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بازار مسکن تا یک سال دیگر آرام است
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معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: در آستانه سال ۱۴۰۱ طرح خانه تکانی از پنجم تا ۲۰ اسفندماه 
در بیش از ۲۰۰ محله شهر اصفهان اجرا می شود. مهدی بقایی اظهار کرد: برای اجرای طرح خانه تکانی، 
نیروهای این معاونت بسیج شده اند و با تجهیزات کاملی شامل بیش از ۳۰۰ واحد خودرو نیسان، ۵۷۰ واحد 
کامیون، ۲۱۸ واحد تراکتور و مشارکت بیش از ۲۸۰۰ نفر نیروی آماده خدمت، تالش می کنند شهر را برای 
سال جدید آماده ســازی کنند. وی با بیان اینکه معاونت خدمات شهری دستورالعملی را برای آماده سازی 
شهر در آستانه سال جدید صادر کرده است، افزود: از همه شهروندان می خواهیم همراه با مدیریت شهری، 
به سهم خود در اجرای این طرح همگانی مشارکت کنند. معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با تشریح 
خدمات این معاونت برای اجرای طرح خانه تکانی در ایام اسفندماه، گفت: ساماندهی سیما و منظر شهری 
به ویژه ورودی های شهر، رنگ آمیزی المان های سطح شهر شامل جداول، نرده ها، عالئم ترافیکی و مبلمان 
پارک ها، امحای برچسب ها و آگهی های تبلیغاتی غیرمجاز، پاک سازی مادی ها، جوی ها و انهار، جمع آوری 

هرگونه خاکروبه و امحای کلیه دیوارنوشته های غیرمجاز از جمله این اقدامات است.

در آستانه سال ۱۴۰۱ انجام می شود: 

اجرای طرح خانه تکانی در بیش از ۲۰۰ محله شهر اصفهان

میوه شب عید به وفور 
ذخیره سازی شده است

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه خبر داد :

افزایش سرمایه
 ۹۴.۵۴ درصدی فوالد مبارکه

طرح های پیشران اصفهان 
به ۱۶ هزار میلیارد تومان
 سرمایه گذاری نیاز دارد

اجرای طرح 
»پویش نهال زندگی« 

در خوانسار

تخلیه آبخوان ها، 
فرونشست در اصفهان 

را تشدید کرده است
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سرمربی تیم والیبال سپاهان:

از عملکرد بازیکنانم راضی هستم

کیلوگرم است سرانه مصرف آبزیان در اصفهان ۱۱ 

۶
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مهرو موم هفت خانه مسافر 
کاشان  غیر مجاز در شهرستان 

سال پنجم - شماره 1۳۶۶- پنجشنبه  12  اسفند 1۴۰۰ - 29 رجب 1۴۴۳
 ۳ مارس     2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

توزیع هوشمند میوه شب عید 
در اصفهان
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مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان 
گفت: صندوق کارآفرینی محلی در مناطق کم برخوردار استان با 
هدف ارائه تسهیالت و توانمندسازی تاسیس می شود.  مسعود 
کن  مهدویان فر اظهار داشت: بر اساس این طرح ۱۵ نفر از افراد سا
در مناطق کم برخوردار می توانند یک صندوق کارآفرینی تشکیل 
دهند که به هر صندوق حدود ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت 
می شود. وی با بیان اینکه اعضای صندوق کارآفرینی می توانند 
با استفاده از این اعتبار به آموزش مهارت کار آفرینی بپردازند، 

افزود: پس از پرداخت تسهیالت، خدمات مشاوره ای اقتصادی 
و توانمندسازی، فرهنگی، اجتماعی و تقویت همبستگی فرهنگی 
و کاهش آسیب های اجتماعی نیز ارائه می شود. مهدویان فر، 
محل تامین اعتبار اولیه صندوق کارآفرینی محلی را صندوق 
کارآفرینی امید دانست و خاطرنشان کرد: این صندوق ها در واقع 
صندوق های خرد محلی هستند که نخستین نمونه آن به صورت 
آزمایشی در بهمن امسال در محله "جوی آباد" اصفهان افتتاح 
شد. مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان 

گفت: درصدد هستیم با جذب اعتبارات دولتی و گسترش دفاتر 
تسهیلگری بمنظور حمایت و توانمندسازی محله های کم 
برخوردار گام برداریم. مهدویان فر از گسترش دفترهای تسهیلگری 
در شهرستان های استان و زیر نظر فرمانداری ها خبر داد و افزود: 
هدف ما از ایجاد این دفاتر، توسعه محله های محروم است. وی با 
اشاره به اینکه در اصفهان چهار دفتر تسهیلگری وجود دارد، اظهار 
داشت: محله های "حصه"، "ناصرخسرو"، "ارزنان" و "جوی آباد" 
زیر نظر استانداری دفاتر تسهیلگری دارد اما شهرداری هم چند 
دفتر دارد و سال آینده توسط فرمانداری ها این دفاتر توسعه پیدا 
می کند. مهدویان فر با اشاره به دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی 
در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اضافه کرد: 
۵۹ محله کم برخوردار در سطح استان اصفهان شناخته شده 
است که امکان راه اندازی این دفترها در آنها وجود دارد. دفتر 
تسهیلگری و توسعه محلی به منظور ارتقای کمی و کیفی سطح 
زندگی مردم و تغییر چهره فرهنگی و اجتماعی مناطق حاشیه ای، 
کز استان ها راه اندازی  سکونتگاه های غیررسمی و بافت تاریخی مرا
می شود. در این دفاتر ظرفیت های محله و توانمندی های 
کنان محله و همچنین نقاط ضعف و اشکاالت موجود در  سا
محله ها شناسایی می شود و با کمک نهادهای مردمی بمنظور 

کنان گام برداشته می شود. حمایت از سا

صندوقکارآفرینیمحلیدرمناطقکمبرخورداراصفهانتاسیسمیشود

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان امور پیمانها

دستگاهمناقصهگزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

)https://etend.setadiran.ir (محلدریافتاسنادمناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)1
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 1۰ صبح روز چهارشنبه مورخ  1۴۰۰/12/11 می باشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1۴۰۰/12/1۴
مهلتزمانیارسالپیشنهاد: تا ساعت 1۴ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/12/2۵ 

زمانبازگشاییپیشنهادها:ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 1۴۰۰/12/2۶ در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.
2(محلتحویلاسنادمناقصه: 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(پیمانکارانواجدشرایط: 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.در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.

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

گهی بر عهده ی برنده مناقصه می باشد. 7( هزینه آ
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گهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبتدومآ

کارموضوع مناقصهردیف کار)ماه(محل انجام  حداقل رتبه مورد نیازمبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد)ریال(مبنای برآوردمدت انجام 

۶.72۵.۰۰۰.۰۰۰۳۳۶.2۵۰.۰۰۰فهرستبهایآبخیزداریومنابعطبیعیسال۶1۴۰۰شهرستانکاشاناجرایعملیاتسرریزسنگیمالتیبنددرهزردجوشقا)شمارهنیازدرسامانهستاد:2۰۰۰۰۰۳۴۵7۰۰۰۰21(1
۵آببرایاشخاصحقوقی
۳آببرایاشخاصحقیقی

۵آببرایاشخاصحقوقی19.188.۰۰۰.۰۰۰9۵9.۴۰۰.۰۰۰فهرستبهایآبخیزداریومنابعطبیعیسال۶1۴۰۰شهرستانکاشاناجرایسرریزهایپخشسیالبآبخوانشهرستانکاشان)شمارهنیازدرسامانهستاد:2۰۰۰۰۰۳۴۵7۰۰۰۰2۰(2

کیکلیزهشهرستاننایین)شمارهنیازدرسامانهستادایران:2۰۰۰۰۰۳۴۵7۰۰۰۰22(۳ ۵آببرایاشخاصحقوقی1۳.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰۶۵۳.۰۰۰.۰۰۰فهرستبهایآبخیزداریومنابعطبیعیسال۶1۴۰۰شهرستانناییناجرایسرریزریپرپبندخا

۵آببرایاشخاصحقوقی۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰2.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰فهرستبهایآبخیزداریومنابعطبیعیسال1۰1۴۰۰شهرستانجرقویهاجرایپخشسیالبحوزهآبخیزمنطقهحفاظتشدهمحمدآبادشهرستانجرقویه)شمارهنیازدرسامانهستاد:2۰۰۰۰۰۳۴۵7۰۰۰۰2۳(۴

علی رجبی - شهردار بادرود

شــهرداری بــادرود براســاس مصوبــه شــورای محتــرم اسالمی شــهر درنظــردارد طــی تشــریفات مزایــده عمومــی و حســب ضوابــط و مقــررات آیین نامــه مالی شــهرداریها، پارکینگ
کلیــه متقاضیــان  گــذارنمایــد. لــذا از  اختصاصــیماشــینهایســنگینمتعلــقبــهشــهرداریراطــیقــرارداداجــارهبــهمــدتیکســالبــهاشــخاصحقیقــیوحقوقــیوا
گهــی جهــت بازدیــد از محــل مــورد اجــاره و دریافــت اســناد و مــدارک شــرکت در مزایــده بــه واحــد حقوقــی شــهرداری مراجعــه نماینــد. درخواســت میگــردد از تاریــخ نشــر اولیــن آ

ــال می باشــد. پیشــنهاددهندگان می بایســت ۵ درصــد مبلــغ اجــاره بهــا  ــال( و اجــاره ســالیانه 1۰8/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه )9/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه جهــت اجــاره بهــای ماهیان 1( مبلــغ پای
ســالیانه را تحــت عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانتنامــه بانکــی یــا اســناد خزانــه و یــا فیــش نقــدی بــه حســاب شــماره 1۰۶۶8219۰۰۰1 نــزد بانــک ملــی بــادرود 

واریــز و ضمیمــه پیشــنهاد خویــش نماینــد.
کثر به مدت 1۰ روز می باشد. گهی حدا 2( مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آ

گهی برعهده برنده مزایده می باشد. ۳( هزینه انتشار آ
۴( شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

۵( برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
ج در قــرارداد  کلیــه شــرایط منــدر ج اســت و متقاضــی بــا امضــای اســناد شــرکت در مزایــده متعهــد بــه پذیــرش  ۶( ســایر اطالعــات و جزییــات مربوطــه در اســناد مزایــده منــدر

128۳92۴/مالفخواهــد شــد.

نوبتدوم
گهی مزایده« »آ
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متوســط افزایش هزینه بــرای ۱۰ دهک نســبت به 
پارسال به ارقامی بین ۳۲ تا باالتر از ۳۴ درصد رسیده 
است.  وضعیت شاخص تورم در بهمن ماه امسال 
از ایــن حکایــت داشــت که هــر ســه شــاخص تورم 
ســاالنه، نقطه به نقطه و ماهانه در مسیر کاهشی 

حرکت کرده است.
متوسطگرانیبرایدهکهاتا۳۶درصد

این در حالی است که بررسی تازه ترین گزارش مرکز 
آمار ایران در رابطه با وضعیت تورم بین دهک های 
مختلــف نشــان می دهــد کــه فاصلــه تورمی بیــن 
دهک هــا در افزایش قیمت تغییری نکرده اســت؛ 
به طــوری کــه تــورم نقطــه بــه نقطه کــه بــرای کل 
کشــور بهمن ماه ۳۵.۴ درصد اعالم شده بود برای 
دهک ها به گونه ای بوده کــه دهــک اول، ۳۶.۳ و 
دهک دهم ۳۶.۴ درصد است و سایر دهک ها نیز 

بین این دو عدد  نوسان دارد.
کی هــا،  "خورا گــروه  در  دهک هــای مختلــف  
آشــامیدنی ها و دخانیات" نســبت به ماه قبل ۰.۴ 
کی و خدمات"  درصد  و در گروه "کاالهای غیــر خورا

۰.۸ درصد کاهش قیمت داشته اند.
تورم۴۰تا۴۴درصدیبرای1۰دهک

در رابطه با وضعیت تورم ساالنه که برای بهمن ماه 
۴۱.۴ درصد اعالم شده بود در دهک های مختلف 
بیــن ۴۰.۴تــا ۴۴ درصــد بــرای دهــک اول نوســان 

دارشته است.
کی هــا و آشــامیدنی ها و  در مــورد وضعیــت "خورا
دخانیات" نیز تورم ســاالنه بین ۵۳.۶ برای دهک 
دهم و  ۵۴ درصد برای دهک  اول متغیر است. در غیر 
کی ها و خدمات نیز بین ۳۳.۵ درصد در دهک  خورا

اول تا ۳۷.۴ درصد در دهک دهم نوسان دارد.
برنامهحمایتیبهکجارسید؟

این افزایش هزینه در حالی برای دهک ها به ویژه 
دهک های پاییــن وجــود دارد که حمایــت از این 
کید دولت بوده است و حذف  دهک ها بارها مورد تا
ارز ۴۲۰۰ و توزیع بخشی از منابع ناشی از آن در قالب 
رقــم بیــن ۹۰ تــا ۱۲۰ هــزار تومانی بیــن دهک های 
پایین را مطرح کرده و حتی وعده پرداخت از دی 
ماه امســال وجود داشت ولی به هر ترتیب جریان 
حذف ارز ترجیحی در مجلس با مخالفت مواجه 
شــده اســت و فعال توزیع این یارانه منتفی به نظر 
می رســد. اما دولت  اخیرا خود نسبت به پرداخت 
یارانــه ۱۰۰ هزار تومانی در یک وعــده به چهار دهک 
پایین که حدود ۳۲ میلیون نفر بودند اقدام کرد که 
به نظر می رســد گروه هــدف اصلی جهت حمایت 
یارانه ای این چهار دهک باشند ولی تا کنون برنامه 

مشخصی اعالم نشده است.

بــر اســاس قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی 
جمعیت، بــه خانواده هایی که ســه فرزنــد دارند و 
فرزند سوم آنها از ۱۹ آبان امسال به بعد متولد می شود 
زمین رایگان اختصاص می یابد که توسط معاون 
وزیر راه و شهرسازی در جریان یک برنامه تلویزیونی، 
اولین قطعه زمیــن به یــک زوج کــه دارای فرزندان 
چهارقلو اهدا شد. به گزارش ایسنا، در جریان برنامه 
تلویزیونی از سوی محمود محمودزاده ـ معاون وزیر 
راه و شهرســازی ـ ســند یک قطعه زمین به صورت 
رایگان در اختیار یــک زوج دارای فرزندان چهارقلو 
از شــهر خوی قرار گرفت. این زمین پس از آن هدیه 
شد که رستم قاسمی  وزیر راه و شهرسازی ـ اعالم کرد 
در ســالروز والدت حضرت زهرا )س( یک تکه زمین 
به خانواده هایی که دارای ۴ قلو هســتند و یا فرزند 
چهارم آن ها امســال به دنیا آمده باشد تخصیص 
می یابد. با تصویب و ابالغ قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت در ۱۹ آبــان، به خانواده هایی که 
فرزند سوم آنها بعد از این تاریخ به دنیا بیاید، زمین 

رایگان اختصاص می یابد.
محمود محمودزاده ـ معاون مســکن و ساختمان 

وزیــر راه وشهرســازیـ  در ایــن خصــوص گفــت: در 
شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر کسانی که از تاریخ تصویب 
قانون تعالی خانواده، صاحب فرزند ســوم شوند از 
سوی وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت، 
قطعه زمینی به صورت رایگان دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این تخصیص به صورت سه دانگ 
ســه دانگ اســت؛ به طوری که ســه دانگ به پدر و 
ســه دانگ به مادر تعلق می گیرد. معاون وزیــر راه و 
شهرسازی همچنین گفت: در شهرهای باالی ۵۰۰ 
هزار نفر که به عنوان کالن شهر محسوب می شوند 
در شــهرهای جدیــد آن هــا کــه مجاور این شــهرها 

گذاری صورت می گیرد. است این وا

در پــی افزایش قیمت برنــج در ماه های اخیــر، آمار 
رســمی مرکز آمار ایــران از گران شــدن این محصول 
تا بیــش از ۹۵ درصــد حکایــت دارد. بر اســاس تازه 
ترین گزارش مرکــز آمــار، در دو ماه گذشــته افزایش 
قیمــت برنج ایرانــی در بازار تشــدید شــد و نــرخ آن 
به بیــش از ۹۰ هــزار تومــان در هــر کیلو رســید که در 
آمارهای رســمی مرکز آمار نیز این افزایش از ابتدای 
سال جاری دیده می شــد و حتی با رکوردهای تازه 

قیمتی همراه بود.
برنجایرانی9۵درصدگرانشد

تازه ترین گــزارش مرکــز آمار درباره متوســط قیمت 
کی در بهمن ماه نشــان می دهد که  کاالهای خورا
برنج ایرانی نسبت به سال گذشته ۹۵.۳ درصد گران 
شده و در مقایسه با بهمن سال گذشته که قیمت 
هر کیلو بطور متوسط ۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان بود، در 
دی ماه امسال به حدود ۵۷ هزار تومان رسید و در 

کثر ۷۶  بهمن متوسط قیمت ۶۷ هزار و ۳۰۰ و حدا
هزار تومان گزارش شد. قیمت برنج ایرانی حتی در 
مقایســه با آذر ماه نیز رشــد بــاالی ۱۸.۲ درصدی را 

نشان می داد.
قیمتبرنجخارجیتا۳۵هزارتومانهم

پیشرفت
در رابطه با برنج خارجی نیز متوسط قیمت از بهمن 
ســال گذشــته با ۲۴ هزار به مــرز ۳۰ هــزار در دی ماه 
امسال رسید و در بهمن ماه نیز تا بیش از ۳۰ هزار تومان 
پیش رفت. برنج خارجی در ماه گذشته حتی ۳۵ هزار 
تومان نیز به فروش رسید و این محصول نسبت به آذر 
ماه، ۵.۸ و در مقایسه با دی ماه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان 
گران شد. براساس گزارش گمرک ایران، ایران در سال 
جاری حدود ۲.۳ میلیون دالر صادرات برنج داشته 
که عمده آن به هفت کشور بوده و در این بین متوسط 
قیمت صادرات گاهی به یک سوم قیمت های ۸۰ تا 
۹۰ هزار تومانی این روزها در بازار داخلی می رســد. از 
طرفی در ۱۰ ماهه امسال بیش از یک میلیون و ۱۳۴ 
هزار تن بالغ بر ۹۷۵ میلیون و ۷۳۸ هزار دالر از گمرک 
ترخیص و وارد کشور شد که این واردات در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد در وزن و ۲۷ 
درصد ارزش افزایش داشــته به طوریکه در ۱۰ ماهه 
ســال گذشــته ۸۵۲.۵ میلیون تن بــه ارزش ۷۷۱.۱ 

میلیون دالر برنج وارد ایران شده بود.

با حکم دستگاه قضایی کشاورزی ۸۰ هزار مترمربع 
ســاخت و ســاخت غیرقانونی در اراضی کشاورزی 
کاشــان تخریب شــد. رئیس اداره جهاد کشاورزی 
کاشــان بــا بیان اینکــه اقدامــات صــورت گرفتــه در 
جهت اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری 
اراضــی زراعی و باغــی صــورت گرفته گفــت: در این 
مرحله ۲۲ مورد دیوارکشــی غیرمجاز در ســطح ۸۰ 
هزار مترمربع از اراضی کشــاورزی روستای علی آباد 

علوی تخریب شد.
رضا مظلومی با اشاره به عزم جزم جهاد کشاورزی 
کاشــان در راســتای برخــورد قانونــی بــا ســاخت 
و ســاز های غیرمجــاز در اراضــی کشــاورزی این 

شهرســتان افــزود: آنچه از ســاخت و ســاز های غیر 
مجاز که مشمول اجرای حکم نشده مشمول ماده 
ســه این قانون بوده که در مراجع قضایــی در حال 

پیگیری است.

اوضاع افزایش هزینه در ۱۰ دهک

خبر

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه از تصویب 
افزایــش ســرمایه ۹۴.۵۴ درصــدی توســط 

هیأت مدیره این شرکت خبرداد.
حامدحســین ولی بیــک معــاون اقتصــادی 
و مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه اظهــار کــرد: 
هیأت مدیره شــرکت فوالد مبارکه در جلســه 
مورخ ۸ اسفندماه ۱۴۰۰ با افزایش سرمایه این 
شــرکت از مبلــغ ۲۹۳،۰۰۰،۰۰۰ ریــال بــه مبلــغ 
۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)به میزان ۲۷۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال 
معادل ۹۴.۵۴% سرمایه کنونی( موافقت کرد.
وی افزود: ایــن افزایــش ســرمایه از محــل 
ســود انباشــته شــرکت، بــه منظــور تأمیــن 
بخشــی از منابــع مــورد نیــاز جهــت تکمیــل 
طرح های توســعه ای در دســت اجــرا، خرید 
دارایی های سرمایه ای، مشارکت در افزایش 
ســرمایه شــرکت های فرعی و وابســته و سایر 

سرمایه گذاری ها در حال انجام است.
معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه 
ضمن اعالم انتشار این خبر در سامانه جامع 
اطالع رسانی ناشران)کدال( خاطرنشان کرد: بر 
اساس دستورالعمل، گزارش توجیهی افزایش 
ســرمایه پس از تأییــد هیأت مدیره شــرکت، 
توسط بازرس قانونی)سازمان حسابرسی( و 
سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار 
گرفته و پــس از اخذ تأییدیــه آن ها به تصویب 
مجمــع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام 

شرکت خواهد رسید.

طی ۱۰ ماه امســال از ۲۸ کاالی صنعتــی ۱۰ کاال 
و از ۱۲ کاالی معدنــی ۵ کاال نســبت بــه مــدت 
مشابه پارسال روند تولید نزولی را تجربه کرده و 
۱۸ کاالی صنعتی و ۷ کاالی معدنی نیز افزایش 

تولید داشته اند.
مــروری بــر آمارهــای وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت، در دهمیــن مــاه ســال جاری نشــان 
می دهد که از ۲۸ کاالی صنعتــی ۱۰ کاال و از ۱۲ 
کاالی معدنی ۵ کاال نســبت به مدت مشــابه 
پارســال روند نزولی را تجربــه کــرده و ۱۸ کاالی 
صنعتــی و ۷ کاالی معدنــی نیز افزایــش تولید 

داشته اند.
بر این اساس تولید کامیون، کامیونت و کشنده، 
در صدر رشــد تولیدات صنعتی و معدنی در ۱۰ 
ماه اول سال ۱۴۰۰ با ۷۱.۸ درصد رشد قرار گرفته 
و پس از آن نام صنایعی همچــون روغن نباتی 
با ۳۳.۷ درصد، چرم با ۳۷.۹ درصد، ماشــین 
لباسشویی با ۲۳ درصد، شمش آلومینیوم با 
۲۴.۸ درصد، اتوبوس، مینی بوس و ون با ۲۹.۹ 
درصــد، دوده با ۱۸.۸ درصد، شیشــه بــا ۱۷.۳ 
درصد، کمباین بــا ۱۰.۸ درصــد، نخ فیالمنت 
پلی اســتر با ۱۴.۴ درصد، ظروف چینــی با ۹.۷ 
درصــد، یخچــال و فریزر بــا ۹ درصــد، نئوپان با 
۱۰.۷ درصــد، کاتــد مــس بــا ۴.۸ درصــد، انواع 
کاغذ با ۵.۳ درصد، روغن صنعتی و موتور با ۴.۲ 
کتور با ۵.۱ درصد، الیاف پلی استر با  درصد، ترا
۵.۱ درصد، کولر آبی با ۵.۲ درصد، پتروشیمی با 
۲.۱ درصد، کارتن ۰.۴ درصد، انواع ســواری ۱.۱ 
درصد، آلومینا با ۰.۶ درصد و ظروف شیشه ای 

۱.۱ درصد به چشم می خورد.
تداومکاهشتولیدمواداولیهصنایع

نکته قابل توجه آنکه مشــابه آذر ماه در بخش 
مــواد اولیــه برخــی صنایــع همچنــان شــاهد 
کاهش تولید هستم آن هم در شرایطی که اغلب 
تولیدکنندگان محصول نهایی از قیمت باال و 
متغیر مواد اولیه گالیه دارند؛ به عنوان نمونه در 
حوزه هایی همچون سیمان، فوالد، کنسانتره 
و الیــاف که مــواد اولیه صنایع دیگر محســوب 
می شــوند تولیــد کاهش یافتــه که همیــن امر 
می تواند توازن بازار و قیمت کاالها را بر هم بزند.

بر همین مبنا سموم دفع آفات با ۲۹.۸ درصد، 
فوالد خام بــا ۲ درصد، محصوالت فــوالدی با 
۴.۷ درصد، الســتیک خــودرو بــا ۴.۳ درصد، 
نخ سیستم پنبه ای با ۱۵.۲ درصد، کنسانتره 
ذغالســنگ ۱۲ درصد، ســیمان با ۸.۴ درصد، 
وانت با ۴.۲ درصد، پودر شوینده با ۱۵.۹ درصد، 
فیبر با ۸.۶ درصد، الکتروموتور با ۱۷.۵ درصد، 
کاشــی و ســرامیک بــا ۳ درصــد، انــواع پاپوش 
و کفش با یک درصــد، تلویزیون بــا ۰.۱ درصد، 
کریلیک  چینی بهداشتی با ۱۷.۶ درصد و الیاف ا
با ۷۵.۴ درصد با کاهش تولید مواجه شده اند.

همچنین باید اشاره شــود که اغلب کاالهایی 
که با کاهش تولید مواجه شده اند در بازارهای 
جهانی جایگاهی دارند و رشد تولید آنها می تواند 
نه تنها برای پاسخگویی به نیاز داخلی و عدم 
خروج ارز از کشور برای وارداتشان مورد استفاده 
قرار گیرد، بلکه می توانند با صادرات مناســب 
برای کشور ارزآوری هم داشته باشند. از این رو 
دولت باید برای سرپا ماندن این صنایع تدبیری 

اساسی بیاندیشد.

خبر یک کارشناس پیش بینی کرد:

بازار مسکن تا یک سال دیگر آرام است
یــک کارشــناس بــازار مســکن بــا 
بیان اینکــه پــروژه نهضــت ملــی 
مســکن تاثیر چندانی بر روند کلی 
بازار ایجاد نمی کند گفت: از آبان سال گذشته نرخ رشد 
ماهیانه قیمت خانه در شهر تهران ۱.۵ درصد بوده که 
به نصف تــورم عمومی رســیده، در واقع قیمت واقعی 
مسکن کاهش یافته و انتظار داریم این روند حداقل تا 

یک سال آینده ادامه پیدا کند. 
مهدی ســلطان محمدی در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کرد: از آبان ماه ســال گذشته به این طرف بازار مسکن 
وارد یک روند افزایش آرام ولی مستمر شده و میزان نرخ 
رشد قیمت آن از تورم کمتر بوده است. به طور متوسط 
از حدود یک سال و نیم گذشته قیمت مسکن در شهر 
تهران هر ماه ۱.۵ درصد افزایش یافته در حالی که تورم 
عمومی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین ۲.۵ 
تا ۳ درصد بــوده اســت؛ یعنی حــدود دو برابــر افزایش 

قیمت مسکن.
حبابقیمتدرحالتخلیهتدریجیاست

کنــون در بازار مســکن  وی افــزود: وضعیتــی کــه هم ا
وجــود دارد معمــوال در دوره رکــودی مســکن اتفــاق 
می افتد. در این مدت حبــاب دوره رونق به طــور آرام 

تخلیه می شود.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: یکی از تفاوتهای 
بــازار مســکن بــا ســایر بازارها ایــن اســت کــه بــه دلیل 
چسبندگی قیمتها در بازار مســکن، تغییرات قیمت 
در جهــت تخلیه حباب، بــه کندی صــورت می گیرد. 
دوره رکــود عمومــا بــا کاهــش قیمــت اسمی مســکن 
همراه نیست ولی میزان رشد آن آرام می شود و از تورم 

عمومی جا می ماند.
سلطان محمدی با بیان اینکه علیرغم رشد حدود ۲۰ 
درصد قیمت مسکن در شهر تهران حباب قیمت آن نیز 
حدود ۲۰ درصد تخلیه شده است پیش بینی کرد: این 
روند برای یک سال آینده هم احتماال تداوم می یابد. به 
دلیل فشارهای تورمی، افزایش قیمت خانه را خواهیم 
داشت اما افزایش کمتر از تورم خواهد بود. البته این در 
میان مدت ممکن است متغیرهایی منجر به شوکهای 
مثبت و منفی شــود و روند با نوسانات ماهیانه همراه 
باشــد. یعنی در ماههایی شــاهد شــیب باال یا شیب 
پایین باشــیم ولی انتظار داریم روند افزایشی با شیب 

کمتر از تورم ادامه یابد.

نهضتملیمسکنتاثیریبربازارندارد
وی برنامــه دولــت برای ســاخت یــک میلیــون واحد 
مســکونی در قالب طرح نهضت ملی مســکن را فاقد 
اثرگذاری الزم دانست و گفت: معموال این نوع برنامه ها 
نمی تواند بازار مسکن را به طور بنیادین تغییر دهند. 
بخصوص که بــه دلیل کمبــود زمین در در شــهرهای 
بزرگ از جمله تهران، این طرحها کارآیی زیادی ندارد. 
تجربه هم نشان داده که تکمیل این پروژه ها طوالنی 
می شود. مسکن مهر حدود ۱۴ سال طول کشید و هنوز 
در بخشهایی ناقص است. این کارشناس بازار مسکن 
کید کرد: میزان نقش دولت در عرضه مسکن معموال  تا
محدود بوده و نقش اصلی را خانوارها و سرمایه گذاران 
بخش خصوصی بر عهده داشتند. در آینده نیز همین 
خواهد بود. از طرف دیگر قیمتهایی که از سال گذشته 
برای مســکن ملی پیش بینی می کردند در این مدت 
تقریبا دو برابر شده است. میزان وام نیز عمال تغییری 
نداشت و خانوارها باید هزینه ســاخت پروژه را تامین 
کنند. سوال این است که آیا خانوارها قادر به تامین این 
منابع هستند؟ خیر. به نظر می رسد این مطالعات در 

طرح نهضت ملی مسکن سنجیده نشده است.

ســلطان محمــدی، ســمت و ســوی بــازار مســکن با 
طرحهــای آمایــش ســرزمین را فاقــد هماهنگــی الزم 
دانســت و گفت: در طرح آمایش، بیشــترین تمرکز در 
گرس در نظر گرفته شــده  منطقه جنوبی و منطقــه زا
است. در حالی که نیازها فعال در جاهای دیگر است. این 
عدم تطابق  بــازار با طراحهایــی که برای ایــن پروژه ها 
می شــود و نبود منابع، مشکالتی هســتند که کارآیی 
پروژه های دولتــی را کاهش می دهد. بنابراین به طور 
خالصه وضعیت بازار از طریق پروژه های دولتی به طور 

بنیادین تغییر نخواهد کرد.
ورودمیلیونهاخانهخالیبهبازارمسکن

خیاالتبود
وی دربــاره اثــر پایه هــای مالیاتــی از جملــه مالیــات 
خانه های خالی، عایدی سرمایه و خانه های لوکس بر 
بازار مسکن گفت: تاثیر این نوع مالیاتها در بازار مسکن 
بسیار بسیار ناچیز خواهد بود. موضوع خانه های خالی 
عمال به جایی نرســیده اســت؛ چرا که شناسایی این 
واحدها بسیار دشوار است و این تصور که میلیونها خانه 
خالی به بازار وارد می شود به نوعی خیاالت بود. مالیات 
واحدهای لوکس نیز به دلیل آنکه تعدادشان چندان 

زیاد نیست عمال تاثیری در وضعیت کلی بازارندارد.
این کارشناس بازار مســکن در عین حال تصریح کرد: 
یکی از نگرانی های فعاالن صنعت ساختمان مالیات 
ساخت و ساز بود که خوشبختانه با بخشنامه جدید، 
نگرانی ها و ابهامات تا حدی برطرف شــده اســت. در 
گذشته وقتی مالیات سازندگان را می خواستند تعیین 
کنند قیمت زمین را بر اساس قیمتهای روز استخراج و 
میزان فروش را از هزینه ها کم می کردند. چیزی که باقی 
می ماند تحت عنوان سود محاسبه و مالیات بر درآمد 
اعمال می شــد. بر این اســاس ارزیابی قیمــت زمین و 
هزینه های ساخت، آن هم در بازاری که هر لحظه تغییر 
می کرد کار بسیار دشواری بود که بعضا ممیزی بر اساس 
ســلیقه شــخصی خودش میــزان مالیــات را جابه جا 
می کرد. یکی از دالیل کاهش سرمایه گذاری در بخش 

ساختمان همین ابهامات بود.
به گفته سلطان محمدی، خوشبختانه در بخشنامه 
درصد ثابتــی از قیمت فــروش را بــه عنوان مالیــات در 
نظر گرفته اند که این باب فساد را تا اندازه ای می بندد. 
بنابراین هم وصولی  دولت بیشتر می شود و هم برای 

سازندگان تکلیف مالیات روشن و شفاف خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان درخصوص قیمت 
کاالهای شب عید گفت: در این مدت نوسانات زیاد 
ماه های قبل را در کاال و خدمات نداشــتیم و فراوانی 
کامل وجــود دارد و نســبت به ســال های قبل آرامــش بیش تری بــر بازار 
کم است. رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان  حا
درخصوص قیمت کاالهای شب عید اظهار داشت:در این مدت نوسانات 
زیاد ماه های قبل را در کاال و خدمات نداشتیم و فراوانی کامل وجود دارد و 

کم است. نسبت به سال های قبل آرامش بیش تری بر بازار حا
وی درخصــوص روند نظــارت بر قیمت هــا توضیــح داد: واحد بازرســی 
اتحادیه های مربوطه بازرســی و نظارت خود را دارند، در کنار آن بازرسی 
اصناف نیــز نظــارت می کنــد و در ایــن مدت این مــورد مطرح نبــوده که 

گهانی افزایش پیدا کند. کید بر اینکه در موضوع عرضه و تقاضا ثبات برقرار است، قیمت ها نا جهانگیری با تا

یادآور شد: قیمت  کاال و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا مشخص خواهد 
شد اما آنالیز تخصصی که توسط متخصصان اصناف شکل می گیرد نیز 

تعیین کننده قیمت ها است.
میوهشبعیدبهوفورذخیرهسازیشدهاست

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان درخصوص میوه شب عید گفت: 
امسال برای میوه شب عید مشکلی نداریم، مرکبات شمال و جنوب کشور 

و سیب به وفور ذخیره سازی شده و مشکلی برای عرضه وجود ندارد.
کسن خود را زده اند و امیدواریم بتوانیم  کثر مردم  ۲ دز وا وی با بیان اینکه ا
در عید میزبان خوبی برای مسافران نوروزی باشیم، عنوان کرد: در شرایط 
کنونی که کشور تحت فشار است نباید تنها مسافر رامحدود به توریسم 
گر بر گردشگران داخلی سرمایه گذاری کنیم و هزینه های  خارجی کنیم و ا

سفر را کاهش دهیم اقتصاد شهرها و کشور رونق پیدا خواهد کرد.

عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اسالمی گفت: امسال در ده ماه توانستیم حدود 
۹۷ درصــد بودجــه مصــوب مالیاتــی را تأمین 
کنیم یعنی عملکرد بودجه در بحث مالیات خوب بوده اســت و 
احتمال اینکه تا پایان سال به طور کامل محقق شود فراوان است.
هدی طغیانــی، عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به اینکه امسال در الیحه بودجه اتکای زیادی 
به نفت صورت گرفته بود، اظهار داشت:نیاز بود به سمت کم تر 
شــدن ســهم نفت و ایجاد پایه هــای مالیاتی جدیــد در بودجه 
حرکت کنیم اما امسال در دولت جدید فرصتی برای پرداختن 

به آن ایجاد نشد.
وی یادآور شــد: امیــدوارم ســال آینده بخشــی از منابــع از طریق 
مالیات ها تأمین شــود تا وابســتگی به درآمدهای نفتی کاهش 

پیدا کند، در این باره به کمیسیون تلفیق هم نقد وارد است زیرا نباید اتکا به نفت را افزایش می داد و نیاز بود با 
همراهی دولت به روش های دیگری این منبع را تأمین کند.

طغیانی پیرامون امکان تحقق درآمد مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: تحقق بودجه مالیاتی به عملکرد 

سال گذشته بستگی دارد؛ امسال در ۱۰ ماه توانستیم حدود ۹۷ 
درصد بودجه مصوب مالیاتی را تأمین کنیم یعنی عملکرد بودجه 
در بحث مالیات خوبه بوده اســت و احتمال اینکه تا پایان ســال 

به طور کامل محقق شود فراوان است.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی با بــا 
یادآوری اینکه ســال ۱۴۰۰ حدأقل ۴۰ درصد تورم داشــتیم، بیان 
گر هیچ تغییری در پایه های مالیاتی  داشت: طبق این مورد حتی ا
ندهیم، نیاز است درآمد مالیاتی حدأقل ۴۰ درصد بیش تر شود 

و این میزان افزایش محسوب نمی شود.
وی با بیان اینکه دولت برای بحث تکمیل سامانه های مالیاتی 
و پایه های مالیاتی که به آن توجه نشده است عزمی جدی دارد، 
گر پایه های جدید ایجاد شود یا قوانین قبلی  گفت: در این جهت ا
مانند ســامانه مؤدیــان، مالیات بــر احتکار مســکن، پایانه های 

فروشگاهی و... به خوبی اجرا شود درآمد مالیاتی بهتری نسبت به سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت.
طغیانی در پایان خبر داد: با روندی که پیش بینی شده است، درآمد مالیاتی مطرح شده به شرط تالش، 

پیگیری و اجرای قوانین دور از ذهن نخواهد بود.

وزیر نیرو گفت: امروز موضوع »آب« را به عنوان مهم ترین مسئله کشور در دستور کار مجلس 
و دولت قــرار دادیم که تصویب اعتبارات بی ســابقه بخــش آب بودجه ۱۴۰۱، نشــان دهنده 

اهمیت این موضوع است.
کبر محرابیان« در نخستین نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه،  به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو »علی ا
نخبگان و صاحب نظران علمی و اجرایی کشور در موضوع آب درباره اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت، اظهار کرد: 

مجریان باید مشکالت و امور خود را با صاحب نظران در میان بگذارد تا به نتیجه ایده آل دست یابند.
وی، وظیفه اساتید را حضور فعال و ارائه پیشنهادهای مؤثر و کارشناسی دانست و خاطرنشان کرد: درخصوص 
موضوع آب و برق، زمینه فکری و شباهت های زیادی وجود دارد که امیدواریم با همکاری های گسترده شاهد 
موفقیت در این عرصه باشیم. وزیر نیرو صنعت آب و برق را صنعتی پر افتخار دانست و افزود: این صنعت، صنعتی پر 
فراز و نشیب بوده که با تالش جمعی به افتخارهای بزرگی دست یافته و نمونه آن صادرات خدمات فنی مهندسی 
به کشورهای مختلف است. محرابیان ادامه داد: به طور قطع می توان مشکالت صنعت آب و برق را رفع کرد. در 
دولت های نهم و دهم مشکالتی بسیار بزرگ تر را در بخش بنزین و حامل های انرژی رفع کردیم و امروز نیز موضوع 
آب را به عنوان مهم ترین مسئله کشور در دستور کار مجلس و دولت قرار دادیم که تصویب اعتبارات بی سابقه 

بخش آب بودجه ۱۴۰۱، نشان دهنده اهمیت این موضوع است.

وی اضافه کرد: افزایش تقاضای آب، بیانگر توســعه در زمینه های مختلف اســت. درحال حاضر میزان سرانه 
هر ایرانی در مقایسه با سال ۱۳۳۵ به دلیل توسعه جمعیت و نیاز بیشتر به آب، افزایش یافته که گویای توسعه در 

کشور است؛ البته این توسعه نامتوازن بوده و به صورت یکسان نیست.
وزیر نیرو مسئله آب را دارای سه وجه مهندسی، مدیریتی و اقتصادی برشمرد.

کمیتی و مدیریتی، طرح های توسعه ای و اقتصاد  محرابیان گفت: باید موضوع های اصالح و تقویت ساختار حا
آب را مورد توجه قرار داد و این موضوع ها را که جزو برنامه های تدوین شده وزارت نیرو بوده است، در دستور کار 

قرار دهیم.
وی درباره برنامه تحولی در زمینه اصالح و تقویت نظام حکم رانی آب، ادامه داد: یکی از محورهای این برنامه حضور 
و مشارکت ذی نفعان در مدیریت منابع آب است؛ همچنین شفافیت این حوزه که مصرف کنندگان به طورکامل 

در جریان شفاف منابع باشند الزم و ضروری است.
به گفته وزیر نیرو محور دوم این برنامه تحولی، تسریع در اجرای پروژه های آبی کشور است که طبق برنامه وزارت 

نیرو در سه دسته اضطراری، ویژه و دیگر طرح ها اولویت بندی شده است.
محرابیان با اشاره به نظام مصرف و تقاضا، بر لزوم اجرای برنامه های اصالح الگوی کشت، آبیاری نوین و غیره در 

کید کرد. سطح کشور برای اصالح این نظام تا

میوه شب عید به وفور ذخیره سازی شده است

حدود ۹۷ درصد از بودجه مالیاتی تأمین شده است

تصویب اعتبارهای بی سابقه در بودجه ۱۴۰۱ برای بخش آب

اهدای زمین رایگان به خانوارهای دارای سه فرزند

ثبت افزایش ۹۵ درصدی قیمت برنج

درکاشان:
تخریب ۸۰ هزار مترمربع ساخت و ساخت غیرمجاز 

کشاورزی در زمینهای 

معاوناقتصادیومالیفوالدمبارکه
خبرداد:

افزایش سرمایه
 ۹۴.۵۴ درصدی فوالد مبارکه 
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سرانه مصرف آبزیان در اصفهان ۱۱ کیلوگرم است

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان 
جهــاد کشــاورزی اصفهــان گفت: 
کنــون ســرانه مصــرف آبزیــان در  ا
استان اصفهان به ۱۱کیلوگرم رسیده است که نسبت به 

سرانه جهانی کمتر است.
محمدرضا عباسی افزود: مصرف ماهی در سال های 
دهــه ۷۰ زیــر ۲ کیلوگــرم بــوده امــا بدنبــال برگــزاری 
همایش ها، جشنواره ها و برنامه های آموزشی باهدف 
آشنایی مردم باارزش  غذایی و خواص ماهی و همچنین 
دسترســی شهرســتان های بــزرگ اســتان اصفهــان 
کی، ایــن میزان  به بازارهــای تخصصی ماهیــان خورا
گرچه نسبت به سرانه مصرف ماهی در  افزایش یافت ا

جهان)برای هر فرد ۲۱ کیلوگرم( کمتر است.
کــی در  وی ادامــه داد:  حــدود ۲۰ درصــد آبزیــان خورا
استان مصارف داخلی دارد و مابقی از جنوب و سواحل 

خلیج فارس و شمال کشورمان وارد استان می شود.
عباسی افزود: نزدیک به ۳۵ گونه انواع ماهی گوشتی 
از جنوب و شمال کشور تحت نظارت شیالت ساحلی 
کیفیت بهداشتی  صید و به اصفهان وارد می شود و با
بــاال زیــر نظــر اداره دامپزشــکی اســتان در بازارهــای 

تخصصی ماهی در استان اصفهان توزیع می شود.
به گفته وی، در این بازارها پنج گونه ماهی های پرورشی 
کثر آبزیان مورد تقاضای  و تولیدی استان عرضه شود و ا
شهروندان ماهی های جنوب کشورمان است که هزینه 

حمل ونقل آنها نیز بیشتر است.
عباسی به وجود بیش از ۲۰ واحد عرضه آبزیان به صورت 
منجمد و زنده پرورشــی در اســتان اشــاره و بیان کرد: 
در سال نخست شــیوع کرونا، فروش و عرضه ماهیان 
کز  سردآبی و قزل آال به دلیل تعطیلی رستوران ها و مرا
مصرف کننده ماهی با رکود زیادی مواجه شد که با توجه 
به جلسات متعدد و پیگیری مشکالت بخش صادرات، 
در سال دوم با تبدیل تهدیدها به فرصت ها اوضاع تولید 
کنون مشکلی  کی بهبود یافت و ا و فروش ماهیان خورا

ازلحاظ مصرف آبزیان وجود ندارد.
مدیر شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشــاورزی 
اصفهــان، فعالیت هــا در خصــوص اطالع رســانی 
آبزی پــروری و مصــرف آبزیــان  در ۲ بعــد اقتصــادی و 
کنون نیازمند  اجتماعی را مطلوب توصیف کرد و افزود: ا
بازار رسانی و تقویت تجارت آبزیان  با توجه به نیاز مصرف 

داخلی هستیم.
وی افــزود: کاهش قیمت  نهاده های موردنیــاز آبزیان 
باعث کاهش قیمت تمام شده ماهی می شود که به 

نفع مصرف کننده و تولیدکننده است.
عباسی، تقویت تولید تخم چشم زده ماهیان قزل آال، 
مطالعات کارشناسی، افزایش اعتبارات بانکی، ارتقای 

بهره وری آب از طریق مکانیزاسیون و افزایش بهره وری 
تولید در واحد حجم را از دیگر راهکارهای افزایش تولید و 

کاهش قیمت برای مصرف کننده دانست.
مدیر شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشــاورزی 
اصفهان گفت: با افزایش قیمت تمام اقالم غذایی در 
کشور بهای آبزیان هم رشد داشته؛ اما گرانی انواع ماهی 

هم تراز گوشت و لبنیات نبوده است.
وی معتقــد اســت باوجــود انــواع ماهــی در بازارهــا، 
شهروندان مجبور به خرید ماهی های گران نیستند 
که ماهــی ارزان پرورشــی هم موجود اســت و مواد  چرا
مغذی و پروتئینی آن همانند دیگر آبزیان از ارزش غذایی 
باالیی برخوردار است. به گفته وی میگو و انواع ماهی 

کپور، آمور و قزل آال در استان اصفهان تولید می شود.
عباسی کاهش چربی و تری گلیسیرید خون، پیشگیری 
از انواع سرطان، منبع غنی انواع ویتامین، مواد معدنی 
و اســیدهای آمینه ضروری را ازجمله خواص مصرف 
ماهی برشمرد. وجود انواع آب های شیرین و لب شور 
در مناطق چندگانه گرم، سرد و معتدل استان اصفهان، 
شرایط مناسبی را برای توسعه صنعت تولید آبزیان مهیا 

کرده است.
بر مبنای آمار و ارقام موجود در بخش شیالت سازمان 
جهاد کشاورزی اصفهان، در سال ۹۲ چهار هزار و ۸۸۶ 
کی در استان به دست آمد که این  تن انواع آبزیان خورا
رقم در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۲۲۰ تن افزایش پیدا کرد.

شــهروندان اصفهانــی می توانند میوه شــب عید 
امسال را درب منازل تحویل بگیرند.

 سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان در گفتگو تلفنی 
با خبر ساعت ۲۰ شبکه اصفهان با اشاره به توزیع 
میوه شب عید با استفاده از سامانه هوشمند گفت: 
شهروندان اصفهانی می توانند با استفاده از سامانه 
هوشمند میوه شــب عید را بدون پرداخت کرایه 

درب منازل تحویل بگیرند.
حسین ایراندوست افزود: ۱۲۰ مرکز توزیع میوه شب 
عید در استان و ۴۰ مرکزدر شهر اصفهان برای توزیع 

میوه به قیمت دولتی در نظر گرفته شده است. 

سرپرســت ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ح پیشــران  اصفهــان گفــت: اجــرای ۴۷ طــر
در این اســتان به حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری نیــاز دارد که در صــورت تامین 
آن، رشــد اقتصادی مطلوبی در شهرســتان ها 

محقق می شود.
ح پیشــران  محمدرضــا قاســمی افزود: ۴۷ طر
برای اســتان اصفهــان در بخش هــای معدن، 
صنعت، خدمات و کشــاورزی تعریف شده که 
تعــدادی از آنهــا در حال اجــرا و برخــی مطالعه 

شده یا در حد ایده است.
ح هــا بــا ۱۶  قاســمی با اشــاره به اینکه ایــن طر
هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری بمنظــور 
تحقق رشــد اقتصادی هشــت درصدی احصا 
گر تخصیص منابع به  کید کرد: ا شده است، تا
ح های پیشران باشد، تغییرات  سمت این طر
خوبی ایجــاد می شــود و می توانیــم بــه ســمت 

رشد اقتصادی هشت درصدی حرکت کنیم.
ح هــای پیشــران بــرای  وی بابیان اینکــه طر
سرمایه گذاری اولویت دارند و به توسعه هرچه 
بیشتر مناطق مختلف منجر می شوند، اظهار 
داشت: این طرح ها با استفاده از اسناد آمایش 
ســرزمین و توســعه منطقــه ای، جــدول داده 
ستانده اســتانی و اســناد آینده نگری تعریف و 

تدوین شده اند.
در  ح هــا  طر به اینکه ایــن  اشــاره  قاســمی با 
کمیتــی، مشــارکتی و خصوصی  قالب هــای حا
اجــرا خواهند شــد، خاطرنشــان کرد: بــا توجه 
بــه محدودیت های مالــی و اعتبــاری، برخی از 
طرح ها بصورت مشارکتی تعریف و برای ترغیب 
بخــش خصوصــی بمنظــور مشــارکت در آن، 

تسهیالتی در نظر گرفته شده است.
ح های  وی، ســرمایه موردنیاز برای اجرای طر
پیشران استان اصفهان در بخش خدمات )۲۰ 
طرح( را پنج هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان، بخش 
صنعت )۱۵ طرح( ۹ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان، 
بخش کشاورزی )۱۰ طرح( ۴۴۰ میلیارد تومان 
و بخش معــدن )۲ طــرح( ۵۵۰ میلیــارد تومان 

اعالم کرد.

ح هــا بــا نــگاه به  کیــد بر اینکه ایــن طر وی بــا تا
دانش بنیــان  و  محیط زیســت  مســائل 
تعریف شــده اســت، خاطرنشــان کرد: برخی از 
طرح های پیشران بطور کلی در سراسر استان 
و سایر آنها در شهرستان های مختلف اصفهان 

اجرا می شود.
سرپرســت ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اصفهان یکی از طرح های دانش بنیان را ایجاد 
منطقه نمونــه ارگانیک کشــور )زراعــی، باغی و 
دامی( خواند و گفت: اجرای این طرح به تولید 
بذرهای هیبریدی در داخل کشور و بی نیازی 

از واردات آن منجر خواهد شد.
ح های پیشــران  قاسمی خاطرنشــان کرد: طر
پس از تصویب نهایی در شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان اصفهان به دستگاه های اجرایی 

مختلف و فرمانداری ها ابالغ می شود.
ازجملــه طرح هــای پیشــران اســتان اصفهان 
کمیتی می تــوان به تکمیــل پروژه  در قالــب حا
چشــمه لنــگان و احــداث اورژانــس هوایــی و 

هسته ای در اصفهان و کاشان اشاره کرد.
کمیتی  برخی از طرح های پیشران در قالب حا
ح انتقــال آب  - مشــارکتی شــامل اجــرای طــر
از بهشــت آباد، آب رســانی بــه شــهرهای نطنز، 
اردستان و بادرود، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 
کاشــان در بخــش خــودرو و صنایــع وابســته، 
تکمیــل کنارگذر غــرب اصفهــان، تکمیل قطار 
شــهری اصفهــان، تکمیــل قطــار سریع الســیر 
تهران - قم - اصفهان - شیراز، ایجاد و تکمیل 
طرح قطــار حومــه ای اصفهــان و بهســازی راه 
اصلی محور نایین- انارک-خور- طبس است.
استان اصفهان بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار 

نفر جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
انقــالب  مســکن  بنیــاد  گفــت:  اصفهــان 
اسالمی اســتان اصفهــان در پنــج شــهر باالی 
ح اقدام ملی مسکن را  ۱۰۰ هزار نفر اســتان طر

اجرا می کند.
غالمحســین خانــی در نشســت هم اندیشــی 
رؤسای ســازمان های نظام مهندسی استان 
اصفهــان بــا بیان اینکه بنیاد مســکن از ســال 
۷۴ فعالیــت خــود را در روســتاها و شــهرهای 
زیــر ۲۵ هــزار نفــر بــرای ســاختمان آغــاز کرده 
اســت، اظهــار داشــت: هــر ســاله تســهیالت 

مختلفی برای ســاخت ۲۰۰ هزار مســکن ارائه 
می شود. وی با بیان در حال حاضر در استان 
اصفهــان ۷۵ هــزار واحــد مســکونی پایــان کار 
دریافــت کرده انــد، ابــراز داشــت: همچنیــن 
برای بازســازی و یا بهســازی ســاختمان های 
از کار افتــاده روســتایی نیــز برنامه هایــی را در 
دستور کار داریم. رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه بنیاد 
مســکن انقــالب اســالمی همکاری ویــژه ای را 
با نظام مهندســی ســاختمان داشــته است، 
ابراز داشت: ســعی داریم با بهبود خدمات در 

روستاها شاهد مهاجرت معکوس باشیم.
وی با بیان اینکه در اســتان اصفهان خدمات 
مســکن ملی را در پنــج شــهر بیشــتر از ۱۰۰ هزار 
نفــر اســتان از جمله کاشــان، شــاهین شــهر، 
شــهرضا و … را به تعــداد هفــت هــزار و ۵۰۰ نفر 
ارائــه می دهیم گفــت: به عنوان ســرمایه گذار 

با این نهاد همکاری داریم.

میثم مداحــی بــا حکــم وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی کشور به سرپرستی اداره کل تعاون،کار 

و رفاه اجتماعی استان اصفهان منصوب شد.
با حکم حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، میثم مداحی به سرپرستی اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر 
به مراتب تعهــد، تخصص و ســوابق جنابعالی، 
به موجب این حکم به عنوان »سرپرســت اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 

منصوب می شوید.
امید اســت با اتکا به ذات اقدس الهــی در انجام 
وظایف و امور محوله و تحقق منویات رهبر معظم 
انقالب )مدظله العالی( و دولت مردمی سیزدهم 

در وزارت مردم موفق و موید باشید.
شایان ذکر است از جمله سوابق مداحی می توان 
به مسئول دفتر فنی و مهندسی اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان و نماینده 
بنیاد مستضعفان در هیأت مدیره شرکت پارس 

بنیاد علوی اشاره کرد.

توزیع هوشمند میوه شب عید در اصفهان

طرح های پیشران اصفهان به ۱۶ هزار میلیارد تومان
 سرمایه گذاری نیاز دارد

مدیرکلبنیادمسکنانقالباسالمیاستاناصفهان:
بنیاد مسکن ۷۵۰۰ واحد مسکونی در طرح اقدام ملی 

در اصفهان می سازد 

کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی  سرپرست اداره 
استان اصفهان مشخص شد

شهردار خوانسار با اشاره به برگزاری برنامه های 
هفته درختکاری با رویکرد فرهنگ سازی در شهر 
خوانسار، گفت: طرح »پویش نهال زندگی« به 
مناسبت میالد امام حسین )ع( و روز درختکاری 
اجــرا می شــود. مهــدی احمــدی بــا اشــاره بــه 
برگزاری برنامه های هفته درختکاری با رویکرد 
فرهنگ سازی در شهر خوانسار، اظهار کرد: طرح 
پویش نهال زندگی همزمان با میالد امام حسین 
)ع( و روز درختــکاری اجــرا می شــود. وی افزود: 
شهروندان شهر خوانسار که فرزندشان از یکم 
فروردین ماه تا یکم اسفندماه سال جاری متولد 
شده اند، دعوت به عمل می آید تا در این پویش 
شرکت کنند. شهردار خوانسار خاطرنشان کرد: 
در طرح پویش نهال زندگی، نهال به نام و سال 
تولد فرزنــدان کاشــت می شــود و خانواده ها تا 
۱۲ اسفندماه فرصت دارند تا در این طرح ثبت 
نام کنند. احمدی اضافه کرد: شهروندان برای 
ثبت نام تصویر مدارک شناسایی فرزند خود را 
به شماره ۰۹۳۵۵۹۵۸۴۷۶ در واتس اپ ارسال 
کنند. وی افزود: پویش نهال زندگی ۱۵ اسفندماه 
در پارک عسل شهر خوانسار، با شرکت شهروندان 
خوانســاری اجــرا می شــود. شــهردار خوانســار 
کیــد بر توجــه به آمــوزش، فرهنگ ســازی،  با تأ
صیانت و احیای منابع طبیعی و محیط زیست 
و شــادابی محیــط زندگــی و ســرزندگی، گفــت: 
درختکاری و حفظ محیط زیست یکی از اصول 

آموزش شهروندی است.

با تامین بودجه طرح نیمه تمام محور هونجان 
شهرضا به گرموک سمیرم سال آینده به بهره 
برداری می رسد.  معاون فنی راه های روستایی 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان در گفتگوی تلفنــی با خبر ســاعت ۲۰ 
شبکه اصفهان با اشاره به اینکه طول این محور 
۳۵ کیلومتر است گفت: ۲۰ کیلومتر این محور 
در حوزه شهرضا قرار دارد. سعید خدابخشی 
با بیان اینکه این طرح تامین اعتبار و آزادسازی 
دو ســال به تاخیر افتاده افــزود: زیر ســازی ۱۶ 
کیلومتــر باقیمانده ایــن طــرح انجام شــده و 

بزودی عملیات تکمیلی آن آغاز می شود.
وی گفــت: در صورت تامیــن اعتبار این محور 

سال آینده آسفالت و به بهره برداری می رسد.

فرماندار گلپایگان: با برگزاری جلســات متعدد 
مشکالت توزیع نهاده های دامی در شهرستان 
بررسی شده و توزیع آن ها به زودی ساماندهی 
می شــود.  شــهریار رضایــی رئیــس اداره تعاون 
روستایی شهرستان گلپایگان هم در این بازدید 
ســرزده گفت: بــا پیگیری هــای صــورت گرفته 
سهمیه نهاده های دامی نسبت به سال گذشته 
۲ برابر شده و این شهرستان رتبه دوم در جذب و 
تخصیص نهاده های دامی را در استان به دست 

آورده است. 
گلپایــگان  فرمانــدار  محمدرضاعســگریان 
همچنین در بازدید سرزده از بخش های مختلف 
بیمارستان امام حسین )ع( گفت: با وجود تالش 
خستگی ناپذیر کادر درمان شهرستان کمبود 
پرســتاری و پزشــک متخصــص شــهروندان را 
گالیه مند کرده است. رئیس شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان گلپایگان هم در حاشیه این 
بازدید گفت: بخش ان ای سی یوی بیمارستان 
امــام حســین )ع( کامــال تجهیــز شــده، ولــی به 
کنون راه اندازی نشــده  دلیل کمبود پرســتار تا
است. علی اصغر صبوحی افزود: خّیران و وزرات 
بهداشت هرکدام ۱۰ میلیارد ریال برای ساخت و 

تجهیر این بخش هزینه کرده اند.

طرح برق رسانی به ۴۷ گلزار شهدای بدون برق 
شهرستان ســمیرم تا پایان سال آینده تکمیل 

می شود. 
حجت االسالم سید عبدالعظیم موالزاده امام 
جمعه شهرســتان ســمیرم در جلسه شــواری 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با اشاره به وجود 
۶۴ گلزار شهدای بانام و چهار گلزار شهید گمنام 
در ایــن شهرســتان گفت: بایــد همــه امکانات 
در این گلزار هــا فراهم شــود تا مــردم بتوانند به 

راحتی به زیارت قبور شهدا بروند. 

خبر خبر

استان

خبر

معــاون خدمــات شــهری شــهردار اصفهــان گفت: 
در آستانه ســال ۱۴۰۱ طرح خانه تکانی از پنجم تا ۲۰ 
اســفندماه در بیش از ۲۰۰ محله شــهر اصفهان اجرا 

می شود.
مهدی بقایی اظهار کرد: برای اجرای طرح خانه تکانی، نیروهای این 
معاونت بسیج شده اند و با تجهیزات کاملی شــامل بیش از ۳۰۰ واحد 
کتور و مشارکت بیش  خودرو نیسان، ۵۷۰ واحد کامیون، ۲۱۸ واحد ترا
از ۲۸۰۰ نفر نیروی آماده خدمت، تالش می کنند شهر را برای سال جدید 

آماده سازی کنند.
وی بــا بیان اینکــه معاونــت خدمــات شــهری دســتورالعملی را بــرای 
آماده سازی شهر در آستانه سال جدید صادر کرده است، افزود: از همه 
شــهروندان می خواهیم همراه با مدیریت شــهری، به ســهم خــود در 

اجرای این طرح همگانی مشارکت کنند.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با تشریح خدمات این معاونت 
برای اجرای طرح خانه تکانی در ایام اسفندماه، گفت: ساماندهی سیما 
و منظر شهری به ویژه ورودی های شهر، رنگ آمیزی المان های سطح 
شهر شامل جداول، نرده ها، عالئم ترافیکی و مبلمان پارک ها، امحای 

گهی های تبلیغاتی غیرمجاز، پاک سازی مادی ها، جوی ها  برچسب ها و آ
کروبــه و امحای کلیه دیوارنوشــته های  و انهار، جمــع آوری هرگونه خا

غیرمجاز از جمله این اقدامات است.
کسازی رفیوژها و باغچه های طولی سطح شهر خبر داد و افزود: از  وی از پا
دیگر اقدامات طرح خانه تکانی می توان به جمع آوری نخاله های بدون 
صاحب و پیگیری جمع آوری نخاله های دارای صاحب از طرف مالک 
کن و عناصر خطرساز و رفع خطر از آنها، جمع آوری ویژه  آنها، شناسایی اما
اقالم حجیم، کاشت گل های مناسب فصل در باغچه ها و فالورباکس ها، 
هرس و فرم دهی اشــجار در مناطق، ســاماندهی و بازسازی فضاهای 
سطح شهر و ساماندهی فضاهای پیرامون مساجد و ورودی محالت، 

کز مورد بازدید گردشگران اشاره کرد. کز تجمع و مرا مرا
بقایی اجرای طرح های شاخص و بدیع گل کاری در باغچه ها و میادین 
کسازی انهار و ساماندهی  کس ها، پا و چهارراه های سطح شهر و فالوربا
فضای سبز اطراف این انهار را از دیگر اقدامات معاونت خدمات شهری در 
راستای اجرای طرح خانه تکانی دانست و تصریح کرد: نظارت بر وضعیت 
سرویس های بهداشتی عمومی در سطح پارک ها و معابر، رفع نواقص و 
خطرات تجهیزات الکتریکی در سطح پارک ها، رفع نواقص فواره ها و آب 
نماها در سطح شهر، رسیدگی به وضعیت نظافت و نورپردازی نمادها 
و تندیس ها با هماهنگی سازمان زیباسازی، رسیدگی دائم به وضعیت 
روشنایی پارک ها، میادین و پل ها، تعمیر نیمکت و ادوات مبلمان شهری 
در پارک ها همچون سطل های زباله، رفع نواقص آبخوری ها، آذین بندی 
عمومی در سطح مناطق با همکاری سازمان زیباسازی و تکمیل و رفع 
نواقص تابلوهای شــماره گذاری معابــر از دیگر اقداماتی اســت که برای 

اجرای طرح خانه تکانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: رنگ آمیزی تابلو اسامی خیابان ها، ترغیب شهروندان 
کسازی نماها، بالکن ها و تراس منازل و مغازه ها، اصالح و ترمیم  برای پا
تابلوهای راهنمای شــهری و رسیدگی به وضعیت ســایه بان مغازه ها 

با همــکاری واحد پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری مناطــق ۱۵ گانه 
شماری از دیگر اقدامات معاونت خدمات شهری در ایام پایانی سال به 

شمار می رود.
کمپهاوستادهایهدایتگردشگرانزیباسازیمیشود

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان، زیباسازی کمپ ها و ستادهای 
هدایت گردشگران را از دیگر بخش های طرح بزرگ خانه تکانی دانست 
و گفت: جمع آوری نخاله های ساختمانی از معابر و ورودی های شهر، 
بازگشــایی پیاده روهایی که به علت عملیات ســاختمانی و ســد معبر 
کسازی زمین های بایر، جمع آوری خودروهای  مسدود شده است، پا
اوراقی و اســقاطی، رفع خطر از ســاختمان های مخروبــه، حذف کلیه 
کاردها و تبلیغات تاریخ گذشته فرهنگی و تجاری غیرمجاز و  بنرها، پال
مقابله با تکدی گری در معابر به همت مأموران پیشــگیری و نظارت بر 
تخلفات شــهری شــهرداری اصفهان، از دیگر اقدامات این معاونت در 

آستانه سال جدید است.
وی از ارائه دستورالعمل هایی برای ســایر حوزه ها خبر داد و گفت: این 
معاونت برای حوزه عمران دســتورالعملی را شامل رفع خطر در معابر و 
رعایت موارد ایمنی در کارگاه های عمرانی، لکه گیری آسفالت معابر اصلی 
و فرعی و اتمام ترمیم ترانس های حفاری در شرکت های خدماتی تهیه 

و تدوین کرده است.
بقایی افزود: در حوزه حمل ونقل و ترافیک نیز تعمیر و تعویض تجهیزات 
ترافیکی از قبیل گل میخ ها و نرده های مسیر BRT، شناسایی گلوگاه های 
ترافیکی و برنامه ریزی جهت کاهش معضالت ترافیکی، تکمیل و اصالح 
تابلوهای راهنمای شهری، رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس و پل های 
عابر پیاده با هماهنگی سازمان زیباسازی، رفع عیوب پل های عابر پیاده، 
خط کشــی ترافیکی خیابان های اصلی و برنامه ریزی جهت استفاده 
از ظرفیت پارکینگ های ســطح شــهر برای مســافران نوروزی از جمله 

اقدامات پیش بینی شده است.

مدیر خرید مواد اولیه و انرژی شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: تولید ۵۵ میلیون تن فوالد یعنی افزایش ۶۰ تا 
۷۰ درصدی تولید که حداقل به همین میزان نیاز به 

افزایش ظرفیت و زیرساخت حمل و نقل دارد.
ســعید عابدی، مدیر خرید مــواد اولیه و انرژی شــرکت فــوالد مبارکه، 
در حاشیه نخستین کنفرانس تخصصی اســتیل پرایس با محوریت 
تکنولوژی های پیشــرفته فرآوری ســنگ آهن برگزار شــد، اظهار کرد: 
کتشــاف و  برگزاری کنفرانس هــای تخصصــی به ویــژه در حوزه های ا
استخراج باید از ۱۰ ســال پیش با هدایت و حمایت ۲ یا ۳ شرکت بزرگ 

معدنی کشور شامل چادرملو، گل گهر و گهرزمین برگزار می شد.
وی افزود: شرکت های معدنی به جای عمل به رسالت اصلی خود که 
کتشاف و استخراج مواد اولیه اســت، به بهانه سود بیشتر به  همان ا
حوزه های پایین دستی ورود پیدا کرده اند، در حالی که وظیفه آن ها 

کتشاف، استخراج و فرآوری سنگ آهن تا مرحله تبدیل به کنسانتره  ا
بوده است. مدیر خرید مواد اولیه و انرژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به شــیوه های نوین حمل و نقل مواد اولیه خاطرنشــان کــرد: یکی از 
مشکالتی کل زنجیره فوالد با آن مواجه است، فقدان زیرساخت های 
انرژی و حمل و نقل است؛متأسفانه کشور به دالیل مختلف ازجمله 
برخورداری از منابع طبیعی گاز و برق ارزان قیمت به سمت فوالدساز 
شدن پیش رفت و واحدهای فوالدسازی به طور نامتوازن و بعضا غیر 

اصولی در سراسر کشور گسترش یافته است.
عابــدی در پایان با بیان ایــن که افزایش تعداد فوالدســازان در کشــور 
نیازمند زیرساخت های ریلی و جاده ای است، اذعان داشت: هیچ کدام 
از ایــن زیرســاخت ها در کشــور تــاب و توان کشــش بــرای جابه جایی 
مواد اولیه جهــت تحقق هدف نهایــی چشــم انداز ۱۴۰۴ یعنی تولید 
۵۵ میلیون تن فوالد را نــدارد؛ در حال حاضــر ۴۰ میلیون تن ظرفیت 

در کشــور ایجاد شــده اما حدود ۳۲ میلیون تن فوالد تولید می شود، 
بنابراین دست یابی به تولید ۵۵ میلیون تن فوالد یعنی افزایش ۶۰ تا 
۷۰ درصدی تولید که حداقل به همین میزان نیاز به افزایش ظرفیت 

حمل و نقل دارد.

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی اصفهان و 
شرکت ســرمایه گذاری )هولدینگ( توکافوالد به امضا 
رسید. سرپرســت دانشــگاه صنعتی اصفهان در آیین 
امضای این تفاهم نامه گفت: مفاد این تفاهم شامل انعقاد قرارداد های 
خرد و کالن تا سه سال آینده با دانشکده مهندسی حمل و نقل، مهندسی 
کز پژوهشی و دانشکده ها برای اجرای  شیمی، مهندسی مواد و دیگر مرا
طرح هــای پژوهشــی، توســعه ای و کاربــردی اســت. ســید علی محمد 
کثــری صنعــت از تــوان  میر محمــدی میبــدی افــزود: اســتفاده حدا

علمی استادان و پژوهشــگران دانشــگاهی، برقراری رابطه تنگاتنگ و پیوسته بین دانشــگاه و صنعت از 

مهمتریت اهداف انعقاد این تفاهم نامه است. وی گفت: همکاری های 
پژوهشــی در زمینه های حمل ونقل ریلــی و جاده ای، توســعه خطوط و 
تولید، توســعه فناوری نانو، توســعه رنگ و مواد شیمیایی، توسعه مواد 
نسوز و مخاطرات زیست محیطی از دیگر زمینه های همکاری مشترک در 
قالب این تفاهم نامه است. مدیر عامل هولدینگ توکافوالد نیز در این آیین 
گفت: این تفاهم نامه راه را برای رسیدن به ارتقاء مطلوب علمی و فناوری 
زیرمجموعه های تولیدی الستیک سازی، سرامیک، محصوالت نسوز و 
حمل و نقل در این هولدینگ فراهم می کند. احمدرضا سبزواری تاکید کرد: 

باید تالش کرد تا جوانان نخبه جایگاه خود را در صنعت پیدا کنند و از کشور خارج نشوند.

درآستانهسال1۴۰1انجاممیشود:

اجرای طرح خانه تکانی در بیش از ۲۰۰ محله شهر اصفهان

مدیرخریدمواداولیهوانرژیفوالدمبارکه:

کشور نیازمند ارتقای زیرساخت حمل و نقل است افزایش میزان تولید فوالد در 

همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت توکافوالد

خبر

خبر

خبر

اجرای طرح 
»پویش نهال زندگی« 

در خوانسار

بهره برداری از محور
گرموک  هونجان شهرضا به 

 سمیرم سال آینده

لزوم ساماندهی توزیع
 نهاده های دامی 

گلپایگان در شهرستان 

تکمیل برق رسانی 
گلزار های شهدا  به 
تا پایان سال آینده
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۳مارس2۰22 جامعه4
تخلیه آبخوان ها، فرونشست در اصفهان را تشدید 

کرده است
عضو هیــات علمی دانشــگاه آزاد 
اســالمی نجف آباد گفت: کاهش 
ســطح آب های زیرزمینی و مرگ 
تدریجی آبخوان ها فرونشست در اصفهان را تشدید 
کرده است که نبود اقدام موثر برای این موضوع، تداوم 

زندگی در اصفهان را با چالش رو به رو خواهد کرد. 
بهــرام نــادی افــزود: چنانچه ایــن وضعیــت ادامــه 
پیدا کند و بــرای نجــات و تغذیه اصولــی آبخوان ها 
اقدامی نشــود هــر ســال در حــدود یــک ســانتی متر 

فرونشست زمین در اصفهان خواهیم داشت.
به گفتــه وی، خطر تخلیه کامــل آبخوان هــا بدون 
تغذیه در منطقه برخوار تا ســال ۱۴۰۹ جدی اســت 

گر به مرز ۲ متر برسد باید شهر اصفهان را رها کرد. و ا
عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد اســالمی نجف آباد 
افزود: نبود جریان مــداوم زاینده رود از ســال ۱۳۷۹، 
تخصیص نیافتن حقابه ســاالنه تــاالب گاوخونی، 
کاهش میزان بارندگی و انتقال آب زاینده رود به خارج 
دشت، افت سطح آب های زیرزمینی، فرونشست 
گسترده و تهدید تداوم زندگی را بدنبال داشته است.

نادی اضافه کرد: مدل های عــددی و نتایج قرائت 
دورسنجی از ماهواره ها نشان می دهد که فرونشست 
زمین در اصفهان اتفاق افتاده و ادامه این روند، اثرات 
مخرب برسازه ها، تاسیســات زیربنایی، سازه های 
تاریخی، محیط زیست و زندگی شهروندان خواهد 

داشت.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه بر اساس آمارهای 
موجــود در ۱۶ ســال اخیــر میانگین تخلیــه آبخوان 
دشــت اصفهان- برخوار ۵۱۱ میلیون مترمکعب در 
سال بوده اســت، افزود: بررسی فرونشست زمین تا 
رسیدن به سنگ بســتر بیانگر این بود که اصفهان 
دچار افت آب اســت و ایــن معضل ابتــدا در  منطقه 

"عاشق آباد" در شمال این شهر مشاهده شد.
وی افــزود: همچنیــن از طریــق ۲۵۶ دســتگاه 
جی پی اس فرونشست زیادی در محدوده خیابان 
امــام خمینــی)ره( و خانــه اصفهــان  گزارش شــده 

است.
نادی ادامه داد: عمق آبرفت در میدان نقش جهان 
اصفهان برابر ۱۰۰ متر است و افت سطح آب زیرزمینی 
به دلیل برداشت های بی رویه، تا ۵۰ سانتیمتر وجود 
دارد که این عدد بســیار بیشــتر از توان تحمل تمام 

سازه های موجود در این منطقه است.
وی افــزود: بــر اســاس نتایــج  مدل ســازی های 
انجام شــده پتانســیل فرونشســت در آبرفــت بــه 

ضخامت ۲۸۰ متری منطقــه حبیب آباد اصفهان، 
۱۹۵ سانتیمتر خواهد بود.

به گفته وی، ترک در ساختمان های مصالح بنایی، 
چرخش ســاختمان های بتنی و فوالدی و افزایش 
تنش در تاسیسات شهری از دیگر پیامدهای مخرب 

فرونشست زمین است.
عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد اســالمی نجف آباد 
کتشــافات  تصریــح کرد: ســازمان زمین شناســی و ا
معدنی کشور بیشترین نرخ ساالنه فرونشست دشت 
اصفهان را ۱۸.۴ ســانتیمتر اعالم کــرده، در حالیکه 
نشست مجاز برای ساختمان ها با پی منفرد و مصالح 

بنایی تقریبا ۲.۵ سانتیمتر است.
این استاد دانشگاه افزود: تمام ساختمان ها ازجمله 
بناهــای تاریخــی و پل هــای تاریخــی اصفهــان آثــار 
کنون تجربــه کرده انــد و یا در  فرونشســت زمین را تا
آینده نیز مقادیر بیشتری از فرونشست نمود می یابد.

گر سطح آبخوان اصفهان پایین تر  نادی بابیان اینکه ا
از ایــن بــرود، ترک های فرونشســت دیگــر به صورت 
ثابت باقی نمی مانند،افزود: بنابراین امروز بخشی از 
ترک های موجود بر پل های تاریخی ناشی از افت آب 
است و با پیشروی فرونشست، بر تعداد این ترک ها 

اضافه خواهد شد.

احیــای بموقــع زاینــده رود به عنــوان منبــع تغذیه 
آبخوان ها ضروری است

عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد اســالمی نجف آباد 
اضافه کرد: بررسی سطح آب های زیرزمینی اصفهان 
از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۸ براســاس آمار رسمی حاصل از 
پایش چاه های آب، نشان دهنده افت آب به میزان 

۱۸ تا ۷۰ متر در مناطق مختلف دشت است.
وی تصریح کرد: بازگرداندن آب بــه آبخوان ضروری 
اســت، اما در گام نخســت باید تخلیه آب از آبخوان 
را ســریع تر متوقف کرد بنابرایــن احیای زاینــده رود 
به عنوان منبــع اصلی تغذیه آبخــوان بایــد در زمان 

مناسب و بموقع انجام شود.
کنــون باوجود تغذیه  به گفته وی، از ســال ۱۳۶۱ تا ا
آبخوان و جریان مقطعــی آب زاینــده رود یک متر در 
سال در سطح آب زیرزمینی دشت اصفهان - برخوار 
افت داشته ایم که در صورت تداوم تخلیه آب و تغذیه 
نکــردن آبخوان، امکان برگشــت بــه شــرایط اولیه را 

نخواهیم داشت.
عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد اســالمی نجف آباد 
تعــادل مصــرف و تغذیــه در دشــت را راهــکار مهــم 
مدیریت این پدیده عنوان کرد و افزود: در کوتاه ترین 
زمان ممکن تهیه یک نقشه راه حفاظت کوتاه مدت 

و بلندمدت از منابع ملی مهم همچون آب سطحی و 
آب زیرزمینی و صرف منابع مالی مناسب برای حفظ 

آنها ضروری است.
اصفهــان باســابقه زیــاد و شــدید مــوارد متعــدد 
فرونشست، امروز استانی با وضعیت قرمز است که 
وضعیت آن از هشدار گذشته و به بحران تبدیل شده 

است.
کارشناسان، خشکســالی طوالنی مدت، برداشت  
بی رویه آب از سفره های زیرزمینی و همچنین حذف 
جریان آب رودخانه زاینده رود از دل شهر، را از عواملی 
می دانند که باعث وقوع و شدت گرفتن فرونشست 

زمین در این شهر شده است.
بر اســاس آمــار و اطالعــات ســازمان زمین شناســی 
اصفهان، در سال ۹۵ فقط ۲ درصد از مساحت این 
استان با فرونشســت زمین درگیر بود، درحالی که بر 
کنون حدود ۱۰ هزار  اساس نتایج آخرین مطالعات، ا
کیلومترمربع یعنی ۱۰ درصد از مساحت اصفهان، در 

ک فرونشست قرارگرفته است. شرایط خطرنا
و  زمین شناســی  ســازمان  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
کتشافات معدنی اصفهان، امروز اصفهان تنها شهر  ا
در کشور است که فرونشست زمین به داخل منطقه 

مسکونی آن نفوذ کرده است.

خبر

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
از ورود ســامانه بارشــی جدید به غرب استان از 

روز پنج شنبه ۱۲ اسفند خبر داد. 
حجــت اهلل علی عســگریان گفت:بــا ورود ســامانه بارشــی جدید 
بارش برف و باران در نیمه غربی و جنوبی و با شدت کمتر در سایر 

نواحی پیش بینی می شود.
ک در نواحی کوهستانی و مرتفع  او با اشاره به احتمال وقوع کوال
و نیــز بســته شــدن راه هــای روســتایی بــر اثر بــارش بــرف، گفت: 
لغزندگــی جاده هــا، آبگرفتگــی معابــر شــهری و اختــالل در تــردد 

محور های مواصالتی در روز های پایان هفته دور از انتظار نیست.
همزمان با بارش در نیمه غربی و جنوبی اصفهان، در نیمه شرقی 
ک  استان وزش باد شدید و وقوع طوفان لحظه ای توأم با گردوخا
محلی پیش بینی می شود و احتمال شکستن درختان فرسوده و 
آسیب به سازه های موقت مانند گلخانه ها و تابلو های تبلیغاتی 

وجود دارد.
علی عسگریان با بیان اینکه وزش باد به نسبت شدید تا شدید روز 
جمعه در سراسر استان پیش بینی می شود، گفت: روز شنبه نیز 

دمای هوای استان افت محسوسی خواهد داشت.

خبر

رئیس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی اســتان 
اصفهان با بیان اینکــه دانش آموزان اســتثنایی 
و والدیــن آنهــا نیازمنــد مشــاوره هایی از جنــس 
مشاوره های کارشناسان پلیس هستند، از فراهم 
کــردن مقدمــات الزم به منظــور ارتبــاط مدیران 
مدارس استثنایی با مرکز مشــاوره آرامش پلیس 

استان خبر داد.
محســن الماســی در حاشــیه دیــدار بــا معاونت 
فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
کرونا  پســا زمــان  در  کــرد:  اظهــار  اصفهــان، 
زیرســاخت های الزم بایــد فراهــم شــود و بــا یک 
برنامه ریزی باید از آسیب هایی که ممکن است 
برای الیه هــای اجتماعی جامعه اتفــاق بیفتد، 

پیشگیری شود.
وی بــا بیان اینکــه هزینه نگهــداری یــک زندانی 
شــاید بیــش از ۲۰ برابــر هزینــه یــک دانش آمــوز 
گــر هزینه هــا در زمینــه آمــوزش و  باشــد، افــزود: ا
گاه سازی دانش آموزان و کالس های پیشگیری  آ
از آســیب های اجتماعــی صرف شــود، قطعــا در 
آینده با کمترین میزان مجــرم در جامعه مواجه 
خواهیم شد. رئیس آموزش و پرورش استثنایی 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: بــا توجــه به اینکــه 
کارشناســان انتظامی بیــش از دیگــران بــا انــواع 
جرایم و آسیب ها آشنا هستند و می توانند بهترین 
مشاوره و راهنمایی را به قشر آسیب پذیر جامعه 
بدهند، با این هدف و انگیزه در معاونت فرهنگی 
و اجتماعی حضــور پیدا کردیــم تا همــکاران ما از 
تجربیات کارشناسان انتظامی بیشترین بهره را 
گاهی آنها از جرایم و آسیب ها ارتقا  ببرند و میزان آ

پیدا کند.
وی با اشاره به تجربیات موفق مرکز مشاوره آرامش 
فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهــان در زمینه 
آسیب شناسی مسائل اجتماعی، وجود این مرکز 
را یکی از الزامــات برای جامعه برشــمرد و تصریح 
کرد: امروزه دانش آموزان و والدین با آســیب های 
اجتماعی زیادی مواجه هستند و ارتباط مدیران 
مدارس استثنایی با مرکز مشــاوره آرامش پلیس 
استان می تواند به رفع و پیشگیری از این آسیب ها 

کمک زیادی کند.
گاهسازیمردمدرخصوص اهمیتآ

آسیبهایاجتماعی
الماســی با بیان اینکــه دانش آموزان اســتثنایی 
و والدیــن آنهــا نیازمنــد مشــاوره هایی از جنــس 
مشاوره کارشناسان پلیس هستند، اضافه کرد: 
اقدامات الزم به منظور ارتباط مدیــران مدارس 
استثنایی اســتان با مرکز مشــاوره آرامش پلیس 
و حضور کارشناسان این مرکز در جلســات اولیا و 
مربیان و همچنین مشاوره های چهره به چهره با 

دانش آموزان انجام خواهد شد.
وی در مورد کودکان بیش فعال گفت: هنگامی که 
بیش فعالی یک کودک یا اوتیسم تشخیص داده 
می شــود، ســعی می شــود نقش تســهیل گری و 
گاه سازی داشته باشیم و برای کنار آمدن والدین  آ
با این موضوع و توانمندسازی فرزندان با کنترل 

رفتار آنها، تالش کنیم.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان 
با بیان اینکه خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته 

شــاهد کمترین آســیب به جامعه از ناحیه افراد 
مبتال به اوتیسم هستیم، اظهار کرد: اولین هدف 
توانمندسازی کودکان اوتیسم است. همچنین 
با سایر نهادهای نیز در ارتباط هستیم تا جامعه 
را پذیرای این کودکان کنیم و از بروز آســیب های 
اجتماعی، اخالقی و مالی که ممکن است تعداد 

زیادی را درگیر کند، جلوگیری کنیم.
وی پرخاشــگری را از خصوصیات کودکان مبتال 
به اوتیسم دانست و افزود: شرایطی نظیر شنیدن 
موسیقی خیلی تند منجر به بهم ریختگی فرد مبتال 
به اوتیسم می شــود و مردم باید در این خصوص 
گاه باشــند. به عنــوان مثــال راننــدگان نباید در  آ
که  در خیابان صدای موســیقی را زیــاد کنند چرا
ممکــن اســت درون خــودروی کنــاری آنهــا یک 
فرد مبتال به اوتیسم حضور داشته باشد و باعث 

بهم ریختگی این فرد و حتی باعث تصادف شود.
گاه سازی مردم در خصوص آسیب های  الماسی آ
اجتماعی را حلقه مفقوده جامعه دانست و ادامه 
گاه ســازی و اطالع رســانی باید  داد: در راســتای آ
تالش شــود تا مــردم جامعــه توانمند شــوند و به 

هم نوعان خود بهتر و بیشتر کمک کنند.
آمادگیپلیساصفهانبرایاعزام

کارشناسانمشاورهبهمدارس
ســرهنگ جهانگیــر کریمی معــاون فرهنگــی و 
اجتماعی پلیس استان اصفهان نیز در این دیدار 
بر آمادگی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان برای انجام همکاری با 
مدیریت آموزش و پرورش استثنایی در زمینه های 
مختلف از جمله مشاوره به مربیان، دانش آموزان 
و والدین آنها، اظهار کرد: سرمایه گذاری در آموزش 
و پــرورش قطعا اثــرات بســیار زیــادی در امنیت و 
آرامش جامعه دارد و در همین راستا برنامه مدونی 

توسط انتظامی کشور طراحی شده است.
وی با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا و مجازی 
شــدن کالس ها حضــور کارشناســان پلیــس در 
مدارس تعطیل شــد، افزود: در تالش هستیم تا 
پس از عادی شدن شرایط و دایر شدن کالس ها 
کرونا بــا برنامه ریــزی مناســب  در دوران پســا
کارشناســان مشــاوره پلیس را بــه مــدارس اعزام 

کنیم.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی پلیــس اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه مجــازی شــدن کالس ها 
در زمان شــیوع بیمــاری کرونا و افزایش ســاعات 
حضــور دانش آمــوزان در ایــن فضا، خاطرنشــان 
کرد: آمارها از افزایش آسیب های فضای مجازی 
در بین دانش آموزان نوجوان طی دو سال شیوع 
کرونا حکایت دارد که الزم است خانواده ها در این 
خصوص توجه بیشتری داشته و بر حضور فرزندان 

خود در این فضا نظارت بیشتری کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان گفت: 
نخستین علت شایع مرگ اصفهانی ها در ۱۰ ماهه 
اخیر، مرگ های غیرطبیعی مربوط به تصادفات 
اســت و این آمــار در ۱۰ ماهه گذشــته ۹/۴ درصد 
نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است، مرگ 
بر اثر بیماری های قلبی عروقی هم دومین عامل 

شایع مرگ اصفهانی ها است.
منصــور فیروزبخــت در رابطه با علل شــایع مرگ 
اصفهانی ها در ۱۰ ماهه اخیر، اظهار کرد: نخستین 
علت شــایع مرگ اصفهانی هــا در ۱۰ ماهــه اخیر، 
مرگ های غیرطبیعی مربوط به تصادفات است 
و دومین علت طبیعی این مرگ ومیــر مربوط به 
مرگ بر اثر بیماری های قلبی عروقی است، البته 
محتمل است که آمار بیماری های قلبی عروقی 
با توجه به اینکه شبکه بهداشت و بیمارستان ها 
متولی صــدور جــواز دفــن هســتند، بیــش از آمار 

پزشکی قانونی باشد.
وی با اشاره به افزایش آمار تصادفات در ۱۰ ماه اخیر 
در اصفهان، افــزود: آمار مــرگ بر اثــر تصادفات در 
سال قبل، ۸۱۲ فوت را نشان می دهد، این آمار در 
۱۰ ماهه سال جاری با ۹/۴ درصد افزایش به ۸۸۸ 
نفر رسیده است که از این میان ۷۰۹ نفر مرد و ۱۷۹ 

نفر زن بوده اند.
کاهشآمارغرقشدگیوآمارغرقشدگی

مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان، در 
خصوص دیگر علل مرگ ومیر اصفهانی هــا در ۱۰ 
ماهه اخیر، ادامــه داد: مرگ بر اثر ســوختگی ۱۶۰ 
فوت داشته است که از این آمار، ۱۰۱ نفر مرد و ۵۹ نفر 
زن بودند. در مورد مرگ بر اثر غرق شدگی نسبت به 
مدت مشابه با کاهش روبه رو بودیم و تنها ۴۵ نفر بر 
اثر غرق شدگی فوت کرده اند که از این میان ۳۸ نفر 

مرد و هفت نفر زن بودند.

وی افــزود: مــرگ بــر اثــر بــرق گرفتگــی ۳۸ مــورد 
بوده اســت کــه از ایــن آمــار یــک نفــر زن و ۳۷ نفر 
مــرد بوده اند. در عین حــال، در زمینه مــرگ بر اثر 
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن با افزایش روبه رو 
بودیم که از بین ۴۹ مرگ در این مورد ۳۹ نفر مرد و 

۱۰ نفر زن بودند.
فیروزبخــت دربــاره دیگــر علــل احتمالــی مــرگ 
اصفهانی ها، گفت: در زمینه مرگ های ناشــی از 
گرمازدگی، سرمازدگی و گزش نیز آماری نداریم زیرا 
جزو آمارهای ما محسوب نمی شوند و آمارهای 
پزشکی قانونی اغلب مربوط به مرگ های شایع 

است.
چهاردرصدفعالیتپزشکیقانونی

مربوطبهبخشمتوفیاتومعاینهاجساد
کید بر اینکــه تنها حــدود چهــار درصد از  وی بــا تا
فعالیت هــای پزشــکی قانونی مربــوط به بخش 
متوفیــات و معاینه اجســاد اســت، افزود: ســال 
گذشته نزدیک به سه هزار و ۴۷۹ نفر فوتی معاینه 
شدند که از این تعداد ۶۶۴ نفر زن و دو هزار و ۸۱۳ 
نفر مرد بودند و دو نفر نیز با جنسیت نامعلوم به این 
سازمان ارجاع داده شده اند. این موارد مربوط به 
مرگ هایی است که به پزشکی قانونی ارجاع داده 
می شــوند اما کلیه آمار و علــل مرگ هــا در اختیار 

دانشگاه علوم پزشکی است.

رئیسآموزشوپرورشاستثناییاستاناصفهاناعالمکرد:

کارشناسان مشاوره پلیس  استفاده از تجربیات 
در مدارس استثنایی اصفهان

خبر

مدیرکلپزشکیقانونیاستاناصفهان:

تصادف شایع ترین علت مرگ اصفهانی ها است

خبر

پول هایــی که بــه نــام نیازمنــدان در جیب 
مجرمان سایبری می رود.

رئیس پلیس فتا استان درباره کالهبرداری 
مجرمــان ســایبری از شــهروندان بــه بهانه 
کمــک بــه افــراد نیازمند در آســتانه جشــن 

نیکوکاری هشدار داد. 
ســرهنگ ســید مصطفی مرتضــوی گفت: 
شــبکه های  در  پیام هایــی  ســاله  همــه 
کمــک بــه نیازمنــد  اجتماعــی مبنــی بــر 
منتشــر می شــود کــه بســیاری از آن هــا بــا 
هدف کالهبــرداری و خالی کردن حســاب 

شهروندان ارسال می شود.
وی به شــهروندان توصیه کــرد کمک های 
مالــی خــود بــه نیازمنــدان را از کانال هــای 
اعالمــی از طرف کمیته امــداد امام خمینی 
کــز خیریــه معتبــر و رســمی ارائه  )ره( و یــا مرا
کرده و فریــب تبلیغــات کانال هــا، گروه ها و 
صفحات مختلف در شبکه های اجتماعی 

را نخورند.

گیــر  ثبــت نــام آزمــون ورودی دوره هــای فرا
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تغییر کرد.

روابط عمومی ســازمان سنجش در اطالعیه 
اعــالم کــرد، زمــان ثبــت نــام آزمــون ورودی 
گیــر مقطع کارشناســی ارشــد  دوره هــای فرا
)نوبت بیست و دوم( که قرار بود از دهم اسفند 
ماه امسال در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش 
آموزش کشور آغاز شود به زمان دیگری موکول 

شد.
در این اطالعیه آمده است تاریخ جدید ثبت 
کز آموزش عالی  نام دانشگاه پیام نور و سایر مرا
کز  پس از نحوه پذیرش برای رشته های این مرا

اطالع رسانی می شود.

و  هوشمندســازی  کمیســیون  رئیــس 
حمل ونقل شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
گفت: استانداردسازی مسیرهای دوچرخه 
و ایجــاد بســترهای مناســب، شــهروندان را 
ک  بــه اســتفاده از دوچرخــه و حمل ونقل پا
تشویق می کند و به دنبال آن شاهد کاهش 

آلودگی هوا خواهیم بود.
محمدرضا فــالح در خصوص اصالح مســیر 
تردد دوچرخه در شــهر، اظهار کــرد: در دوره 
پنجم عــزم شــورای اسالمی شــهر اصفهان و 
شــهرداری بر ایــن بود کــه مســیرهایی برای 
تردد دوچرخه در بیشتر خیابان های سطح 
شهر ایجاد کند و مبلغ قابل توجهی نیز در این 
زمینه هزینه شــد، اما این در حالی است که 
بســیاری از این مســیرها اســتاندارهای الزم 
برای دوچرخه ســواری را نــدارد و اعتراضات 
شــهروندان در ایــن خصــوص به شــهرداری 

رسیده بود.
وی ادامه داد: با تغییر مدیریت و با تشــکیل 
جلســات کمیســیون حمل ونقل و ترافیک 
مســیرهای  روی  مطالعاتــی  شــد،  قــرار 
مســیرهای  و  انجــام  دوچرخه ســواری 
غیراستاندارد تا جای ممکن استانداردسازی 
گر مسیری قابلیت استاندارد شدن را  شود و ا
نداشت یا مورد اعتراض اهالی محل و خیابان 

بود، به طور کلی حذف شود.
و  هوشمندســازی  کمیســیون  رئیــس 
حمل ونقل شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
بــا بیان این کــه جزئیــات طــرح مســیر تردد 
دوچرخــه در شــهر بایــد مطالعــه و توســط 
شــهرداری مناطــق انجــام شــود، اضافــه 
گــر معبری نیــاز به  کــرد: الزم اســت بدانیــم ا
استانداردسازی داشته باشد، این اقدام در 

صورت نیاز انجام خواهد شد.
وی عــرض نامناســب معابــر دوچرخــه، 
آســفالت نامطلــوب و مصالــح نادرســت را از 
جمله مشکالت مســیرهای غیراســتاندارد 
دانســت و افــزود: بعضــی از ایــن مســیرها به 
بارانــداز مغازه ها، پارکینگ موتورســیکلت و 
خودروها تبدیل شده و الزم است نسبت به 

رفع این معضل نیز اقدام شود.
فــالح خاطرنشــان کــرد: استانداردســازی 
مســیرهای دوچرخــه و ایجــاد بســترهای 
مناسب، شهروندان را به استفاده از دوچرخه 
ک تشویق می کند و به دنبال  و حمل ونقل پا

آن شاهد کاهش آلودگی هوا خواهیم بود.

کالهبرداری مجرمان سایبری
 از شهروندان به بهانه کمک 

به افراد نیازمند 

تغییر زمان ثبت نام آزمون
کارشناسی ارشد  گیر   فرا

دانشگاه پیام نور 

عضوشورایشهرخبرداد:

 لزوم استانداردسازی
  مسیرهای دوچرخه 

در اصفهان 

ورود سامانه بارشی جدید از روز پنج شنبه به اصفهان 

فرمانده ســپاه کاشــان گفــت:در هفتمیــن مرحله 
رزمایــش کمــک مومنانــه در کاشــان ۵ هزار بســته 

حمایتی ویژه نیازمندان توزیع می شود. 
کبری گفت: رزمایش کمک مومنانه  سرهنگ کریم ا
در شهرســتان کاشــان همزمــان بــا سراســر کشــور 
پس از صــدور دســتور از ســوی رهبر معظــم انقالب 

اسالمی اجرایی شد.
کنون شــش مرحله رزمایــش کمک مومنانــه در  تا
شهرستان کاشان در مناسبت های مختلف برگزار 
شــده اســت، که هفتمیــن مرحلــه رزمایش کمک 
مومنانــه در شهرســتان کاشــان متقــارن بــا اعیــاد 
شعبانیه و عید نوروز در این شهرستان برگزار می شود.

او با بیان اینکه در این مرحله پنج هزار بسته معیشتی 
تهیــه و میــان نیازمنــدان توزیــع می شــود، گفــت: 
شــهروندان می توانند کمک های نقدی خود را به 
شماره کارت ۵۰۴۱۷۲۷۰۱۰۴۳۴۸۸۲ بنام جمعیت 
جهــادی و خدمات اجتماعی شهرســتان کاشــان 

واریز کنند.
کمــک مومنانــه در  هفتمیــن مرحلــه رزمایــش 
شهرستان کاشان با حمایت خیران و سپاه توسط 
قرارگاه های جهادی وخدمات اجتماعی، پایگاه ها 
و کانون هــای اقشــاری بســیج، موسســات خیریه 
و کانون های فرهنگی شهرســتان کاشــان اجرایی 

می شود.

ع گفت: زنان سرپرســت خانــوار در قالب  کریم زار
ح هــای مشــاغل خانگــی و صنایــع دســتی  طر

توانمند می شوند. 
 مدیرکل کمیتــه امداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان گفــت: ۶۰ درصــد از خانواده های تحت 
حمایت، زنــان سرپرســت خانوار هســتند که به 
دالیلــی مانند فــوت یــا زندانی بــودن همســر و یا 
طــالق، سرپرســت خانــوار شــده اند و عمدتــا در 
قالب طرح های مشاغل خانگی و صنایع دستی 

توانمند می شوند.
 ۱۲۰ هزار خانواده در استان تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی )ره( هســتند که بیــش از ۳۷ 

هزار و ۵۰۰ دانش آموز و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو 
تحت پوشش این نهاد می باشــند که امسال به 
تمام دانش آمــوزان و دانشــجویان کمک هزینه 

تحصیلی پرداخت شده است.
ع  امســال ۸۰۰ تبلت تأمین شــد و در  به گفتــه زار

اختیار آموزان قرار گرفت.
در اســتان اصفهان بیش از ۹۲ هــزار حامی داریم 
که از ۲۵ هزار فرزند یتیم و غیریتیمی که مشــمول 
کرام و محسنین هستند، حمایت می کنند. طرح ا

جشــن نیکوکاری امســال در ۳ روز از ۱۲ اسفند با 
هدف ترویــج و تثبیت فرهنــگ نیکــوکاری برگزار 

می شود.

خبرخبر
فرماندهسپاهکاشان:

کمک مومنانه  هفتمین مرحله رزمایش 
کاشان اجرایی می شود   در 

مدیرکلکمیتهامدادامامخمینی)ره(استاناصفهان:

 ۶۰ درصد از مددجویان اصفهانی، 
زنان سرپرست خانوار هستند 
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تلفیق هنــر کهن چیت ســازی و 
بــا نقش هــای  قالیبافی ایــران 
ســنتی اســکاندیناوی، پــروژه  
جریان سازی است که به دست یک هنرمند ایرانی 
مقیم ســوئد، مفهوم تازه ای در ابعــاد جهانی پیدا 

کرده است. 
شــش ســال از پروژه ســفره های قلمــکار اصفهانی 
 سوئدی شبنم فرایی، طراح گرافیک  ایرانی مقیم 
سوئد که سنت های ساده مردم اسکاندیناوی را با 
چاپ قلمکار که به تعبیر او زبان بیگانه ای  برای مردم 
سوئد بود، ترجمه کرد و به مردم اسکاندیناوی باز 
پس داد و پیام آوار دوستی شد، می گذرد؛ پروژه ای 
که بــا ورود موج  جدیــد پناهجویــان در اواخــر پاییز 
ســال ۲۰۱۵ و در پی حرکت های مهاجرستیزانه در 
اروپا و انسان دوســتی برخی نسبت به این جریان، 
الهام بخــش شــبنم فرایــی شــد. او طرح هایــی از 
فرهنگ غذایی مردم سوئد را در یکی از کارگاه های 
بازار چیت سازهای اصفهان بر پارچه های قلمکار 
حــک کــرد و آن پارچه ها بــه خانه مــردم ســوئد راه 

یافت. 
امروز اما پروژه تازه  او که در مواجهه اش با یک مهاجر 
در قالب یک قالی ارائه شده، بهانه دیگر این هنرمند 
برای رســیدن بــه مفهــوم صلــح ملت ها اســت. او 
داســتان این قالــی را این طور روایــت می کند: چند 
ســال پیش شــنیدم پناهجویــی در ســوئد بــه کار 
قالیبافی مســلط اســت. آن روز به این فکــر افتادم 
کــه جنــگ و مهاجــرت تــا چه انــدازه توانایی هــای 
انســان ها را از بیــن می برد و یــا نادیده می گیــرد. به 
انبــوه مهاجرانــی فکــر کــردم کــه آواره و بی مــکان و 
بی هویت اند، در عین حال که هرکدام کوله باری از 

تجربه، هنر، دانش و زندگی هستند.
آن طور کــه فرایی نقــل می کند ایــده ای در ذهنش 
شــکل گرفــت کــه براســاس یــک آییــن قدیمــی در 
اسکاندیناوی، یک قالی خلق کند: طبق این آیین 
در جشــن نیمه تابســتان تاج گلی بر ســر گذاشــته 
می شود که از هفت گل صحرایی بافته شده است. 
در گذشــته نیز دختران جوان اسکاندیناوی شب 
نیمه تابســتان این گل ها را می چیدند و زیر بالش 
گر خــواب کســی را  خــود می گذاشــتند و آن شــب ا
می دیدند، آن فرد همسر آینده شان بود. من از این 
هفت گل، یک نوع زاغچه، درخت سپیدار، گوزن، 
آهو و دریاچه طرحی برای قالی زدم و بافت قالی را به 

آن پناهجوی افغان سپردم.
فرایی دربــاره قصــه زندگی پناهجویــی که مرتضی 
نام دارد، می گوید: مرتضی از ۹ سالگی در کارگاهای 
کســتان کار می کــرده تــا  فرشــبافی افغانســتان و پا
هزینه زندگی خانواده اش را بپردازد. در واقع او یکی 
از هزاران کودک کار بوده اســت. زمانی کــه من با او 
آشنا شدم، با خیل پناهجویان دیگر در سال ۲۰۱۵ به 
سوئد آمده بود. سرنوشت و زندگی این انسان برای 
من بسیار بزرگ شــد؛ نشــانه ای از هزاران آدم دیگر 
مثل او. کســی که به مدرسه نرفته است، خواندن 
و نوشــتن نمی داند، اما هزاران چیز دیگر می داند. 
می خواستم توجه آدم ها را به این معطوف کنم که 
انسان، تجربه و توانستنش بســیار پرارزش است، 

پس تصمیم گرفتم فرش را او ببافد.
ایــن هنرمنــد در توضیــح رونــد اجرای این ایــده از 

نقــاط  از  کــه  یــاد می کنــد  بســیاری  آدم هــای 
مختلف ایــران او را همراهی کرده انــد: از طریق رویا 
حاتمی، دوست دوران کودکی ام در ایران که اتفاقا 
در شرکت ســهامی فرش کار می کرد با سحر ایلخان 
که طــراح فرش بــود، آشــنا شــدم. بــرای او از ایده ام 
گفتــم و ایــن  کــه می خواهــم فرشــم کامال ایرانــی 
باشــد. بعد از این که کار را انجام دادم، سحر کارم را 
ج  به صورت نقشه قابل بافت درآورد. سپس با تور
ژوله گفت وگو کردم که توصیه های خوبی در مورد 
تولید فــرش ارائه داد و اینکــه چه طور بایــد کار را به 
جریان انــدازم. نویــد صفری کــه در ســنندج تولید 
کننده فرش اســت و علی ئیالن پور کــه کار رنگرزی 
انجــام می دهــد آدم هــای بعــدی ای بودنــد که به 
من یاری رســاندند و روند اجرایــی کار در زادگاهم، 
شهر سنندج انجام شد و حاال قالی به نیمه رسیده 
است و امیدوارم جایی به نمایش درآید که پیامش 
را به خوبی انتقال دهد. گرچه این پروژه مورد توجه 
تلویزیــون ملی ســوئد هــم قــرار گرفــت و در برنامه 
تلویزیونی تاریــخ طراحی این کشــور مورد بررســی 
قرار گرفته اســت. اما داســتان قلمکارهای شــبنم 
فرایی نیز هنوز در حال تحول است. او تالش داشته 
تا ایده های دیگــری را نیز به کار قلمکار ســازی وارد 
کند، از ایــن رو طرح هــای تــازه ای را بــا الهــام از ایده 
غ که در فرهنگ ادبی و بصری ایرانی جایگاه  گل ومر
محکمــی دارد، وارد کار کــرده اســت. داســتان این 
طرح، روایت گلی اســت که شــبیه یک گیاه هرز در 
ابتدای تابســتان در هر جایــی می روید. نقش این 
گیــاه بــا پرنــده ای کــه در آن فصل ســال زیــاد دیده 
می شود ترکیب شده و طرحی امروزی با نگاهی به 
سنت بصری ایرانی آفریده است: این چند طرحی 
که تعدادشان زیاد نیست در نمایشگاه های جمعی 
و موزه هــا نمایــش داده شــده اند و در کتاب هــا و 
نشــریات طراحــی منتشــر شــده اند، همزمــان که 
راهشــان را بــه خانــه مــردم عــادی کوچه وبــازار باز 
کرده  است.  قدرت روایی، روایتگری دوران معاصر 
و انعکاس وقایع روز در آثار شــبنم فرایی، وجهی از 
کارش اســت که به زعم او ســبب شــده مورد توجه 

مردم عادی ســوئد واقع شــود، چنانکــه می گوید: 
وقتی بــار اول برای چــاپ قلمکار آثــارم به اصفهان 
آمدم، متوجه شــدم که ناپدید شــدن زاینده رود و 
کم آبی حتی روی صنعت دستی چیت سازی هم 
تاثیر گذاشته است. از سویی دیگر در سال  ۲۰۱۵ که 
مهاجران بسیاری از سوریه به سوی اروپا در حرکت 
بودند، فکر کردم که وقتی جهان به دلیل تغییرات 
محیط زیســتی با کم آبی و بحران های دیگــر روبرو 
شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این یعنی مهاجرت 
عظیــم به ســمت مناطقــی از جهــان کــه آب و غذا 
دارند. در این شرایط این پرسش به ذهن می آید که 
در چنین شرایطی سرزمین هایی که هنوز وضعیت 
زیستی مناسبی دارند، آدم های بی سرزمین شده 

را راه خواهند داد؟
فرایی با توضیح اینکه در پی پاســخ به این پرسش 
شــروع بــه طراحــی نقش هایــی کــرده کــه روایتگر 
مهاجــرت و افــکار آخــر زمانــی بــوده بیــان می کند: 
قطعا این هــا را بــه روشــنی در کارهایــم نمی شــود 
خواند، اما می شود حس کرد که وقتی یک مهاجر 
که من باشــم برای آیین های اسکاندیناوی سفره 
قلمکار طراحی می کند که آدم ها را دور آن بنشــاند 
تا همه با هم سر یک سفره آنچه را که دارند شریک 

شوند، چه مفهومی در کار است. 
از سویی انتخاب هنرهای سنتی برای ارائه مفهوم، 
آن  چیزی اســت که هدف ایــن هنرمنــد را کامل تر 
که چاپ قلمکار یا بافت فرش به این دلیل  کرده، چرا
که کاری کامال دستی با روند آرام است برای او نشانه 
روی آوردن به تغییر عادت ها شده است، او می گوید: 
کشــوری که من امروز در آن زندگی می کنم به دلیل 
وجود رفاه و ثروت، مصرف گرایی در آن بسیار زیاد و 
برای من بسیار غم انگیز است. گویی آدم ها زنده اند 
که مصرف کنند و آن ها روند را اینگونه حل کرده اند 
که از نیروی کار ارزان در کشــورهای در حال توسعه 
استفاده کنند و در واقع بتوانند هرچه که خواستند 
بخرند و پس از مدتی چیــزی جدید را جایگزین آن 
کنند. در این وضعیت چه بر سر جنگل ها، کویرها، 
گر بشر به  کوه ها و دریاها می آید؟ پس فکر کردم که ا

کندی تولید برگردد، مصرف مهار می شود. به همین 
دلیل بــه روش هــای آرام حتــی در آفرینــش هنری 
خودم روی آوردم. این یک حرکت کنشگرانه است 
و من از آن انتظار تغییر ندارم، اما خب این بستری 
برای گفت وگو در کارگاه ها، مصاحبه ها، سخنرانی ها 

و یا هنگام تدریس است.
به باور این طراح گرافیک، تکنیکی که او برای انجام 
کارها انتخــاب کــرده، بخــش بزرگــی از ارتباطش با 
گــر او نقش هــا را با  مخاطب را شــکل داده اســت و ا
روشی دیگر چاپ کرده بود به هیچ عنوان مفهومش 

کامل نمی شد.
ایــن هنرمنــد درباره این کــه تــا چه انــدازه مــردم و 
هنرمندان ایران یا نقاط دیگر جهان با پروژه او آشنا 
شده اند، می گوید: از طریق شبکه های اجتماعی 
برخــی هنرمندان ایرانــی در جریــان کارهــای مــن 
هســتند. البته که در فضــای مجــازی درک این که 
یک فرد چه طور و برای چه، کاری را انجام می دهد، 
تقریبــا غیرممکن اســت و آنچه ما می بینم بیشــتر 
نتیجه کار است و نه روند کار. به نظرم روند کار من 
بسیار مهم است، تقریبا به اندازه خود نتیجه. البته 
تعــداد زیــادی از هنرمندان ایرانی مهاجــر به غرب 
هنگامی که نیاز به همفکری بــرای ورود به صحنه 
طراحــی و هنر ســوئد پیــدا می کننــد با مــن تماس 
می گیرنــد. در ســوئد کارگاه هــای چــاپ قلمــکار را 
گاهی برگزار می کنم. به نظرم هر بار استقبال خوبی 
می شود. امسال تابستان هنرمندی که عالقه مند 
به کار با پارچه است در یکی از مناطق مرکزی سوئد 
جشــنواره ای چندروزه را ترتیب داده و مــن را برای 
برگزاری کارگاه قلمکار دعوت کرده است. این کارگاه 
بــا همــکاری هنرمنــدی کــه در رنگ هــای گیاهی 
تخصص دارد انجام می شود و هدفش  عالوه بر مرور 
تکنیک ها، طرح پرسش هایی درباره محیط زیست 
و امــکان تغییــر روش های زیســتی در جهــان امروز 

است.
شبنم فرایی در نهایت، نقش طراحی در زنده نگه 
داشتن هنرهای دستی را مهم ارزیابی می کند، اما 

کافی نمی داند.

هنر

هفت خانه مسافر غیر مجاز در شهرستان کاشان 
که اقدام به اجاره خانه اســتیجاری به گردشــگران 
و مهمانان کــرده بودند مهــرو موم شــدند.  معاون 
گردشــگری میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی کاشــان گفت: عالوه بر مهــرو مــوم ۷ خانه 
مســافرغیر مجــاز ۲۸ خــط تلفــن همــراه مالــکان 
خانه های مسافر غیرمجاز در شهرستان کاشان نیز 

مسدود شده است.
حجت اهلل ناصحی پور همچنین از جمع آوری افراد 
کلید به دست درحاشیه مبادی ورودی شهرکه با 
نصب بنربه خودرو و موتورسیکلت اقدام به جذب 

مســافر برای خانه های مســافرمی کردند خبرداد و 
گفت: هریک از این افراد کلیددار که اجاره چندین 
خانه مســافر را در اختیار دارند جمع آوری و از آن ها 
تعهــد گرفتــه می شــود و در صــورت ادامــه بــا آن ها 

برخورد و به مراجع قضایی معرفی می شوند.
اواز صدور ۵۰ پروانه جدید خانه مســافردر شــرایط 
کرونایی در شهرســتان کاشــان خبــرداد و گفت: با 
صدور ایــن تعــداد پروانه جدیــد تعــداد خانه های 
مســافردر کاشــان به ۱۵۰ خانه مســافردارای مجوز 
افزایــش یافت. هــر خانه مســافر به طــور میانگین 

ظرفیت گنحایش ۵ نفر مسافر را دارند.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
گفت: بقاع متبرکه در عرصه صنایع دستی می توانند 
کــه صنایع دســتی ایران  تأثیرگــذار باشــند چرا
گنجینه ای ارزشمند برای کشور محسوب می شود 
و بســیاری از این صنایع بیانگر هویــت دینی ایران 
است.  سید عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی امروز در همایش هیئت 
امنای بقاع متبرکــه که در امامــزاده صالــح فرحزاد 
برگزار شــد، اظهار کــرد: حــوزه گردشــگری و میراث 
کن مقدس  فرهنگی احســاس یگانگی با حوزه اما
و بقاع متبرکــه دارد با این تفاوت که بقــاع متبرکه از 

مکان های بسیار مقدس محسوب می شود.
وی به تأثیرگذاری موقعیت های مکانی اشاره کرد و 
افزود: بقاع متبرکه و امامزادگان مقدس این شرافت 
را دارند کــه روی مردم تأثیر بگذارنــد، بنابراین باید 
از این مکان ها مراقبت و حفاظت شــوند. مدیران 
بقاع متبرکه یک موقعیــت خاص و ویــژه در اختیار 
گــر تیمی از توریســت های  دارنــد. ضرغامی گفت: ا
خارجی به ایران بیایند و از آن ها درخواســت شــود 
یک برنامه گردشگری اعالم کنند نخستین برنامه 
را گردشــگری زیارتــی قــرار می دهنــد. گردشــگری 
زیارتی جزو مزیت های تخصصی گردشگری است 
و چون مردم ایــران به این مهم اعتقاد دارند خیلی 
نیازمند تبلیغ و ترویج نیست. وزیر میراث فرهنگی، 
کید بر اینکه موانع  گردشگری و صنایع دســتی با تأ
گردشگری زیارتی باید برداشته شود و جاذبه های 
تکمیلی تقویت شود، تصریح کرد: امکانات الزم برای 
حضور و اســتفاده مردم از این مکان ها باید برآورده 

شود. وی با بیان این که ظرفیت های زیارتی با سایر 
مزیت هایی که بــه زندگی مردم مربوط می شــود با 
هم گره خورده است، اظهار کرد: بعضی بقاع مانند 
امامزاده داوود یک مکان تفریحی و جذاب است که 

مردم به آن بسیار گرایش دارند. 
تقاضا از مدیران این است که جاذبه های گردشگری 
را در بقــاع متبرکــه افزایــش دهنــد. ضرغامی رفتــار 
نیکوی متولیان بقاع را یکــی از جاذبه های جذب 
زائران دانست و گفت: نوعا وقتی وارد بقاع می شویم 
افــرادی را نمی بینیــم کــه بــا خوش رویــی از زائران 
اســتقبال کنند. و این حالت ســلبی باعث انفعال 
می شــود و مــردم بــه حضــور در بقــاع رغبــت پیــدا 
نمی کنند. وی افــزود: بخشــی از ۱۵۰۰ بقعــه ای که 
ثبت ملی شدند و ارزش تاریخی دارند در مناطق بکر 
و دیدنی قرار دارند و این بیانگر قابلیت و مزیتی است 

که این بقاع دارند و باید از آن بهره برد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
کن مقدس  کید کرد: تقویت گردشگری زیارت و اما تأ
جزو اولویــت وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســت و آن را تقویت خواهیــم کرد. 
ضرغامی خاطرنشــان کرد: بقاع متبرکــه در عرصه 
که  صنایع دســتی می توانند تأثیرگذار باشند؛ چرا
صنایع دســتی ایران یــک گنجینه ارزشــمند برای 
کشور محسوب می شود که بسیاری از این صنایع 
بیانگر اعتقادات و هویت دینی ایران است. بنابراین 
یکی از بازارچه های صنایع دستی باید امامزادگان 
باشــند. بخــش بزرگــی از میــراث فرهنگــی کشــور 

امامزادگان هستند.

نخســتین دوره جشــن موســیقی و تئاتــر حافــظ 
فراخــوان داد. بــه نقــل از نخســتین جشــن تئاتر 
و موســیقی علــی معلــم، پویــا افشــاری مدیر این 
بخــش طــی فراخوانــی شــرایط حضــور در بخش 
موسیقی این جشــن را اعالم کرد. افشــاری اعالم 
کرد بر اساس این فراخوان، آثار موسیقیایی در سه 
بخش موسیقی ایرانی )ســنتی(، موسیقی پاپ و 
استعداد تازه موسیقی ایران مورد بررسی و داوری 
قرار خواهند گرفت و به برگزیدگان تندیس حافظ و 

جوایزی اهدا خواهد شد. 
برگزیــدگان در بخش های بهتریــن ترانه، بهترین 
خواننده ایرانــی، بهترین خواننــده پاپ، بهترین 
تنظیم کننده پاپ، بهترین تنظیم کننده ایرانی 
بهترین قطعه سال، بهترین آهنگساز پاپ، بهترین 
آهنگساز ایرانی انتخاب خواهند شد. متقاضیان 
 شرکت در این جشن می توانند با مراجعه به سایت

 www.hafezawards.com فــرم ثبــت نــام در این 
بخش را دریافت و تکمیل کرده و آثار خود را بارگذاری 

کنند. پیش از این امید معلم فرزنــد زنده نام علی 
معلم، مدیر مجموعه دنیای تصویر و دبیر جشن 
حافــظ اعــالم کــرده بــود در ســال آینــده )۱۴۰۱(، 
نخستین دوره جشن تئاتر و موسیقی علی معلم 

)تندیس حافظ( برگزار می شود. 
در این جشــن قرار اســت در بخش موســیقی، آثار 
سنتی و پاپ منتشر شــده در یک ســال گذشته و 
همچنین در بخش تئاتر، نمایش های روی صحنه 
رفته طی سه سال گذشته بررسی شــود و از میان 
آنها با رأی هیــأت داوران در هــر بخش جوایزی به 

بهترین ها اهدا خواهد شد. 
معلم توضیح داده بود: برگزاری جشن علی معلم 
در راستای خواســته این هنرمند اســت چرا که او 
همواره عالقه مند بود جشنی برای تئاتر و موسیقی 
هم برگزار کند که این اتفاق به زودی خواهد افتاد. 
نخستین دوره جشن تئاتر و موسیقی علی معلم 
)تندیس حافظ( سال آینده با دبیری امید معلم 

برگزار می شود.

شــهردار کاشــان گفت:کتاب نهج البالغه چراغ راه 
و هدایتگر برای برون رفت از مشــکالت و معضالت 
مدیریتی اســت که باید قدر آن را دانســت.  حسن 
بخشنده امنیه در دیدار با جمعی از فعاالن فرهنگی 
کاشان درخصوص اینکه شهرســتان کاشان برای 
دو سال به عنوان پایتخت نهج البالغه ایران معرفی 
شــده اســت، گفت: ایــن یــک فرصــت طالیــی در 
راستای معرفی هر چه بیشتر کتاب نهج البالغه به 
مردم و آموختــن پند ها و حکمت های موجــود در 
ارزشمندترین کتاب ما شــیعیان پس از قرآن کریم 
اســت. کتــاب نهج البالغــه پیشــروترین منبــع در 
مباحث فرهنگی و اجتماعی مدیریتی است که چراغ 
راه و هدایتگر برای برون رفت از مشکالت و معضالت 

مدیریتــی اســت کــه بایــد قــدر آن را دانســت. او بــا 
بیان اینکه نهج البالغه آئینه شفاف و ارزنده ای است 
که روش و نگاه حضرت علی )ع(در آن نهفته است، 
گفت: با همین نگاه و با استفاده از رهنمود های این 
 کتــاب می تــوان مشــکالت را حــل کــرد.  کتــاب 
نهج البالغه آئین نامه انقالب اسالمی و بازگشت به آن 
سبب استحکام پایه های نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران است. به گفته او ما مدیران و مسئولین 
باید با اســتخراج مفاهیم و نکات ارزنده این کتاب 
و آموزه های موجــود در آن باید روشــی کاربــردی را 
برای حل معضالت و مشکالت اجتماعی در جامعه 
ارائه و عملیاتی کنیم. بخشــنده امینه با اشــاره به 
فعالیت های انجام شده توسط این نهاد اجتماعی 
و خدماتــی در کاشــان پایتخــت نهج البالغه ایران 
گفت: ۲۰ رویداد مختلف فرهنگی و هنری و ادبی در 
سطح شهر توسط شهرداری کاشان برگزار شده و یا 
در حال برگزاری است. شهردار کاشان برگزاری رویداد 
حکمتانه که مربوط به تولیدات فرهنگی و هنری در 
زمینه نهج البالغه اســت را از جمله این فعالیت ها 
دانســت و گفت: رونمایی از مســتند سید ابوالرضا 
حسینی راوندی، نمایش نامه »شب بود و من بودم 
و شرح آفتاب« و نماهنگ »همای رحمت« و تهیه و 
توزیع بسته های حکمتانه برای مدیران و مسئوالن 
شهری از جمله اقدامات و فعالیت هایی است که در 

قالب این رویداد انجام شد.

مهرو موم هفت خانه مسافر غیر مجاز در شهرستان کاشان 

گردشگری زیارت  تقویت 
اولویت وزارت میراث فرهنگی است

فراخوان جشن موسیقی حافظ منتشر شد

شهردارکاشان:

نهج البالغه پیشروترین منبع 
در مباحث فرهنگی و اجتماعی مدیریتی است 

خبر

کــران آنالین فیلم ســینمایی »شــهربانو«  ا
در دو پلتفرم »وی او دی« آغاز می شود.

فیلم سینمایی شهربانو به کارگردانی مریم 
بحرالعلومی، نویسندگی پژمان تیمورتاش 
و تهیه کنندگــی پــگاه احمــدی در برنامــه 
کران نــوروزی پلتفرم هــای فیلیمو و نماوا  ا

به صورت آنالین به نمایش درمی آید.
شهربانو که در سال جاری منتخب بخش 
مسابقه بین الملل جشنواره جهانی فیلم 
فجر بود و مورد توجه بســیاری از منتقدان 
ســینما قــرار گرفــت، پــس از چنــد حضــور 
رقابتی در جشــنواره های معتبــر خارجی، 
به تازگی جایزه اول بخش فیلم ســازان زن 
کا را نیز  بیستمین جشــنواره بین المللی دا

از آن خود کرده است.
جعفــری،  بهنــاز  صدرعرفایــی،  فرشــته 
گالره عباســی، ســامان صفــاری، محمــد 
ولی زادگان، علی کیان ارثی، ترنم کاظمی و 
بهرنــگ علــوی، یوســف تیمــوری و مه لقــا 

باقری نقش آفرینان این فیلم هستند.
داســتان  خالصــه  بحرالعلومــی  در 
شــهربانو  نوشــته اســت: »یکــی از بدتریــن 
اشــتباه  یــه  وســط  کــه  مجازات ها اینــه 
ناخواسته یا خواسته ای اشــتباه، خودت 
رو حبس کنی تا ابد؛ جوری که انگار، نه راه 
پس داری نه راه پیش. نه جــای موندن و 

نه جون رفتن«
فیلــم ســینمایی شــهربانو داســتان زنــی 
به نــام شــهربانو اســت کــه با داشــتن ســه 
فرزنــد بــه جــرم انتقــال مــواد مخــدر بــه 
حبس ابــد محکــوم شــده اســت. او بعد از 
۱۱ ســال زنــدان، بــرای شــرکت در عروســی 
پســرش چنــد روز از زنــدان آزاد می شــود. 
با این حال، این آزادی موقت، او را با جنبه 
دیگری از زندگی خود و خانواده اش قبل از 

بازگشت به زندان روبه رو می کند.
کارگــردان فیلم ســینمایی شــهربانو، مریم 
تیمورتــاش  پژمــان  بحرالعلومی اســت، 
نویســنده و پــگاه احمــدی تهیه کننــده 
آن اســت. همچنیــن مدیــر فیلمبــرداری 
مســعود امینی تیرانــی، مدیــر صدابرداری 
علــی کیان ارثــی، طراحــی و ترکیــب صــدا 
صحنــه  طــراح  موســوی نژاد،  محمــود 
بابــک کریمی طــاری، طراح لبــاس فرحناز 
نادری، طــراح گریم امیــد گلــزاده، تدوین 
سینا گنجوی، آهنگســاز امیریل ارجمند، 
برنامه ریــز حبیــب قلــی زاده، دســتیار اول 
دوم  دســتیار  مافــی،  مجیــد  کارگــردان 
کارگــردان افشــین اصالنی، منشــی صحنه 
فرشــته حجــازی، عــکاس پویــان بحــق، 
تصویربــردار پشــت صحنــه علــی یعقوبی، 
مدیــر تــدارکات حســین میرزامحمــدی، 
مدیرتولید روح اله مهاجری، طراح پوستر 
کــران آییــن حقیقــت، مشــاور رســانه ای  ا
ح نیــز مریم  مریــم قربانی نیــا و مجــری طــر

بحرالعلومی است.

کتاب »مثــل مادری« بــه قلم راضیه نــوروزی با 
رویکرد همدالنه با شرایط پیچیده  »مادراولی ها« 
در جســت وجوی راهی برای تطبیق با ســبک 

زندگی مادری برای مادران امروزی است.
به دنبال داغ شــدن مســئله مادری در فضای 
اجتماعی-فرهنگــی کشــور، چــاپ و انتشــار 
کتاب هایی با موضوع »مادری کردن« هم رونق 
گرفته است. کتاب »مثل مادری: روایت هایی 
از دغدغه هــا و رابطــه یــک مــادر امــروزی بــا 
فرزندش« به قلم راضیه نــوروزی یکی از همین 

کتاب هاست.
این کتــاب در ۲۰ فصل کوتــاه به نحــوه برخورد 
و تعامل مــادران امــروزی بــا ویژگی هایی نظیر 
اشــتغال، ادامــه تحصیــل، ادامــه تفریحــات و 
ســرگرمی های پیش از مادری و ســایر مســائل 
مبتال به این طیف می پردازد و تالش می کند با با 
مسئله فرزندآوری، از زاویه »مادر کافی« به جای 

»مادر کامل« روبه رو شود.
قلم روان و کوتاه نویس کتاب خصوصا مطالعه 
آن را برای مادرانی آسان می کند که فرصتی برای 
مطالعه کتاب هــای مبســوط روان شــناختی 
درباره مــادری را ندارنــد و جای خالی چیــزی از 
جنس همدلی و درد دل از مادران مشابه خود 

را حس می کنند.
این کتاب با توجه به تجربه شخصی نویسنده 
برای »مادراولی ها« مناسب است که در گیرودار 
پیدا کــردن راهی برای عبــور از دوران اســتقالل 
بدون فرزند به دوران استقالل همراه با فرزند و 

تطبیق با زندگی جدید هستند.
کتــاب »مثل مــادری« بــه قلــم راضیه نــوروزی 
توسط نشــر ثانی در ۱۲۳ صفحه و به قیمت ۴۰ 

هزار تومان منتشر شده است.

کران آنالین »شهربانو« به ا
 نوروز رسید

»مثل مادری«، انتقال تجربه
 و همدلی با مادراولی ها

گهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو آ
ساختمانهایفاقدسندرسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۱۳۹۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۱۲۸۳، ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن بیات فریدنی فرزند 
رحیم بشماره شناسنامه ۵۴۹۰۰۳۲۰۰۶ صادره تیران در یک واحد دامداری به مساحت ۲۰۰۵ مترمربع 
واقع در روستای مبارکه ۲۴ اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای نوروزعلی بیات 
گهی می شود  فریدنی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  انتشار اولین آ
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - سیدمحمدحسن مصطفوی رییس ثبت اسناد و 

ک تیران - ۱۲۷۷۱۴۷ / م الف امال

گهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو آ
ساختمانهایفاقدسندرسمی

خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیات چهار خانم فاطمه دهقانی حبیب آبادی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۱۹۲ مور
به شناسنامه شماره ۱۲ کدملی ۱۱۱۱۵۴۷۴۶۷ صادره فالورجان فرزند حسین بصورت ششدانگ یک باب 
ک شماره ۱۳۸۸۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد  خانه به مساحت ۶۴/۰۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۴۳۷۶۶ مورخ ۶۰/۳/۳۱ دفتر  و امال
۳۶ اصفهان و موردثبت صفحه ۲۰۵ دفتر ۱۶ اداره جنوب تایید گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۸۹۶ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیات دو آقای اصغر بقولی زاده به شناسنامه شماره ۳۱۵ کدملی ۱۲۸۴۴۴۸۵۶۸ صادره 
ک  اصفهان فرزند محمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب به مساحت ۹۵/۵۱ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی  شماره ۱۵۱۵۱ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
و مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۷۲۵۰۴، ۶۸/۹/۱۶ دفتر ۳۶ اصفهان موردثبت صفحه ۱۰۴ و 
خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیات دو خانم ناهید  ک گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۸۹۷ مور ۱۰۷ دفتر ۷۱۹ امال
کبر نسبت به سه دانگ مشاع  زمانی به شناسنامه شماره ۹۸۵ کدملی ۱۲۸۵۶۵۰۲۹۸ صادره اصفهان فرزند ا
ک شماره ۱۵۱۵۱ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره  از ششدانگ یکباب به مساحت ۹۵/۵۱ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۷۲۵۰۴، ۶۸/۹/۱۶  ثبت اسناد و امال
ک گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  دفتر ۳۶ اصفهان موردثبت صفحه ۱۰۴ و ۱۰۷ دفتر ۷۱۹ امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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 
ک شمال  انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۷۷۴۴۲ / م الف

گهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو آ
ساختمانهایفاقدسندرسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۴۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ هیات دو آقای علیرضا آقایاری به شناسنامه شماره ۸ 
کدملی ۱۱۵۹۸۴۱۸۱۰ صادره فریدن فرزند خیرعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۹۰/۱۰ مترمربع 
ک شمال اصفهان طبق  ک شماره ۴۵ فرعی از ۱۵۱۷۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال پال
مبایعه نامه عادی از مالک میرزامسعودخان شیروانی موضوع اظهارنامه ثبتی بوده که مع الواسطه ازطرف 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  سعید شیروانی احد از ورثه فضل اله به متقاضی وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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 
ک شمال  انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۷۸۶۷۸ / م الف

گهیماده۳قانونوماده1۳آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای آ
فاقدسندرسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۴۰۰۳۷۲۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، برابر رای شماره ۳۶۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت آقای محمد دری برنجگانی 
به شناسنامه شماره ۷۱ کدملی ۶۲۰۹۶۸۱۴۶۸ صادره فرزند علی کرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ک شماره ۶۸ فرعی از ۴۴۸۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ حوزه ثبت ملک  ۱۱۱/۳۳ مترمربع مفروزی از پال
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازطرف خانم محترم سخنی دستجردی فرزند حاجی 
گهی  آقا )مالک رسمی( خریداری شده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت  تاریخ انتشار اولین آ
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
ک جنوب  اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - مهدی شبان رییس ثبت اسناد و امال

اصفهان - ۱۲۷۸۳۷۶ / م الف

آگهی

سینما

کتاب



سالپنجم-شماره1۳۶۶
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۳مارس2۰22 ورزش6
بازیکن تیم فوتبال زنان ایران و سپاهان :

دوست دارم فصل بعد در اروپا لژیونر شوم
گــر در ایــن بــازی  »می دانســتم ا
گل   ۱۰۰ بــه  بزنــم  گل  چهــار 
باشــگاهی می رســم کــه در بازی 
کنون  پنج گل زدم و ۱۰۱ گله شد. به عنوان فوروارد تا
وظیفه خودم را که گلزنی است انجام دادم. انتظارم 
از خودم بیشتر است و می خواهم هر موقعیت گلی 
را که با تالش بچه های تیم به وجود می آید، به ثمر 

برسانم«.
هاجــر دباغــی بازیکــن تیــم فوتبــال زنان ایــران و 
سپاهان در آخرین دیدار باشگاهی تیمش توانست 
به رکورد ۱۰۱ گل باشگاهی دست پیدا کند. دباغی در 
دیدار تیم سپاهان مقابل کیان نیشابور با زدن پنج 
گل، تعداد گل های باشگاهی خود را سه رقمی کرد. 
او که حــاال امید زیادی بــرای حضــور در لیگ های 
اروپایی دارد با روحیه مضاعف تری در رقابت های 
باشــگاهی حاضر می شــود. در همیــن خصوص با 

وی به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:
نظرتاندرخصوصعملکردتیمفوتبال
زنانسپاهاندرنیمفصلاوللیگامسال

چیست؟
بازی آخر ما در نیم فصل مقابل کیان نیشــابور بود 
که با پیروزی پشــت ســر گذاشــتیم. به طــور کلی از 
نظر فنی، فوتبال خوبی ارائه دادیم اما نتیجه گیری 
بازی هــای  در  نشــد.  می خواهیــم  آن طورکــه 
حســاس فوتبال خوبی از خــود نمایــش دادیم اما 
در نتیجه گیــری ضعیــف بودیــم. در بــازی مقابــل 
ذوب آهن چهار نفــر از بازیکنان اصلی تیم مصدوم 
بودند که بــر نتیجه نگرفتــن تأثیر گذاشــت. با این 
وجود در همان بازی نیز از نظر فوتبالی تیم برتر زمین 
بودیم؛ حتی در مقابل تیم سیرجان و بم فنی تر بازی 

کردیم اما سه امتیاز برای ما کسب نشد.
وضعیتتیمرانیمفصلبعدیچهطور

پیشبینیمیکنید؟
تقریبا ۷۰ درصد تیم حفظ شده و چند سال است 
که با هم بازی می کنیم؛ به همین دلیل سال به سال 
وضعیت تیم بهتر می شود. امیدوارم که امتیازات از 

دست رفته را در نیم فصل دوم جبران کنیم.
نظرتاندربارهوضعیتداوریوقضاوت

لیگزنانچیست؟
در بازی های نیم فصل اول، لیــگ داوری بر نتایج 
تأثیرگذار بــود و واقعــا باید فکری به حــال وضعیت 

داوری کرد. 
در بــازی مقابل ســیرجان، داوری کامــال در نتیجه 
تأثیرگــذار بود و پنالتــی صددرصدی مــا را نگرفت و 
بالفاصله تیــم مــا گل خــورد. همین طــور در دیدار 
مقابــل ذوب آهــن نیــز گل صحیــح مــن را آفســاید 
اعالم کردنــد و فیلم آن هم پخــش شــد. از داورانی 
که در سطح بین المللی هستند انتظار می رود این 
اشــتباهات را نکننــد. نمی گویم ایــن اشــتباهات 
عمــدی و بــا قصــد اســت، تیــم مــا اســم این گونــه 
قضاوت هــا را اشــتباه داوری می گــذارد. امیــدوارم 
همین طور که بازیکنان لیگ تالش می کنند بهترین 

بازی را داشــته باشــند و روز به روز بهتر شوند و این 
اتفاق برای داوران نیز رخ دهد.

ازعملکردخودتابهاینجایفصلراضی
هستید؟

انتظار بیش از این را از خودم دارم. با اینکه توانستم 
به ۱۰۱ گل باشگاهی برسم اما انتظارم از خودم خیلی 
بیشــتر بــود. امیــدوارم در ادامه فصــل موقعیتی را 

خراب نکنم و بیشتر و بهتر گل بزنم.
هدفتانتاپایانفصلرقابتهاچیست؟

هدف اصلی ام قهرمانی با تیم محبوبم سپاهان و 
لژیونر شدنم در یک لیگ خوب اروپایی است. قطعا 
ســال دیگر در لیگ ایران حضور نخواهم داشــت و 

لژیونر خواهم بود.
دوستداریددرچهتیمیبازیکنیدوازچه

لیگهاییپیشنهاددارید؟
از بچگی طرفدار بارسا بودم و دوست دارم برای این 
تیــم بــازی کنــم. بایــد پله پلــه شــروع کــرد و قطعــا 
گر  نمی شود خیلی سریع به این خواســته رسید. ا
راه های پیش رویم بسته نباشد، سال آینده لژیونر 
خواهم بود اما بگذارید تیم ها و پیشنهادات لیگ ها 
ســورپرایز باشــد. در یابــان لیــگ بــه پیشــنهادات 
رســیدگی می کنــم و درحال حاضــر تمرکــزم روی 
لیــگ و ســپاهان اســت. پیشــنهادهای زیــادی از 
کشورهای اطراف داشتم اما به نظر من لژیونر شدن 
به هر قیمتی درست نیست. منتظرم اتفاقی خوبی 
خ بدهــد؛ می توان به ســادگی بــه لیگ ترکیــه و یا  ر
ارمنستان رفت. کشور و لیگ باید در حدی باشد و 
مرا مجاب کند تا از باشگاه بزرگ سپاهان جدا شوم.

ازرسیدنبهرکورد1۰1گلباشگاهیچه
حسیدارید؛قبلازبازیفکرمیکردیدبهاین

رکوردبرسید؟
گر در این بازی چهار گل بزنم به ۱۰۰ گل  می دانستم ا
باشگاهی می رسم که در بازی پنج گل زدم و ۱۰۱ گل 
شــدم. بچه های تیم خیلی به من کمک کردند تا 
به این رکورد برســم. درست اســت رکورد به نام من 

ثبت شد اما فوتبال یک ورزش تیمی است. من به 
کنون وظیفه خودم را انجام دادم؛  عنوان فوروارد تا
وظیفه من گلزنی است، من هم گل زدم و وظیفه و 
کار اضافه ای نکردم. انتظارم از خودم بیشتر است و 
می خواهم هر موقعیت گلی را که با تالش بچه های 
تیم درست می شود، به ثمر برسانم و زمانی که توپ 

به من می رسد وارد دروازه شود.
روندرشدفوتبالزنانایرانراچهطور

میبینید؟
ســال به ســال وضعیت بهتر می شــود و پیشــرفت 
می کنــد، امــا متأســفانه امســال بــا یــک ســری 
محدودیت هــا مواجــه شــدیم. هر ســال یکســری 
پیشــرفت انجام می شــود اما بالفاصله با یکســری 
محــدود  پیشــرفت ها  محدودیت ها، ایــن 
می شــود. اینکه تیم های بادرود و پیکان در لیگ، 
یک تیــم تشــکیل داده انــد و تیم فــوالد اعــالم کرد 
می خواهــد در بخش زنــان تیم داری کنــد، خیلی 
خوب اســت. تیم هایی که در فوتبال مردان فعال 
هستند به تیم داری در زنان نیز روی آورده اند؛ این 
موضوع بسیار کمک کننده است و باعث جلو رفتن 
و حرفه ای شــدن فوتبال زنان ایران می شود. نگاه 
ویژه رســانه ها به فوتبال زنان، باعث بهتر و بیشــتر 
دیده شــدن اتفاقــات و خبرهــا می شــود و موجب 
شــده اســت تا بازی های ملی ما بیشــتر به چشــم 
بیاید و بازیکنان و تیم ها لیگ بیشتر شناخته شوند.

خاطرهانگیزوشیرینترینگلیکهبهثمر
رساندهایدکدامگلبودهاست؟

اولین گل در سطح لیگ برتر در تیم آینده سازان بود 
که همان گل، گل قهرمانی تیم شد. در شیراز بازی 
داشتیم و دروازه حریف قفل شده بود و توپ هایمان 
وارد دروازه نمی شــد. من اولین گل را زدم و همین 
گل باعــث شــد اســترس تیــم کــم شــود و گل های 
بیشتری بزنیم. این گل برای من همیشه شیرینی 
خاصی دارد؛ زیرا صدای پدرم در فیلم است که مرا 
تشویق می کند. گل هایی نیز که با پیراهن سپاهان 

زده ام، به خصوص گل های حســاس یــا گل های 
فانتزی که بــه ثمر رســانده ام برایم بســیار بــاارزش 

هستند.
وضعیتتیمملیفوتبالزنانایرانچهطور

است؟اینروزهابازیکنانملیپوشدرگیر
مسابقاتباشگاهیهستند

وضعیــت تیــم ملی خــوب اســت. فکــر می کنــم در 
بازی های آسیایی عملکرد قابل قبولی از خودمان 
گر کسی مقداری با فوتبال و شرایط  نشان دادیم. ا
آن آشنا باشد متوجه می شود انتظار بیش از این از 
تیم نمی شد داشــت. بعد از عید نوروز اردوهای ما 
مجدد شروع می شود. امیدوارم روزبه روز بهتر شویم 

و جایگاه ما را در رنکینگ ارتقا دهیم.
درخصوصتیمآقایانسپاهانهمصحبت

کنید.آیندهتیمفوتبالمردانراباتوجهبه
حواشیپیشآمدهوجداشدنمحرمنویدکیا،

چهطورمیبینید؟
به نظر من در این مدت هواداران به تیم ســپاهان 
کم لطفی کردنــد و باید بــه تیم کادر فنــی برای یک 
دســت کــردن تیــم و اســتفاده از مهره هــا، زمــان 
کتیک مربــی و کادر فنــی در تیم القا  می دادنــد تا تا
شود. درست است انتظار هواداران برد است، ولی 
بازی هــا را می بینند و بایــد متوجه باشــند که تیم 
کتیک های فنی را پیاده می کند،  وقتی به خوبی تا
کتیــک و روش فنی  نتیجه تمرین خوب تیمی و تا
مربی اســت. به هــر حــال محــرم نویدکیا اســطوره 

باشگاه است و باید به وی بیشتر زمان می دادند.
واماحرفپایانی

خیلی خوشــحال هستم که توانســتم اسم خودم 
را در باشگاه محبوبم ســپاهان ماندگار و با پیراهن 

سپاهان تاریخ سازی کنم. 
امیدوارم رکورد خودم را ارتقا دهم. با توجه به اینکه 
در فوتبال مردان نیز کســی نبوده اســت که به این 
رکورد برسد خوشحالم که این رکورد را من در فوتبال 

سپاهان ثبت کردم.

خبر

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: تفاوت تیم 
ما و تیم مس که به مقام قهرمانی رسید در تعداد 
بازیکــن ملــی پــوش بــود، ذوب آهــن از جوانــان 
بیشتری استفاده کرد و ملی پوشان مس باعث 
قهرمانی ایــن تیم شــدند. نایــب قهرمانــی را هم 
مانند قهرمانی می دانیم زیرا بازیکنانمان برای آن 

زحمات زیادی کشیدند.
علــی احســانی در خصــوص نائــب قهرمانی تیم 
والیبال نشسته ذوب آهن، اظهار کرد: تیم والیبال 
نشسته ذوب آهن در حد قهرمان رقابت ها ظاهر 
شد و چند بازی خوب و جنگنده انجام داد، تفاوت 
ذوب آهن و مس شهر بابک که به مقام قهرمانی 
رسید در تعداد بازیکن ملی پوش بود، ذوب آهن از 
جوانان بیشتری استفاده کرد و ملی پوشان مس 
باعث قهرمانی این تیم شدند. نائب قهرمانی را هم 
مانند قهرمانی می دانیم زیرا بازیکنانمان برای آن 

هم زحمات زیادی کشیدند.
وی با بیان اینکه سطح مسابقات مناسب بود، 
تصریح کرد: تعداد تیم ها کم بود، اما سطح خوبی 
داشــت. باشــگاه ذوب آهــن در راســتای ورزش 
حرفه ای، قهرمانی و مسئولیت اجتماعی چندین 
سال است که در والیبال نشسته سرمایه گذاری 
انجام داده و در این رشته افتخارات زیادی از جمله 

قهرمانی جهان کسب کرده است.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در خصوص تقویت 
تیم برای قهرمانی، خاطر نشــان کرد: رسالت ما 
گر نقاط ضعفی در تیم داریم  قهرمانی است، قطعا ا
باید برطرف شود، نیاز به بازیکن است جذب شود 

تا برای سال آینده قهرمان شویم.
احسانی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا در 
دیگر رشته های جانبازان و معلولین هم تیم داری 
می کنید یا خیر، گفت: باشگاه و کارخانه ذوب آهن 
همیشه در بحث مسئولیت های اجتماعی خوب 
گر رشته ای  ظاهر شده و خوب عمل کرده است، ا
در ورزش جانبازان و معلولین باشد که اصفهان 
پتانسیل قهرمانی در آن رشته را داشته باشد قطعا 

سرمایه گذاری خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال گیتی پسند گفت: کالردشت تیم 
خوبی است که جوانمردانه بازی کرد، اما مستحق 
پیروزی بودیم و در یک بازی خوب پیروز و قهرمان 

لیگ شدیم. محمد کشاورز پس از پیروزی مقابل 
کالردشت و قهرمانی در لیگ برتر فوتسال، اظهار کرد: 
خیلی خوشحال هستیم دو هفته زود تر از پایان لیگ 
قهرمان شدیم، از همه بازیکنان، کادر فنی، عوامل 
باشگاه و افرادی که کنار ما بودند تشکر می کنم. این 
پیروزی را هم تقدیم می کنم به مردم خوب اصفهان 

پشت ما بودند.
وی در خصوص بازی با کالردشت، تصریح کرد: بازی 
برای ما سخت شده بود، کالردشت تیم خوبی است 
که جوانمردانه بازی کرد، اما مستحق پیروزی بودیم 

و در یک بازی خوب پیروز و قهرمان لیگ شدیم.

دختر تنیــس باز ایــران در رنکینگ جوانــان جهان 
هفت پله صعود کرد و جایگاه خود را بهبود بخشید. 
به گزارش ایسنا، مشکات الزهرا صفی دختر تنیس 
باز ایران که پیش از این با قرار گرفتن در رنکینگ ۷۴  
جوانان جهان تاریخ سازی کرده بود، دوباره توانست 

جایگاه خوبی در رنکینگ جهانی به دست آورد.
او مدتی پیش از رنکینگ ۷۴ بــه  ۸۰ جوانان جهان 
سقوط کرده بود که در رنکینگ اعالم شده در اول ماه 
مارس )۱۰ اسفند( هفت پله صعود داشت و به رده ۷۳ 
آمد. او در این مدت در مسابقات سطح یک جوانان 
جهان شرکت کرده بود که حضور در این مسابقات 

توانست به بهبود جایگاه او در رنکینگ جهانی کمک 
کند.  برای اولین بار است که بازیکنی از ایران به رده ۷۳ 

جوانان جهان می رسد.

کرم )ص(، زمین  به مناسبت مبعث حضرت رسول ا
فوتبــال چمن مصنوعی باشــگاه مقاومت بســیج 

استان اصفهان به بهره برداری رسید.
رئیــس بســیج ورزشــکاران و مدیرعامــل باشــگاه 
مقاومــت اســتان اصفهــان گفــت: برای ایجاد این 
مجموعه با ۸ هــزار متر مربع مســاحت بیــش از ۸۰ 

میلیارد ریال در مدت شش ماه هزینه شد
سرهنگ وحید رجبی افزود: این زمین پیش از این 
چمن طبیعی بــود، ولی باتوجــه به کمبــود آب در 
اســتان چمن بــه اســتان های پــر آب انتقــال پیدا 
کنــون با چمــن جدیــد مصنوعــی بهره  کرد و هــم ا

برداری شد.
وی، بسیج و سپاه را همواره در حوزه ورزش از نقش 
بسزایی برخوردار دانست و گفت: با همت بسیج و 
سپاه حدود ۴ هزار مجموعه ورزشی بزرگ در کشور 
به بهره برداری رسیده است که بیش از ۲۰۰ مجموعه 
کنون در اختیار  آن در استان اصفهان بوده که هم ا

نوجوانان و جوانان و دیگر اقشار مردم است.

مدیرعامل باشگاه مقاومت استان اصفهان گفت: 
در کنار بهــره بــرداری از این زمیــن چمن مصنوعی 
بیــش از ۲ هــزار بســته تجهیــزات ورزشــی هــم بــه 

پایگاه های بسیج سراسر استان ارسال شد.
ســرهنگ وحید رجبی افزود: با تفاهــم نامه ای که 
سال گذشــته با فدراســیون ورزش های روستایی 
و بازی هــای بومــی و محلــی بــه امضــا رســید قــرار 
بر این شــد که پایگاه های بســیج و محله های کم 
کن ورزشی تجهیز  برخوردار حاشیه شــهر ها را با اما
و بــه بازی هــای بومــی و ســنتی تبدیل کنیــم تا به 
اشاعه فرهنگ ملی و ایرانی ورزش های ملی کمک 

بیشتری کرده باشیم.
وی گفت: بنابراین تالش شد تا در این بسته های 
ورزشی بیشتر از تجهیزات ورزش های بومی و محلی 

استفاده شود.
مدیرعامل باشگاه مقاومت استان اصفهان افزود: 
کن ورزشی بسیج و مناطق کم برخوردار  تجهیز اما
ادامــه خواهد داشــت و در حــوزه زیرســاخت های 
ورزشــی هــم در آینــده نزدیــک مرحلــه دوم چمن 
مصنوعی این مجموعه به همراه زمین ساحلی آن 

هم آماده و بهره برداری خواهد رسید.
در آیین افتتاح این مجموعه سردار فدا فرمانده سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان، سرهنگ خداقلی پور 
رئیس ورزش بسیج کشور و امیری خراسانی رئیس 
فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های بومی و 

محلی هم حضور داشتند.

وزیر  بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، در پی 
به کمــا رفتــن آرزو حضرتــی، ســتاره جــوان فوتبال 
زنان ایــران، ضمــن ابــراز همــدری و آرزوی شــفای 
عاجل برای وی، برای ارائه هرگونه خدمات درمانی 
دستور داد. آرزو حضرتی، بازیکن تیم ملی جوانان 
کنون در  و نوجوانان ایران که دچار سانحه شده و ا
حالت کما به ســر می برد، از ناحیه جمجمه و فک 

دچار شکستگی شده است.
بنابــر اعــالم روابــط عمومــی وزارت بهداشــت، این 
ورزشکار، دچار ضربه مغزی نشده و پزشکان در مورد 

بهبودی او ابراز امیدواری کرده اند.

در پی این سانحه، وزیر  بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، درخصوص ارائه هرگونه خدمات درمانی 

اعالم آمادگی کرده  و دستور صادر کرد.

تیم والیبال نشسته ذوب آهن در حد قهرمان ظاهر شد

خبر

کشاورز: دو هفته زود تر از پایان لیگ قهرمان شدیم

دختر تنیس باز ایران به یک رنکینگ تاریخی دیگر رسید 

بهره برداری از زمین چمن مصنوعی باشگاه مقاومت اصفهان

دستور ویژه وزیر بهداشت 
در پی به کما رفتن بازیکن فوتبال زنان ایران

خبر

تیــم والیبــال گیتی پســند بــا برتــری در مقابل 
اسپورت هوشــیار تبریز به مرحلــه نیمه نهایی 

لیگ دسته اول رسید.
گیتی پســند و  در ســومین دیــدار تیم هــای 
اسپورت هوشــیار تبریــز در چارچــوب مرحلــه 
نیمه نهایی لیگ دسته اول والیبال باشگاه های 
کشور تیم گیتی پســند با دومین پیروزی از سه 
بازی ایــن مرحله راهــی دور بعد شــد و در جمع 

چهار تیم پایانی قرار گرفت .
در دو مصــاف قبلــی بــه ترتیب گیتی پســند در 
اصفهان و اسپورت هوشیار در تبریز هر کدام به 

یک پیروزی رسیده بودند.
در این تقابل حساس و مهم که در چهار دست 
انجام شد گیتی پسند در نهایت با نتیجه سه بر 
یک پیروز شد و دو قدم دیگر تا لیگ برتری شدن 

فاصله دارد.
بنــا بــر برنامــه تعیین شــده ســازمان لیگ، در 
مرحلــه نیمه نهایی، گیتی پســند اصفهــان با 
گل گهر سیرجان و تیم ستاره طبرستان نوشهر 

با ایرانشید چالوس دیدار خواهند کرد.
با صعود چهار تیم بــه نیمه نهایی، این مرحله 
به صورت متمرکز از تاریخ چهاردهم اسفندماه در 
شهر تهران ادامه پیدا می کند و روند صعود تیم ها 

به مانند مرحله یک چهارم نهایی خواهد بود.
دیــدار رده بنــدی و فینال ایــن رقابت هــا نیــز 

به صورت تک بازی برگزار خواهد شد.

دارنده ۶ طالی جهان و المپیک مبارزه مقابل 
علی سوادکوهی در نیمه نهایی جام یاشاردوغو 

را سخت و دیوانه کننده دانست.
جردن باروز چهره شاخص کشتی جهان از آمریکا 
و دارنده ۵ طالی جهــان و یک طالی المپیک 
در جریان رقابت نیمه نهایــی وزن ۷۹ کیلوگرم 
کشتی آزاد جام یاشــاردوغو در استانبول ترکیه، 
مقابل علی سوادکوهی دارنده مدال برنز زیر ۲۳ 
سال جهان به سختی و با نتیجه ۲ بر یک، بدون 
رد و بدل شــدن فن و با اخطار به برتری رسید و 

راهی فینال شد.
باروز پس از این مبارزه، گفت: نیمه نهایی دیوانه 
کننده ای بود! من قبال هرگز با او کشتی نگرفته 
بودم.او کشتی گیر سرسختی است و مطمئنم 
در آینده دوباره او را خواهم دید. او واقعا به خوبی 

توانست سرعت من را کم کند.
وی در پایــان گفــت: بایــد راهی بــرای مبــارزه با 
کشــتی گیرانی که می خواهند کار را به ۳۰ ثانیه 
پوئن اخطار بکشانند پیدا کنم، راهی که بتوانم 
حمله ور شــوم و امتیــاز بگیــرم. امــکان دو خم 
گرفتن و حمله مستقیم وجود نداشت و در این 

مواقع باید به دنبال گرفتن مچ پا بود.

فدراســیون جهانــی والیبال اعــالم کرد که 
تیم هــای ملــی والیبــال روســیه و بالروس 
در هیــچ رویــداد بیــن المللــی نمی تواننــد 

شرکت کنند.
بــه  بــه حملــه نظامی روســیه  بــا توجــه 
اوکرایــن، فدراســیون جهانــی والیبــال در 
خصــوص آخرین تصمیــات خود نوشــت: 
FIVB روســیه و بــالروس را واجــد شــرایط 
بــرای مســابقات بیــن المللــی و قــاره ای 
نمی داند. ایــن تصمیــم تــا اطــالع ثانــوی 
الزم االجرا خواهد بود. پــس از تصمیمات 
اولیــه اتخــاذ شــده توســط FIVB بــرای 
حــذف میزبانی هــای رســمی از روســیه، 
هیــات رئیســه FIVB تایید کــرده که تمام 
تیم های ملی روسیه و بالروس، باشگاه ها، 
مســئوالن و ورزشــکاران والیبــال ســاحلی 
و... واجد شرایط شرکت در تمام مسابقات 

بین المللی و قاره ای نیستند.
FIVB بــه شــدت نگــران جنــگ جــاری در 
ک آن بــر زندگــی  اوکرایــن و تأثیــر وحشــتنا
بســیاری از افــراد اســت و در همبســتگی 
کامل بــا جامعــه والیبــال و مــردم اوکراین، 
صمیمانه امیدوار اســت که بتوان یک راه 

حل مسالمت آمیز فوری پیدا کرد.
پیــش از ایــن فدراســیون جهانــی والیبــال  
اعالم کــرده بــود کــه روســیه دیگــر میزبان 
رقابت های لیگ ملت های ۲۰۲۲ نخواهد 
بود. همچنین فدراسیون جهانی والیبال 
کــه میزبانــی  کــرد  بــه طــور رســمی اعالم 
رقابت هــای والیبــال قهرمانــی جهــان از 

روسیه گرفته شد.

گیتی پسند 
به نیمه نهایی رفت

جردن باروز پس از مبارزه 
با سوادکوهی: دیوانه کننده

 بود!

 محرومیت تیم های 
 ملی والیبال روسیه و بالروس 

 از رقابت های بین المللی
 والیبال

سرمربی تیم والیبال سپاهان گفت:از خودمان توقع 
قهرمانی داریم امیدوارم بازی های خوبی به نمایش 
بگذاریم، به نیمه نهایی صعود کنیم و شایستگی های 

خود را در والیبال نشان دهیم.
تیم والیبال سپاهان در مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال سوم و پنجم اسفند 
ماه مقابل پاس گرگان به میدان رفت که در هر دو بازی با نتیجه سه بر صفر 
تیم مقابل را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم 
والیبال پیکان هم در دوبازی که داشت شهرداری ارومیه را در سه ست 

متوالی شکست داد تا رقیب سپاهان در مرحله نیمه نهایی لقب بگیرد.
رحمــان محمــدی راد در رابطه بازی بــا تیم پاس گــرگان، اظهار کــرد: با 
توجه به توقعی که از خودمان داشتیم، موفق شدیم حریف را در دو بازی 
شکست دهیم و به مرحله نیمه نهایی صعود کنیم. از عملکرد تیم به 
همه لحاظ راضی هســتم، به دلیل اینکه مــا تیم اول و پــاس گرگان تیم 
هشــتم بود، نمی خواســتم طرز فکری در تیم به وجود بیاید کــه از قبل 

بازی پیروز هستیم.
وی ادامه داد: اطالع داشتیم پاس گرگان یک تیم با کیفیت است زیرا در 

طول مسابقات گروهی این را ثابت کردند، خوشحالیم که در دو مسابقه 
توانستیم پیروز از زمین بیرون بیاییم.

سرمربی تیم والیبال ســپاهان با بیان اینکه پیکان یکی از ریشه 
دار ترین باشگاه های ایران در والیبال است، تصریح کرد: پیکان 
مجموعه خوبی دارد که امسال بازیکنان با تجربه و جوان و کادر 
فنی خوب کنار هم جمع شدند، توقع بازی سخت و سنگینی 

داریم، در طول این هفته خود را آماده می کنیم که ریکاوری و 
تمرینات خوبی داشته باشیم تا مرحله نیمه نهایی را هم با 

موفقیت پشت سر بگذاریم.
محمــدی راد در خصوص میزبانــی تهــران در مرحله پلی 
آف، خاطرنشان کرد: سالن فدراسیون والیبال امکانات 
اســتاندارد الزم را دارد و هیچ مشــکلی از لحــاظ برگزاری 
مسابقات وجود نداشــت، خوشبختانه ویدیو چک در 

مسابقات وجود داشــت و خیلی به آرامش بازیکنان و 
مربیان کمک کرد. همه چیز در حد استاندارد برگزاری 
شد که جا دارد از عوامل برگزار کننده مسابقه تشکر کنم.

وی با اشــاره به اینکه توقع قهرمانی داریم 
و دور هــم جمع شــدیم تا بهترین اتفــاق را 
رقــم بزنیــم، گفــت: بایــد توانایی خــود را 
در زمین مســابقه بــا پیروزی هایی که به 
دســت می آوریــم ثابت کنیــم، تیم های 
دیگــری هــم وجــود دارند کــه کمتــر از ما 
هزینه نکردنــد، اما این تصور وجــود دارد 
که سپاهان باید برنده باشد زیرا در طول 
فصل نتایــج خوبــی بــه دســت آوردیم 
و صــدر جــدول بودیم. ســرمربی تیم 
والیبال ســپاهان افزود: از خودمان 
توقــع قهرمانــی داریــم امیــدوارم 
بازی هــای خوبــی بــه نمایش 
بگذاریم، به نیمه نهایی صعود 
کنیم و شایستگی های خود را 

در والیبال نشان دهیم.

سرمربیتیموالیبالسپاهان:

از عملکرد بازیکنانم راضی هستم

خبر

تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در اصفهان قهرمانی 
مقتدرانه اش در لیگ برتر فوتسال ایران را قطعی کرد.

در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر 
فوتســال باشــگاه های ایران، دو تیــم فوتســال گیتی پســندو و زندی بتــن 

کالردشت در سالن پیروزی اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند.
شرح بازی:

بازی خیلی جذاب آغاز شد و برخالف تصورات این تیم زندی بتن بود که با 
تمام انگیزه اش برای توقف کردن گیتی پسند و مانع شدن از قهرمانی شان 

به زمین آمد.
دقیقه چهارم و روی یک غافلگیری زندی بتن توسط محسن لطفی به گل 

نخست بازی رسید.
پس از حمالت گسترده گیتی پسند و تالش برای جبران سریع نتیجه، سه دقیقه بعد در دقیقه هفتم به وسیله 

میثم خیام بازی را به تعادل کشاند.
اما چیزی نگذشت که در کمتر از یک دقیقه مراد ناظری دروازه سپهر محمدی را برای مرتبه دوم باز کرد.

بازی پس از گل دوم زندی بتن کامال در اختیار گیتی پسند قرار گرفت و فشارهای بی امان آنان هر دقیقه بیشتر 
می شد.

در نهایت دقیقه هجدهم و پیش از پایان نیمه نخست سعید احمدعباسی 
توپ را از چنــد بازیکن حریــف گذراند و با یــک حرکت پا به توپ اســتثنایی 

گیتی پسند را به گل دوم رساند.
این پایان کار در نیمه اول نبود و نوبت به فرهاد توکلی رسید تا از تجربه باالی 
خود استفاده کند و توپ را برای سومین بار به تور دروازه زندی بتن بچسابند.
در حالی که سه دقیقه از نیمه دوم گذشته بود مراد ناظری گل سوم زندی بتن 
را وارد دروازه میزبان کرد؛ این گل در شرایطی به ثمر رسید که در یک صحنه 
پیش از آن داور می توانست خطا را به سود گیتی پسند اعالم کند اما توپ را 

به میهمان داد و اعتراض بازیکنان و مربیان گیتی پسند را به همراه داشت.
در دقایق بیست ونهم و سی ام علی اصغر حسن زاده بار دیگر ثابت کرد مرد 
نخست فوتسال ایران ایران است و با دو گل متوالی هم فشار را از روی تیمش برداشت و هم اختالف خوبی را با 

حریف برای گیتی پسند ایجاد کرد.
در دقیقه سی وپنجم میثم خیام دبل کرد و گیتی پسند موفق شد با شش تایی کردن زندی بتن دیوار قهرمانی 

را کامل کند.
کتیک جواب داد تا آنان به گل  دو دقیقه پس از گل ششم گیتی پســند، زندی بتنی ها پاور پلی کردند و این تا

چهارم برسند.

گیتیپسند۶_زندیبتنکالردشت۴

گیتی پسند! تاج قهرمانی بر سر 

خبر



سالپنجم-شماره1۳۶۶

پنجشنبه12اسفند1۴۰۰-29رجب1۴۴۳

۳7مارس2۰22 سالمت

گهیمفادآراقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند آ
رسمیهیاتحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکاردستان

آرا که دراجرای ماده یک قانون مذکور ارسال هیات حل اختالف مستقر در اداره 
ک اردستان صادر گردیده و دراجرای ماده ۳ قانون مذکور در  ثبت اسناد و امال
گهی میشود  ۲ نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آ
گهی  تا شخص یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آ
ک اردستان تسلیم  ظرف مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امال
و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند. در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارایه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید. ضمنا 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. ۱( رای شماره 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ آقای مسعود عامری فرزند محمد  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۳۱۳ مور
کدملی ۱۱۸۹۸۸۶۹۰۱ ششدانگ یک باب دامداری واقع در مزرعه ومکان 
ک ۶۴ اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ۳۸۵۰  پال
مترمربع مالک رسمی مشاعی تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار 
دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - ذبیح اله فدائی اردستان مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

اردستان - ۱۲۷۷۲۷۷ / م الف

گهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت آ
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

خ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ آقای خسرو زارعی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۶۰۱ مور
شناسنامه شماره ۶۴۸ کدملی ۱۲۸۳۹۴۰۴۹۳ صادره اصفهان فرزند رضا 
ک  بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱۷/۱۷ مترمربع از پال
شماره ۷۰ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و 
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت  امال
خ ۵۱/۱۰/۵ دفتر  صدیقه جعفری دلیگانی موضوع سند انتقال ۵۹۴۵۴ مور
یک اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  آ
گهی به مدت دو ماه  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای 
خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۸۱۳۳ / م الف ثبت اسناد و امال

گهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت آ
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت  ک موردتقاضا به شر متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  به فاصله ۱۵ روز آ

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
ک تسلیم و پس  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امال آ
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۳۲۸۲، ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات 
اول آقای حسین عبدالهی به شناسنامه شماره ۱۲۵۶ کدملی ۶۲۱۹۳۷۱۶۵۸ 
صادره فرزند نصراله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۴/۳۶ 
ک شماره ۲۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت  مترمربع قسمتی از پال
ملک غرب اصفهان از مالکیت اسماعیل رضائی کوجانی از سند شماره ۳۶۵۸۷ 
خ ۱۳۴۷/۸/۲۰ دفترخانه شماره ۸۶ اصفهان از موردثبت صفحه ۲۶۸  مور
ک تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار  الی ۲۷۱ دفتر ۵۴ امال
ک غرب  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و امال

اصفهان - ۱۲۷۷۶۸۴ / م الف

گهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت آ
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ هیات دو آقای محمد  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۹۵۲ مور
صادقی به شناسنامه شماره ۹۶۲ کدملی ۱۲۸۹۳۴۴۲۰۵ صادره اصفهان فرزند 
ک  کارگاه به مساحت ۲۵۱/۱۲ مترمربع از پال علی بصورت ششدانگ یکباب 
شماره ۲۵۷ فرعی   از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و 
ک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی صدیقه  امال
گذار  گوهریان موضوع سند انتقال ۱۳۶۹۸، ۵۲/۱۲/۱۹ دفتر ۱۰۳ اصفهان وا
گهی  گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، 
ک شمال  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۷۷۶۶۴ / م الف

گهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت آ
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

خ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ هیات یک آقای مهدی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۴۴ مور
طاالری به شناسنامه شماره ۹۳ کدملی ۱۲۱۹۹۵۰۲۴۶ صادره گلپایگان فرزند 
مجتبی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۱/۰۹ مترمربع 
ک شماره ۸۷ فرعی از ۱۴۰۳۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی مع  اسناد و امال
ک الکترونیکی  الواسطه از مالکیت خانم فاطمه ناقه مورنانی موضوع دفتر امال
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۶۰۳۳۲۲۳ وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ  ال
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: 
۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۸۴۷۳ / م الف امال

گهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت آ
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیات چهار خانم زهره  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۱۹۸ مور
قاسمی به شناسنامه شماره ۵ کدملی ۵۴۱۹۷۰۴۲۷۷ صادره سده لنجان فرزند 
احمدرضا بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵۹/۲۶ مترمربع از 
ک  ک شماره ۱۵۱۸۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال پال
شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالک رسمی حسین 
گردید.  گذار  جمدی موضوع سند مالکیت ذیل صفحه ۳۷۷ دفتر ۴۹۶ وا
گهی می شود.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین  اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، 
ک شمال  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۷۸۳۷۷ / م الف

گهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت آ
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

خ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ هیات سه آقای  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۶۷۴ مور
حجت دهدار به شناسنامه شماره ۳۰۰ کدملی ۴۱۷۲۰۲۸۷۶۴ صادره الیگودرز 
فرزند عبدالرحمن بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۳۸ 
ک شماره ۲۶۳ فرعی از ۱۵۱۷۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵  مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه  اداره ثبت اسناد و امال

از مالکیت رسمی سیدجعفر امامی نجفی دهکردی موضوع سند مالکیت ذیل 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  صفحه ۱۹۶ دفتر ۲۲۲ بوده وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع  اولین آ
گیاهان دارویی  له ابتدای خیابان پروین جنب بازار  در اصفهان میدان ال
تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
ک شمال اصفهان موسوی -  ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

۱۲۷۸۶۱۳ / م الف

گهیموضوعماده۳قانونوماده1۳آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت آ
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

خ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ هیات یک خانم  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۶۷۳ مور
سمانه مهدی پور به شناسنامه شماره ۱۳۵ کدملی ۱۲۸۹۰۹۵۳۰۲ صادره 
اصفهان فرزند محمدعلی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ک شماره ۴ فرعی از ۱۴۴۵۷ اصلی واقع در اصفهان  ۱۴۶/۵۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
گردید.  موضوع سند انتقال ۳۱۶۳۳، ۹۲/۹/۲۷ دفتر ۱۳۷ اصفهان تایید 
گهی می شود.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین  اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، 
ک شمال  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۷۸۳۵۵ / م الف

آگهی

تفاوت حمله قلبی و حمله پانیک در چیست؟ 
یکی از چیز هایی که بسیاری از افراد 
از آن مطلع نیستند، تفاوت میان 

حمله قلبی و حمله پانیک است. 
یکی از مسائلی که دانستن آن می تواند به ما در مواقع 
اضطراری کمک کند، دانستن تفاوت میان حمله قلبی 

و حمله پانیک )وحشت زدگی( است.
ممکن است شما در هر زمانی با این عالئم روبه رو شوید:

گهانی احســاس شــدید ترس همراه با عالئم  شروع نا
کی مانند تپش قلب، لرزیدن و یا حتی  فیزیکی ترسنا

مشکالت تنفسی.
در چنین مواردی ممکن است شما دچار حمله پانیک 
شده باشید؛ چیزی که بسیاری از افراد ممکن است در 
مقطعی آن را تجربه کنند. در این موارد ممکن است شما 
دچار سردرگمی شوید که آیا ممکن است به جای حمله 

پانیک، دچار حمله قلبی شده باشید یا خیر.
عالئم حملــه پانیــک ممکن اســت شــامل مــوارد زیر 

باشند:
گهانی اضطراب و یا ترس • احساس شدید و نا

• وجود مشکل در تنفس، تپش قلب و یا عرق کردن
• لرزیدن، سرگیجه یا سبکی سر

• درد شکم، تهوع و یا سردرد
• گرگرفتگی یا لرز

• درد در قفسه سینه
حمالت پانیک ممکن اســت اغلب برای افرادی که از 
اختالالت مرتبط با اضطراب رنج می برند، رخ دهد. این 
گهانی رخ  عالئم می توانند برای هر کســی به شکلی نا

دهند.
حمالت قلبی زمانی رخ می دهند که بخشی از قلب به 
خاطر انسداد شریان و در نتیجه ممانعت و یا کند شدن 

کسیژن کافی دریافت نمی کند. جریان خون به قلب، ا
حمالت قلبــی و پانیــک دارای برخی عالئم مشــترک 

هستند. برخی از این عالئم مشترک عبارتند از:
• وجود درد یا فشار در قفسه سینه

• مشکل در تنفس/ تنگی نفس
• تپش قلب / یا تند تند زدن قلب

• عرق کردن/عرق سرد
• لرزیدن

• سبکی سر و سرگیجه
• حالت تهوع یا استفراغ

• وجود درد یــا ناراحتی در بخش باالیی بــدن به ویژه 
بازوها، شانه ها، پشت، فک یا گردن

با وجودی که تمایز گذاری میان حمله قلبی و حمله 
پانیک دشوار است؛ اما می توان تفاوت هایی را در بین 

آن ها مشاهده کرد:
درد قفســه ســینه ای که همــراه بــا حمله پانیــک رخ 
می دهد، معموال در ناحیه ســینه می مانــد؛ در حالی 
که درد قفســه ســینه ای که همــراه با حملــه قلبی رخ 
می دهد، اغلب می تواند به مناطق دیگر مانند بازوها، 

گردن، شانه ها، گردن یا فک سرایت کند.
 )Samantha Kapphahn( کاپفــان دکتــر ســامانتا 
متخصص قلب و عروق در شــهر اپلتون واقع در ایالت 
ویسکانســین آمریکا با شــرح این تفاوت گفت: عالوه 
بر ایــن، حمله قلبــی می تواند بــه عنوان فشــار عمیق 
توصیف شود؛ مانند این ضرب المثل که گفته می شود 
داشتن احساس این که »فیل روی سینه شما نشسته« 
و یا احساسی به مانند سوزش سر دل و یا حتی احساس 
ناراحتی کلی در ناحیه سینه. اما حمله پانیک اغلب 

»تیز« توصیف می شود.
دکتر کاپفــان در ادامه گفت: هرگز منتظر نمانید تا این 
عالئم از بین بروند. در صورتی که هرگونه عالئم حمله 
گر فکر می کنید ممکن است دچار  قلبی را دارید و یا حتی ا

حمله پانیک شده باشید، به پزشک مراجعه کنید. 
زنان به ویژه باید بدانند ممکن است عالئمی را تجربه 

کنند که در مواقعی، متفاوت ظاهر می شود.
حمالت قلبی می تواند در زنان به شکلی متفاوت آشکار 
شود. آن ها احتمال دارد فشار قفسه سینه ای را که به 
هنگام حمله قلبی ظاهر می شــود، تجربه نکنند و به 
جای آن، ممکن است در مناطق دیگری از بدن مانند 
پشت و یا شــکم احســاس درد کنند. آن ها همچنین 
ممکن است عالئم دیگری را که در هر دو حمله قلبی 
و پانیک مشترک هستند مانند تنگی نفس و یا سبکی 

سر را تجربه کنند.
باید بدانید هــر دو حمله قلبی و پانیک ممکن اســت 
بــدون دلیــل اتفــاق بیفتنــد. امــا هــر کــدام از آن هــا 
محرک های خاص خــود را دارند. حمله قلبی ممکن 
است در پی تقال و فعالیت فیزیکی بدن رخ دهد؛ مانند 
افرادی که به طور عادی کم تحرک هســتند و ســپس 
به طور مثال شــروع به پارو زدن برف زیادی می کنند. 
حمالت قلبــی می تواننــد پــس از حوادث احساســی 

شدید رخ دهند.
از سوی دیگر، حمالت پانیک ممکن است در افرادی 
که انواع خاصی از اختالالت اضطرابی را دارند رخ داده 
و یا می تواند برای افرادی که تنها و منزوی هستند، رخ 
دهد. مانند افرادی که دچار فشار های احساسی مانند 

طالق یا مرگ یکی از عزیزانشان هستند.
البتــه بایــد بدانیــد همیشــه آن طــور نیســت که ایــن 
عالئم درست در زمانی که فرد در باالترین حالت فشار 

احساسی قرار دارد، رخ دهند.
دکتــر کاپفــان گفــت: افــرادی کــه دچــار اضطــراب و یا 
افسردگی هســتند، ممکن اســت در معرض خطرات 
باالتــری در زمینــه مشــکالت قلبی باشــند. اســترس 
مزمن می تواند در افزایش فشــار خــون و افزایش خطر 
حمله قلبی موثر باشد. ما واقعا می خواهیم مردم عالئم 
هشداردهنده حوادث قلبی را درک کرده و تشخیص 
دهند. سکته های قلبی تهدید کننده زندگی هستند 
گاه شــده تا ســریعا در ایــن موارد  و می خواهیــم مردم آ

درخواست کمک کنند.

قلب
خرمــا دارای ارزش غذایــی باالیــی اســت امــا 
مصرف بیش از حد این ماده مغذی، مضراتی 

دارد. 
گرچه خرما دارای خواص فراوانی اســت، اما  ا
مردم معمــوال از عــوارض جانبی مصــرف زیاد 
کی اســتوایی  گاهــی ندارند. ایــن خورا خرمــا آ
یک میان وعده محبوب است؛ اما مصرف زیاد 
آن می تواند مشکالت فراوانی را برای سالمتی 
انســان به همراه بیاورد. در این گــزارش قصد 
داریم به عــوارض جانبی مصرف زیــاد خرما بر 

اساس مبنای علمی بپردازیم.
مصــرف زیــاد خرمــا می توانــد منجــر بــه بــروز 
مشــکالت شــکمی، بثورات پوســتی، افزایش 
وزن، پتاسیم باال )هایپر کالمی( و بروز بیماری 

»عدم تحمل فروکتوز« شود.
مشکالت شمکی: خرما به خودی خود ممکن 
است سبب مشکالت شکمی نشود؛ مگر اینکه 
افزودن سولفیت به آن ها این مسئله را سبب 
شــود کــه امــروزه یکــی از عوامــل رایج اســت. 
ســولفیت ها، ترکیبــات رایجــی هســتند که به 
میوه های خشــک بــرای حفــظ آن هــا و حتی 
کتری های مضــر اضافه  بــرای از بیــن بــردن با
می شود. افراد حساس به سولفیت ها ممکن 
کنش هایــی خاصــی ماننــد درد  اســت از وا

معده، نفخ معده و اسهال رنج ببرند.
خرمــا منبــع عالی فیبــر اســت کــه می تواند به 
شــکل شــگفت آوری تأثیری معکــوس در این 
زمینــه داشــته باشــد. در صورتی کــه به اندازه 
کافی فیبــر مصرف نکرده ایــد، مصرف خرمای 
زیاد به معنای مصرف بیش از حد فیبر اســت 
گهانــی می توانــد منجــر بــه  و ایــن افزایــش نا
مشــکالت شــکمی به ماننــد یبوســت و نفــخ 

شود.
بثورات پوستی: میوه های خشک مانند خرما 
می توانند سبب ایجاد جوش و بثورات پوستی 
شوند و مقصر نیز بار دیگر سولفیت ها هستند. 
جوش ها نیز می توانند بوســیله کپک موجود 
در میوه های خشــک ایجاد شــود که خرما نیز 

یکی از آنهاست.
گرچه خرما سرشار از فیبر است   افزایش وزن: ا
امــا کالــری و انــرژی باالیــی دارد کــه می تواند 
ســبب افزایش وزن بی ســابقه ای شود. خرما 

حاوی ۲.۸ کالــری در هر گرم اســت که این به 
معنای غذا هایی با چگالی متوسط هستند و 

می توانند منجر به افزایش وزن شوند.
کــه   هایپرکالمی: هایپرکالمی بیمــاری اســت 
ســطح پتاســیم در خــون بیــش از حــد بــاال 
می رود. خرما سرشار از پتاسیم است و مصرف 
بیش از خد آن می توانــد به این بیماری منجر 
شــود؛ بنابراین در صورتی که ســطح پتاســیم 

باالست از خوردن خرما اجتناب ورزید.
باید بدانید سطح ایده آل پتاسیم خون میان 
۳.۶ تا ۵.۲ میلی مول در هر لیتر است. سطح 
پتاســیم باالتر از ۷ میلی مول در لیتر می تواند 
ک بوده و نیاز به مداخله فوری پزشکی  خطرنا

باشد.
مضر برای نوزادان: خرما برای نوزادان بســیار 
سنگین است و جویدن آن برای آن ها سخت 
اســت و از آنجایی که روده آن ها در حال رشد 
اســت، خرمــا ممکــن اســت بــه راحتــی هضم 
نشــود. همیــن مســأله می توانــد بــه عوارضی 
منجر شــود. در واقع خرما می تواند نای نوزاد 
را مسدود کند و سبب خفگی آن ها شود. پس 

بایستی احتیاط کنید.
بیماری عدم تحمل فروکتوز: شــرینی طبیعی 
خرما همــراه با فروکتوز آن اســت. برخــی افراد 
در هضم فروکتوز مشکل دارند که به »بیماری 
عدم تحمل فروکتــوز« منجر می شــود. در این 
مــورد، قنــد بــه طــور مناســب جــذب بــدن 
نمی شود و همین امر سبب عبور آن از سیستم 
گــوارش بــدن شــده )چــرا کــه بــدن نمی تواند 
آن را تجزیــه کنــد( و در نتیجــه بــه تولیــد گاز و 
درد شــکم منجر می شــود؛ چرا که ایــن قند ها 
کتری هــای طبیعــی  کنــش بــا با شــروع بــه وا

روده می کنند.

که نمی دانید  عوارض مصرف خرما 

دانستنیها

انجیر را صبــح ناشــتا بخوریــد و از فواید فوق 
العاده  آن برخوردار شوید. 

انجیر خشک برای ســالمتی ما بسیار مفید 
است.

سرشار از ویتامین A، ویتامین B، پروتئین، 
کسیدان است. همه  فیبر و همچنین آنتی ا
ما باید تغذیه سالم داشته باشیم؛ اما مصرف 

غذای سالم در صبح بسیار مفید است.
در چنین شــرایطی می توان انجیر را صبح با 

معده خالی مصرف کرد.
فوایدمصرفانجیر

گر مشــکل یبوســت داریــد، مصــرف انجیر  ا
برای شــما مفیــد خواهد بــود. انجیــر دارای 
مقدار مناسبی فیبر است و فیبر هضم غذا را 
بهبود می بخشــد و همچنین اســیدیته را از 

بین می برد.
باعث کاهــش وزن می شــود. امــروزه چربی 
بدن رایج شده اســت. مردم راه های زیادی 
را برای کاهش وزن خود در پیش می گیرند. 
برخــی یــوگا، ورزش، دوچرخــه ســواری و... 
انجام می دهند. انجیر نیز به ویژه به کاهش 

وزن کمک می کند.
با خــوردن انجیــر با معــده خالی، بــدن آنتی 
کسیدان ها و ویتامین های موجود در آن را  ا

به طور کامل جذب می کند.
کســیدان  انجیر حــاوی مقدار زیــادی آنتی ا
پتاسیم است که فشار خون را کنترل می کند. 

همچنین سالمت قلب را نیز حفظ می کند.
کــه  کلســیم یــک عنصــر شــیمیایی اســت 
اســتخوان ها را تقویــت می کند. کلســیم در 
انجیر نیز یافت می شود که برای استخوان ها 

بسیار مفید است.
انجیر را به صورت خیسانده بخورید. همان 
طور که خوردن بادام خیسانده برای سالمتی 
مفید اســت، به همان ترتیب خوردن انجیر 
خیس شده نیز برای ســالمتی مفید است. 
انجام ایــن کار زمــان زیــادی نمی بــرد. فقط 
باید دو تا ســه عدد انجیــر را قبل از خــواب در 
نصف فنجان آب خیس کنید و صبح ناشتا 

مصرف کنید.

دانستنیها

گر می خواهید الغر شوید،  ا
انجیر میل کنید 

گهیتغییرات آ
شــرکت ســاختمانی ســاتان شــرکت ســهامی خاص بــه شــماره ثبــت 2۰18 و 
شناســه ملــی 1۰2۶۰2۰79۵8 بــه اســتناد صورتجلســه هیــات مدیــره مــورخ 
1۴۰۰/11/2۵ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: تقــی ذبیحیــان مبارکــه بــه شــماره 
ملــی ۵۴19۰۶۶۶9۶ بــه ســمت مدیرعامــل وســعید ذبیحیــان بــه شــماره ملــی 
۵۴18۶7۰۶۴۶ بــه ســمت نایــب رییــس هیــات مدیــره و بابــک ذبیحیــان 
ــیامک  ــره و س ــات مدی ــو هی ــمت عض ــه س ــی ۵۴18۶7۶۳۳۴ ب ــماره مل ــه ش ب
ذبیحیــان مبارکــه بــه شــماره ملــی ۵۴191۶۰2۵۰ بــه ســمت عضو هیــات مدیره 
و علــی حســینی مبارکــه بــه شــمارملی 11۶۰۰۰29۴۰ بــه ســمت رییــس هیــات 
مدیره و احمدرضا احمدی به شــمارملی ۵۴191۴2211 به ســمت عضو هیات 
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و  گردیدنــد.  مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب 
ــروات، قراردادهــا و عقــود اســالمی با  تعهــدآور شــرکت ازقبیــل چــک، ســفته، ب
امضــا مدیرعامــل و درغیــاب مدیرعامــل بــا امضــا رییــس هیــات مدیــره همــراه 
ک اســتان اصفهان  با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اداره کل ثبت اســناد و امال

ــان )128۶7۶۴(  ــاری اصفه ــات غیرتج ــرکت ها و موسس ــت ش اداره ثب

گهیتغییرات آ
ــت 2۰18 و  ــماره ثب ــه ش ــهامی خاص ب ــرکت س ــاتان ش ــاختمانی س ــرکت س ش
شناســه ملــی 1۰2۶۰2۰79۵8 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی 
بطــور فــوق العــاده مــورخ 1۴۰۰/11/2۴ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: بابــک 
ذبیحیــان بــه شــماره ملــی ۵۴18۶7۶۳۳۴ و علــی حســینی مبارکــه به شــماره 
ملــی 11۶۰۰۰29۴۰ و ســیامک ذبیحیــان مبارکــه بــه شــماره ملــی ۵۴191۶۰2۵۰ 
و احمدرضــا احمــدی مبارکــه بــه شــماره ملــی ۵۴191۴2211 و تقــی ذبیحیــان 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــعید ذبیحی ــی ۵۴19۰۶۶۶9۶ و س ــماره مل ــه ش ــه ب مبارک
۵۴18۶7۰۶۴۶ بعنــوان اعضــای هیــات مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب 
گردیدنــد. شــیدا ذبیحیــان مبارکه به شــماره ملــی ۵۴1911۴۶82 آقای ســمت 
بــازرس اصلــی و علــی ســدهیان عســگری بــه شــماره ملــی 1288۰92۰۶7 بــه 
ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند. 
گهی هــای شــرکت انتخــاب  کثیراالنتشــار ســیمای شــهر جهــت نشــر آ روزنامــه 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و  کل ثبــت اســناد و امــال شــد. اداره 

موسســات غیرتجــاری اصفهــان )128۶82۳(
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حفظ حریم خصوصــی و آزادی هنگام چت کردن 
یکی از چالش های کاربران شــبکه های اجتماعی 

است. 
کثر مردم از شــبکه های اجتماعی برای سرگرمی،  ا
گفتگو با دوستان و بازی استفاده می کنند؛ اما پس 
از مدتی نگرانی هایی درباره حفظ حریم خصوصی 

به وجود آمد.
تلگرام برخالف برخی از پلتفرم های پیام  رسان رقیب 
برای جلوگیری از انتشار چت های خصوصی دارای 
ویژگی های امنیتی است. در اینجا نحوه جلوگیری 
از عکس گرفتن یا ذخیره کردن چت های شما آمده 
است. برای پیشــگیری از گرفتن اســکرین شات از 
چت در تلگرام ابتدا اپلیکیشن را روی گوشی خود باز 
کنید. روی نماد مداد در گوشه سمت راست پایین 
ضربه بزنید. گپ مخفــی جدید را انتخــاب کنید. 
از لیســت نمایش داده شــده، مخاطــب موردنظر 
برای گــپ مخفی را مشــخص کنید. ســپس متن 
دلخواهتــان را تایــپ کــرده و آن را در گــپ مخفــی 

تازه ایجاد شده خود ارسال کنید.
روی سه نقطه عمودی در گوشه باال سمت راست 
ضربه زده و گزینه تنظیم تایمر را انتخاب کنید. برای 
انتخاب مدت زمان ماندگاری تایمر، به باال و پایین 
صفحه بروید. در نهایت در قسمت کادر گفتگو روی 
Done ضربه بزنید. پس از تنظیم تایمر، پیامی مبنی 
بر مدت زمــان باقی مانــدن تایمر برای شــما ظاهر 
می شــود. البته به گفته مســئوالن تلگــرام امکان 
جلوگیری به شــکل کامل از گرفتن اسکرین شات 
وجود ندارد؛ اما این نرم افــزار در صورت تالش برای 

گرفتن اسکرین شات به کاربران اطالع می دهد.
روشدیگرجلوگیریازاسکرینشات

گرفتنازچتها
پس از باز کردن اپلیکیشــن تلگرام روی تنظیمات 
 Privacy and ضربه بزنیــد. در ایــن قســمت گزینــه
کنون برای فعال کردن  Security را انتخاب کنید. ا
ویژگی Passcode Lock روی کلید کناری آن ضربه 
بزنید. یک رمــز عبــور وارد کــرده و آن را تایید کنید. 
سپس محتوا برنامه در Task Switcher، نمایش داده 
می شود. با این کار اسکرین شات غیرفعال شده و 
محتوای چت در Task Switch پنهان می شــود. با 
انجام این مراحل از دفعات بعدی اعالنی با مضمون 
" به دلیل خط مشی امنیتی امکان گرفتن اسکرین 
شــات وجــود نــدارد. " بــرای شــما یا شــخص دیگر 
اســتفاده کننــده از گوشــی هوشــمندتان ارســال 

می شود.

برنامــه IGTV رســما متوقف شــد و همــه ویدئو ها 
گرام" تبدیل شده اند.  کنون به "ویدئو اینستا ا

گرام در جدیدتریــن پســت خــود، از  پلتفرم اینســتا
تغییراتی بــرای تقویــت ویدئو های خــود، از جمله 

توقف برنامه مستقل IGTV، خبر داد.
به گزارش جی اس ام آرنا؛ در زمان نوشتن این گزارش 
گوست  کوتاه، آخرین بار برنامه مستقل IGTV در آ
۲۰۲۱ به روز رســانی شــد و همچنان بــرای دانلود از 

فروشگاه Google Play در دسترس است.
زمانــی کــه IGTV بــرای اولیــن بــار راه اندازی شــد، 
گرام رقابت با یوتیوب برای ویدئو های  قصد اینستا
گرام  طوالنی تر بود و این دلیل بود که باعث شد اینستا

گانه  فکر کند که نیاز بــه راه اندازی یــک برنامه جدا
 IGTV دارد. در نهایت هم، ویدئو های IGTV برای
در فید اصلی برنامه ظاهر شدند. همچنین با تغییر 
 IGTV تبلیغــات ،Reels تمرکز ایــن شــرکت روی

متوقف شد.
گــذاری  ســرمایه  و  زیــاد  تمرکــز  وجــود  بــا 
گرام روی ریلــز، در حــال حاضــر  سنگین اینســتا
تبلیغــات در ایــن بخــش نشــان داده نمی شــوند. 
البته این موضوع در سال ۲۰۲۲ تغییر خواهد کرد، 
گرام آزمایــش تبلیغــات در Reels را آغــاز  زیرا اینســتا
می کند و ســازندگان می توانند از اواخر سال جاری 

میالدی شروع به کسب درآمد از ریلز کنند.

 می تــوان بــا روش  هایــی کــه در ایــن خبــر آمــده، 
عکس هــای برچســب  گــذاری شــده از نمایــه 

گرام را مخفی کرد.  در اینستا
گرام، امکان پنهان کردن  به گفته مسئوالن اینستا
عکس های برچسب  گذاری شــده از نمایه شما 

در این شبکه اجتماعی وجود دارد.
البته قابلیت باز کردن چندین عکس برچســب  
گــذاری شــده به شــکل همزمــان وجــود نــدارد. 
بــرای مخفــی کــردن عکس هــای تــگ شــده در 
گرام را باز کنید. این برنامه  پروفایلتان ابتدا اینستا
دارای یک آیکون دوربین سفید روی پس  زمینه 
اســت. بــه نمایه شــخص ارســال کننــده عکس 

برویــد. می توان ایــن کار را بــا کلیــک کــردن روی 
نماد ذره بین در سمت چپ پایین صفحه انجام 
داد. ســپس از نوار جســتجو برای ســرچ نام افراد 
استفاده کنید. با پیدا کردن نمایه مناسب روی 
آن ضربــه زده و عکس هــای آن را ببینید. هنگام 
فراموشی فرد ارسال کننده عکس روی نماد قلب 
در سمت راست باالی صفحه اصلی ضربه بزنید. 
با پیمایش در اعالن های خود عکس را پیدا کنید. 
پس از انتخاب عکس مخفی، گزینه پیش نمایش 
را بزنید. با فشار دادن گزینه سه نقطه در باال سمت 
راست یک منو با چندین گزینه برای آن پست باز 
می شود. با انتخاب برچسب خود در عکس روی 
گزینه Show On My Profile ضربه بزنید. سپس 

قابلیت Tap Tag Options را انتخاب کنید.
یک منوی پاپ آپ از پایین صفحه ظاهر می شود. 
پس از انتخاب Show On My Profile روی عکس 
نمایه خود در پایین سمت راست ضربه زده و برای 
بازخوانی به پایین بکشید. سپس، روی نماد یک 
شخص در کادر وسط صفحه ضربه زده و به دنبال 

پست بگردید.

دانشمندان احتمال می دهند که زندگی در سیاره 
زمین با ورود مواد آلی ممکن شده است. 

براســاس گفته ی دانشــمندان، حرکت چنــد ذره 
بیولوژی برای ایجاد حیات در مکان دیگر کافی است. 
در این راســتا احتمال دارد، زمین توســط ذره های 
کوچکی تشکیل شــده باشــد. به گزارش مشاهده 
۲۴، دانشمندان احتمال می دهند، زمین به تولید 
حیات در چندین ســیاره دیگر کمک کرده است. 
با توجه به این موضوع قبل از رسیدن فضانوردان 
کتری کوچکی توســط باد هایی با  به ســتاره ها،  با
ســرعت باال به فضا انتقال پیدا کرده اند. بر اساس 
وب سایت انگلیسی "Daily Star"، میکروارگانیسم ها 
در غبارهای فضایی سریعا به دام افتادند و سپس 
به مکان هــای دیگــر منتقل شــدند. در این راســتا 
دانشمندان معتقدند، زندگی در سیاره زمین با ورود 
مواد آلی از جا های دیگر اتفاق افتاده است. پروفسور 
آرجون پریرا تأیید کرد که پیش از این تصور می شد، 
زیست کره تا ارتفاع ۷۷ کیلومتری گسترش خواهد 
یافت. طبق مطالعات دانشمندان نمونه های گرد و 
غبار در خارج از ایستگاه فضایی بین المللی یافت شد 
کتری های  که نشان  می دهد، DNA آن شبیه به با
کشف شــده در اطراف دریای بارنتز روســیه اســت. 
بر این اساس این ماده بیولوژیکی به جای اینکه به 
فضا منتقل شــود در ایســتگاه فضایی بین المللی 

مستقر شده است. به گفته تیم پروفسور پریرا، ذرات 
کتری ها می شوند، توسط  کوچکی که باعث تغییر با
باد های موجود در فضا می توانند تا ۱۲۰ کیلومتر به 
هوا پرتاب شوند و به ارتفاعات بیشتری برسند. این 
درحالی است که گرد و غبار های فضایی برای فرار از 
سیاره ای در حدود ۱۵۰ کیلومتر به جو زمین هجوم 
می آوردنــد؛ بنابراین این مطالعــه احتمال حرکت 
حیات به سیارات مجاور را افزایش می دهد. پروفسور 
پریرا گفــت: » تنها چند ذره بیولوژیکــی برای ایجاد 
گر  حیات در مکان های دیگر الزم است. همچنین ا
یک ذره بیولوژیکی از زمین فرار کند و روی چیزی که 
برای زندگی نیاز اســت فرود آید، زیست شناسی به 
گر به مقیاس های  راحتی رشد می کند. همچنین ا
زمانی طوالنی زمین شناسی فکر کنید، رویداد های 
زیادی برای انتقال حیات وجود دارد تا موجب رخ 

دادن این مکانیسم شود«.

کنید  اسکرین شات از پیام ها در تلگرام را اینگونه غیرممکن 

گرام رسما متوقف شد  برنامه IGTV اینستا

گرام  آموزش مخفی کردن عکس  های تگ  شده در اینستا

وجود حیات در سیارات دیگر 

دانستنیهایفناورانه

فناوری

هواوفضا

 ماده شیمیایی باتری های الکتریکی، 
ک موشک ها را ممکن می کند  پرواز پا

محققان تحقیقی را درخصوص 
ک بوران برای  استفاده از آمونیا
پرتــاب موشــک ها به فضــا آغاز 
کرده انــد.  تیمــی از محققــان دانشــگاه کالیفرنیا 
کشــف کرده انــد کــه آمونیــوم بــوران، یــک مــاده 
شیمیایی که در حال حاضر برای ذخیره هیدروژن 
در سلول های سوختی که وسایل نقلیه الکتریکی 
را تامین می کند، استفاده می شود، ممکن است 
کی برای پرتاب موشک ها و ماهواره ها  سوخت پا
باشــد.   این اولین باری اســت که محققان ثابت 
کرده انــد می تــوان از آمونیــوم بــوران بــرای تامین 
انرژی موشک ها و همچنین خودرو های الکتریکی 
اســتفاده کرد. بر اســاس این مطالعه، ایــن ماده 
شــیمیایی همچنیــن دارای مزایــای مختلفــی 
نسبت به ســایر انواع ســوخت موشــک از جمله 
انرژی بیشتر، کاهش هزینه و عدم نیاز به ذخیره 

سازی منجمد است.
بردنسوختازخیابانهابهاستراتوسفر

بسته به سوخت مورد استفاده، پرتاب موشکی 
که ما را به ماه و فراتر از آن می برد، می تواند مقادیر 
زیادی دوده را به الیه های باالیی جو پرتاب کند. 
در واقع، ســوخت های موشــکی که اغلــب مورد 
اســتفاده قــرار می گیرنــد، مبتنــی بــر هیدروکربن 

هستند و به عنوان اثرات مخرب زیست محیطی 
شناخته شده اند. به عنوان مثال، آن ها می توانند 
ک را آلوده کنند، باعث سرطان شوند و باعث  خا
ظهــور باران هــای اســیدی، ســوراخ های ازن و 

گاز های گلخانه ای مانند CO۲ نیز باشند.
از ســوی دیگــر، آمونیــوم بــوران در حــال حاضــر 
برای ذخیــره هیدروژن در ســلول های ســوختی 

کــه وســایل نقلیــه الکتریکــی را تامیــن می کنند، 
استفاده می شود و محققان دریافته اند که ترکیبی 
از بور-هیدروژن می تواند انرژی کافی برای پرتاب 
موشــک را فراهــم کنــد. برخــالف متداول تریــن 
ســوخت های موشــکی، بــوران آمونیــوم پــس از 
کسید بور و آب را  سوختن، ترکیبات خوش خیم ا
ساطع می کند و به گفته محققان که این مطالعه 

را در مجله شیمی فیزیک C منتشر کرده اند، برای 
بدن کمتر ضرر دارند.

آمونیومبوران،سوختپاکتربرای
موشکها

در این مطالعه، محققان ذرات بســیار کوچک و 
در مقیاس نانو از آمونیوم بوران را توســعه دادند. 
در مقایسه با سوخت های هیدروکربنی، آمونیوم 
بوران انــرژی بیشــتری آزاد می کند، کــه می تواند 
منجر بــه صرفه جویــی در هزینه شــود، زیرا کمتر 
از آن بــرای تامیــن انــرژی همــان ســفر مــورد نیــاز 
اســت. ســوخت در دمــای اتــاق پایــدار و در برابــر 
حرارت مقاوم است. عالوه بر این، در شرایط بسیار 

مرطوب، می تواند در طول یک ماه کاهش یابد.
محققان بیان کردند که شیمی پایه ای را که این 
کســید کننــده را می ســازد،  ترکیــب ســوخت و ا
کشــف کرده اند و از دیدن عملکــرد آن در مقیاس 
بزرگتــر هیجــان زده هســتند. آن هــا همچنیــن 
در حــال بررســی چگونگــی پیــری ذرات آمونیوم 
بوران با اندازه هــای مختلف در شــرایط مختلف 
و همچنین تحقیق در مــورد تکنیک هایی برای 
محصــور کــردن ذرات ســوخت در یــک پوشــش 
محافظ بــرای بهبــود پایــداری آن هــا در شــرایط 

مرطوب هستند.

فناوری

داستانکوتاه

همه ما در هــر کجای دنیــا که باشــیم وقتی به 
آسمان نگاه می کنیم اغلب پهنه گسترده ای از 
آبی نیلگون می بینیم که خورشید و چند تکه ابر 

در آن خودنمایی می کنند.
آیاواقعاآسمانآبیاست؟

پدیده انتشــار نور، دلیلی علمــی و منطقی این 
واقعه  است. رنگ آبی با طول موج کوتاه، بیشتر 
از رنگ قرمز در آسمان منتشر می شود؛ بنابراین 
چشم ما نور آبی را بیشتر و بهتر تشخیص داده و 

آسمان را همیشه آبی می بیند.
بررسیدقیقتراینموضوع:

رنــگ آبــی آســمان ناشــی از برهــم کنش نــور با 
مولکول هــای گازی کــه در جــو زمیــن وجــود 
کندگی  دارند ایجاد می شود. به این فرآیند، پرا
نور گفته می شود. رایج ترین تئوری مورد قبول 
کندگی  که رنگ آبی آسمان را توضیح می دهد، پرا
نور توسط اتمسفر است. اتمسفر حاوی گازها 
و ذراتی اســت که با ذرات ســبک دیگــر برخورد 
می کنــد و در جهت هــا و شــدت های مختلــف 
کنده می شود. نور از طیف هفت رنگ مختلف  پرا
تشکیل شده است. این رنگ ها عبارت هستند 
از قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش که 
کنده  ذرات موجود در آن ها به صورت ناهموار پرا
شــده اند. نــور آبــی در طــول موج هــای کوتاه تر 
حرکت می کنــد و در هنگام گذر نور خورشــید از 
کنده می شود.  هوا، بیشتر از رنگ های دیگر پرا
همچنین، رنــگ آبی نســبت به دیگــر رنگ ها 
مانند قرمز، دارای فرکانس باالتری است و بیشتر 
کنده می شود. بنابر همین اصل ما آسمان را  پرا

به رنگ آبی مشاهده می کنیم.
اماچراآبی؟

اما چرا آسمان ما آبی اســت و مثال بنفش،  قرمز 
یا صورتی نیست؟  مثال شب ها که خورشید در 
آسمان نیست، با آسمانی مشکی طرف هستیم 
که نور ســتاره ها و ماه در پس زمینه مشــکی آن 

می درخشد. چرا در روز این اتفاق نمی افتد؟
جوزمین

ایــن اتفــاق در صورتــی می  افتــاد کــه زمین جو 
نداشــت. در واقع مســئولیت اصلــی همه این 
داستان ها، جو زمین اســت که باعث می شود 
زندگــی مــا روی زمیــن ادامــه یابــد. تابــش نــور 
خورشــید در مقابل ماه یا ســتاره ها بســیار زیاد 
است و به همین دلیل زمانی که وارد جو زمین 
می شــود، تاثیری متفاوت از نور ماه و ســتاره ها 
در شــب ایجاد می کند. نور خورشــید ترکیبی از 
طول موج هــای مختلف اســت کــه رنگ های 
مختلفی را در دل نور ســفید خود دارد. هنگام 
وقــوع رنگین کمان، شــما می توانید این طیف 
رنگی را ببینید یا با قــرار دادن منشــوری در برابر 
پرتو نور خورشــید آن را به رنگ های سازنده آن 
تجزیه کنید. این نور سپید و درخشان خورشید 
در روز برای اینکــه بتواند خود را به چشــمان ما 
برساند باید از میان جو غلیظ سیاره ما عبور کند. 
کســیژن تشکیل  جوی که عمدتا از نیتروژن و ا

شده است. 

روزی فیلسوف بزرگی که از آشنایان سقراط بود، 
با هیجان نــزد او آمــد و گفت: ســقراط می دانی 

گردانت چه شنیده ام؟  راجع به یکی از شا
ســقراط پاســخ داد: لحظــه ای صبر کــن، قبل 
از این که به من چیزی بگویــی از تو می خواهم 
آزمون کوچکی را که نامش ســه پرســش است 

پاسخ دهی. 
مرد پرسید:سه پرسش؟ 

سقراط گفت: بله درست است.
گردم با من صحبت  قبل از این که راجع به شــا
کنی، لحظه ای آنچه را که قصد گفتنش را داری 

امتحان کنیم. 
اولین پرسش حقیقت است. کامال مطمئنی که 
آن چه را که می خواهی به من بگویی حقیقت 

دارد؟ 
مرد جواب داد: نه، فقط در موردش شنیده ام. 

سقراط گفت: بسیارخوب، پس واقعا نمی دانی 
که خبر درست است یا نادرست؟

گردم  حاال پرسش دوم: آن چه را که در مورد شا
می خواهی به من بگویی خبرخوبی است؟ 

مرد پاسخ داد: نه. 
سقراط ادامه داد: پس می خواهی خبری بد در 
گردم که حتی در مورد آن مطمئن هم  مورد شا

نیستی بگویی؟
مرد کمی دستپاچه شد و شانه باال انداخت. 

ســقراط ادامه داد: و اما پرسش سوم سودمند 
بودن اســت. آن چه را کــه می خواهــی در مورد 

گردم به من بگویی، برایم سودمند است؟  شا
مرد پاسخ داد: نه.

گر می خواهی به من  سقراط نتیجه گیری کرد: ا
چیزی را بگویی که نه حقیقــت دارد و نه خوب 
است و نه حتی سودمند است، پس چرا اصال آن 

را به من می گویی؟

آسمان واقعا چه رنگی است؟

سه پرسش سقراط

کیــک بادمجــان غذایی اســت که 
ممکن است بر اساس تجربه برخی 
از مــا تازگــی داشــته باشــد و حتــی 

بعضی ها تابه حال آن را در سفره ای ندیده باشند. 
ک بادمجان قالبی )کیک بادمجان( یک غذای  خورا
لذیذ و عالی برای طرفداران بادمجان است. در ضمن 
ظاهر بسیار زیبایی شبیه به یک کیک دارد و می توان آن 
ک بادمجان  را به شکل های مختلف تزیین کرد. خورا
قالبی، انعطاف پذیری نسبتا باالیی دارد. به جای رنده 
کردن سیب زمینی خام می توانید سیب زمینی پخته را 
با پوره ساز بکوبید. به جای شوید تازه می توانید از شوید 
ک خوشمزه را با نان و  خشک استفاده کنید. این خورا
ماست یا ماست چکیده سرو کنید و از آن لذت ببرید. با 

ما همراه باشید.
موادالزمبرایکیکبادمجانقالبی

• بادمجان بزرگ ۱ عدد
• پیاز قرمز ۱ عدد

• سیب زمینی بزرگ ۲ عدد
• تخم مرغ ۱ عدد

• ماست ساده ۴ قاشق غذاخوری
• پنیر خامه ای ۲ قاشق غذاخوری

• شوید خردشده ۲ قاشق غذاخوری
• پودر سیر ۱ قاشق غذاخوری
• نمک و فلفل به مقدار کافی

• روغن زیتون به مقدار الزم

• بادمجان کوچک ۲ عدد برای تزیین
• گوجه و جعفری برای تزیین )دلخواه(

مرحلهاول
فر را با دمای ۱۷۵ درجه سانتی گراد روشن کنید و بگذارید 
گرم شود. یک قالب گرد متوسط را نیز چرب کنید و کنار 
بگذارید. دو بادمجان کوچک را حلقه حلقه کنید. به 
آن نمک و فلفل بپاشید و سپس در مقداری روغن سرخ 

کنید. بادمجان سرخ شده را برای تزیین کنار بگذارید.
مرحلهدوم

سیب زمینی را بشویید، پوســت بکنید و رنده کنید. 
غ را بــه آن اضافــه کنیــد. پــس از آن ۲ قاشــق  تخم مــر
ماست، ۱ قاشق پنیر خامه ای، ۱ قاشق شوید خردشده 

را اضافه و مخلوط کنید.
قدری روغن زیتــون را در تابه بریزید و آن را روی شــعله 
متوســط قــرار دهیــد تــا داغ شــود. ســپس مخلــوط 
ســیب زمینی را داخــل آن خالــی کنیــد و بگذاریــد 
ســیب زمینی تقریبا بپزد. حال آن را بــه کف قالب گرد 

منتقل کنید.
مرحلهسوم

در همان تابه قبلی کمی دیگر روغن زیتون بریزید. پیاز 
و بادمجان را به صورت نگینی خرد کنید و داخل تابه 
بریزید. روی شعله مالیم تفت بدهید تا بادمجان نرم 
و حجمش کم شــود. حال ۲ قاشــق ماســت، ۱ قاشق 
پنیر خامه ای، ۱ قاشق شوید، ۱ قاشق پودر سیر و نمک 
و فلفل به مقدار کافی به آن اضافه کنید. مواد را بچشید 

و در صورت نیاز مقدار نمک و فلفل را تنظیم کنید.
مرحلهآخرازکیکبادمجانقالبی

مخلــوط بادمجــان را روی مخلــوط ســیب زمینی 
موجود در قالب بریزید و سطح آن را صاف کنید. حال 
ک را با حلقه هــای بادمجان سرخ شــده  ســطح خورا
بپوشــانید. قالــب را ۳۰-۴۰ دقیقــه در فر قــرار دهید تا 
ک بادمجان قالبی آماده شود. برای سرو می توانید  خورا
کمی جعفری یا شــوید تازه خردشــده روی آن بریزید. 

جعفری سرشار از ویتامین A است.

شــرکت اپــل در حــال کار روی یک 
آیپــد/ مک بــوک هیبریدی تاشــو 
با صفحه نمایش ۲۰ اینچی است، 
که اطالعات بیشتری درباره این محصول فاش نشده 
اســت.  اپــل در حــال بررســی یــک آیپــد / مــک بــوک 
هیبریدی تاشو با دو صفحه است. پیش بینی می شود 
یکی از  این صفحه های  تاشو دارای صفحه کلید مجازی 
باشد و دیگری بدون آن. آیپد / مک بوک تاشوی جدید 
به کاربران امکان می دهد تا راحت تر آن را حمل کنند. 

گرچه اپل هنوز هیچ  اطالعاتی در مورد خصوصیات این  ا
محصولی ارائه نکرده است. نمایشگر های بزرگ و تاشو 
مانند دســتگاه جدید اپل هنوز بســیار نادر هستند، 
گرچه لنوو در ساخت چنین محصولی در پایان سال  ا
۲۰۲۰ موفق شد. این دستگاه به دلیل صفحه نمایش 
OLED زیبــا، طراحــی خالقانــه و کاربری خــوب مورد 

ستایش کارشناسان قرار گرفته است.
یکی از تبلت های تاشــوی دیگر که درباره آن صحبت 
شده، Zenbook ۱۷ از ایسوس است که به عنوان اولین 

که سامسونگ پیش  نمایش گلکسی فلکس نوت را در تبلت ویندوزی تاشو ۱۷ اینچی معرفی می شود، در حالی 
CES ژانویه انجام داد. البته باید گفت که برای دیدن 
آیپد / مک بوک تاشوی اپل منتظر ماند. گورمن از گفتن 
تاریخ عرضه این محصول جدید خودداری کرد، راس 
یانگ پیش بینی کرده که ممکن است این محصول تا 

سال ۲۰۲۶ معرفی نشود.
همچنین تصور می شــود که اپل در حال توسعه یک 
آیفون تاشو اســت و طبق گزارش ها، این شرکت زودتر 

از سال ۲۰۲۴ این دستگاه خاص را عرضه نمی کند.

کیک بادمجان، یک غذای ابتکاری ساده

پیش بینی ها درباره محصول تاشوی اپل 

ارگ تاریخــی بلقیــس پــس 
بنــای  بــم، دومیــن  ارگ  از 
گلی ایران به شمار می رود و آن 
را بر اساس اصول معماری ساسانی ساخته اند. 
ایــن دژ قدیمی ۲۹ برج بــا ارتفاع تقریبــی ۱۱ متر 
داشــته اســت کــه از اطــراف بــا خنــدق احاطه 

می شدند. 
فضــای داخلــی قلعــه بــه دلیــل حفاری هــای 
غیرقانونی کامال تخریب شده و تنها پوسته ای 

گلی از آن باقی مانده است.

ارگ تاریخی بلقیس

گردشگری

دستپخت

فناوری

هنر دست زنان ترکمن
توابــع  از  اســت  روســتایی  لــی  تنــگ 
شهرســتان گنبد استان گلســتان که در 

مرز اینچه برون برون واقع شده است.
زنان روســتای تنگ لــی عالوه بر ســوزن 
در ایــن  اصلیشــان  هنــر  کــه  دوزی 
روستاست و در سال ۱۳۹۹ به ثبت ملی 
رسیده است ازطریق سوزن دوزی، قالی 
بافــی، نمــد مالــی و حصیــر بافی کســب 

درآمد می کنند. 

عکس روز
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