتعــداری در کشــور نســبت بــه 
ســال های قبــل افزایش یافــت تصریــح کرد: 
هــر ســاله بطــور متوســط ممیــزی مرتــع در 
مساحتی بالغ بر یک میلیون طرح اجرا می شد 
امــا پارســال این رقــم به حــدود پنــج میلیون 
کید بر اینکه تهیه علوفه  هکتار رسید. وی با تا
در مواقــع غیر از بهــره بــرداری مراتع بــر عهده 
دامداران و عشایر است خاطرنشان کرد: نقش 
دولت در این زمینه حمایت است لذا فرهنگ 
تهیه و توزیع علوفه دستی باید بیش جامعه 
عشــایری و دامــدار جــا بیفتــد و چنانچه این 
قشر پرتالش برای تهیه طرح های مرتعداری 
که از سال ۹۹ به مدت ۲ سال برای آن زمان در 
نظر گرفته شده، اقدامی نکنند پروانه چرای 

دامشان باطل خواهد شد.
معاون ســازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری 
دربــاره میــزان تولیــد علوفــه در مراتــع کشــور 
گفت: ایــن مقــدار در ســال های ترســالی و 
خشکســالی بین حدود ۶ تــا ۱۴ میلیــون تن 
متغیــر و بطــور متوســط ۱۰.۷ میلیــون تــن 
اســت برای مثــال پارســال بــه دلیــل کاهش 

بارندگی این میزان حدود ۶ میلیون تن بود.
گرس  کید بر حفظ زیست بوم زا گرشاسبی با تا
گرس قرار  اظهارداشت: ۱۰ استان در منطقه زا
دارنــد بنابراین همکاری بیشــتر بــرای حفظ 
مراتع و عرصه های این نواحی ضروری است.

گــرس کــه ۳۰ میلیــون  وی افــزود: منطقــه زا
هکتار مرتع را در خود جای داده است بالغ بر 
۴۰ درصد آب مورد نیاز کشور را تامین می کند.

کارگروه ملی مدیریت چرا و کنترل کوچ و حفظ 
گرس با حضور مدیران  زیســت بوم منطقه زا
ملــی و اســتانی این بخــش و با هــدف تبیین 
برنامه ها در محل تــاالر اجتماعــات اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: به بیماران صعب العالج که هزینه درمان 
باالیــی دارنــد بــا در نظــر گرفتــن چنــد شــرط 
تســهیالت ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی ارائه خواهد 
شد.  علی محمد هاشمی گفت: بیماران صعب 
العالجــی کــه بــا هزینه هــای دارویــی و درمانی 
باالیی مواجه هستند از طریق جمعیت هالل 

احمر اصفهان تسهیالت دریافت خواهند کرد.
او گفت: با هماهنگی جمعیت هالل احمر با سه 
بانک صادرات، ملی و مسکن به بیماران نیازمند 
به خصــوص بیمارانی کــه هزینه هــای درمانی 

باالیی دارند تسهیالتی ارائه خواهد شد. 
به گفته او مبلغ این تسهیالت ۱۰ تا ۵۰ میلیون 

تومان با نرخ ۴ درصد است.
هاشمی شــرایطی از جملــه دارا بــودن مــدارک 
تشــخیص بیمــاری در ســال ۱۴٠٠، مشــخص 
بودن نیازمندی بیمار، قرار نداشتن بیمار تحت 
پوشــش ارگان هــای دیگــر و بــاالی ۲٠ میلیون 
تومان بودن هزینه های درمانی را برای دریافت 

تسهیالت الزامی دانست.
در روز های اخیــر فراخوانی به نقــل از جمعیت 
هــالل احمــر اســتان اصفهــان در شــبکه های 
اجتماعــی مبنــی بر اینکه ایــن جمعیــت بــه 
مناسبت ایام اهلل دهه فجر، به برخی متقاضیان 
و مددجویان جهت تهیه دارو و درمان تسهیالت 

ارائه می دهد، منتشر شده بود.

معاون سازمان جنگلها و مراتع:

مراتع کشور توان تخریب 
بیش از این را ندارند

ارائه تسهیالت جمعیت
 هالل احمر به بیماران 

صعب العالج 

غیر حضوری شدن مدارس مقطع ابتدایی در اردستان و مهاباد

عضــو هیئــت علمی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهان گفت: در استان اصفهان بیش از ۴۰ 
درصد افراد باالی ۵۰ سال دچار بیماری فشار 

خون هستند. 
گفت:فشــار خــون یکــی از  کیــان حشــمت 
بیماری های شایع در ایران است و در استان 
اصفهــان بیــش از ۴۰ درصــد افــراد بــاالی ۵۰ 

سال دچار بیماری فشار خون هستند.
او گفــت: بــه ســبب عواملــی هماننــد مصرف 
بی تحرکــی  یــا  کم تحرکــی  چاقــی،  نمــک، 
و مصــرف فســت فود ها در ۳۰ ســال اخیــر 
شــیوع فشــار خون بســیار باال بوده است که 
عوارضی هماننــد بیماری های قلبی عروقی، 
ســکته های قلبــی و مغــزی، نارســایی مزمن 
کلیه و بیماری های چشــمی را در بدن فرد به 

دنبال دارد.
این متخصــص قلــب و عــروق معتقد اســت: 
میزان فشــار خون نرمــال ۱۲۰ بر ۸۰ اســت که 
با توجه به اینکــه افزایش فشــار خون عالمت 
شــاخصی نــدارد باید افــراد به صــورت منظم 
فشــار خون خــود را غربالگــری کننــد و هر فرد 
باالی ۱۸ سال حداقل سالی یک مرتبه فشار 

خون خود را اندازه گیری کند.
گــروه قلــب و دیابــت  پیــش از ایــن رئیــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان گفتــه بود: 
فشــار خون باال، دومین عامل خطــر مهم در 
بیماران دیابتی درمورد بروز سکته های قلبی 
و مغزی است و هر بیمار دیابتی که به پزشک 
مراجعه کند، در گام نخست باید فشار خون 

وی مورد بررسی قرار گیرد.

معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس بنیــاد شــهید و 
امور ایثارگــران گفت: بنیاد شــهید بایــد به وضعیت 
معیشــت خانواده هــای محــدودی از ایثارگرانی که 
در دهک های پایین درآمدی قرار دارند توجه کند.  
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در دوازدهمین 
دیدار ویدئوکنفرانسی خود با ایثارگران استان اصفهان 
پس از شنیدن درخواست ها و مشکالت ایثارگران، به 
ارائه دستورات و نکات الزم به منظور حل مشکل این 
عزیزان در موضوعاتی، چون تأمین مسکن، معیشت 
و درمــان پرداخــت. او با ابــراز قدردانــی از ایثــار مردم 
مجاهد و شهیدپرور اســتان اصفهان گفت: بررسی 
پرونده ایثارگــران از جملــه خانواده هــای جانبــازان 
متوفی نشان می دهد که تعداد محدودی از این افراد 

در دهک های پایین درآمدی قرار دارند.

عبدالرضا عباسپور معاون بهداشــت و درمان بنیاد 
کدل معاون تعاون  شهید و امور ایثارگران و محمود پا
و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگــران در این 
دیدار ویدئو کنفرانسی حضور داشتند و به بیان نکات 
و راهکار هایی در راستای حل مشکالت خانواده های 

شهدا و ایثارگران استان اصفهان پرداختند.
در این نشســت، »زهره حامدآبادی« فرزند شهید، 
»لیال حسن زاده« فرزند شهید، »ثریا ربیعیان« همسر 
جانباز و خواهر شهید، »سیدمحمدحسین شکیبا« 
جانبــاز ۳۰ درصــد، »فاطمه صفری رنجبر« همســر 
جانبــاز متوفــی، »رشــید ضامن پــور« فرزنــد آزاده و 
جانباز، »سعید ظفرمند« جانباز ۷۰ درصد و »شاپور 
محمدیان« جانباز ۶۵ درصد از طریق ویدئوکنفرانس 

به طرح دغدغه ها و مسائل خود پرداختند.

خبرخبر
کننده فشارخون  آمار نگران 

در اصفهان 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران: 

بنیادشهیدبه وضعیت معیشتی 
خانواده ایثارگران رسیدگی می کند 
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5 ۳ فوریه     2۰22 رفهنگ
پوستر ۳ فیلم حاضر در جشنواره فجر رونمایی شد

پوستر فیلم سینمایی »موقعیت 
مهدی«، »شب طالیی« و »نگهبان 

شب« رونمایی شد.
کران  به نقــل از روابط عمومی آثــار، چند روز مانــده به ا
فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« به کارگردانی هادی 
حجازی فر و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد، پوستر این 
فیلم سینمایی با طرحی از محمد روح االمین رونمایی 

شد.
فیلمنامه »موقعیت مهدی« توسط هادی حجازی 
فر و ابراهیم امینی نوشته شده است و به بخش های 

کری می پردازد. مختلفی از زندگی شهید با
این فیلم، اولین ساخته سینمایی هادی حجازی فر 
محصول سیمافیلم اســت که یکشــنبه ۱۷ بهمن در 
سینمای رسانه )برج میالد( چهلمین جشنواره فیلم 

فجر به نمایش در خواهد آمد.
در خالصه داســتان »موقعیــت مهدی« آمده اســت: 
کــری، فرمانــده لشــگر ۳۱ عاشــورا از بــرادر  »مهــدی با
کوچک ترش حمید می خواهد علی رغم مشکالتی که 
برایش پیش آمده به منطقه برگردد و در کنار او باشد. 
حمید می پذیرد و همراه می شود. حاال بعد از عملیات 

خیبر، مهدی باید تنها به خانه برگردد...«
هــادی حجازی فــر، ژیــال شــاهی، وحیــد حجازی فر، 
معصومــه ربانی نیــا، وحیــد آقاپــور و روح اهلل زمانــی، 

بازیگران این فیلم هستند.
ســایر عوامل فیلم عبارتنــد از مدیر تولید و جانشــین 
تهیه کننده: عبداهلل شــهباززاده، مدیر فیلمبــرداری: 
وحیــد ابراهیمــی، تدویــن: حســین جمشــیدی 
گوهری، طراح صحنه: امیر زاغری، موسیقی: مسعود 
سخاوت دوســت، طراح لباس: بهزاد آقابیــگ، طراح 
چهره پــردازی: شــهرام خلــج، طراحی و ترکیــب صدا: 
مهرشاد ملکوتی، حسین ابوالصدق، صدابردار: مسیح 
حدپور ســراج، طــراح جلوه های ویــژه میدانی: ایمان 
کرمیان، طراح جلوه های ویژه بصری: محمد برادران، 
عکاس: علی نیک رفتار، دستیار اول کارگردان: وحید 
شــیخلر، منشــی صحنه: محســن بهــاری، برنامه ریز 
و بازیگــردان: ابراهیــم امینــی، مجــری طــرح: ســجاد 

نصرالهی، روابط عمومی: زهرا دمزآبادی
همزمان با حضور فیلم سینمایی »نگهبان شب« به 
نویسندگی مشــترک رضا میرکریمی و محمد داوودی 
و کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر پوستر بین المللی فیلم بر اساس 
عکسی از حافظ احمدی با طراحی سید محمد بالدی 

رونمایی شد.
در خالصــه داســتان این فیلــم آمــده اســت: »پیرمرد 
پرسید: چرا دختر عمویت را نگرفتی؟ مگر نشان کرده 
هم نبودید؟ جوان سر به زیر انداخت و زیر لب پاسخ داد: 
آقا پسرعموهام گفتند سهمم از زمین پدری را بزنم به 
اسم شون. پیرمرد متعجب: خب می زدی، مگه نگفتی 
آب نداره؟ جوان آرام سرش را باال آورد، توی چشم های 
خســته پیرمرد نگاه کرد و گفت: آقا ما رفتــه بودیم زن 

بگیریم نرفته بودیم که معامله کنیم«
کبر  محســن کیایی، تــورج الوند، اللــه مرزبــان، علی ا

اصانلو، صفــورا خوش طینــت، فهیمه هرمــزی، زهرا 
اســالمی، پرهــام غالملــو، محمدصادق ملــک، علی 
کبرآبادی، ایمان سلگی، نوید بانی با  غابشــی، مهراد ا
حضور افتخاری ویشکا آســایش و کیومرث پوراحمد 

جمع بازیگران »نگهبان شب« را تشکیل می دهند.
عوامل این فیلم نیز عبارتند از: تهیه کننده و کارگردان: 
رضا میرکریمی، نویســندگان: رضا میرکریمی و محمد 
داودی بــر اســاس طرحــی از رضــا میرکریمــی، مدیــر 
فیلمبــرداری: مرتضــا هدایــی، مجــری طــرح و مدیر 
تولید: محمدصــادق میرکریمی، برنامه ریز و دســتیار 
اول کارگردان: محمد عســگری، طراح چهره پردازی: 
محمود دهقانی، صدابردار: سعید بجنوردی، طراحی 
و ترکیــب صــدا: امیرحســین قاســمی، تدویــن: رضــا 
میرکریمی، طراح صحنه: سعید حسنلو، طراح لباس: 
زهرا صمــدی، اصــالح رنــگ: فربــد جاللی )اســتودیو 
کامرانی(، منشی صحنه: محمود نجفی، مدیر تدارکات: 

محمد مجتهدی، عکاس: حافظ احمدی، فیلمبردار 
پشت صحنه: فاطمه تقوی و جلوه های ویژه رایانه ای: 

محمد برادران.
پوستر فیلم ســینمایی »شــب طالیی« به کارگردانی 
یوسف حاتمی کیا و تهیه کنندگی ابراهیم حاتمی کیا با 
طرحی از شکوفه بیاتی رونمایی شد. پیش از این نیز، 
لوگو فیلم با طراحی از حمیدرضا بیدقی رونمایی شده 
بود. حسن معجونی، یکتا ناصر، مریم سعادت، مسعود 
کرامتی، بهناز جعفری، سوگل خلیق، سینا رازانی، علی 
باقری، امیر محمدی، بابک بهشــاد، ناصر هاشمی، 
بهادر مالکی، زهرا بهروز منش، شکوفه هاشمیان، علی 
پاشا، نساء افرنگه، پانته آ کیقبادی، فرسیما دمیرچی، 
سارینا یوسفی، علیرضا ساوه درودی در این فیلم ایفای 
نقــش کرده انــد. »شــب طالیــی« بــه موضــوع روابط 
پیچیده درون یک خانواده می پردازد که در دوران کرونا 

با بحرانی جدی مواجه می شوند.

در مراســمی از۲۰ عنــوان کتــاب آمــوزش مدیریــت 
مصرف آب در قالــب »مجموعه کتاب هــای آّبان» 

رونمایی شد. 
این کتاب هــا را شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با هدف آشــنا 
سازی کودکان، نوجوانان و بزرگســاالن با روش های صحیح مصرف 

آب منتشر کرده است. 
»منظومه آبکی«، »مداد رنگی بیار«، »صدای چی بود؟«، »دوست دارم 
پیشم بمونی«، »دوست جدیدم توپی«، »دوبی و نانی«، »خنده های 
انگور«، »چیک چیکو۱ «، »چیک چیکو ۲«، »چیک چیکو ۳ «، »تیک 
تیک چکه«، »تو چی فکر می کنی؟«، «آقای پشم و پیلی«، »چرا اینقدر 
تشنمه آخه!«، »ماجرای ماری که توی دیوار خانه ما زندگی می کرد«، 
»روزی که عالیه خانم به خانــه مامانی آمد« و »آبان شــهر« ۱۷ عنوان 
کتابی است که شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در دو سال اخیر با 
هدف آموزش مدیریت مصرف بهینه آب به کودکان و نوجوانان در قالب 

شعر، داستان کوتاه و رنگ آمیزی منتشر کرده است. 

این شرکت همچنین دو کتاب نیز با عناوین »چهل کارتون آبدار۱» و 
«طرح های حیاتی ۱ « در قالب مجموعه کارتون های طنز و مجموعه 
پوســتر و اینفوگرافی به منظور ترغیب بزرگســاالن به صرفــه جویی در 

مصرف آب منتشر کرده است. 

در مراسم رونمایی از کتاب های منتشره شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان که جمعی از مســئوالن آبفا، کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان حضور داشتند 
به طور ویژه از کتاب »قهرمانان کوچک، محافظان آب«که برگرفته از 
داستان هایی به قلم نویسندگان کوچک با موضوع مدیریت مصرف 

بهینه آب است، رونمایی شد.
در این کتاب داستان های برگزیده ۲۸ نفر از کودکان شرکت کننده در 
دوره آموزشی »نویسندگان کوچک« در حوزه آب به چاپ رسیده است.

روابط عمومــی و آمــوزش همگانــی آبفای اســتان اصفهان بــا هدف 
آموزش کودکان و نوجوانان با مبانی نویسندگی و ترغیب آنها به نوشتن 
داســتان های کودکانه در زمینه مدیریت مصرف آب، دوره آموزشــی 
»نویسندگان کوچک« را با حضور بیش از ۴۰ نفر به صورت مجازی در 

تابستان سال جاری اجرا کرد.
گفتنی است این کتاب در ۱۶۰ صفحه و قطع رقعی با همکاری انتشارات 

پیمان دانش منتشر شده است.

به مناســبت دهه مبــارک فجــر، ۲۰۰ برنامه فرهنگی 
و اجتماعــی در مناطــق ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان 

برگزار می شود.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: ۵۰۰ میلیون تومان هزینه برای برگزاری این برنامه ها در نظر گرفته 

شده است.
سعید امامی با بیان اینکه برنامه مثبت ۴۴ ویژه دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله 
اســت که در هر روز ۶ اجرا در خانه انقــالب دارد افزود:این برنامه در قالب 
برنامه ای ترکیبی با عناصر تصویر، صوت، نور، سایه بازی، نمایش و سیر 
تاریخ انقالب طراحی شده که به مدت هفت شب از ۱۲ تا ۱۸ بهمن ماه در 

خانه انقالب اسالمی برگزار می شود.

وی به برنامه ایران ۴۴ اشاره کرد و گفت: این برنامه نیز در قالب جشن بزرگ 
پیروزی انقالب اسالمی و با هدف شادی و نشاط اجتماعی طراحی شده 

که به مدت پنج شب از ۱۸ تا ۲۲ بهمن ماه برگزار می شود.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
افزود:برگزاری برنامه ای ترکیبی شــامل اجرای هشــت قطعه موســیقی 
انقالب، اجــرای نمایش خیابانی و نورافشــانی بــه مدت ۱۰ شــب هم در 

میادین پرتردد برگزار می شود.
امامی به تهیه اقالم فرهنگــی ویژه راهپیمایی روز ۲۲ بهمن اشــاره کردو 
گفت: این اقالم شامل کتابچه ای با عکس های قدیمی امام خمینی )ره( و 
برخی دیگر از اقالم کاربردی است که همزمان با راهپیمایی روز ۲۲ بهمن 

به صورت گسترده میان شهروندان تقسیم می شود.

شــهردار نوش آباد از پیوســتن این شــهر به شبکه 
شهر های همکار گردشگری ایران خبر داد. 

احمد رضا طحانی گفــت: نوش آباد بــه دلیل دارا 
بودن ویژگی های خاص طبیعی، تاریخی و فرهنگی به عنوان یکی 

از شهر های نمونه گردشگری در شبکه شهر های همکار گردشگری 
قرار گرفت.

او می گوید: فراهم کردن بستر همکاری های گردشگری، تبادل دانش 
و تعامل گردشگری با سایر کشــور ها در چارچوب طرح های خواهر 

خواندگی، تولید محتوای مشــترک مجازی، توسعه سفر ها و ارتقاء 
آموزش گردشگری از جمله هدف های توافق نامه شبکه شهر های 

همکار گردشگری ایران است.
شهردار نوش آباد گفت: نمایش آثار کشف شده در حفاری های شهر 
زیر زمینی نوش آباد، پخش فیلم آیین های سنتی این شهر و پذیرایی 
با قهوه انوشه که در فهرست میراث ناملموس ثبت شده است، همراه 
با نان ســنتی عباســعلی و معرفی ارگ ایلخانی از جملــه برنامه های 
گردشگری نوش آباد به عنوان شهر شبکه شهر های همکار گردشگری 
است که در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران نیز 

نمایش داده می شود.
شبکه شــهر های همکار گردشــگری ایران شامل ۳۲ شــهر از جمله 
نوش آباد، کاشان، مهریز، سرخرود، تلخاب، مهدی شهر، ایذه، بندر 
خمیر، ورزنه، شوشتر، دامغان، سمنان، نجف آباد، زرند، دهاقان، 
الهیجان، رامسر، کنگ و بافق است که تفاهم نامه آن را با انتخاب 
بافق در استان یزد به عنوان مرکز، زیر نظر اداره کل توسعه گردشگری 

داخلی وزارت میراث فرهنگی امضا شده است.
تفاهم نامه شبکه شــهر های همکار گردشــگری ایران با حضور وزیر 
میراث فرهنگی و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
در پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشــگری تهــران رونمایی 

خواهد شد.
نوش آباد شهری در بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل است.

همزمان با انتشار کتاب »قهرمانان کوچک، محافظان آب« صورت گرفت؛

کودک در آبفای استان اصفهان کتاب  رونمایی از ۱+۱۹ عنوان 

به مناسبت دهه فجر:

برگزاری ۲۰۰ برنامه فرهنگی واجتماعی در مناطق شهرداری اصفهان 

گردشگری ایران پیوست  نوش آباد به شبکه شهر های همکار 

جشنواره

خبر

جشنواره

گردشگری

شــیوه   »۱۲ شــماره  ناشــناس  »نمایــش 
مینیمالیســتی، به  دور از زوائد صحنه ای و تنها 
با یک میز و پیانــو اجرا می شــود و در آن، بازی ها 

واقع گرایانه و به دور از اغراق است.
محتوای تئاتر، اندیشه و بیان و حرکت است که 
بخش اندیشــه و بیــان آن ریشــه ای فرازمینی و 
معنوی دارد و موجب تعالی روح انسان به سوی 
کمال می شود. تئاتر یک ضرورت است، ضرورتی 
اجتماعی که قدمتی بسیار دارد، از دیرباز بوده و 
خواهد بود؛ ضرورتی که همگان بر تأثیر شگرف آن 
بر اجتماع در ادوار مختلف تاریخی اذعان دارند.

تئاتر، دیدن هنر انسان های خوش نیت است؛ 
هنرمندانی که با احترام به مخاطــب و عقاید او 
افکار خود را مقابل دیدگان آن ها به روی صحنه 
می برند.  در این میان، »مینیمالیسم« به عنوان 
سبکی در هنر و مخالف بازنمایی عینی در اثر، با 
به کارگیری روش های خالی از پیچیدگی، همراه 
با اصول ساده هندسی، نظم، صنعت ایجاز و هنر 
انتزاعی، به دنبال مختصرگویی و آزادی مخاطب 

در برداشت وی از اثر استفاده می شود.
نمایــش »ناشــناس شــماره ۱۲« نیــز در ســبک 
مینیمالیسم ارائه شده و داستانی از سرنوشت 
آدمیــان اســت کــه در پایــان، ذهــن مخاطــب 
همچنان درگیر چرایی و چگونگی باقی می ماند.
آنچــه می خوانیــد مشــروح گفت وگــو بــا رهــام 
بحیرایی، کارگردان نمایش »ناشــناس شــماره 

۱۲« است:
نمایش »ناشناس شماره 12« درباره 

چیست؟
این نمایش در مورد زن معلمی اســت که بعد از 
جنگ جهانی دوم در زمان به حکومت رسیدن 
فرانسیســکو فرانکو اسپانیایی کشــته می شود 
کاوی اجســاد،  و در ســالیان متمادی، بعد از وا
داستان زندگی و چگونگی کشته شدن این زن 

در نمایش مطرح می شود.
سبک نمایش و طراحی صحنه و دکور چگونه 

است؟
کــرده ام تــا ســبک نمایــش به صــورت  ســعی 
مینیمالیستی، مختصر و به دور از زوائد صحنه ای 
و تنها با یک میز و پیانو و با بازی های واقع گرایانه و 

به دور از اغراق اجرا شود.
دلیل انتخاب این نمایشنامه و تمایل برای 

ساخت چنین داستانی چه بود؟
دلیل انتخاب این اســت که چنیــن قصه هایی 
دارای زمان و مکان نیســتند و همــواره در طول 
تاریــخ شــاهد اتفاقاتی این چنیــن بوده ایــم. 
همچنین چون داستان این نمایش، اتفاقی از 
سرشت انسان اســت و همه مردم دنیا به نوعی 
چنیــن داســتان هایی را شــنیده، تجربــه کرده 
یــا تجربــه خواهنــد کــرد؛ بــه همیــن دلیل ایــن 
که این قابلیت  نمایشــنامه را انتخاب کردم چرا
را دارد که فراتر از جغرافیایی که نوشــته شده به 
اجرا دربیاید و یادآور اتفاقاتی است که گاهی الزمه 

انسان برای ادامه زیستن است.
ساخت نمایش »ناشناس شماره 12« از 

طراحی و ایده پردازی تا اجرا چقدر زمان برده 
است؟

من دو سال پیش این نمایشنامه را خواندم و از 
همان ابتدا می دانستم که قابلیت اجراشدن را 
دارد. به دلیل گسترش کرونا و محدودیت هایی 
که وجود داشــت امکان تمرین نبود، اما با بهتر 
شــدن اوضاع به لحاظ بیمــاری کرونا، تصمیم 

گرفتیم که نمایش را به روی صحنه ببریم.
در حدود این دو سال مدام به نمایشنامه و شیوه 
اجرای آن فکر کردم و اواخر شهریورماه کار را شروع 
کردیم و بعد از حدود سه ماه و نیم تمرین، اجرای 

آن را شروع کردیم.
عوامل نمایش »ناشناس شماره 12« چه 

کسانی هستند؟
نویســنده اثــر گراســیا مورالــس اســت و پژمــان 
رضایــی آن را ترجمه کرده اســت. مائده وحید، 
و  فرشــاد  النــاز  میرمجربیــان،  امیرمســعود 
مصطفــی شــیرخانی در ایــن نمایــش به ایفای 
نقــش پرداخته انــد. آرمیــن داوری و شــفق 
کاظمی بــه ترتیــب مدیــر تولیــد و مدیــر اجرایی 
نمایش هستند، همچنین مرضیه صبوخانیان 
کارگــردان،  و محمدرضــا داســتانی دســتیار 
محمدعلی مرادی زاده زواره و مسیح تحویلیان 
به ترتیب منشــی صحنه و مدیر صحنــه، طراح 
لباس شفق کاظمی و دستیار لباس لیال شریفی، 
محبوبــه کریمی عــکاس، مینــا شــهبازی طراح 
گرافیک، طراح گریم و دستیار گریم نیز به ترتیب 

صفورا عبدالهی و یلدا ربیعی هستند.
ســاخت و اجرای دکور به عهده مهدی کامرانی 
اســت، گیشــه و روابط عمومی را سمیه اشتری 
و علی رجبی به عهــده دارند، محبوبــه کریمی و 
و  تبلیغــات  مســئول  صبوخانیــان  مرضیــه 
محمدرضا داستانی و حسین اسماعیلی آنوس 
و هادی شبان نیز به عنوان طراحان صحنه و نور، 

من را همراهی می کنند.
ازنظر شما چه راهکاری برای بهتر شدن تئاتر 

اصفهان وجود دارد؟
دیدگاه ها برای بهتر شــدن تئاتر اصفهان شاید 
کمی احساسی مطرح شوند، اما در این خصوص 
بســیاری از مســائل در ســطح کالن را باید مورد 
توجه قــرار داد. ما به عنــوان عضــوی از خانواده 
تئاتر، شــاید فقط بتوانیــم کارمان را به درســتی 
انجام دهیم و کیفیت اجرا را باال ببریم، اما اینکه 
چه اتفاقی باید رخ دهد تا تئاتر به صورت وسیع 
و منطقــی در ســبد کاالی خانواده ها قــرار گیرد 
موضوعی است که مدیران ارشد استان و کشور 
باید اهمیت آن دریافتــه و بیش از پیش به تئاتر 

توجه کنند.
اتفاقی که معمــوال در شــهرهای بزرگ ایــران در 
زمینه توســعه تئاتر می افتــد در اصفهــان دیده 
نمی شــود و مــواردی از قبیــل کمبــود ســالن، 
تخصیص بودجه و هزاران عامل دیگر، از دست 
کاوی این مسئله از لحاظ  ما خارج است. شاید وا
علمی نیز به جلسات متعددی نیاز دارد تا نتیجه 

مطلوبی حاصل شود.
»نمایــش ناشــناس شــماره ۱۲« بــه کارگردانــی 
رهام بحیرایی، از بیســت ویکم دی مــاه تا دهم 
بهمن ماه ۱۴۰۰ در ســالن نقش جهــان تاالر هنر 
اصفهــان بــه روی صحنــه رفــت و ادامــه اجرای 
آن به شــرایط شــیوع بیماری کرونــا در اصفهان 

بستگی دارد.

شهردار شاهین شهر، نمایشگاه صنایع دستی 
بانوان را بستری مناسب برای بیان توانمندی 
و خالقیــت مبتکرانــه بانــوان شاهین شــهری 
بــرای توســعه و رونــق اقتصــاد خانــوار و شــهر 

دانست. 
آئیــن  حاشــیه  در  ابریشــمی راد  ســعید 
گشــایش  نمایشــگاه صنایع دســتی بانوان در 
شاهین شــهر کــه امــروزدر تــاالر شــیخ بهایــی 
و هم زمــان بــا ســالروز ورود رهبــر کبیــر انقالب 
اسالمی به میهن برگزار شــد، ضمن تبریک فرا 
رسیدن یوم اهلل دهه فجر، اظهار کرد: شاهین 
شــهر امســال بــا بیــش از بیســت جشــنواره، 
نمایشگاه و ده ها برنامه محله محور در اقصی 
نقاط کشــور با رویکرد بهره مندی همه اقشــار 
کــودکان، جوانــان،  جامعــه اعــم از بانــوان، 
نوجوانــان و... از آن هــا، چهــل و ســومین 
سالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی را 

جشن می گیرد.
وی هدف برگزاری برنامه های ویژه دهه فجر را 
تزریق امید، نشاط و نهادینه کردن ارزش های 
انقــالب اســالمی در بطــن جامعــه برشــمرد و 
افزود: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی بانوان 

بیانگر توانمندی و خالقیــت مبتکرانه بانوان 
شاهین شــهری در حــوزه کارآفرینی و توســعه 
صنایع دستی، می تواند انگیزه ای برای نسل 

جوان در حوزه اقتصاد خانوار و شهر باشد.
همچنیــن گل جهان شــکرزاده، نایــب رئیس 
بــر  کیــد  تأ اسالمی شاهین شــهربا  شــورای 
حمایت مدیریت شهری از اقشار کم برخوردار 
گفت: در شــرایط اقتصادی کنونــی حمایت از 
بانوان کارآفرین و سرپرســت خانوار به نحوی 
که منجر به تزریق امید و انگیزه برای استفاده 
خالقانه از توانمندی، دانش و هنر این بانوان 
شــود، یکــی از دغدغه هــای مدیریت شــهری 

است.
وی ایجاد فضــای مناســب برای شناســاندن 
هنر ایــن بانــوان را یکــی از راه هــای حمایــت از 
آنــان دانســت و ادامــه داد: عــالوه  بــر برگــزاری 
برگــزاری  امــکان  موقتــی،  نمایشــگاه های 
بســتر دائمی بــرای عرضــه محصوالت آنــان از 
کره با سایر  طریق نمایشگاه یا فروشــگاه و مذا
دســتگاه ها و نهادهــای اجرایــی در راســتای 
گون این  تأمین هدایا از طیف های هنری گونا
نمایشگاه به منظور تجلیل و تقدیر از کارکنان 
و افــراد وابســته خــود، از دیگــر رویکردهــای 

عمل گرایانه مدیریت شهری است.
این نمایشــگاه بــا ۵۰ غرفــه از هنــر بانــوان هنرمند 
شاهین شــهری در طیف های هنری؛ سفالگری، 
کاری، عروسک سازی، منبت کاری   قالیبافی، مینا
و... تا ۲۲ بهمن پذیرای هنردوستان و عالقه مندان 

است.

نمایش ناشناس شماره ۱۲؛ نمایشی به  دور از زوائد صحنه ای

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی بانوان در شاهین شهر

نمایش

نمایشگاه

رئیــس اتحادیــه عرضــه کننــدگان محصوالت 
فرهنگی اســتان اصفهان از برگزاری نمایشگاه 

مجازی کتاب به مناسبت دهه فجر، خبر داد. 
حمیدرضا رضایی گفت: به مناسبت دهه فجر 
انقالب اسالمی نمایشــگاه مجازی کتــاب از ۱۰ 
بهمن آغاز شد و تا ۲۰ بهمن ادامه خواهد داشت.

او گفت: عالقمندان و کتاب دوستان می توانند 
 http://yun.ir/ketab۳۶۹ با مراجعه به سایت
خرید خــود را به صــورت مجازی انجــام دهند. 
تمامی کتاب های نمایشــگاه مجــازی کتاب با 
تخفیف ۵۰ درصدی برای عموم عرضه می شود 
همچنین هزینه ارسال مرسوالت پستی برای 

خریدهای باالی ۱۰۰ هزارتومان رایگان است.
او می گویــد: در صورت اســتقبال شــهروندان از 
نمایشگاه مجازی کتاب می توان اختتامیه را تا 

۳۰ بهمن تمدید کرد.
هزار جلد کتاب در همه رده های  ســنی در نظر 
گرفته شده و تعداد این کتاب ها به صورت روزانه 

افزایش خواهد یافت.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان ۲۰ 
تا ۲۸ آذر برگزار شد و نقاط ضعف و قوت فراوانی 
داشــت. از جمله نقاط ضعف می توان به نبود 
تبلیغات مناسب برای نمایشگاه اشاره کرد که 
حتی در روزهای پایانی نیز بسیاری از شهروندان 
از برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب بی خبر بودند 
اما پوشش سراسری استان و سهولت در خرید 
و تحویــل کتــاب از نقــاط قوت این نمایشــگاه 

مجازی بود.

بازیگــر فیلــم ســینمایی »بی صــدا حلــزون« از 
کران این فیلم خبر داده است. ا

پدرام شریفی با انتشار عکسی در صفحه شخصی 
گرام، آورده است: خود در اینستا
"من میدونی از چی می ترسم...

همزمان با آغاز جشــنواره فجــر، بخش هایی از 
فیلم تحســین شــده »بی صدا حلــزون« که دو 

سال قبل در جشنواره حاضر بود، منتشر شد.
»بی صــدا حلــزون« کــه بــه قصــه متفاوتــی از 
زندگی یک زوج متفاوت می پــردازد، محصول 
هدایت فیلم است و بیست وسوم بهمن ماه در 

کران خواهد شد. سینماهای کشور ا
هانیه توســلی، مهران احمدی، پدرام شریفی 
کیایــی بازیگــران فیلــم، بهرنــگ  و محســن 
کارگــردان و مرتضــی شایســته  دزفولــی زاده 

تهیه کننده بی صدا حلزون هستند."

فیلم هــای چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر 
همزمان با سراسر کشور، از ۱۵ تا ۲۲ بهمن ماه 

کران می شود.  در اصفهان ا
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان 
اصفهان با اشــاره بــه آغــاز دوازدهمیــن دوره 
جشــنواره فیلــم فجــر اصفهــان همزمــان بــا 
چهلمین جشــنواره فیلــم فجر گفت: شــش 
فیلم بلند ویدئویــی تولیدی اســتان در کنار 
آثار ارائه شده در چهلمین جشنواره کشوری 
فیلم فجر، از ۱۵ تا ۲۲ بهمن ماه در سینما های 
کــران  ســاحل، فلســطین و ســیتی ســنتر ا

می شود. 
رمضانعلی معتمدی با بیان اینکه جدول زمان 
کران فیلم ها و نحوه تهیه بلیط اعالم خواهد  ا
شــد افزود: بنا بر اعــالم دبیرخانه جشــنواره، 
امسال نیز بلیط فروشی همانند سال گذشته 
به صورت اینترنتی خواهد بود و عالقه مندان 
برای تهیــه بلیــط فیلم هــای مورد نظــر خود 
می توانند بــه پایگاه اینترنتی ویژه جشــنواره 
که به زودی اعالم خواهد شد، مراجعه کنند. 

تابلــوی »علمدار عشــق« بــا موضــوع حضرت 
ابوالفضل العباس )ع( در غرفه استان اصفهان و 
در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و صنایع وابسته تهران رونمایی شد. مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان گفت: ایــن اثــر هنــری در قالــب تابلوی 
نگارگری و با نام علمدار عشق و با موضوع حضرت 
ابوالفضل العبــاس )ع( و بــا تکنیــک نگارگــری 

کریلیک، از استاد مجید صادق زاده است. ا
وی گفت: مجید صادق زاده از اساتید برجسته 
ملی در رشته نگاری گری و تذهیب بوده که آثار 
کنون  فاخــر فراوانی از ایــن هنرمند اصفهــان تا

خلق شده است.

برگزاری دومین نمایشگاه
 مجازی کتاب در اصفهان 

»بی صدا حلزون« 
کران می شود ا

کران فیلم های چهلمین  ا
جشنواره فیلم فجر در اصفهان 

رونمایی از اثر هنری 
»علمدار عشق« 
در غرفه اصفهان 

خبر

سینما



سال پنجم - شماره 1۳۴۴

 پنجشنبه  1۴  بهمن 1۴۰۰ - 1 رجب 1۴۴۳

ورزش6 ۳ فوریه     2۰22
پیروزی پرتلفات تیم ملی فوتبال مقابل امارات:

کان بدون باخت  ایران کما
تیم ملــی فوتبال ایران بــا نتیجه 
یک بر صفر امــارات را در انتخابی 

جام جهانی ۲۰۲۲ شکست داد.
به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب 
هفته هشــتم مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر به مصاف امارات رفت. این دیدار با یک 
گل بــه ســود ایران بــه پایــان رســید. تــک گل ایران 

توسط مهدی طارمی در دقیقه ۴۴ به ثمر رسید.
با این نتیجه ایران ۲۲ امتیازی شد و دوباره به صدر 
جدول رده بندی گروه A برگشــت. امــارات هم با ۹ 

امتیاز در رده سوم گروه باقی ماند.
نیمه نخست

در این نیمه توپ و میدان بیشتر در اختیار ایران بود 
گان اسکوچیچ در نظر داشتند با نفوذ  گردان درا و شا
از عمق دفاع امارات به دروازه حریف برسند. با این 
حال تیم ملی ایران نتوانســت در حمالتش دروازه 
امارات را باز کند و هر بار نقشه های بازیکنان ایران 

نیمه کاره باقی می ماند.
مهدی طارمــی و علیرضا جهانبخــش دو بازیکنی 
بودنــد کــه محوریــت حمله های ایــران روی آن ها 
بود. حتی مهــدی طارمی بــرای طرح ریزی حمله 
بــه میانــه میــدان برمی گشــت و از آن جــا اقــدام به 

توپ گیری می کرد.
ک ترین موقعیت ایران در این نیمه در  یکی از خطرنا
دقیقه ۳۲ شکل گرفت، جایی که توپ سرگردان در 
داخل محوطه جریمه امارات به علیرضا جهانبخش 
رسید و او شوتش را به زاویه مخالف زد که این توپ 
با اختالف به بیــرون رفت و مهــدی طارمی هم که 
خــودش را به ســمت تــوپ پرتاب کــرده بــود، یک 
قــدم کــم آورد و نتوانســت دروازه امــارات را با قطع 

توپ باز کند.
در ادامــه اما ایــران بــه گل نخســت رســید کــه هــم 
جهانبخش و هــم طارمی روی آن نقش داشــتند. 

علیرضــا جهانبخش در دقیقــه ۴۴ ارســال دقیقی 
به روی دروازه داشــت که قلی زاده هم با ضربه ســر 
دقیقــی تــوپ را راهــی دروازه کرد امــا ضربــه او با بد 
شانسی به تیرک برخورد کرد ولی در همین لحظه 
طارمی خودش را به توپ رساند و گل نخست ایران 
را به ثمر رساند. سعید عزت اللهی، هافبک تیم ملی 
با خطای نسبتا شدیدی که در دقیقه ۲۵ بازی روی 
بازیکن امارات مرتکب شد، از داور کارت زرد دریافت 
کرد و بازی مقابل کره جنوبی را از دست داد. صادق 
محرمی پس از این که در دقیقه ۳۷ از بازیکن امارات 
جا ماند، خطا انجام داد تا بــا کارت زرد داور روبه رو 
شود. او هم بازی با کره جنوبی را به دلیل محرومیت 

از دست داد.

نیمه دوم
چهار دقیقه از نیمه دوم بازی گذشته بود که صادق 
محرمی با خطای بی مورد در میانه میدان با کارت 
زرد دوم داور جریمه شــد تا از بازی اخراج شود. این 
کتیک ایران شــد و ســامان  موضوع باعــث تغییر تا

قدوس جای خودش را به صالح حردانی داد.
در ادامه امارات تا حدودی بازی را در اختیار گرفت 
کش را  و در دقیقــه ۵۶ نخســتین موقعیــت خطرنا
با شوتی از پشت محوطه جریمه به دست آورد که 

عابدزاده توپ را به کرنر فرستاد.
البته ایــران در دقیقــه ۵۹ بــازی شــانس زدن گل 
دوم را داشــت اما مهدی طارمی نتوانســت مقابل 
دروازه امــارات ضربــه خوبــی بزنــد. همچنیــن در 

دقیقه ۷۱ جهانبخــش با حرکت انفــرادی خودش 
را در موقعیت شــوت زنی قــرار داد و ضربه سرکشــی 
کنش  به سمت دروازه خصیف زد اما شــوت او با وا
دروازه بــان امارات به کرنر رفــت. روی همین ضربه 
کرنر، ایران می توانست توسط نورافکن به گل برسد 

اما باز هم خصیف مانع شد.
بازیکنان تیم ملی که در این دقایق برای خودشان 
موقعیت سازی می کردند، در دقیقه ۷۵ موقعیت 
دیگری ایجاد کردند که خصیف این بار شوت از راه 

دور قلی زاده را دفع کرد.
ایران در ۱۰ دقیقه پایانی، بازی را کنترل کرد و اجازه 
موقعیت سازی به حریف نداد تا این دیدار با پیروزی 

یک بر صفر ایران به پایان برسد.

خبر

با تصمیم سرمربی تیم فوتبال سپاهان، پس از 
بیماری چند بازیکن اردوی تیم فوتبال سپاهان 

در بندرعباس لغو شد.

بیماری مشکوک به کرونا و امیکرون چند بازیکن 
سپاهان باعث شــد تا سپاهانی ها تســت کرونا 
بدهنــد و در نهایــت اردوی بندرعبــاس هم لغو 

شد.
تیم فوتبال سپاهان قرار بود اردویی تدارکاتی را به 
مدت یک هفته در بندرعباس برگزار کند که این 

اردو با تصمیم محرم نویدکیا لغو شد.
بازیکنانی که تست آن ها مثبت شود از تمرینات 

سپاهان کنار گذاشته خواهند شد.
گــر تســت هــر بازیکنــی مثبــت شــود، باشــگاه  ا
سپاهان این موضوع را به صورت شخصی به آن 

بازیکن اعالم خواهد کرد.

کره جنوبی پس از برتری مقابل سوریه صعودش به 
جام جهانی را قطعی کرد.

به گزارش ایسنا، تقابل دو تیم کره جنوبی و سوریه 
از گروه نخست مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲، 
ســاعت ۱۷:۳۰ دقیقه بــه میزبانی ســوری ها برگزار 
گردان بنتو  شد که این دیدار با برتری دو بر صفر شا

به پایان رسید.
گل های کره ای ها را در این دیدار کیم جین ســو در 
دقیقــه ۵۳ و کوون چانــگ هوون در دقیقــه ۷۱ به 

ثمر رساندند.
گردان بنتو با این پیروزی ۲۰ امتیازی شدند و بعد  شا

از ایران، راهی جام جهانی شدند.
سوریه با این شکست ۲ امتیازی و در انتهای جدول 

باقی ماند.

دروازه بان سپاهان اصفهان ممکن است به کار 
خود در این باشگاه پایان بدهد.

بــه گــزارش تســنیم، نیمــا میــرزازاد دروازه بان 
ســپاهان قبــل از شــروع فصــل و حتــی زودتــر 
از کریســتوفر کنــت بــا طالیی پوشــان قــرارداد 
بســت. با این حال میرزازاد در سپاهان تبدیل 
به بازیکن نیمکت نشــین شــد و نویدکیــا در ۱۶ 
هفته گذشته،  در ترکیب اصلی از کنت استفاده 

کرده است.
میرزازاد در حال حاضر با پیشــنهاد دو باشــگاه 
لیگ برتری مواجه شده است و بی میل نیست 

که سپاهان را ترک کند. البته اینکه او به صورت 
قرضــی یا قطعــی از ســپاهان جــدا شــود، هنوز 

مشخص نشده است.

 تیم فوتبال سپاهان خواهان جذب مهاجم نساجی 

قائمشهر است.
کریم اســالمی مهاجم نســاجی که با زدن چهار گل 
بهتریــن گلزن تیمــش در فصــل جاری محســوب 
می شود، با پیشنهاد چند تیم لیگ برتری مواجه 

شده که یکی از آنها سپاهان است.
این باشگاه اصفهانی به صورت رسمی درخواست 
خــود بــرای جــذب اســالمی را به باشــگاه نســاجی 
ارائــه کــرده و خواهــان جذب این مهاجــم باتجربه 

شده است.

 وینگر تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان با شــرایط 
عجیبی در این تیم روبه رو شده است.

حســین شــنانی وینگــر تیــم فوتبــال ذوب آهــن 
اصفهان در لیســت مازاد مهدی تارتار قرار گرفته 
است و به همین دلیل در تمرینات تیمش حضور 
ندارد. او با حضور در باشگاه خواهان انجام مراحل 

اداری بــرای جدایــی اش شــده ولــی مســئوالن 
باشــگاه گفته انــد کــه بهتــر اســت در ذوب آهــن 
بماند! این موضوع باعث سردرگمی شنانی شده 
اســت، ولی این بازیکن با توجه به تصمیم تارتار، 
دیگر قصد حضور در تمرینات را ندارد و می خواهد 

از ذوب آهن جدا شود.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران می گوید ۱۰ نفره شدن 
گردان اســکوچیچ را مقابل امارات  تیمش، کار شا
سخت  کرد. به گزارش ایسنا، علیرضا جهانبخش 

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، پس از پیروزی یک 
بر صفر تیمش مقابل امارات در چارچوب هفته 
هشــتم رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 

قطر اظهار کرد: در نیمه اول تیم ما توپ زیادی 
لو داد و نتوانســتیم به شــکل ایده آل از 

فضاهای بازی استفاده کنیم اما در 
نیمه دوم عملکرد بهتری داشتیم 

ولی ۱۰ نفره شدن تیم، کار ما را 
ســخت تر کرد. او ادامه داد: 
چیزی که برای ما مهم بود، 
ادامه روند موفقیت آمیز تیم 

بود. ما در بازی قبلی هم عملکرد خوبی داشتیم و 
در این بازی می خواستم عملکرد خوب خود را ادامه 
دهیم. برخی گفتند شاید بازی های باقی 
مانده جام جهانی از اهیمت زیادی 
برخوردار نباشــد اما ما نشان دادیم 
کــه چنین چیــزی وجــود نــدارد. ما 
می خواهیم پیروز میدان باشــیم و 
امیــدوارم در ۲ بازی باقی مانده 
شــرایط خــوب تیم ما 

ادامه پیدا کند.

»مهــدی طارمی« بــه عنــوان بهتریــن بازیکن 
دیدار ایران و امارات انتخاب شــد. این مهاجم 
زننــده تنها گل پیــروزی بخش تیم کشــورمان 

بود.
به گزارش ایرنــا، تیم هــای ملــی فوتبال ایران و 

امارات در مرحله مقدماتــی جام جهانی ۲۰۲۲ 
در ورزشگاه آزادی به مصاف یکدیگر رفتند. این 
دیدار در شرایطی برگزار شــد که صعود ایران به 

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر حتمی شده بود.
گردان اسکوچیچ در ادامه روند موفقیت آمیز  شا
خود در این بازی به برتری یک بر صفر رسیدند 

تا جایگاهشان را در صدر جدول تثبیت کنند.
پس از پایان این مســابقه »مهدی طارمی« که 
تک گل پیروزی بخش ایران را به ثمر رساند به 

عنوان بهترین بازیکن ایران انتخاب شد.
طارمــی در دیــدار قبلی تیــم کشــورمان مقابل 
عراق هم عالوه بر زدن تنها گل دیدار به عنوان 

بهترین بازیکن زمین انتخاب شده بود.

با تصمیم سرمربی تیم فوتبال سپاهان،

لغو اردوی تیم فوتبال سپاهان در بندرعباس

خبر

کره جنوبی هم مسافر جام جهانی شد

احتمال جدایی دروازه بان سپاهان

ابراز تمایل باشگاه سپاهان برای جذب مهاجم نساجی

وضعیت عجیب وینگر ذوب آهن 
برای ماندن یا جدایی

کنش کاپیتان تیم ملی به ۱۰ نفره شدن تیمش مقابل امارات وا

»طارمی« بهترین بازیکن دیدار ایران و امارات شد

خبر

کل ورزش و جوانــان، خبــر  رئیــس اداره 
منتشــر شــده در فضای مجــازی درخصوص 
خودســوزی یــک ورزشــکار را مقابــل درب 

ورودی این سازمان، تکذیب کرد.
تعدادی از ورزشــکاران هیئت موتورسواری و 
اتومبیل رانی به دلیل ابطال حکم محمدرضا 
اعتمادی، سرپرســت هیئت موتورســواری و 
اتومبیل رانی، مقابل اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان تجمع کردند که برخی منابع 
خبری مدعی شــدند یکــی از ورزشــکاران این 
ک موتور خود را باز و قصد خودسوزی  رشته، با
داشته است؛ اما با اصرار دیگر ورزشکاران قائله 

ختم به خیر می شود.
محمــد طباطبایــی بــا تکذیب ایــن موضوع 
اظهار کرد: ســه نفــر از ورزشــکاران موتورســوار 
درخصوص بحث تغییر سرپرست به اداره کل 
ورزش و جوانان مراجعه کردند و زمان مالقات 
می خواستند که پس از صحبت با رئیس دفتر 
ظاهرا متقاعــد می شــوند و بعــد از مالقــات با 

حراست اداره از سازمان بیرون می روند.
وی ادامــه داد: متأســفانه کانــال تلگرامــی در 
فضای مجازی، بین مردم دروغ پخش می کند 
و این خبر خودسوزی را که کذب است، همین 

کانال پخش کرده است. 
قطعــا از طریــق مراجــع قضائــی پیگیــر ماجرا 
هســتیم. این کانال تلگرامی مدتی اســت که 
علیــه ورزش اســتان می نویســد و هــر زمانــی 
اداره کل ورزش و جوانان در راســتای توســعه 
ورزش اقدامی انجام می دهد، موفقیت های 
ورزش اصفهان را به چالش می کشد و سعی در 

سیاه نمایی و فرافکنی دارد.

به دلیل ابتالی بازیکنان تیم های شیمیدر قم و 
گروه بهمن، بازی های مرحله نیمه نهایی لیگ 

برتر بسکتبال زنان لغو شد.
قرار بود بازی هــای مرحله نیم نهایی لیگ برتر 
بســکتبال زنــان از روز چهارشــنبه، ســیزدهم 
بهمن ماه با دیدار بین تیم های شــیمی در قم 
و نفت آبادان پیگیری شــود اما به دلیل مثبت 
شــدن تســت بازیکنان تیم های شــیمیدر قم 
و گروه بهمن، ایــن دیدارها لغو شــده و به زمان 

دیگر موکول شد.
طبق اعالم کمیته مسابقات و داوران فدراسیون 
بســکتبال، بازی تیم های بانوان شیمیدر قم 
و گــروه بهمــن تهــران در روزهای چهارشــنبه و 
جمعه، سیزدهم و پازنزدهم بهمن ماه در مرحله 
نیمه نهایی لیــگ برتر بانــوان به دلیــل ابتالی 
بازیکنان این دو تیم به ویروس کرونا لغو و به زمان 

دیگری موکول شد.

دو بانــوی ووشــوکار شهرســتان نجــف آبــاد بــه 
چهارمیــن اردوی تیم ملی بزرگســاالن کوراش 

دعوت شدند.
بــه گــزارش اداره کل ورزش و جوانــان اســتان، 
پردیس عیدی وندی و نسرین محمدصالحی 
دو بانوی وشــووکار نجــف آبــادی در چهارمین 
اردوی تیم ملی بزرگساالن کوراش بانوان برای 
حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان 
و اولین مرحلــه اردوی آماده ســازی بازی های 

آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ حضور دارند.
این اردو تا ۲۱ بهمن در استان خراسان شمالی 

شهرستان بجنورد برپاست.

ورزشکار آران و بیدگلی و رکوردار پرش طول 
بانوان کشور جهت برپایی اردو آماده سازی 

به استانبول ترکیه عزیمت کرد.
به گزارش  فدراسیون دو و میدانی، ریحانه 
مبینی رکــورد دار مــاده پــرش طــول بانوان 
کشورمان با حمایت فدراسیون دوومیدانی 
و باشــگاه پلیمر خلیج فــارس بــرای برپایی 

اردو آماده سازی راهی کشور ترکیه شد.
مدت ایــن اردو آماده ســازی دو مــاه تعیین 

شده است.
این ورزشکار آران و بیدگلی در طول دو سال 
گذشــته توانســته با عملکردی چشــمگیر و 
قابل توجه به دفعات رکورد ملی کشورمان 

در ماده پرش طول را ارتقاء دهد.

تکذیب خودسوزی 
یک ورزشکار از سوی 

کل ورزش و جوانان مدیر 
 اصفهان

کرونا دیدارهای نیمه نهایی
کرد  بسکتبال زنان را لغو 

دعوت دو بانوی ووشوکار
 نجف آبادی 

به اردوی تیم ملی

عزیمت بانوی ورزشکار 
آران و بیدگل به ترکیه

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: در بازی با 
امارات نیمــه اول امیدوارکننده ای داشــتیم، در 
نیمه دوم هم با وجود ده  نفره بودن فرصت های 
بیشــتری نســبت به امارات ایجاد کردیم و من از این بابت از تیمم 

راضی هستم.
گان اسکوچیچ پس از پیروزی یک بر صفر تیم ملی فوتبال ایران  درا
مقابل امــارات در کنفرانــس خبــری، اظهار کــرد: در بــازی مقابل 
امارات دو نکته راضی کننده برای من در عملکرد بازیکنانم وجود 
داشــت؛ نکتــه اول نمایــش بســیار خــوب بازیکنانــم در نیمه اول 
بود و اینکــه کنترل بــازی را در دســت گرفتنــد؛ در نیمــه دوم هم با 
وجود اخــراج صــادق محرمی و فشــار تیــم امــارات، مــا خطرهای 
بیشــتری روی دروازه حریف ایجــاد کردیــم و بابت ایــن دو نکتــه از 

تیمم راضی ام .

وی در خصوص اینکه چرا از مدافعان وسط تخصصی در این بازی 
استفاده نکرد افزود: همانطور که دیدید عملکرد و کیفیت نورافکن 
در پســت دفاع مرکزی خوب و مناســب بود؛ بنابراین تصمیم من 
بــرای بــازی دادن بــه او در ایــن پســت درســت بــود، مــن به دنبال 

راه حل های جدیدی در فاز دفاعی هستم و امید نورافکن انتخاب 
من برای این دیدار بود.

وی ادامــه داد: ایــن بــازی برخــالف تصــورات بــرای مــن و تیمــم 
بســیار بســیار اهمیت داشــت؛ زمانی هم که تیم امــارات تعویض 
هجومی کرد و بازیکنان بلندقامت به زمین فرستاد ما هم با اضافه 
کنش نشــان دادیم تا برتری مان  کردن بازیکنان دفاعی ســر زن وا

روی توپ های بلند را نشان دهیم.
کیفیتی در بخش هجومی تیمم  اسکوچیچ گفت: من بازیکنان با
دارم؛ در فرصت هــای گلزنــی پیــش می آیــد کــه بازیکنــان برخــی 
فرصت های گلزنی را از دست بدهند اما من از مهاجمان خوبی که 
در اختیار دارم رضایت دارم و به آن ها افتخار می کنم؛ در حال حاضر 
قضیه فرصت سوزی دغدغه مان نیست و هیچ مشکلی در بخش 

هجومی تیم وجود ندارد.

اسکوچیچ: به دنبال راه حل های جدید دفاعی هستم

خبر

مربی تیم شــنا باشــگاه اریس با بیان اینکه ظرفیت 
بســیار خوبــی داریــم کــه توانســتیم در لیــگ شــنا، 
سکوهای بسیاری را به خود اختصاص دهیم، گفت: 

در صورت حمایت می توانیم مدال آوری کنیم.
گامر دیالنچیان در گفت وگو با ایسنا در خصوص وضعیت لیگ برتر شنا 
اظهار کرد: رقابت های این فصل لیگ برتر شنا با شرکت ۱۲ تیم در جریان 
گران جــوان و  اســت، تیم اریس از اصفهان نیز امســال با ترکیبی از شــنا

نوجوان در مسابقات حضور دارد که توانستیم عملکرد بسیار خوبی در 
دور رفت داشته باشیم و در کنار سکوهای قهرمانی که در بیشتر موارد 

داشتیم، در پایان مرحله اول نیز نایب قهرمان شدیم.
وی افزود: لیگ برتر شنا در ۳ مرحله برگزار می شود که مرحله اول آن در 
دی ماه برگزار شــد، دور دوم در ماه جاری و مرحله پایانی در اســفندماه 

برگزار می شود.
وی با تقدیر از مسعود جابرزاده، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی اریس 
گران اصفهانی توانستیم  اصفهان، گفت: با کمک و حمایت باشگاه شنا
در مسابقات ورودی المپیک شرکت کنیم و بدون کمک مربی خارجی 
توانستیم ورودی حدنصاب B المپیک را کسب کنیم که به دلیل کاهش 
تعداد نفــرات حاضــر در المپیــک، حدنصــاب B نماینده مــا به صورت 

مستقیم راهی المپیک نشد.
دیالنچیــان اضافــه کــرد: متأســفانه شــیوع ویــروس کرونــا بســیاری از 
برنامه های ملــی را تحت تأثیــر قــرار داد و در دقیقــه ۹۰ مجوز حضــور در 
مسابقات بلغارستان را کسب کردیم و با تالش و عملکرد بسیار خوبی 
گران ما داشــتند، توانستیم حدنصاب مســابقات جهانی را به  که شنا

دست آوریم.

وی با اشــاره به بازی های آســیا چین خاطرنشــان کرد: برای حضور در 
بازی های آسیایی برنامه داریم، هدف ما کسب مدال است. در صورت 
تحقق این مسئله، برای اولین بار خواهد بود که به مدال در این بازی ها 
دســت پیدا می کنیم، برای رســیدن به این هدف نیاز بــه برنامه ریزی 
مدون، منسجم و حمایت های بسیار خوب داریم تا بتوانیم به کسب 

مدال امیدوار باشیم.
مربی تیم ملی شنا با بیان اینکه متاسفانه در شنا مشکالت زیادی داریم، 
اضافه کرد: مشکالت آنقدر زیاد است که نمی دانیم کدام را بگوییم، حتی 
سکوی استاندارد برای تمرینات در اختیار نداریم تا در شرایط مناسب و 
استاندارد تمرین داشته باشیم، امیدواریم اداره کل ورزش اصفهان نیز 

کمک کند تا ورزشکاران استعدادهای خود را بهتر نشان دهند.
دیالنچیــان گفت: باشــگاه فرهنگــی ورزشــی اریس یک باشــگاه کامال 
خصوصی اســت که زحمات زیادی برای توســعه رشته شــنا در بخش 
بانوان و آقایان کشیده است، بخش خصوصی وارد حوزه ورزش می شود 
تا چتر حمایتی خود را برای ورزشکاران باز کند، بنابراین برای ماندن نیاز 
به تشویق و حمایت دارند و از مسئوالن می خواهیم که باشگاه اریس و 

مدیرعامل این باشگاه را مورد حمایت قرار دهند.

مربی تیم ملی شنا:

برای رسیدن به مدال بازی های آسیایی برنامه داریم

خبر

یک کارشناس فوتبال گفت: قبل از گل، 
می خواستیم از قلب تیم حریف حمله 
کنیم که آنها هــم روی این موضــوع کار 

کرده بودند و موفق نبودیم. 
در نیمــه اول شــوت زن نداشــتیم ولــی در نیمــه دوم عــال 
رغم اینکــه ۱۰ نفــره شــده بودیــم نــوراهلل ی، قلــی زاده و 

جهانبخش شوت زنی کردند.
رحمان رضایی پس از پیروزی تیم ملی ایران مقابل امارات 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دلیل توپ های ارسالی 
بلند و استارت هایی با فاصله زیاد، بازیکنان کمی خسته 
گــر روی  شــده بودند. لحظــه آخر که قلــی زاد اســتپ کرد ا
صحنه قبلی از خود گذشتگی می کرد می توانستیم به گل 

برسیم و این بازیکن هم گل بزند.
وی ادامه داد: تعویض ها در دقایق آخر بازی صورت گرفت 

که سلیقه مربی است و نمی شود ایراد گرفت.
کارشناس فوتبال با بیان اینکه در نیمه اول دو سانتر داشتیم 

ک ایجاد  که یکی تبدیل به گل و دیگری موقعیتی خطرنا
کرد، تصریح کرد: قبل از گل، می خواستیم از قلب تیم حریف 
حمله کنیم که آنها هم روی این موضوع کار کرده بودند و 

موفق نبودیم. 
در نیمــه اول شــوت زن نداشــتیم ولــی در نیمــه دوم عــال 
رغم اینکــه ۱۰ نفــره شــده بودیــم نــوراهلل ی، قلــی زاده و 
جهانبخش شــوت زنی کردند و نشــان دادند مواقعی که 
نمی توانیم از طریق کارهای ترکیبی به گل برسیم، شوت 

زدن راه حل بزرگی است.
رضایی در خصوص سرمربیگری تیم ملی جوانان، خاطر 

نشان کرد: خودم هم این قضیه را نمی دانم.
وی در جواب به ســوال خبرنگار مبنی بر اینکه شــکایت از 
ذوب آهن به کجا رسید؟ گفت: با باشگاه صحبت کردیم 
و این مشکل حل می شود، امیدوارم به تعهدات مالی خود 
عمل کند. من بــه ذوب آهن تعصب دارم زیــرا در این تیم 

بازی کردم و سرمربی بودم.

رحمان رضایی؛

مشکلم با ذوب آهن حل می شود

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۴۴
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7 ۳ فوریه     2۰22 سالمت

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۱۱288 مورخ ۱۴۰۰/۰8/2۵ هیات یک خانم عزت 
شیاسی ارانی به شناسنامه شماره ۱22۵۰ کدملی ۱8۱۵7۹۶2۳۵ صادره آبادان 
فرزند حسنعلی بصورت شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۹7 مترمربع پالک شماره 
2۱۱ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت آقای فضل 
اله زارعی واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۰/2۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان موسوی – ۱2۶2۰7۰ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۱۱7۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ هیات یک آقای 
رزاق قائدامینی هارونی به شناسنامه شماره ۳۰ کدملی ۴۶22۱۱۵۳7۹ صادره 
شهرکرد فرزند علی شیر بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۴۶/۹۴ 
مترمربع از پالک شماره 777 فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی 
ک الکترونیکی  ع دفتر امال مع الواسطه از مالکیت رسمی ملوک قانعی موضو
۱۳۹۹2۰۳۰۰2۶۰28۶۶۳ واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
گهی به مدت دو ماه  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/2۹، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– ۱2۶2۳۴۶ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی 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 متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
گهی  موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۴2۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰8/27 آقای غالمرضا شفایی نجف آبادی فرزند 
رجبعلی  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۱/7۶ مترمربع قسمتی از 
پالک ۰  فرعی از ۶ اصلی واقع در بخش ۱2 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک 
رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/2۹، تاریخ انتشار 

نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی -۱2۶۱۵7۴ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۱۱7۴2 
مورخ ۱۴۰۰/۰۹/2۴ بهروز شایگان نژاد فرزند منوچهر بشماره شناسنامه ۱۰۴2 
صادره از اصفهان بشماره ملی ۱28۹۳۰۵۴۳۹ در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۴۱۳۵ فرعی از اصلی ۱۵2۴۱ 
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۵7/۱۰ مترمربع. خریداری طی 
سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/2۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی 

وصفی – ۱2۶22۳۶ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۶۱۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰2 آقای حسین 
محبی به شناسنامه شماره ۶۹۴۵۹ کدملی ۱28۱7۹2۳۶۵ صادره اصفهان فرزند 
احمد بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۵۱/۳۰ مترمربع از پالک شماره 
۱۶8 فرعی از ۱۵۱77 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و وکالتنامه 222۰، 8۹/۱2/۵ دفترخانه 
2۳7 اصفهان از مالکیت محمود دهقانی و بطول خداپرست سیچانی موضوع اسناد 
انتقال ۴۰۴2۴ و ۴۰۴2۵، ۳۶/۱2/۱۴ دفترخانه ۱۰ اصفهان لذا به منظور اطالع 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/2۹، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱2۶22۳۹ / م الف

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

رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۰2۰2۶۰۰2۹2۵ مورخ ۱۳۹8/۰2/2۱ خانم مریم 
قصابی زمان آبادی به شناسنامه شماره ۱27۰ کدملی ۱2۹۰۹۶27۹۰ صادره 
اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶۰/۴۰ مترمربع 
از پالک ۱۵۱۳۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان مالکیت متقاضی موضوع سند انتقال ۳۴7۹2، ۹7/2/27 دفترخانه 
۱۳8 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  داشته باشند می توانند اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۰/2۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ – رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱2۶28۰۶ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۱۱۳2۱ مورخ ۱۴۰۰/۰8/2۶ هیات یک 
خانم عصمت نریمانی به شناسنامه شماره ۱7 کدملی ۶۶۰۹۵۳8۰۰۱ صادره 
دولت آباد فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۱8/2۰ 
مترمربع از پالک ۳۰۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان مالکیت متقاضی فوق موضوع قولنامه عادی مع الواسطه واگذار 
گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و  باشند می توانند اولین آ
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۰/2۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱2۶222۹ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶۹2۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/22، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپ رونده کالسه ۱۳۹8۱۱۴۴۰2۰۰۶۰۰۱۳۶۱ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم اسداله مشهدی حسینی ورنوسفادرانی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی 
واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه 
پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده 
و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل صفحه 77 دفتر ۶۳7 و مع الواسطه از ماه بیگم ماهوش و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم اسداله مشهدی حسینی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 2۰۱۶ 
کدملی ۱۱۴۰77۶۵۴۱ صادره فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب گاراژ 
به مساحت ۴2۳/۳۱ مترمربع پالک شماره ۹۵ و ۱۱7۳ فرعی از اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. شماال به طول ۱8/۰8 متر دیوار به دیوار پالک ۱۱۶/۵۱۱، شرقا در دو 

قسمت به صورت شکسته به طول ۱۵/۴۶ درب و دیواریست و ۹ متر دیواریست، 
جنوبا به طول 2۱/۴ متر به دیوار پالک ۱۱۶/۱۳2۶، غربا در سه قسمت اول به 
طول ۴/۰۶ متر درب و دیواریست به گذر دوم که شمالی به طول ۴/۳۶ متر دیوار 
به دیوار پالک ۹۵ باقیمانده سوم به طول ۱۹/۴۵ متر دیوار به دیوار به پالک ۹۵ و 
۱۳۶۱ و ۱۰۰8 حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر 
می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت 
به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/2۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ - 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱2۶۱۳۹۶ / م الف

»آگهی فقدان سند مالکیت«
شماره: 2۶۰۴8۵۶۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱2، سند مالکیت ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 8۴۱ فرعی از ۳۱ اصلی واقع در بخش ۱۶ ثبت اصفهان با شماره 
مستند مالکیت شماره ۱۳7۰۶، 8۱/۱۱/۶ دفترخانه ۱۰2 اصفهان با مالکیت 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه شهرکرد سابقه ثبت و صدور سند داشته 
و تحت شماره چاپی ۱۵۰۰۹۰ موردثبت دفتر ۴۰7 صفحه ۱۰۹ به شماره ثبت 
872۵۳ صادر و تسلیم شده است و سپس نامبرده باارایه درخواست کتبی 
به انضمام دو برگ استشهادیه که امضا شهود آن ذیل شماره ۱۰۴۴۶ مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/22 دفترخانه ۴2۳ اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت آن 
بعلت جابجایی مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱2۰ آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارایه 
کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. سیداسداله موسوی ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان – ۱27۱۵۵2 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: ۱۴۰۰8۵۶۰2۰۳۰۰۱۶7۳2، آقای محمد لطفیان نجف آبادی فرزند 
عباسعلی باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی شدند که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان پالک شماره 8۵۹/8۱۹ 
واقع در قطعه ۴ نجف آباد بخش ۱۱ ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیکی شماره 
۱۱۳۹۹2۰۳۰2۰۳۰۰۰۴۰7۶ بنام محمد لطفیان نجف آبادی  فرزند عباسعلی  
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت سهل انگاری  مفقود شده است. چون درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین 
گهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه  نامه قانون ثبت مراتب آ
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف هدی چاوشی - ۱2۶۹2۵2/ م الف

آگهی

 C بهترین میوه و سبزی های سرشار از ویتامین
سرشــار  ســبزی های  و  میــوه 
تقویــت  بــرای   ،C ویتامیــن  از 
سیســتم ایمنی بــدن در فصــل 

زمستان بسیار مهم هستند. 
در حالی که همه مــا در ماه های زمســتان بــه دنبال 
غذا هــای ســالم بــرای تقویــت سیســتم ایمنی خود 
هستیم؛ اغلب به مرکباتی مانند پرتقال، لیمو یا گریپ 
 C فــروت روی می آوریم. مرکبــات سرشــار از ویتامین
هستند که برای بدن ما بسیار مهم است. بسیاری از 
میوه ها و سبزیجات هستند که حاوی مقادیر بیشتری 

ویتامین C نسبت به پرتقال هستند.
در این جا ۶ میوه و سبزی سرشار از ویتامین C معرفی 

شده اند.
فلفل

 C ۵۰ گرم فلفل خرد شده حاوی ۱۲۰ میلی گرم ویتامین
است. عالوه بر این، کارشناسان می گویند کپسایسین، 
ترکیبی که طعم تلخ فلفل را می دهــد، می تواند درد 

مفاصل و عضالت را تسکین دهد.
 C عالوه بر این، فلفل قرمز و سبز نیز سرشار از ویتامین
هستند. فلفل دلمه ای منبع عالی ویتامین A است 
که برای سالمت چشم بسیار مهم است. فلفل سبز 
عالوه بر ویتامین C، حاوی مقدار زیادی فیبر است که 
به سالمت دستگاه گوارش و افزایش احساس سیری 

کمک می کند.
کلم سبز یا سبزی کوالرد

ممکن اســت مزه ســبزی کوالرد را دوســت نداشــته 
باشــید؛ اما باید تــا حد امــکان در بشــقابتان باشــد. 
زیرا حــاوی مواد مغذی بســیار ارزشــمندی از جمله 
ویتامین هــای A، C و K، مــواد معدنی و اســید های 

چرب غیراشباع است.

کلم بروکلی
این سبزی ارزشمند سرشار از ویتامین C و فیبر است 
و کالری بســیار کمی دارد؛ بنابراین برای افرادی که با 
اضافه وزن دست و پنجه نرم می کنند، انتخابی عالی 
اســت. برخی از مطالعات نشــان داده اند که بروکلی 
دارای خواص ضد ســرطانی اســت. بسیار خوشمزه 
است و می توان آن را به روش های مختلفی تهیه کرد.

گل کلم
گل کلم منبع غنی ویتامین C و همچنین حاوی فیبر 
و پروتئین است. خوشمزه و همه کاره است. می توان 
آن را به بسیاری از دستور العمل ها اضافه کرد، در سوپ 

اضافه کرد یا به عنوان غذای جانبی سرو کرد.
کلم بروکسل

کلم بروکسل کوچک سرشار از ویتامین C و حاوی فیبر 

و مواد مغذی گیاهی مهمی اســت که ممکن اســت 
خطر ابتال به انواع خاصی از ســرطان را کاهش دهد. 
طعم کمی تلخ دارد و می توان آن  را به بسیاری از دستور 

العمل ها اضافه کرد.
کیوی

فقط دو عدد کیوی متوسط حاوی ۱۳۷.۲ میلی گرم 
ویتامین C اســت. کیوی منبــع واقعا ارزشــمندی از 
بسیاری از مواد مغذی، به ویژه ویتامین C است؛ اما 
نباید در مصرف آن زیاده روی کرد. همچنین سرشار 

از پتاسیم، مس و فیبر است.
نیاز روزانه به ویتامین C در مردان و زنان

کنش هــای متابولیک و  ویتامیــن C در بســیاری از وا
تولید اســید های آمینــه، هورمون ها و کالژن شــرکت 
کســیدانی  می کند. ویتامیــن C به دلیل قدرت آنتی ا

قوی خود سیستم ایمنی را تقویت می کند و با جلوگیری 
از سنتز مواد سرطان زا از خطر ابتال به تومور ها در بدن به 
خصوص در معده جلوگیری می کند. همچنین برای 

خنثی کردن رادیکال های آزاد مهم است.
ویتامین C عمدتــا در غذا هــای تازه یافت می شــود. 
مقادیــر خوبــی ویتامیــن C در برخــی از میوه هــا 
و ســبزیجات ماننــد پرتقــال، تــوت فرنگــی، نارنگی، 
کیوی، لیمو، اســفناج، کلم بروکلی، گوجــه فرنگی و 
فلفل دلمه ای یافت می شــود. برای استفاده کامل 
از فوایــد ویتامین C، ایــن غذا ها را نباید بیــش از ۴-۳ 
روز نگهداری کرد و بایــد به صورت خام یا کمی پخته 

مصرف شوند.
نیاز روزانه به ویتامین C برای مــردان حدود ۹۰ میلی 
گرم و برای زنان حدود ۷۰ میلی گرم است. این مقدار 
در دوران بــارداری افزایــش می یابد. کمبود ویتامین 
C باعــث اســکوربوت می شــود، بیمــاری کــه در بین 
دریانوردانی که در گذشته در کشتی زندگی می کردند 
و ماه ها غــذای تــازه نمی خوردند بســیار شــایع بود. 
شایع ترین عالئم اسکوربوت کم خونی و بی اشتهایی 
است. به دنبال آن عالئم دیگری مانند خونریزی لثه، 
از دست دادن دندان، درد های عضالنی و خونریزی 

زیر پوست وجود دارد.
مصرف بیش از حد ویتامین C، که می تواند ناشی از 
یک رژیم غذایی نامتعادل یا مصرف بیش از حد مکمل 
باشد. می تواند منجر به مشکالت کلیوی، تشکیل 
سنگ یا جذب بیش از حد آهن شود. مصرف بیش 
از حد ویتامین C می تواند باعث مشــکالت سالمتی 
مانند سردرد، سوزش سر دل، استفراغ، اسهال، ورم 
معده و درد شــکم و همچنین خســتگی، سرگیجه و 

گرگرفتگی شود.

دانستنیها
یک مطالعه در انگلیس نشــان داده اســت 
کــه مبتالیــان بــه عارضــه "کوویــد طوالنــی" 
ممکــن اســت آســیب های ریــوی پنهــان 

داشته باشند. 
بــرای  جدیــدی  روش  از  دانشــمندان 
تصویربرداری از ریه ها با استفاده از گاز زنون 
برای تشــخیص وجود هــر گونــه ناهنجاری 
یا هر چیز غیرعــادی در ریه اســتفاده کردند 
کــه بــا روش هــای تصویربــرداری معمولــی 

تشخیص داده نمی شد.
دانشمندان بر روی ۱۱ نفر تمرکز کردند که در 
زمان ابتال به کووید نیازی بــه مراقبت های 
بیمارســتانی نداشــتند امــا پــس از عفونــت 
اولیــه دچــار تنگــی نفــس طوالنــی مــدت 

شدند. 
محققــان می گویند کــه نتایج ایــن مطالعه 
تا حدودی روشــن می کند که چــرا در موارد 
خ  کوویــد تنگــی نفــس ر طوالنــی مــدت 
گرچــه علــل تنگــی نفس زیــاد و  می دهــد، ا

پیچیده است.
اصطــالح کووید طوالنی مدت بــه گروهی از 
عالئم اشــاره دارد کــه چندین هفتــه پس از 
عفونت باقــی می ماننــد و نمی تــوان آن را با 

علت دیگری توضیح داد.
دانشــگاه های  دانشــمندان  تیمــی از 
کاردیــف و منچســتر  کســفورد، شــفیلد،  آ
تصاویــر گرفته شــده بــا اســتفاده از تکنیک 
استفاده از گاز زنون را با ســایر آزمایش های 
عملکــرد ریــه در ســه گــروه از افــراد مقایســه 

کردند.
این گروه ها شــامل افــراد مبتال بــه کووید۱۹ 
طوالنی مــدت بــوده که دچــار تنگــی نفس 
بودند و در زمان ابتال در بیمارستان بستری 
نشدند، ۱۲ نفر که با کووید۱۹ در بیمارستان 
طوالنی مــدت  عالئــم  شــدند،  بســتری 

نداشتند و ۱۳ فرد سالم است.
بــا اســتفاده از روش جدیــد، همــه شــرکت 
گاز زنــون را طــی تصویربــرداری  کننــدگان 
استنشــاق   )MRI( مغناطیســی  تشــدید 

کردند.
کســیژن رفتــار  گاز زنــون بســیار شــبیه بــه ا
می کند اما گاز را می توان به صورت نوری در 

طول تصویربــرداری ردیابی کــرد، بنابراین 
دانشــمندان توانســتند نحوه حرکــت آن از 
ریه ها به جریان خــون را ببینند) مرحله ای 
کســیژن در بــدن حیاتــی  کــه در انتقــال ا

است(.
کثر افرادی که  دانشمندان دریافتند که در ا
به کووید۱۹ درازمدت مبتــال بودند، انتقال 
گاز کارآمدتر از یک گروه کنترل از افراد سالم 
کــه در بیمارســتان بســتری  بــود. افــرادی 
شــده بودند دارای ناهنجاری های مشــابه 

در ریه بودند.
دکتر امیلی فریزر، محقق ارشــد این مطالعه 
و متخصــص ریــه گفــت: پذیــرش افــراد در 
کلینیــک و ناتوانــی در توضیــح دلیل خاص 
بــود.  ناامیدکننــده  آن هــا  نفــس  تنگــی 
اشــعه ایکس و ســی تــی اســکن اغلــب هیچ 

گونه ناهنجاری را نشان نمی دهند.
پروفسور فرگوس گلیسون، محقق ارشد این 
کنــون بایــد بــه ســواالت  گفــت: ا مطالعــه 
مهمی پاســخ داده شــود، از جمله اینکــه 
چــه تعــداد از بیمــاران مبتــال بــه کوویــد۱۹ 
درازمدت تحــت تصویربــرداری غیرطبیعی 
قــرار می گیرند، ایــن ناهنجاری چقــدر مهم 
اســت کــه مــا تشــخیص داده ایــم، چرا ایــن 
خ می دهد، و چــه پیامد های  ناهنجــاری ر
دراز مدتی دارد. زمانی که مکانیســم هایی 
را که باعث  ایجاد این عالئم می شوند، درک 
کنیــم، در موقعیــت بهتــری بــرای توســعه 

درمان های مؤثرتر خواهیم بود.
ایــن مطالعــه هنــوز در مرحلــه پیــش چاپ 
است و هنوز مراحل ارزیابی رسمی را از سوی 
محققانی که در همــان زمینــه کار می کنند 

طی نکرده است.

کرونای طوالنی، آسیب ریوی پنهان دارند  مبتالیان به 

ریه

گروهی از دانشــمندان دانشــگاه نورث وسترن 
داروی جدیــدی را کشــف کردنــد کــه قــادر بــه 

بازسازی سلول هاست. 
محققــان دانشــگاه نــورث وســترن آمریکا یک 
درمــان تزریقــی جدیــد ابــداع کرده انــد کــه از 
"مولکول های رقصنده" برای معکــوس کردن 
فلــج و ترمیــم بافت پس از آســیب های شــدید 

نخاعی استفاده می کند.
محققــان تنهــا یــک تزریــق بــه بافــت اطــراف 
نخاع موش هــای فلج انجام دادنــد و تنها پس 
از ۴ هفتــه، حیوانــات توانایــی راه رفتن خــود را 

بازیافتند.
در ایــن درمــان، تنظیــم حرکــت مولکول ها به 
گونه ای اســت کــه آن هــا بتواننــد گیرنده های 
سلولی دائما در حال حرکت را پیدا کنند و با آن ها 

به درستی برخورد کنند.
این درمان به شــکل مایعی تزریق می شود که 
بالفاصلــه بــه شــبکه پیچیــده ای از نانوالیــاف 
تبدیل می شود که ماتریکس خارج سلولی نخاع 
را تقلید می کند و با تقلید از حرکت مولکول های 
بیولوژیکی و ادغام سیگنال های گیرنده، مواد 
مصنوعی می تواند با سلول ها ارتباط برقرار کند.

ایــن مــواد در عــرض ۱۲ هفتــه بــه مــواد مغذی 
برای سلول ها تجزیه می شــوند، سپس پس از 
اثربخشــی درمان، به طور کامل بدون عوارض 

جانبی قابل توجه از بدن ناپدید می شوند.
این اولین مطالعه ای اســت که در آن محققان 
حرکت جمعــی مولکول هــا را از طریق تغییرات 
در ترکیب شیمیایی کنترل می کنند تا اثربخشی 

درمان را افزایش دهند.
محققان یک بار تزریــق به بافت اطــراف نخاع 
موش هــای فلــج انجــام دادنــد و تنها پــس از ۴ 
هفته، حیوانات توانایی راه رفتن خود را به دست 
آوردند. بر اساس آمار مرکز ملی آمار آسیب نخاعی 
در آمریکا، حدود ۳۰۰ هــزار نفر با ضایعه نخاعی 

در ایاالت متحده زندگی می کنند.
پروفســور ســاموئل اســتاب لیدر ایــن مطالعه 
می گوید: هدف پژوهش ما یافتن درمانی است 
که می توانــد از فلج شــدن افراد پس از آســیب یا 

بیماری شدید جلوگیری کند.

پژوهش

راه رفتن مجدد بیماران فلج 

با یک داروی جدید 

دانشــمندان بر این باورنــد مواد 
شــیمیایی موجــود در بطــری 
شــکل،  تغییــر  توانایــی  آب، 

ذخیره سازی چربی و افزایش وزن را دارند. 
مواد شیمیایی موجود در پالستیک ممکن است 
عامل افزایش وزن باشــند. دانشمندان با بررسی 
اجزای شیمیایی بطری های نوشیدنی دریافته اند 
که بســیاری از این مواد در رشــد سلول های چربی 

موش ها نقش دارند.

نرخ چاقی در سرتاسر جهان رو به افزایش است و از 
سال ۱۹۷۵ تقریبا سه برابر شده است. دانشمندان 
نروژی ایــن احتمــال را بررســی کرده انــد کــه مــواد 
شیمیایی موجود در پالستیک می تواند با ورود به 
بدن انسان و تداخل در متابولیسم، باعث افزایش 

وزن شود.
از مطالعــات هشــداردهنده در  مجموعــه ای 
سال های اخیر نشان دهنده ورود میکروپالستیک 
به بدن انسان بوده است. این میکروپالستیک ها 

در نمونه های مدفوع انســان ها در سراســر جهان 
دیده شده است.

9۳ درصد آب بطری، حاوی ذرات پالستیکی 
است

تحقیقات نشــان داده این ذرات می توانند شکل 
سلول های ریه انسان را تغییر دهند و به سد خونی 
مغزی در موش ها نفوذ کنند. به گفته محققان  مواد 
شیمیایی پالستیکی با کلسترول باال، بیماری های 

قلبی و آسیب به سلول های مغز مرتبط است.

بطری های آب باعث چاقی می شوند! 

چاقی
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واتســاپ اعــالم کــرد کــه بــا بــه روز رســانی بــه 
جدیدترین نسخه، مشکل این پلتفرم در سیستم 

عامل اندروید رفع می شود. 
نسخه بتای واتساپ در سیســتم عامل  اندروید 
بــرای برخــی از کاربران دچــار اختالل شــده که به 
گفته توسعه دهندگان این مشکل با به روز رسانی 

رفع می شود.
به تازگی شرکت متا اعالم کرده که برخی از کاربران 
واتساپ هنگام باز کردن برنامه یا ارسال محتوا با 
یک خطای ناشــناخته مواجه شدند. در همین 
راستا این شــرکت برنامه ای برای رفع این مشکل 
به افــراد ارائه کــرده اســت. به گفته متا این بــه روز 
رسانی دلیل خرابی را ارائه نمی کند و فقط مشکالت 
واتســاپ را برطــرف می کند. این به روز رســانی به 
کاربــران کمک می کنــد تــا بــدون از دســت دادن 
داده های چت خود، به نسخه قدیمی تر برگردند.

 به کاربران واتساپ توصیه شده قبل از به روز رسانی 
از اطالعات خود در Google Drive پشتیبانی کنند. 
گی داشته باشد که  گر برنامه بتا با به این ترتیب، ا

باعث از کار افتادن آن شود، کاربران می توانند از گم 
شدن اطالعات خود جلوگیری کنند.

همچنین راهنمایــی بــرای کاربــران وجــود دارد 
تــا بــدون از دســت دادن اطالعــات خــود و بدون 
نصب مجدد نسخه قدیمی، واتساپ را به نسخه 
قدیمی تر برگردانند. این راهنما اشاره می کند که 
گرچه بازگشت به نســخه قدیمی تر بدون نصب  ا
مجدد برنامه برای کاربران iOS آســان تر است اما 
کاربران اندروید همچنان باید نسخه قدیمی تر را از 
طریق یک وب سایت دانلود برنامه شخص ثالث 

دانلود کنند.

انتظــار مــی رود در ســه ماهــه اول ســال ۲۰۲۲، 
مدیاتــک ۳۹ درصــد و کوالــکام ۲۹ درصــد از بازار 
تراشه های گوشی های هوشمند، سهم داشته 

باشند. 
شرکت مدیاتک در ســال ۲۰۲۱ با افزایش حاشیه 
ســود عملیاتی برای چهارمین ســال متوالی، به 
رکورد درآمد ۱۷.۶ میلیارد دالری دست یافت که 
ناشی از ســرمایه گذاری در حوزه ۵G، Wi-Fi ۶ و 

فناوری کم مصرف است.
گفتــه می شــود شــرکت مدیاتــک  همچنیــن 
برنامه های بزرگی بــرای ســال ۲۰۲۲ دارد. انتظار 
 Dimensity می رود نیروی محرکه این امر تراشــه

۹۰۰۰ باشــد. تراشــه Dimensity ۹۰۰۰ مشــتریانی 
مانند OPPO، vivo و Xiaomi دارد و انتظار می رود 
اولین مدل دارای این تراشه در ماه مارس عرضه 

شود.
انتظــار مــی رود شــرکت مدیاتــک بــا ســهم ۳۹ 
درصــدی در ســه ماهــه اول ۲۰۲۲، پیشــتاز بــازار 
تراشه های گوشی های هوشمند باشد و کوالکام 
را با رقم ۲۹ درصدی احتمالی، شکست دهد. این 
تراشــه ســاز تایوانی رشــد درآمد بلندمدت خود 
را هدایت کرده اســت، اما بیشتر آن ها همچنان 

توسط گوشی های هوشمند هدایت می شوند.
البته کوالکام چندین ترفند در آستین خود دارد 
 RF و قبــال در بخش های خودرو، اینترنت اشــیا و
)فرکانــس رادیویــی( ورود کرده و به دنبال ســهم 

بیشتری از بازار تراشه ها است.
در حــال حاضــر، شــرکت مدیاتــک بــر واقعیــت 
و  اســت  کــرده  تمرکــز   )XR( یافتــه  توســعه 
سرمایه گذاری هایش عمدتا در فناوری هسته ای 
انجام شده اســت، اما شــامل مودم ۵G با تأخیر 

کم، پشتیبانی ۶G ،mmWave و... نیز می شود.

کساید برای گندزدایی  دستگاه استریل با گاز اتیلن ا
محصوالت و تجهیزات پزشــکی یکبار مصرف، در 
کشور طراحی شد. محمدجعفر حسینی مدیرعامل 
شرکت سازنده این محصول با اشاره به کاربردهای 
سیســتم اســتریل کــه اصــل جــدا نشــدنی تولیــد 
تجهیزات پزشکی اســت، گفت: دستگاه استریل 
طراحــی شــده توســط فنــاوران و متخصصان این 
شرکت، به صورت فشــرده اســت و قابلیت کاربری 
آسان و اســتفاده از انرژی پایین تر را دارد. وی ادامه 
داد: دســتگاه اســتریل با طراحی اختصاصی برای 
استفاده آسان و سهولت استفاده کاربر طراحی شده 
است. دستگاه استریل که به صورت تمام اتوماتیک 
و مانیتورینگ طراحی شده دارای محفظه تقویت 
شده و به صورت دو درب و یا یک درب است و کلیه 

پارامترهای کنترلی آن قابل تنظیم و تغییر است.
حسینی افزود: سیســتم تمام خودکار برای پایش 
کساید در اندازه های یک  فرآیند استریل با گاز اتیلن ا
تا ۳۰ متر مکعب، طراحی شده است. این محصول 
برای انواع تجهیزات پزشــکی یکبــار مصرف مانند 
سرنگ یکبار مصرف، آنژوکت، سر ســوزن سرنگ، 
البسه یکبار مصرف پزشکی، محیط های کشت، 
لوله های پزشکی و دیگر محصوالت پزشکی یکبار 

مصرف به کار می رود.
کساید،  به گفته وی، فناوری استریل با گاز اتیلن ا
به صورتی کامال منحصر به فرد در رأس فرآیندهای 
اســتریل صنعتی قــرار دارد. ایــن گاز بــا تأثیرگذاری 
کامل بر بافت های ارگانیک، و نفوذپذیری باال، برای 
انواع محصوالت پزشــکی و غیر پزشــکی که نیاز به 
استریل دارند را داراست. به جهت جلوگیری از ایجاد 
کســاید از  رســوب پلیمری باقی مانــده از گاز اتیلن ا

سیســتم دقیق کنترل حرارت اســتفاده می شود. 
شکل ســاخت مبدل گاز سیســتم اســتریل از نوع 
سلولی بوده تا نگهداری و تعمیر آن به آسانی صورت 
پذیرد. مبدل گاز از جنس استینلس استیل ساخته 
می شود و دستگاه به گونه ای طراحی می شود که در 

فشار منفی مقاومت باالیی داشته باشد.
این مدیر حوزه دانش بنیان با بیان اینکه دستگاه 
اســتریل با ویژگی هــای یاد شــده، بــرای اولیــن بار 
ســاخته و تمایز آن نســبت به موارد دیگر کامپکت 
بودن آن و اپراتوری آسان و همچنین مصرف انرژی 
پایین تر اســت، افــزود: پایش اســتریل بــه گونه ای 
است که کل فرآیند به صورت کامل قابل رؤیت است 
و کاربــر می تواند به راحتی عملیات تنظیــم زمان و 
میزان معیارهای مختلف را تغییر دهد. این در حالی 
است که سامانه، فرآیند ضدعفونی سازی را به طور 
خودکار طی می کند. وی با اشاره به این که محصول 
ســاخته شــده داخلی یک چهارم نمونــه خارجی 
قیمت دارد، توضیــح داد: در این شــرکت ۸ فرصت 
شــغلی به صورت مســتقیم و ۳۰ فرصت شغلی به 
صورت غیرمستقیم ایجاد شده که با توجه به صرفه 
اقتصادی محصول، عــالوه بر اشــتغالزایی، صرفه 

جویی ارزی نیز برای کشور به دنبال دارد.

شرکت هیوندای برخی مدل های سانتافه خود را به 
دلیل وجود ایراد فراخوان کرد.

شرکت هیوندای به دلیل یک نقص عجیب در برخی 
خودروهایش ۷۱۴ خودروی خود را فراخوان کرد.

بــه گــزارش موتــور وان، تــا آنجایــی کــه بــه خاطــر 
می آوریم خودرو ها به دالیلی همچون آتش سوزی 
و نقص های ایمنی فراخوانی می شوند، اما گویا این 
بار ماجرا فرق می کند. شــرکت هیونــدای می گوید 
۷۱۴ خودروی سانتافه شامل ۲۹۳ مدل هیبریدی 
گین هیبریدی خود را به دلیل وجود  و ۴۲۱ مدل پال
مشکل در بخش مصرف سنج و اطالعات مربوط به 

خوشه ابزار دیجیتال، فراخوانده است. گفته شده 
هیچ گزارشــی مبنــی بر تصــادف یا جراحت ناشــی 
گرچه هیوندای  از این مشکل گزارش نشده است، ا
به افزایش خطر تصادف ناشی از ناخوانا بودن صفحه 
ابزار اشاره می کند. به گفته هیوندای، مشکل از یک 
مقاومت نامناســب نصب شــده در کالســتر ناشی 
می شــود و ظاهــرا در دما هــای بســیار پایین ایجاد 
می شــود. هیوندای همچنین می گوید این اتفاق 
در زمانی که وسیله نقلیه روشــن یا در حال حرکت 
است، رخ نمی دهد، بنابراین رانندگان نباید نگران 

چیزی باشند.

اختالل واتساپ در اندروید و ios چگونه حل می شود؟ 

کوالکام بر سر سهم بازار تراشه های  نبرد مدیاتک و 
هوشمند 

برای گندزدایی تجهیزات پزشکی؛

کساید طراحی شد گاز اتیلن ا دستگاه استریل با 

فراخوان ۷۱۴ خودروی سانتافه هیوندای 
به دلیل وجود یک مشکل

فناوری راهکارهایی برای افزایش امنیت شبکه 
و جلوگیری از هک 

کنتــرل دسترســی ها در شــبکه، 
نرم افزارهای آنتی ویــروس و ضد 
بدافــزار، امنیــت برنامــه، امنیت 
ابــری، امنیت ایمیــل، فایروال هــا و سیســتم های 
پیشگیری از نفوذ به افزایش امنیت شبکه و جلوگیری 

از هک شدن کمک می کند. 
امنیت شــبکه در حالت کلی به مجموعه اقداماتی 
گفته می شود که به جلوگیری از بروز مشکالت امنیتی 
در بستر شبکه های کامپیوتری کمک می کند؛ این 
اقدامات می تواند بــه صورت راهکارهایــی در غالب 
سرویس های سخت افزاری و نرم افزاری پیاده سازی 
شود. امنیت شبکه چندین الیه دفاعی را در داخل 
شبکه ترکیب می کند که هر الیه مسئول پیاده سازی 
کنترل و خط مشــی ها اســت بنابراین کاربران مجاز 
امــکان دسترســی بــه منابــع شــبکه را دارنــد، امــا 
کاربران غیرمجاز مسدود می شــوند و امکان هرگونه 
سوءاســتفاده از آن هــا گرفتــه می شــود. در ادامه به 
مهمترین مــوارد و اساســی ترین راهکارهای کنترل 

امنیت شبکه می پردازیم:
کنترل دسترسی ها در شبکه

الزم است دسترسی ها در هر شبکه بزرگ یا کوچک، 
عمومی یا خصوصی، کنترل شــده و محدود باشد؛ 
در این صورت فقط افراد و شــبکه های مجاز قادرند 
به شبکه دسترسی پیدا کنند و خطر بروز مشکالت 
امنیتی کاهش پیدا می کند. یکی از مزیت های کنترل 
دسترسی به شبکه این اســت که کاربران می توانند 
از طریــق تأیید هویت چنــد مرحله ای احــراز هویت 
کنند؛ این روش بسیار مطمئن تر از شناسایی کاربران 
بر اساس آدرس های IP یا نام کاربری و رمز عبور است. 
امنیت همه برنامه ها و داده های موجود در شبکه بعد 

از ورود کاربر تضمین می شود.
نرم افزارهای آنتی ویروس و ضد بدافزار

بدافزارهــا یــا همــان نــرم افزارهــای مخــرب شــامل 
ویروس ها، تروجان، باج افزار و نرم افزارهای جاسوسی 
است؛ گاهی اوقات یک بدافزار شبکه را آلوده می کند، 
اما تا روزها و حتی هفته ها مشخص نمی شود. بهترین 

برنامه های ضد بدافزار نــه تنها پــس از ورود ویروس 
آن ها را اسکن می کند، بلکه فایل ها را به صورت مداوم 
کتورهای غیرعادی، حذف بدافزارها و از  از نظر یافتن فا
گر  بین بردن آسیب های ناشی از آن پیگیری می کند. ا
فایل شناسایی شده حاوی ویروس باشد، آن فایل 
تهدیدی برای کامپیوترهای شخصی در نظر گرفته 
می شود و کاربر یک پیام هشدار دریافت خواهد کرد.

امنیت برنامه
هر نوع نرم افــزاری بــرای اداره کــردن امــور مربوط به 
کســب و کار نیازمنــد امنیــت اســت، این برنامه هــا 
ممکن است توســط خود شــما طراحی شده باشد 
یا خریــداری شــده باشــد. امنیــت برنامه ها شــامل 
سخت افزار، نرم افزار و فرایندی است که بتوان برای 
از بین بردن ایرادات و آسیب ها از آن ها استفاده کرد. 
در سطوح مختلف برنامه ها مانند طراحی، توسعه، 
گســترش، ارتقا و نگهــداری، تکنیک های مختلفی 
بــرای آشکارســازی این آســیب پذیری های امنیتی 

استفاده می شود.
امنیت ابری

امنیت ابری که تحت عنوان امنیت محاسبات ابری 
نیز شــناخته می شــود، مجموعه ای از سیاست ها، 

مدیریت هــا، روش هــا و فناوری هایــی اســت که به 
منظور محافظت از سیستم ها، داده ها و همچنین 
زیرساخت های مبتنی بر ابر با یکدیگر کار می کنند. این 
اقدامات امنیتی به منظــور محافظــت از داده های 
ابری، حفظ حریم خصوصی مشتریان و همچنین 
تنظیم قوانینی برای تأیید اعتبار هر یک از کاربران و 
دستگاه ها به وجود آمده اند. یکی از مزایای استفاده 
از فضای ذخیره ســازی ابری و امنیت این اســت که 
دیگر نیــازی بــه ســرمایه گذاری در ســخت افزارهای 
اختصاصی نیست. استفاده از امنیت ابری عالوه بر 
کاهش هزینه ها، در صرفه جویی زمان نیز بسیار مؤثر 
کثر قابلیت  است. خدمات محاســبات ابری از حدا
اطمینــان برخــوردار اســت، بــه طــوری کــه کاربران 
می توانند با آســودگی خاطر به داده ها و برنامه های 
خود در داخل فضای ابری دسترسی داشته باشند. 
امــروزه ســازمان های بیشــتری بــه مزایــای انتقــال 
سیســتم های خــود بــه فضــای ابــری پــی برده اند، 
محاسبات ابری این امکان را به سازمان ها می دهد 

که هزینه های خود را کاهش دهند.
امنیت ایمیل

یکــی از راه هــای مناســب جهــت جلوگیــری از نفوذ 

هکرها، افزایــش امنیت ایمیل اســت. بنابراین الزم 
است ایمیل ها به طور مناسب از لحاظ امنیتی پوشش 
داده شــود تا از بروز حمالتی مانند فیشینگ، تزریق 
بدافــزار و ویروس روی شــبکه بــا اســتفاده از ایمیل، 
جلوگیــری بــه عمــل آیــد. توصیــه شــده اســت کــه 
برای ایمیل خود از پسوردهایی قوی استفاده کنید 
و از نام، شماره تلفن، آدرس، نام اعضای خانواده در 
پسورد ایمیل استفاده نکنید، الزم است در گذر واژه 

خود از عالئم ریاضی و کلمه ها بهره مند شوید.
فایروال ها

امروزه با توجه به گســتردگی اســتفاده از اینترنت 
و به دنبــال آن افزایش تهدیــدات و احتمال نفوذ 
به شــبکه، اســتفاده از فایروال بــه عنــوان یکی از 
راهکارهای امنیتی بیش از پیــش اهمیت یافته 
اســت. فایروال هــا ســدی بیــن شــبکه داخلی و 
شــبکه خارجــی مانند اینترنت ایجاد می کنــد و از 
مجموعــه ای از قوانین تعریف شــده جهت مجاز 
ک کردن ترافیک شــبکه استفاده  شــمردن یا بال
می کند. یک فایروال ممکن است سخت افزار، نرم 
افزار یا هر دو باشد. نظارت بر ترافیک شبکه یکی از 
مهمترین مزایای فایروال ها است، زیرا داده های 
ورودی و خروجــی از سیســتم های ســازمان ها 
قــادر به ایجــاد فرصت هایــی بــرای تهدیــد و بــه 
خطر انداختن عملکرد سازمان است. فایروال ها 
بــا قــدرت نظــارت و پــردازش ترافیک شــبکه و با 
کمک قوانین و فیلترهای از پیش تعیین شــده، 

اقدامات امنیتی را انجام می دهند.
سیستم های پیشگیری از نفوذ

یک سیستم پیشگیری از نفوذ )IPS( ترافیک شبکه 
را به طور کامل اسکن می کند تا به طور فعال حمالت 
مخرب را مســدود کند. دستگاه های IPS ایمن این 
کار را با همبســتگی مقدار زیادی از اطالعات مخرب 
جهانی انجام می دهد تا بتواند فعالیت های مخرب را 
مسدود کند. با این کار از پیشرفت فایل های مشکوک 
و بدافزارهای در سراسر شبکه و شیوع مجدد حمالت 

پیشگیری می شود.

امنیت

داستان کوتاه

مربــای پوســت پرتقــال از مرباهــای ســاده و 
خوشــمزه ایرانی اســت و اصالــت آن متعلق به 

استان های شمالی کشورمان است.
مربای پوســت پرتقــال یکــی از انــواع مرباهای 
خوشــمزه ایرانی اســت که برای صبحانه تهیه 
می شــود. بــرای تهیــه مربــای پوســت پرتقال 
قســمت ســفیدی  های پوســت پرتقال را جدا 
کرده و خالل  کنید. پوست پرتقال  ها را در آبجوش 
ریخته و اجازه  دهید ۱۵ دقیقه داخل آن بماند 
و بعد آبکش  کنید با ماهمراه باشید تا طرز تهیه 

مربای پوست پرتقال را با هم یاد بگیریم.
مواد الزم

• پوست پرتقال ۵۰۰ گرم
• شکر ۵۰۰ گرم

• آب ۲ لیوان
• چوب دارچین )اختیاری( ۱ تکه

• میخک )اختیاری( ۴ عدد
• آب لیموترش ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه مربای پوست پرتقال
مرحله اول

برای تهیه مربا پوســت پرتقال خوشــمزه ابتدا 
باید ســفیدی  های داخل پوســت پرتقال را به 
طور کامل بگیرید. سپس پوست  های پرتقال 
را به صورت لوله ای جمع  کنیــد. در ادامه تمام 
پوست  ها را به وسیله نخ و سوزن به هم متصل 

 نمایید.
مرحله دوم

برای راحت تر شدن کار تمام پوست  های پرتقال 
را درون یک نخ مانند تسبیح قرار  دهید. سپس 
داخل یک قابلمه مناسب تا نیمه آب  بریزید و 
روی حرارت زیاد بگذارید تا آب به جوش بیاید. 

پوست  ها را درون آب جوش قرار  دهید.
مرحله سوم

پــس از گذشــت ۱۰ دقیقه پوســت  های پرتقال 
ج  و بــا آب ســرد آبکشــی  را از آب جــوش خــار
 کنید. این کار را حداقل ۴ بار انجام  دهید تا تلخی 
پوست  های پرتقال را به طور کامل بگیرید. بار 

آخر طعم پوست  ها را امتحان  کنید.
مرحله چهارم

گر باز هم طعم تلخی داشتند باید یک بار دیگر  ا
آن ها را بجوشــانید. در ادامه شــکر را به همراه ۲ 
لیوان آب داخل یک قابلمه مناسب  بریزید و روی 
حرارت قرار  دهید تا شکر به طور کامل حل شود و 

آب به نقطه جوش برسد.
مرحله پنجم

پــس از اینکه شــربت بــه نقطــه جوش رســید، 
میخک و دارچین را اضافه  کنیــد و اجازه  دهید 
به مدت ۱۰ دقیقه درون آب بجوشند. در ادامه 
پوست  های پرتقال را کمی با دست فشار  دهید 

تا آب اضافی شان خارج شود.
مرحله ششم

در این مرحله پوست  های پرتقال را همان طور 
به صورت ریسه شــده بــا نــخ درون شــربت قرار 
 دهید. ســپس در قابلمه را به مــدت ۲۰ دقیقه 
 بگذارید تا پوست  های پرتقال نرم شوند. بعد از 

گذشت ۲۰ دقیقه در قابلمه را بردارید.
مرحله هفتم

در این مرحله اجازه  دهید مربا به مدت ۳۰ دقیقه 
دیگر روی حرارت بسیار مالیم بجوشد تا به قوام 
برسد. در پایان پس از اینکه مربا تقریبا آماده شد 
آب لیموتــرش را اضافه  کنیــد و پــس از مخلوط 

کردن مربا را از روی حرارت کنار  بگذارید.
مرحله هشتم

حاال اجازه  دهید مربا به مدت چند ســاعت در 
دمای محیط به طور کامل خنک شود. سپس 
نخ  های موجود در مربا را خارج  کنیــد. در ادامه 
مربا را درون ظرف  های شیشه ای دردار  بریزید و 

در یخچال نگهداری  کنید.

مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در النه مرغی 
گذاشت. عقاب با بقیه جوجه ها از تخم بیرون 

آمد و با آنها بزرگ شد. 
در تمام زندگیش، او همــان کارهایی را انجام 
غ هــا می کردند؛ بــرای پیــدا کردن  داد کــه مر
کرم ها و حشــرات، زمیــن را می کنــد و گاهی با 
دست و پا زدن بسیار کمی در هوا پرواز می کرد. 

سالها گذشت و عقاب خیلی پیر شد.
روزی پرنده با عظمتــی را باالی ســرش بر فراز 
آســمان ابــری دیــد. او با شــکوه تمــام، با یک 
حرکــت جزئــی بال هــای طالییش بــر خالف 

جریان شدید باد پرواز می کرد. 
عقاب پیر بهت زده نگاهش کرد و پرسید: این 

کیست؟ 
همسایه اش پاسخ داد: این یک عقاب است، 
سلطان پرندگان. او متعلق به آسمان است و 

ما زمینی هستیم. 
عقاب مثل یک مرغ زندگی کرد و مثل یک مرغ 

مرد. زیرا فکر می کرد یک مرغ است.

طرز تهیه 
مربای پوست پرتقال

غ مثل یک مر

دلمــه یکــی از غذاهــای محبــوب 
در خاورمیانــه و آســیای مرکــزی 
اســت. اینکه اولین بــار چــه زمانی 
دلمه پخته شده بین کشورهای ترکیه، ایران و ارمنستان 

شک و شبهه وجود دارد.
کارونی برای آن دسته از خانم های خوش  تهیه دلمه ما
ذوق کــه از خالقیــت در آشــپزی اســتفاده می کننــد و 
عالقه مند به تهیه غذا های نو و جدید هستند، بسیار 
لذت بخش است. به شما پیشنهاد می کنیم این غذا 
را درســت کنید و از خوردن آن لذت ببرید. با ما همراه 

کارونی را یاد بگیرید. باشید تا طرز تهیه دلمه ما
مواد الزم

کارونی شکلی: ۳ فنجان • ما
• لپه پخته: ۲ فنجان

• سبزی دلمه ساطوری شده: ۵۰۰ گرم
• گوشت چرخ کرده: ۳۰۰ گرم

• سرکه در صورت تمایل: به مقدار کافی
• زعفران دم شده: به مقدار کافی

• شکر در صورت تمایل: به مقدار کافی
• نمک و فلفل: به مقدار کافی

• ادویه: به مقدار کافی
• روغن مایع: یک فنجان

• برگ مو یا فلفل دلمه یا بادمجان دلمه یا گوجه فرنگی: 
به مقدار کافی

• پیاز نگینی شده: ۲ عدد

کارونی طرز تهیه دلمه ما
مرحله اول

گوشت چرخ کرده را با پیاز و روغن تفت دهید و نمک، 
فلفل و ادویه را به آن اضافه کنید.

مرحله دوم
کارونی را در یک ظرف با کمی نمــک و روغن بپزید و  ما
بگذارید تا کامال مغز پخت شود. سپس آبکش کنید و 

آب ولرم روی آن بریزید تا نچسبد.
مرحله سوم

یک ظــرف جهت مخلــوط کــردن تمــام مــواد در نظر 
کارونی، گوشــت تفت داده شده، سبزی و  بگیرید و ما
لپه را درون ظــرف بریزید و مخلوط کنیــد و روی تمام 
مواد زعفران بپاشــید. )در صورت تمایل به شیرین یا 
ترش بودن بودن درون مواد شکر یا سرکه یا هر دو را به 

یک میزان بریزید(.
مرحله چهارم

مواد آماده شده  دلمه را می توانید درون هر کدام از موارد، 
برگ مو، فلفل دلمه، بادمجان، گوجه فرنگی، کاهو یا 
کلم بریزید یا بچینید و با طعم ترش یا شیرین یا هر دو 

طعم استفاده کنید.
با این تفــاوت که در بــرگ مــو آن را با ســس، آب، روغن 
و چاشــنی مورد نظرتان بپزیــد. ولی در ســایر دلمه ها 
می توانید بــا سســی کــه از آب و رب گوجه فرنگی تفت 
داده شــده در روغن و ادویه جــات )زردچوبه، زعفران، 

پودر کاری( آماده شده، غذای خود را بپزید.
نکات مهم

• برای تهیه چاشنی شیرین شکر را دو برابر سرکه و برای 
چاشنی ترش، سرکه را بعد از گذشت نیمی از زمان پخت 
دلمه ها بریزیــد تا دلمه ها ســفت نشــود و دلمه بهتر، 

چاشنی را به خود بگیرد.
• برای نرم و لطیف شدن دلمه کمی روغن بیشتر بریزید.

کارونی یک غذای ساده و خالقانه، دلمه ما

آبشار شصت کالته )فیروزمحل( 
گرگان در اســتان گلستان واقع 

است.
 آبشــار شــصت کالنه در انتهای جنگل شصت 
کالتــه در ۲۲ کیلومتــری جنــوب غــرب گــرگان 
واقع شده و مسیر دسترسی به آن از میان این 

جنگل زیبا می گذرد. 
رودخانــه شــصت کالتــه بــه طــول تقریبی ۴۳ 
کیلومتــر از دامنه هــای شــمالی کــوه قــل بــالغ 
سرچشــمه گرفته و در مســیر خود آبشارهایی 
چون باران کوه و شصت کالته را آفریده است.

آبشار شصت کالته

گردشگری

دستپخت

برف شادی 
بر چهره اصفهان 

بارش برف زمســتانی به حال و هوای شــهر 
اصفهان کــه در روزهــای گذشــته از آلودگی 
هوا رنــج می برد، جــان تازه ای بخشــید و نه 
تنها ســایه ســنگین آلودگی هوا را از آســمان 
اصفهــان دور کــرد، بلکه باعث خوشــحالی 

مردم شد. 

عکس روز

خواندنی ها
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/ ای

صر 
ه ن
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فا


