
مشاهدات میدانی از بی توجهی برخی بانک ها خبر می دهند: 

بلوکه شدن بخشی از وام در حساب ها ممنوع!

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

روزن

w w w . p r e s s s i m a y e s h a h r . i r

۴

رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: هزینه خرید یک دستگاه 
اتوبوس ۹ میلیارد تومان و مینی بوس باالی یک میلیارد تومان است که با این هزینه کرایه ها دیگر امکان خرید 

و نوسازی ناوگان برای سرمایه گذاران وجود ندارند و ناچار به بازسازی این ناوگان هستیم. 
حسین بیغمیان درباره تصادفات جاده ای که بخشی از آن به فرسودگی ناوگان اتوبوس رانی برمی گردد، اظهار 
کرد: متوسط عمر ناوگان اتوبوس در اصفهان حدود ۱۰ سال است در حالیکه در گذشته حدود ۶ سال بود که 

به دلیل عدم نوسازی این ناوگان، اکنون متوسط سن این ناوگان باال رفته است.
وی ادامه داد: متأسفانه سن ناوگان مینی بوس های استان بسیار باال و حدود ۲۵ سال و متوسط سن ناوگان 
سواری نیز به ۱۰ سال افزایش یافته است. رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، اضافه کرد: جدیدا وامی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه 
کشور برای بازسازی با سود ۹.۵ درصد به ناوگان اتوبوس و مینی بوس تخصیص یافته که عدد آن برای اتوبوس 

۷۰۰ میلیون تومان و برای بازسازی مینی بوس ها ۲۰۰ میلیون تومان است.

رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان:

نوسازی یک دستگاه اتوبوس ۹ میلیارد تومان است

قیمت برنج تا پایان 
ماه رمضان تغییری ندارد

رسانه ها در خصوص افزایش دستمزد
 ۵۷ درصدی چه گفتند؛

افزایش دستمزدها؛ 
یک شادی زودگذر 

کارگران؟ گسترده  یا تعدیل 

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان اصفهان:

برای تامین میوه شب عید 
هیچ مشکلی وجود ندارد

در راستای ارتقای ایمنی فوالد مبارکه صورت گرفت؛ 

ساخت دستگاه برش لیزری 
برای اولین بار در کشور

طنز روز

اخبار فیک 
و دسته بیل پرزیدنت!
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هافبک تیم ذوب آهن:

روحیه خوبی 
برای تداوم پیروزیهایمان داریم 

ک ایرانی را با برند خارجی می فروشند پوشا

۶
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میراث به جای مانده از دوران 
صفویه و قاجاریه در اصفهان 

وضعیت مناسبی ندارد 
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# اصفهان  تنها  نیست

 تلخکامی تولیدکنندگان
 پولک و نبات اصفهانی در نبود شکر 
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نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی از 
احتمال مخالفت شورای نگهبان با طرح لغو تغییر ساعت 

رسمی کشور خبر داد. 

ح لغو تغییر ساعت  حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: طر
رسمی کشور به دلیل هزینه هایی که ایجاد می کند ممکن است 
طبق اصل ۷۵ قانون اساسی به دلیل داشتن بار مالی مورد ایراد 

شورای نگهبان قرار بگیرد.
طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور به عنوان دومین دستور در 

دستورکار جلسه علنی یکشنبه هفته آینده مجلس قرار دارد.
گرچه تغییر ساعت رسمی کشور صرفه جویی هایی  به گفته او ا
را در مصرف انرژی دارد، اما هزینه های اجتماعی آن بسیار 
باالست. از جمله هزینه های اجتماعی این طرح آن است که 
افراد در قرار های روزانه و برنامه های کاری شان دچار مشکل 
می شوند و از این حیث هزینه های اجتماعی زیادی با تغییر 

رسمی کشور به جامعه تحمیل می شود.
گر  حاجی دلیگانی می گوید: طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور ا
هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد، حداقل از دو ماه بعد 

الزم االجرا خواهد بود.
به گفته او در ابتدای سال ۱۴۰۱ ساعت رسمی کشور ثابت 
گر این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار  نخواهد ماند، اما ا
نگیرد و برای اجرا ابالغ و در روزنامه رسمی کشور چاپ شود ۱۵ روز 
بعد از چاپ در روزنامه رسمی کشور الزم االجراست که حداقل 
زمانی که برای اجرای این قانون می توان در نظر گرفت دو ماه 
آینده است که در این صورت ساعت رسمی کشور باید به حالت 

عادی بازگردانده شود.

معاون سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  
شهرداری اصفهان با بیان این که ارزش ریالی قراردادهای 
مشارکتی شهرداری در سال جاری بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان 
بوده است، گفت: از این میزان حدود ۲۲۷ میلیارد تومان 
آورده شهرداری و ۱,۲۰۰ میلیارد تومان آورده بخش خصوصی 

بوده است.
علیرضا برهانی پور در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: امسال حوزه 
سرمایه گذاری و مشارکت در شهرداری اصفهان روند صعودی 
داشته است و هر سال شاهد توجه بیشتر مدیریت شهری 

به این حوزه بوده ایم.
وی با بیان این که در این دوره مدیریت شهری نگاه ویژه تری به 
موضوع سرمایه گذاری و مشارکت ها وجود دارد، افزود: افزایش 
صددرصدی بودجه مشارکتی نسبت به سال ۱۴۰۰ در بودجه 
سال آینده نشان دهنده اهمیت این موضوع برای مدیریت 

شهری است.
معاون سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  
از  حاصل  درآمدهای  بیان اینکه  با  اصفهان  شهرداری 
سرمایه گذاری و مشارکت ها در بودجه سال آینده، ۱۵ درصد از 
کل درآمدهای شهرداری پیش بینی شده است، خاطرنشان 
کرد: در سال جاری ۲۱ مورد فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت 
داشته ایم که در این راستا ۱۱ مورد قرارداد در سال جاری منعقد 
شده است و امیدواریم با انعقاد چهار یا پنج مورد دیگر، تعداد 

قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت افزایش یابد.
وی با بیان این که ارزش ریالی قراردادهای مشارکتی شهرداری 
در سال جاری بالغ بر ۱,۴۰۰ میلیارد تومان بوده است، تصریح 
کرد: از این میزان حدود ۲۲۷ میلیارد تومان آورده شهرداری و 
۱,۲۰۰ میلیارد تومان آورده بخش خصوصی بوده است که این 
گر شهرداری، زمینه سرمایه گذاری  موضوع نشان می دهد که ا

بخش خصوصی را فراهم کند، عالوه بر آورده خود می تواند 
نزدیک به شش برابر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی 

را داشته باشد.
برهانی پور ادامه داد: سرمایه گذاری بخش خصوصی برای 
مدیریت شهری ارزشمند است زیرا می تواند به پیشبرد 

پروژه های شهری کمک کند.

وی با بیان این که میانگین سهم شهرداری از عایدات حاصل 
از مشارکت در سال جاری حدود ۵۰ درصد بوده است، گفت: 
امیدواریم بسترها و حوزه های جدیدی برای مشارکت 
شهروندان و سرمایه گذاران در حوزه مدیریت شهری ایجاد 
شود تا بتوانیم شهر آبادتر و توسعه یافته تری برای شهروندان 

فراهم کنیم.

ح لغو تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار مجلس  طر

مشارکت ۱۲۰۰ میلیاردی بخش خصوصی با شهرداری اصفهان

شــرکت آب وفاضــالب اســتان اصفهــان درنظرداردعملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را از طریــق مناقصــه 
گــذار نمایــد. عمومی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰ روز دوشنبه به تاریخ  1۴۰1/۰1/1۵

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
ازساعت ۰8:۳۰ صبح روز سه شنبه به تاریخ 1۴۰1/۰1/1۶

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-۶۶8۰۰۳۰ ۳-۰۳1 )داخلی ۳9۵(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/12/23

ت دوم
نوب
گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 محل تامینموضوع مناقصهشماره  مناقصه
برآورد )ریال(اعتبار

مبلغ تضمین 
)ریال(

۴۰۱/۴۰۰ - ۱ - ۵/۴
اجرای نما و محوطه سازی ساختمان 

اداری آبفا دهاقان
۶.9۵۶.۴9۵.۳8۵۳۳9.۰۰۰.۰۰۰جاری

۴۰۱/۴۰۰ - ۱ - ۶/۴
عملیات سفت کاری احداث ساختمان بحران 

چشمه توتی
۱۶.۶8۴.۱۵۵.۳۰9۶۳۰.۵۰۰.۰۰۰جاری

۴۰۱/۴۰۰ - ۱ - 7/۳
عملیات اجرای حوضچه های پهنه بندی 

فشاری فوالدشهر
9.۳۱8.۴78.۱۶8۴۰9.۶۰۰.۰۰۰جاری

۴۰۱/۴۰۰ - ۱ - 8/۲
تهیه مصالح واجرای عملیات سفت 

کاری)بدون میلگرد اسکلت(ساختمان اداری 
شاهین شهر )با ارزیابی کیفی(

۳۱,۰۰8,۳۴۶,۳۰۲۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰جاری

۴۰۱ - ۱ - 9
عملیات احداث ۳باب ساختمان چاه های 

شماره۳و۴ شاهین شهرو چاه شهید اشرافی گز
7,۶۳۴,۰۵8,79۶۳۵9,۰۰۰,۰۰۰جاری
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دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بازرگانی دولتی 
قیمت هــر کیلو برنــج هنــدی را بــه ۲۴ هــزار تومان 
افزایش داده بود که بنابر مصوبه اخیر دولت به نرخ 
قبل بازگشت.  آقای مسیح کشاورز گفت: بازرگانی 
دولتی قیمت مصوب هر کیلو برنج هندی را از ۱۸ هزار 
و ۵۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان افزایــش داده بود که 
بنابر تصمیمات دولت به نرخ مصوب قبل بازگشت.

او گفت: دولت عرضه هر کیلو برنج هندی توســط 
کستانی را ۳۱  بخش خصوصی را ۳۰ هزار تومان و پا
هــزار تومان قیمت گــذاری کرده اســت کــه به رغم 
افزایش نــرخ ارز و هزینه حمل و نقــل واردکنندگان 
موافقت کردند که تا پایان ماه رمضــان تغییری در 

قیمت ایجاد نکنند.

چندی پیش براتعلــی مدیرکل خدمــات بازرگانی 
کنون ۱۶۰ هزار تن برنج با نرخ مصوب  دولتی گفت: تا
وارد شبکه های توزیع شده و ۱۰۰ هزار تن دیگر تا ماه 

رمضان عرضه خواهد شد.
به گفته کشاورز، بنابر برنامه ریزی صورت گرفته، قرار 
است که ۳۰۰ هزار تن برنج تا پایان سال و ۲۵۰ هزار تن 
فروردین وارد شود که امیدواریم مشکل ابالغ حذف 

ارزش افزوده هر چه سریع تر به گمرکات ابالغ شود.
مدیرکل خدمــات بازرگانی دولتــی قیمت هر کیلو 
برنج هندی برای مصرف کننده را ۲۴ هزار تومان، 
کستانی را ۲۵ هزار تومان و تایلندی را ۱۲ هزار و ۵۰۰  پا

تومان اعالم کرد.
دبیرانجمن واردکنندگان برنج می گوید: با تســریع 
ابالغ در حــذف ارزش افزوده به گمرکات، مشــکلی 

در تامین نیاز بازار شب عید و ماه رمضان نداریم .
مسئوالن بازرگانی دولتی اذعان می کنند که همه 
ساله نزدیک ایام پایانی سال توزیع کاالهای اساسی 
همچون برنج، روغن و شکر شتاب بیشتری می گیرد 
که امسال به سبب آغاز ماه مبارک رمضان بالفاصله 
بعد از تعطیالت نوروز، طرح توزیع کاالهای اساسی 

همچنان ادامه دارد.

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان 
ک دوخته اصفهان گفت: در حال حاضر  پوشــا
ک و یا کت وشلوار دوخت داخل با کیفیت  پوشا
باالیی تولید می شود، اما تنها با زدن یک مارک 
خارجی عنوان می شود، کت وشلوار ترک است و 

با قیمت باالیی فروخته می شود.
ابراهیــم خطابخــش با اشــاره بــه وضعیت بــازار 
ک در آســتانه شــب عید، اظهار کرد: باید  پوشــا
ک نســبت بــه بقیه  توجه داشــت قیمت پوشــا
بازارها افزایش نیافته و حتی نســبت به ابتدای 
امسال ثابت مانده، اما مردم قدرت خرید پایینی 

دارند.
ک و تولید آن در بازار اشاره  وی به فراوانی پوشــا
ک دچار مشــکل  کرد و افــزود: امــروز بــازار پوشــا
که مغازه داران ناچار به خرید نقدی  اســت، چرا
هســتند، در حالیکــه جنس هــا بعضــا فروخته 

نمی شود و امکان مرجوع شدن وجود ندارد.
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان 
ســابق  افــزود:  اصفهــان  دوختــه  ک  پوشــا
مغــازه داران بخشــی از جنــس خــود را چکــی و 
کنون باید  بخشی را نقدی خرید می کردند، اما ا
به صــورت کامــال نقــدی خرید کننــد و تــا زمانی 
که جنس فروختــه نشــود به نوعی ســرمایه آنها 
بازگشــت نمی شــود و ایــن موجــب آســیب بــه 

ک شده است. مغازه داران حوزه پوشا
ک  وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر پوشا
موجود در بازار تولیدات داخل هستند، تصریح 
ک ایرانی  کنــون کیفیــت تولیــدات پوشــا کــرد: ا
ج اســت، اما متأســفانه یا در  قابل رقابت با خــار
ک همچــون نخ،  تهیه لــوازم اولیــه تولید پوشــا
آســتری، الیــه چســب و... با کمبــود و یــا گرانی 

روبرو هستیم.
خطابخــش گفــت: در حــال حاضر کت وشــلوار 
دوخت داخل با کیفیت باالیی تولید می شود، 
اما تنها با زدن یک مارک خارجی عنوان می شود، 

کت وشلوار ترک است و با قیمت باالیی فروخته 
می شود.

وی افزود: ایــن کار به دلیل تقاضای مشــتریان 
شکل می گیرد، در حالیکه برخی مشتریان همین 

جنس را با برند ایرانی خرید نمی کنند.
کید کــرد: در حــال حاضــر ۹۰ درصد  وی البته تأ
ک موجــود در بــازار، تولید داخل اســت و  پوشــا
ک که در مغازه ها به اسم ترک فروخته  برخی پوشا
می شود یا به صورت قاچاق وارد شده و یا از قبل 

در مغازه ها بوده و فروش نرفته است.
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان 
ک دوخته اصفهــان اضافه کــرد: در حال  پوشــا
ک برندهــای خارجی  حاضــر نمایندگــی پوشــا
چنــدان در اصفهــان فعال نیســتند و بــه دلیل 
حمایت از تولیدات داخل تابلوهای آنها پایین 
کــه وقتــی تولیدکننده خــوب در بــازار  آمــد، چرا
فعال است، دلیلی به فعالیت برندهای خارجی 

ک باقیمت های باال نداریم. پوشا
به گفته خطابخش، در حال حاضر بخش تولید، 
لباس ها گران می شــود و فروشــگاه دار جنس را 
گران نمی کند از ســوی دیگر قــدرت خرید مردم 
نسبت به سال گذشته شاید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد 

کمتر شده است
کید کرد: از ابتدای اســفندماه  وی همچنین تأ
تمام فروشندگان لباس موظف به نصف اتیکت 
کتــور بــه مشــتری  قیمــت و همچنیــن ارائــه فا

هستند.

مدیرکل اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی گفت 
بانک مرکزی جلوگیری از مسدود شدن بخشی 
از سپرده در حین پرداخت تسهیالت را از قبل در 

دستور کار خود داشته است. 
کنون نیز در حال بررسی   محبوب صادقی گفت: ا
هستیم و اثرات پولی و مالی آن سنجیده می شود 

تا از این اقدام بانک ها جلوگیری شود.
 این اظهارات مدیرکل اداره اطالعات بانکی بانک 
مرکزی پــس از آن صــورت گرفت که درویشــیان 

بازرس ویــژه رئیس جمهــور امــروز در نامه ای به 
کید کرد ملــزم کردن  رئیس کل بانــک مرکزی تا
متقاضی تســهیالت به مســدود کردن بخشی 
از ســپرده خود به عنوان تضمین و انسداد آن تا 

زمان بازپرداخت کامل وام، غیرقانونی است.
پیــش از این نیــز صالح آبــادی رئیــس کل بانک 
مرکزی گفته بود بلوکه کردن بخشی از تسهیالت 
اعطایی به مشــتریان در قالــب انواع ســپرده ها 
توســط بانک ها و مؤسســات اعتبــاری ممنوع 
اســت. بانک مرکزی در تیر ۹۹ در بخشــنامه ای 
بلوکــه کــردن بخشــی از تســهیالت اعطایــی به 
مشــتری را ممنــوع اعــالم کــرد امــا مشــاهدات 
میدانــی از بی توجهــی برخــی بانک هــا به ایــن 

بخشنامه خبر می دهند.
بــه گفتــه آقــای صالح آبــادی، هــر بانکی کــه به 
قوانین ابــالغ شــده بی توجهــی کند بــه هیئت 

انتظامی بانک مرکزی معرفی خواهد شد.

در بــازار امــروز لــوازم خانگــی، قیمــت تلویزیون 
۳۹اینچــی پــارس مــدل PJ۳۹HN۱ بــه عنــوان 
یکی از ارزان قیمت ترین تلویزیون های بازار به  ۵ 

میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
دنای و تی ســی ال  از دیگر تلویزیون هــای ارزان 
قیمت بــازار اســت کــه حوالــی ۶ الــی ۵ میلیون  

قیمت خورده است.
 همچنین تلویزیون ارزان سام الکترونیک مدل 
UA۳۲T۴۱۰۰TH  نیز در رنج ۵میلیون  و ۶۰۰ هزار 
تومــان معامله می شــود. تلویزیــون ۴۳ اینچی 

سونیا  مدل ۴۳kD۵۹۲۵-S نیز در رنج ۹ میلیون 
تومــان تومان نیــز معاملــه می شــود. تلویزیون  
۳۲ اینچ ســینگ  مــدل ۳۲۲۰ حوالی ۵ میلیون 

تومان ارزش گذاری شده است.

قیمت برنج تا پایان ماه رمضان تغییری ندارد 

ک ایرانی را با برند خارجی می فروشند پوشا

خبر

در آستانه نوروز گشت های مشترک تعزیرات 
حکومتی اســتان، با حضور مســئوالن ارشــد 
کشــور در دو مجموعه بزرگ خرید بر روند نرخ 
گــذاری قیمت هــا کاال هــای اساســی نظارت 

کردند.
رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی کشور 
در این بازدید ها گفت: نظارت نوروزی بازرسان 
از نرخ قیمت کاال ها با توجه به کیفیت عرضه 
در صدر مسئولیت های این گشت های ارشاد 
نوروزی است تا کاالیی کیفی با قیمت مصوب 

در اختیار مشتری قرار گیرد.
بهــروز طالبیــان افــزود: در ایــن گشــت های 
نظارتی قاضی های تعزیراتی حضور دارند و با 
احراز تخلف در محل دســتور الزم را برخورد با 

متخلفان صادر می کنند.
وی گفت: در این گشت های مشترک نوروزی 
تخلف های متعــددی از جمله گرانفروشــی 
در عرضه گوشــت قرمز و سفید، ماهی، میوه 
وتره بار در قالب بســته های بندی شــیک با 
قیمت های چنــد برابری مشــاهده شــد که 
برای عرضه کنندگان متخلف پرونده تعزیراتی 

تشکیل شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
غ در  کید بر فراوانی مر کشاورزی اصفهان با تأ
بازار اصفهان گفت: هیچ مشکلی در توزیع 

غ گرم وجود ندارد. مر
غ  حسین ایراندوســت اظهــار کرد: فعــال مر
با نرخ ۲۹ هــزار و۵۰۰ تومان عرضه می شــود 
و برای ایــام نــوروز بــا توجــه بــه فراوانی ایــن 
غ  محصول، مردم هیچ نگرانی در تأمین مر

نداشته باشند.
وی افــزود: به دلیــل جوجه ریزی مناســب 
کــه وارد  در ســال جــاری، میــزان مرغــی 
کشــتارگاه های اصفهــان می شــود بیشــتر 
از نیاز اســت. حتی با تهــران هم قــراردادی 
منعقــد کرده ایم کــه هر شــب ۱۰۰ تــا ۲۰۰ تن 

غ زنده ارسال داشته باشیم. مر
معاون ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان 
ادامه داد: ذخیره ســازی خوبــی هم انجام 
غ کمبــودی  گــر در بــازار مــر گرفتــه اســت و ا
غ های ذخیره شده وارد  احساس شود، مر

بازار می شود.
ایراندوســت در رابطــه بــا تأثیــر حــذف ارز 
غ گفــت: مردم نگران  ترجیحی بر قیمت مر
گرانی نباشــند؛ زیرا حذف این ارز به معنای 
اصالح نظام یارانه ای اســت؛ به این صورت 
که ارز تخصیص یافته به واردکننده، به طور 
مســتقیم بــه مصرف کننــدگان اختصــاص 

می یابد.
وی در رابطــه بــا پیش بینی ایــن بــازار تــا 
مــاه رمضــان اظهار کــرد: در تالش هســتیم 

قیمت ها بر همین میزان، ثبات گیرد.

نماینــده مــردم نطنــز، قمصــر و بــادرود در 
حــذف  اســالمی گفت:  شــورای  مجلــس 
ارز ترجیحــی از دارو منطقــی نیســت و بــا 

حذف این ارز از دارو موافق نیستم.
رحمــت اهلل فیــروزی در گفت وگــو با ایســنا 
درباره احتمــال حذف ارز ترجیحــی از دارو، 
اظهار کــرد: دولــت باید این تدبیر را داشــته 
باشــد کــه در حــوزه دارویــی مــردم دچــار 
مشــکل نباشــند و این تدبیــر را بایــد دولت 

داشته باشد.
ارز  کلیــات حــذف  افــزود: مجلــس  وی 
ترجیحی و پیشنهاد دولت و سازمان برنامه 
بودجه را تصویــب کرده اســت و دربــاره کم 
و کیــف آن باید تدبیری اندیشــیده شــود تا 
باری بــر روی دوش مردم گذاشــته نشــود. 
معتقدم به قشــر آســیب پذیر جامعــه نباید 
کــه معتقدم  هیــچ فشــاری وارد شــود، چرا
کــرد  بایــد رعایــت حــال عمــوم مــردم را 
و تدبیری اندیشــیده شــود کــه آنــان هیــچ 

مشکلی نداشته باشند.
نماینــده مــردم نطنــز، قمصــر و بــادرود در 
مجلس، گفت: حــذف ارز ترجیحــی از دارو 
منطقــی نیســت و بــا حذف ایــن ارز از دارو 
موافق نیستم. مشــکالت دارویی به شکل 
نســبی در حــال حاضــر هــم وجــود دارد و 
بــا حــذف ارز ترجیحــی نبایــد به مشــکالت 

دارویی مردم افزوده شود.

خبر رسانه ها در خصوص افزایش دستمزد ۵۷ درصدی چه گفتند؛

افزایش دستمزدها؛ یک شادی زودگذر یا تعدیل 
گسترده کارگران؟

کارشناسان اقتصادی و کارآفرینان 
گرچــه نیــم نگاهــی بــه بهبــود  ا
معیشت کارگران دارند، اما داشتن 
»حقوق کم« را در شــرایط فعلی بهتر از »بی حقوقی« 

آنها می دانند.
در پی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال 
آینده و ابراز نگرانی فعاالن اقتصادی از احتمال افزایش 
تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی، 
روزنامه ها و رسانه های مکتوب با تعدادی از فعاالن 
اقتصادی در این خصوص صحبت هایی داشته اند 

که به شرح زیر است.
         رئیس سابق اتاق ایران در یادداشت روزنامه 

سازندگی: افزایش دستمزد به زیان کارگر تمام 
می شود

محســن جالل پور فعــال اقتصــادی و رئیس ســابق 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایران 
در گفت وگــو بــا روزنامه ســازندگی با اشــاره بــه تالش 
برخی سیاستمداران برای خرید محبوبیت از جیب 
بیت المال، معتقد اســت: تعیین حداقل دســتمزد 
۱۴۰۱ می تواند آخرین و محکم ترین ضربه به ســمت 

واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد.
به گفته جالل پــور کبودی این ضربه ســال آینده زیر 
چشم اقتصاد ایران نمایان می شود؛ اقتصاددانان و 
کارآفرینان معتقدند این افزایش حداقل دستمزدها 
باعث از بین رفتن مشاغل شده و اتفاقا بیشتر از همه 

به زیان کارگران خواهد بود.
گر  وی بازار کار را بازار عرضه و تقاضا می داند و می گوید: ا
کار گران شود، طبیعتا تعداد کمتری از کارفرمایان آن 
را تقاضا خواهند کرد از سوی دیگر دولت برای تحرک 
اقتصاد به شــدت گرفتار مشکل کمبود منابع است 
اما با این حجم از دخالت در اقتصاد، اجازه نمی دهد 
بخش خصوصی، حتی بخش کوچکی از این نقش 

را ایفا کند.
این فعال اقتصــادی بــا بیان اینکه توجیــه دولت ها 
در افزایش دســتمزد کارگران، »افزایــش قدرت خرید 
آنها«، »بهبود شرایط رفاهیشان« و »حمایت از نیرو کار 
شاغل« است، می افزاید: سؤالی که پیش می آید این 
است که چه کسی باعث کاهش قدرت خرید کارگران 

شده و شرایط رفاهی آنها را با مشکل مواجه می کند؟
جالل پور به عوامل مختلف مؤثــر در بازار کار شــامل 
کارگر، کارفرما، جمعیت، خانواده، عرضه و تقاضای بازار 
کار، فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کالن و … اشاره 
می کند و می گوید: سیاست گذاری ها در عرصه بازار کار، 
پیچیدگی های رفتاری خاصی دارد که بدون توجه به 

آنها، بازار کار گرفتار عدم تعادل می شود.
به گفتــه رئیــس ســابق اتاق ایــران، سال هاســت که 
کید  اقتصاددانان بر مضرات تعیین حداقل دستمزد تأ
دارند چون سبب افزایش بیکاری میان نیروهای کار 

جوان و کارگران غیر ماهر می شود.
وی بر این اعتقاد است که وضعیت معیشتی مردم روز 
به روز در حال بدتر شــدن و افزوده شدن به جمعیت 
گرچه حقــوق کم هم  فقراســت در چنین شــرایطی ا
می تواند به تضییع حقوق کارگر منجر شــود اما برای 
نیروی کار بی حقوقی بدتر از حقوق کم اســت؛ چون 
هم نیروی کار بیکار می شود و هم میزان تولید کارآفرین 
و ظرفیت تولید آن به تدریج کم و نهایتا تولید متوقف 
می شود. جالل پور زنجیره ای از اشتباهات دولت ها 
را مبنی بر کســری بودجــه به رشــد نقدینگــی و تورم 
منجر شد و سپس به بهانه حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان اقدام به تثبیت قیمت ها کرد و نهایتا به بهانه 
حمایت از کارگــر در دســتمزدها دخالت کــرد را یادآور 

گر یک کارخانه تولیدی داشته  می شــود و می گوید: ا
باشید می بینید که به دلیل غول تورم، قدرت خرید 
مردم کمتر شــده و میــزان تولید شــما بــه تدریج کم 
می شود تولید کم شود، درآمد کارخانه کمتر می شود؛ 
ســپس قیمت محصــوالت و خدمــات متناســب با 
تــورم افزایــش نمی یابد چــون دولــت اجــازه افزایش 
 قیمت را نمی دهد؛ در کنار آن باید دستورالعمل های 
خلق الســاعه دســتگاه های دولتی، مالیــات، نظام 
اداری فاســد و نهایتا افزایش ۵۷ درصدی دســتمزد 
کارگران را هم قرار دهید تا وضع کارفرما را متوجه شوید.
نماینده کارفرمایان در شــورای عالی کار به جام جم: 
سال سختی برای صنایع کوچک پیش بینی می کنم

روزنامه جام جم نیــز افزایش حداقل دســتمزدها در 
سال آینده را بیشترین میزان افزایش در ۳ دهه اخیر 

دانسته است.
علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی 
کار در این خصوص گفته اســت در جلســات شورای 
عالــی کار دولت نظــارت خــود را در خصوص تســریع 
در روند تعیین دستمزد کارگران و تعیین تکلیف آنها 

مطرح کرده بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید: 
همه ما قبول داریم که شرایط زندگی کارگران سخت 
است و زندگی آنها نمی چرخد اما بنگاه های کوچک 

هم با این ارقام دستمزدها به مشکل می خورند.
وی می افزاید: ســال ســختی را برای صنایع کوچک 
پیش بینی می کنیم اما قول هایــی از وزارتخانه های 
صمت و کار گرفته ایم تا تمهیداتی برای پشتیبانی و 
حمایت از واحدهای کوچک و متوسط داشته باشیم.
به گفته فعال اقتصادی، کارفرمایان دغدغه بیکاری 
کارگران را دارند ما معتقدیم همزمان باید هم فضای 
کسب و کار جراحی شود و هم چرخه نیروی کار حفظ 

شود و آسیب نبیند.
         نماینده کارفرمایان به روزنامه همشهری: 

مجبور به قبول ارقام دستمزدها شدیم
علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی 
کار به روزنامه همشهری گفته اســت: کارفرمایان در 
نشست شورای عالی کار نظارت خود را مطرح کردند 
اما بنا به اقتضائات و شــرایط خاص مجبــور به قبول 

دستمزدهای فعلی شده ایم.
به گفته آهنی ها، در بحث دستمزدها ۲ محور اصلی 
پیش روی تصمیم گیران اســت: ۱. معیشت نیروی 

کار ۲. وضعیت کسب و کارهای کوچک که عمدتا با 
شــرایط موجود اقتصادی، امــکان حمایــت از هر دو 

گروه نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اظهار کرده است: 
از دولت و مجلس قول هایی برای حمایت از کسب و 
کارها گرفته ایم و قرار است با بسته های حمایتی دولت، 

تداوم اشتغال و تولید را حفظ کنیم.
وی بخش دیگری از نگرانی کسب و کارهای کوچک 
را تأثیر حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تولید عنــوان کرده و 
می گوید: هزینه های واردات مــواد اولیه که مورد نیاز 
صنایع است، به یکی از نگرانی های فعاالن اقتصادی 
بخش تولید منجر شــده اســت اما قول هایی دولت 
داده که در کاهش تعرفه گمرک برای واردات این اقالم، 

جلوی شوک قیمتی را بگیرد.
آهنی ها راهکار دیگر توانمند شدن فعاالن اقتصادی 
برای پرداخت دســتمزدها را حذف موانــع صادرات 
و افزایــش آن می داند و بر این اعتقاد اســت که دولت 
سیزدهم برنامه هایی برای توسعه صادرات و تجارت 
دارد و در صدد اســت تا با کشورهای شریک تجاری، 
پیمان های دو یا چند جانبه امضا کند که این موضوع 
در افزایش نقــل و انتقــال پول مؤثر اســت همچنین 
دولت باید برای موضوع تأمیــن اجتماعی و مالیات 
تولیدکنندگان هم اقداماتــی انجام دهد تــا با بهبود 

فضای کسب و کار، شرایط بنگاه ها بهتر شود.
         دنیای اقتصاد: اولین بار است که حداقل 

دستمزد از نرخ تورم جلو می زند
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشــی درباره افزایش 
۵۷ درصــدی حداقل دســتمزدها بــدون آنکه گفت 
وگویی بــا نماینــدگان کارگــری یــا کارفرمایی داشــته 
باشد می گوید از سال ۹۱ به بعد این اولین بار است که 
حداقل دستمزدها از نرخ تورم پیشی گرفته است هر 
چند که افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها موافقان و 

مخالفانی دارد.
به نوشــته روزنامه دنیای اقتصاد، موافقــان افزایش 
دستمزدها به کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران 
در ســال های اخیر اشــاره دارند که حقوق آنها کفاف 
یک خانواده ۳ نفره را نمی دهد ضمن اینکه افزایش 
دســتمزدها، انگیزه افزایش تولید و ارتقای بهره وری 

نیروی کار را بیشتر می کند.
این روزنامه در بازتــاب نظرات کارفرمایــان به عنوان 
مخالفان افزایــش دســتمزدها آورده اســت: افزایش 

دســتمزدها ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی را با 
مشکل مواجه می کند.

به اعتقــاد کارشناســان اقتصــادی، تعییــن حداقل 
دستمزدهای سال آتی با افزایش ۵۷ درصدی سبب 
شــده تا هم کارگــران و هــم کارفرمایان نقش تــورم در 
زندگی خود را بهتر درک کنند تا زمانی که تورم مزمن در 
اقتصاد کشور جاری است افزایش دستمزدها کمک 

چندانی به بهبود معیشت کارگران نمی کند.
این روزنامه با حمایت از تعیین منطقه ای دستمزد 
با توجه به تفاوت هزینه های خانوارها در شــهرهای 
مختلف، آورده است: تعیین دســتوری دستمزد به 
صورت ثابت می تواند به کاهش تولید در شــهرهای 
کوچک و کوچ نیروی کار به شهرهای بزرگ منجر شود؛ 
همچنین به قراردادهای زیرزمینی و غیر رسمی میان 

نیروی کار و کارفرما می انجامد.
این روزنامــه بهتریــن راهکار را داشــتن نظــام تأمین 
اجتماعی قوی دانســته به گونه ای که افرادی که در 
وضعیت نامناسب درآمدی هستند تحت پوشش این 

نظام قرار گیرند.
         روزنامه 7 صبح: تبعیض بین کارگران و 

کارمندان دولتی برای اولین بار برداشته شد
روزنامه ۷ صبح در گزارشی درباره افزایش ۵۷ درصدی 
حداقل دســتمزد کارگران در شــورای عالــی کار، آن را 
برای نخستین بار عامل رفع تبعیض میان کارگران با 
کارمندان دولتی عنوان کــرده و می گویــد با این حال 
همچنان میان دریافتی کارگران با حداقل معیشت 

که ۹ میلیون تومان در ماه است، فاصله وجود دارد.
این روزنامه ســپس نگاهی دریافتی کارگران در دیگر 
کشورها پرداخته و می افزاید: در ایران ۲۰ درصد کسانی 
که به عنوان کارگری دریافتی دارند، حقوق بگیر دولتند 

که نسبت به برخی کشورها، رقم باالیی است.
از نظــر نگارنــده گــزارش روزنامــه ۷ صبــح، تنهــا در 
کشــورهای شــمال اروپــا کــه بــه »کشــورهای رفــاه« 
مشــهورند و بــا سیاســت های شــبه دولتــی اداره 
می شوند، میزان حقوق بگیران دولتی از ایران بیشتر 
است ولی در کشوری مانند ژاپن تنها ۵ درصد جمعیت 

کارمند دولت محسوب می شوند.
همچنین در سایر کشورها، دستمزدها بر اساس چانه 
زنی میان کارگر و کارفرما و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین 
می شود و چیزی به اسم حداقل دریافتی که در ایران 

دیده می شود، وجود ندارد.

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان اصفهان 
گفت: بــرای تأمیــن میوه شــب عید هیچ مشــکلی 
وجود ندارد. میوه به انــدازه کافی تأمین شــده و در 
بازار موجود اســت اما مردم توانایی خرید میوه را همچون ســال های 

گذشته ندارند.
نوروزعلی اسماعیلی اظهار کرد: برای تأمین میوه شب عید هیچ مشکلی 
وجود ندارد. میوه به اندازه کافی تأمین شده و در بازار موجود است اما مردم 

توانایی خرید میوه را همچون سال های گذشته ندارند.
کنــون در واحدهای صنفی  وی بــا بیان اینکه میــوه چهار فصــل ســال ا
میوه فروشــی عرضه می شــود، افزود: هیچ کمبودی در ایــام عید وجود 
نخواهد داشت. هزینه های تولید نسبت به سال های گذشته چندین 
برابر شده که منجربه افزایش قیمت میوه شده است. همچنین قیمت هر 
هکتار زمین اجاره ای برای کاشت میوه افزایش قابل توجهی داشته که در 

قیمت میوه مؤثر بوده است.

         وزارت جهاد کشاورزی کشاورزان را در تأمین نقدینگی یاری 
دهد

گفــت:  رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و ســبزی فروشــان اصفهــان 
جهــاد کشــاورزی باید بــرای کاشــت میــوه بــه کشــاورزان یــاری دهد تا 
کنون نقدینگی مورد نیز خود  مشکالت این چنینی ایجاد نشود. کشاورزان ا
را از بنگاه ها و بانک ها دریافت می کنند و مجبورند با سود چند برابری آن را 
گر وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان تسهیالت  بازپرداخت کنند؛ اما ا
پرداخت کند، تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت محصوالت تولیدی 
خواهد داشت. کشاورزان باید تحت پوشش جهاد کشاورزی قرار گیرند.

         سیب زمینی بیش از نیاز داخل تولید شده است
اسماعیلی اضافه کرد: تا ۱۰ روز آینده سیب زمینی تولید جیرفت و سبزوار 
وارد بازار می شــود؛ بنابراین در تأمین ســیب زمینی هم مشــکلی در بازار 
گر سال آینده صادرات نشود  وجود ندارد. میزان تولید به قدری بوده که ا
کنون قیمت سیب زمینی از هر کیلو ۱۶  روی دست کشاورزان خواهد ماند. ا
هزار تومان شروع می شود. کارشناسی در این بخش انجام نشده و منجر 

به سوءاستفاده دالالن شده است.
وی ادامه داد: هر ایرانی در سال پنج کیلوگرم سیب زمینی مصرف می کند؛ 
در کشــور بیش از این نیاز ســیب زمینی تولید شده اســت، اما مشکل از 
داخل بوده و به دلیل ســوءمدیریت ایجاد شــده اســت. دولت نباید در 
قیمت گذاری صیفی جات دخالت کند، در این بخش عرضه و تقاضا تعیین 
کننده قیمت است. رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان اصفهان 
گفت: انواع میوه از سایر شــهرها به اصفهان وارد می شود که از جمله آن 
می توان به بادمجان و سیب زمینی وارداتی از جیرفت و جنوب، همچنین 

پرتقال و نارنگی از شمال کشور اشاره کرد.

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان اصفهان:

برای تامین میوه شب عید هیچ مشکلی وجود ندارد

مشاهدات میدانی از بی توجهی برخی بانک ها خبر می دهند:
بلوکه شدن بخشی از وام 

در حساب ها ممنوع! 

قیمت تلویزیون های ارزان در بازار 

تب نظارت تعزیرات 
کاالها در شب عید بر قیمت 

معاون سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان:

کمبودی در ایام نوروز هیچ 
غ نداریم  در بازار مر

نماینده مردم نطنز در مجلس:

حذف ارز ترجیحی دارو 
منطقی نیست

خبر

خبر
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3 ۱۴ مارس     ۲۰۲۲
تلخکامی تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهانی 

در نبود شکر 
پولک و نبات از شیرینی های رایج 
در میان اصفهانی هاســت، کمتر 
خانه ای در اصفهان پیدا می شود 
کنانش چای را بدون پولک به مهمان تعارف  که سا

کنند. 
پولک و نبات با انواع طعم ها ســوغاتی اصفهان هم 
هست و بسیاری از مسافران این شیرینی ها را در کنار 

گز رهاورد سفر خود می دانند.
تولید و عرضه پولک و نبات در آســتانه نوروز افزایش 
می یابد اما چند ســالی هســت کــه در این ایام بحث 
شکر هم داغ می شود، تولیدکنندگان سهمیه شکر 
دولتی را کافی نمی دانند و ناچار به تهیه شــکر از بازار 
آزاد می شوند، پس قیمت ها را باال می برند که حاصل 
آن می شود نارضایتی خریداران؛ امسال که بالفاصله 
بعد از نوروز، ماه مبارک رمضان آغاز می شــود، بحث 

سهمیه و قیمت شکر داغ تر هم شده است.
         دو نرخی بودن شکر، دغدغه هر ساله

علیرضا شیروانی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان 
و فروشندگان پولک و نبات و قند اصفهان گفت: هر 
ســاله، دو نرخی بودن شــکر در روزهای پایانی سال، 

برای صنف ما دردسرساز می شود.
او گفت: این مشــکل ســبب کاهــش تولیــد پولک و 
نبات و در نتیجه نبود یا کمبود این سوغات اصفهان 

در بازار می شود.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشــندگان 
پولک و نبات و قند اصفهان، می گوید: برای روزهای 
پایانی سال،  قرار است حدود ۲۰۰ تن شکر بدهند تا به 
واحد های تولیدی بدهیم که البته این مقدار شکر، 
خیلی کم است چون حتی در ماه های عادی سال، 
تولیدی های پولک و نبات، ماهیانه دست کم ۷۰۰ تن 

شکر مصرف می کنند.
به گفته شیروانی، حدود ۳۵۰ واحد تولیدی در این 
صنف فعالیت داشته اند اما با گذشت زمان، باتوجه 
به این مشکالت، بسیاری از واحدها تعطیل شده اند.

او می گوید: اما باز هم ســعی کردیــم تا مانع تعطیلی 
و تعدیل نیرو در این صنف شــویم تا بیش از این کام 

تولیدکنندگان پولک و نبات، تلخ نشود.
         نارضایتی تولیدکنندگان پولک و نبات از 

نرخ شکر
تولیدکننده پولک و نبات به خبرنگار ما گفت: من هر 

ماه، حدود ۱۵ تن شکر مصرف می کنم که فقط برای  
مصرف حدود ســه روز تولیدی ام شــکر دولتــی دارم 
و بیست و هفت روز دیگر را باید شــکر آزاد خریداری و 
استفاده کنم. تولیدکننده دیگری می گوید: پولک و 
شکر و قند، ثبات قیمت ندارد و فروشندگان از این که 
هر هفته قیمت جدید به خریدار می دهند، خسته و 

درمانده شده اند.
موضوعی که یک خریدار هم درباره آن می گوید: شب 
عید معموال برای پذیرایی، پولک بیشتری می خریم 
که البته نسبت به ماه های قبل گران تر هم شده و در 

واقع نرخ ها هیچ ثباتی ندارد.
یک تولیدکننده پولک و نبات گفت: من حدود یازده 
نیرو دارم اما با توجه به مشــکالت به وجــود آمده که 
عمده آن، مربوط به شکر دو نرخی است، تصمیم دارم 

تا در سال جدید، تعدیل نیرو کنم.
فروشنده دیگر می گوید: من ۱۷ نیرو دارم اما تصمیم 
گرفته ام بــر خالف میل باطنــی، در ســال جدید عذر 
تعدادی از آنهــا را بخواهــم تا بتوانــم کســب و کارم را 

سرپا نگه دارم.

کارگر یک واحد تولید پولک و نبات می گوید: ۳۰ سال 
دارم وشش سالی می شــود که در این شغل هستم، 
صاحب کار اعالم کرده بعد از تعطیالت نوروز من و دو 
نفر دیگر از کارگران باید به دنبال شغل جدیدی باشیم.

         سهمیه شکر دولتی برای اسفند و فروردین
امید شــریفی سرپرســت معاونت توســعه بازرگانی و 
صنایع کشاورزی ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان گفت: هر ماه به یک مقدار مشخص، سهمیه 
شــکر بــرای تمــام صنوفی کــه بــا شــکر، محصوالت 

کی تولید می کنند در اختیار ما قرار می گیرد. خورا
او می گوید: به عنوان مثال، در آذر و بهمن، ســهمیه 
شکر استان اصفهان، حدود سه هزار تن بوده که البته 
ما این مقدار را بین تمام اصناف تقسیم کرده ایم و هر 

ماه روند کار به همین صورت بوده است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می گوید: این 
سهمیه های دولتی، ممکن اســت برای واحد های 
تولیدی پولک، قند و نبات کم باشد، به همین علت 

از شکر آزاد نیز استفاده می کنند.

به گفتــه شــریفی، بــرای اســفند و فروردیــن نیز یک 
سهمیه شکر دولتی برای صنوف در نظر گرفته شده، 

که بین آن ها تقسیم خواهیم کرد.
او می گویــد: هیچــگاه شــکر اصنــاف کامــال دولتــی و 
یارانه ای نبوده و همیشه شکر آزاد وجود داشته است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان می گوید: 
کنون دو قیمت شــکر داریم، شکر دولتی که  اما هم ا
هر کیلوگرم حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان و شــکر آزاد که 
گر غیر از این  هر کیلوگرم حدود ۱۵ هزار تومان است، ا
دو قیمــت، نرخــی اعالم شــود بدانیــد غیــر قانونی و 

برای ایجاد بازار سیاه است.
شــاید ســهمیه بندی جدید بر اســاس نیــاز صنوف 
مختلف و یا متغیر کردن سهمیه با توجه به ایام خاص 
بتواند بــه کاهش مشــکالت تولیدکننــدگان پولک 
و نبات بیانجامــد. به هر حــال روزهای پایانی ســال 
زمان رونق کســب و کار این صنف است و بهتر است 
چاره ای اندیشیده شــود تا دست کم نه تولیدکننده 

ضرر کند و نه مصرف کننده.

معاون خدمات بیمه مدیریت بانک کشاورزی 
اصفهــان گفــت: امســال ۸۹۲ میلیــارد ریــال 
غرامــت بــه بیمه گــذاران بخــش کشــاورزی، 
دامــداری و دامپروری ایــن اســتان اختصــاص 

یافته است.
مجیــد وارســته پــور  افزود: ایــن خســارت در 
قالــب ۲۳ هــزار و ۱۷۶ پرونــده بــه کشــاورزان 
و دامــداران دارای بیمــه کشــاورزی کــه بــر اثــر 
حوادث خشکسالی، تگرگ وسیل دچار آسیب 

شده بودند، پرداخت شد.
وی اضافه کرد: این اعتبار بابت خســارت های 
ناشی از سال زراعی گذشته بوده و پرونده های 
ســال زراعــی کنونــی از اول مهرمــاه ســال ۱۴۰۱ 

بررسی و پرداخت می شود.
معاون خدمات بیمه مدیریت بانک کشاورزی 
اصفهان ادامه داد: پرداخت غرامت از صندوق 
بیمه کشاورزی همیشه پس از اتمام سال زراعی 

مورد بررسی قرار گرفته و پرداخت می شود.
وی با اشاره به اینکه خســارت به دلیل شرایط 
بحرانی و حوادث غیرمترقبه پرداخت می شود، 
تصریح کرد: این هزینه حمایتی خسارت های 
ع و باغات را برای بیمه  کشــت و کار بر روی مزار
گــذاران جبــران می کنــد ولــی بــه معنای ســود 

حاصل از کشــاورزی نیســت. معاون خدمات 
بیمــه مدیریــت بانــک کشــاورزی اصفهــان بــا 
بیان اینکه برخی نسبت به پرداخت دیرهنگام 
غرامــت گالیــه دارنــد، تصریح کــرد: وابســتگی 
اعتبــارات صنــدوق بیمه بــه اعتبــارات دولتی 
در ایــن خصــوص موثــر بــوده و موجــب تاخیــر 
شــده اما در ســال های اخیر با حمایت دولت و 
مجلس شورای اسالمی کمی سرعت کار افزایش 

یافته است.
وی بــا بیان اینکه رقبت کشــاورزان نســبت به 
بیمه کشاورزی در اســتان اصفهان کم است، 
افــزود: ســاالنه ۳۰ درصــد از اراضی کشــاورزی، 
کز دامداری و دامپروری تحت پوشش بیمه  مرا
قرار می گیرند که البته توجه به این مقوله در بین 
کز دامپروری نسبت به کشاورزی  دامداران و مرا

بیشتر است.
وارســته پــور، نهادینــه ســازی فرهنــگ بیمــه 
در بیــن کشــاورزان و همچنیــن پیــش بینــی 
تمهیدات الزم برای پیشگیری از بروز خسارت 
در شــرایط بحرانــی را موثــر و ضــروری خوانــد 
و افــزود: غرامت هــای بیمــه بیــش از دریافــت 
حق پرداختی بیمه گذاران بــوده و این نتیجه 
حمایت بیمه از قشر کشاورز و دامدار و دامپرور 

است.
در ۲ ســال گذشــته صنــدوق بیمه کشــاورزی 
نزدیک بــه ۶۰۰ میلیــارد ریــال به بیمه گــذاران 
استان اصفهان خسارت پرداخت کرده است.

اصفهــان دارای ۵۶۸ هــزار هکتــار اراضــی 
کشاورزی است و  ساالنه ۴.۶ میلیون تن انواع 

محصول کشاورزی تولید می کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان 
گفت: کانون هــای ریزگرد و گــرد و غبــار واقع در 
نواحی شــرق و شــمال اســتان، ســاالنه بالغ بر 
گون  ۱۲۸ میلیــارد تومــان بــه بخش هــای گونا

خسارت می زند. 
محمدعلی کاظمی افزود: بیشترین آسیب این 
ع، راه آهن، جاده ها، زمین های  پدیده به مزار
کشاورزی، محیط زیست، فرودگاه ها، تجهیزات 

نظامی و منازل مسکونی وارد می شود.
وی ادامــه داد: غیــر از ضــرر اقتصادی، آســیب 
رسیدن به ســالمت مردم از دیگر موارد مهمی 
اســت که بدلیل پدیده بیابانزایی و انتشار گرد 

و غبار باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان 
اضافــه کــرد: از پهنــه ۱۰.۷ میلیــون هکتــاری 
اســتان ۳.۲ میلیون هکتــار معــادل ۳۰ درصد 
را اراضــی بیابانــی و شــن زار تشــکیل مــی دهــد 
کــه بیشــتر در نواحی شــمالی و شــرقی اســتان 

قرار دارد.
کــرد: مناطــق تحــت تاثیــر  کاظمــی تصریــح 
فرسایش بادی استان بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزار هکتار و کانون های های بحرانی فرسایش 
بادی ۱.۵ میلیون هکتار مســاحت دارد که ۱۶ 

کانون را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار داشــت: از ســال ۴۲ کــه مطالعات و 
عملیات مقابله با بیابان بخصوص با نهالکاری 
و توسعه پوشش گیاهان مقاوم در مناطق کم 
کنون بالــغ بر ۳۰۸  بارش در اســتان آغاز شــد تا
هزار هکتار از بیابان ها بویژه در مناطق بحرانی 

نهالکاری شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان 
افــزود: گونه هــای گیاهــی مقــاوم در مناطــق 
بیابانی شــامل تاغ، قــره داغ، گــز و آتری پلکس 
اســت که ۲ گیاه نخســت بیشترین ســهم را در 

طرح نهالکاری استان دارند.
کاظمی اضافه کرد: عملیات مالچ پاشی بعنوان 
ک و جلوگیری از انتشــار  دیگر راهکار تثبیت خا
کنــون در ۳۱ هــزار هکتــار از اراضــی  ریزگردهــا تا

بیابانی بحرانی استان انجام گرفته است.
کــرد: مطالعــات مرتبــط بــا  وی خاطرنشــان 
بیابان در یک میلیون هکتــار از اراضی بیابانی 
استان انجام شده اما اجرای پروژه هایی مانند 

نهالکاری نیازمند تامین اعتبار کافی است.

رییس امور رفاهی و پشتیبانی اداره  کل آموزش 
و پــرورش اصفهــان از پیش بینــی ۴۰۰ مدرســه 
در اســتان برای اســکان مســافران فرهنگــی در 

تعطیالت نوروز ۱۴۰۱ خبر داد. 
علیرضا عابدی افزود: از این تعداد ۲ هزار کالس 
در قالب ۲۰۰ مدرسه در کالنشهر اصفهان در نظر 
گرفته شده و ســایر مدارس که احتمال افزایش 
کم مســافران وجود  آنها در صورت ازدحــام و ترا
دارد در دیگــر شــهرهای بــزرگ اســتان از جملــه 
کاشان، شهرضا، نجف آباد، نایین، خمینی شهر 

و میمه آماده شده است.
وی اظهار داشت: بنا بر ابالغ شیوه نامه هایی که 
به تازگی برای اسکان مســافران ویژه فرهنگیان 
به استان ابالغ شده است، ستادهای اسکان در 
همه ورودی های شمال، جنوب، شرق و غرب 

استان از هفته جاری دایر خواهد شد.
رییس امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان افزود: امکان ثبت نام مسافران 
فرهنگی برای اســکان به ۲ شــیوه حضــوری )با 
مراجعــه بــه ســتادهای اســکان( و اینترنتــی ) از 
طریق سامانه( از ۲۵ اسفند امسال تا ۱۰ فروردین 

سال ۱۴۰۱ فراهم شده است.
وی خاطرنشــان کرد: برای اســکان مسافران با 
توجه به شــرایط خاص به لحاظ ادامه داشــتن 
کید بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی،  کرونا و تا
مدرسه هایی برای پذیرش در نظر گرفته شد که 
از لحاظ بهداشتی شرایط مناسبی داشته باشد.
عابــدی اضافه کــرد: مدرســه ها به ســه دســته 

"الف"، "ب" و "ویژه" دسته بندی شدند که نوع 
"الف" مدارسی هستند که در هر کالس یک تخته 
فرش، یک دستگاه یخچال و تلویزیون بصورت 
اختصاصــی وجــود دارد و حمــام، آشــپزخانه و 

سرویس بهداشتی، عمومی است.
به گفته وی گروه "ب" مدرسه هایی هستند که هر 
کالس یک تخته فرش دارد و یخچال، تلویزیون 

و سایر امکانات بهداشتی در آنها مشترک است.
رییس امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان، مدارس "ویژه" را شامل مدرسه 
هایی دانست که در هر اتاق وسایل اختصاصی 
شامل تلویزیون، یخچال و دیگر امکانات وجود 
کز آموزشی و رفاهی یا  دارد و گفت: یک سری مرا
خانه معلم هــم در نظر گرفته شــده که بصورت 
سوییت و دارای امکانات و تجهیزات اختصاصی 

است.
وی تصریح کــرد: برای پذیــرش در ایام نــوروز در 
مرحلــه اول اولویت با مســافران فرهنگی اســت 
و در صورت اســتقبال کــم از ســوی فرهنگیان و 
داشــتن جای خالی، کارکنان دولــت در اولویت 

بعدی قرار دارند.

۸۹۲ میلیارد ریال غرامت 
کشاورزان استان اصفهان اختصاص یافت به 

ریزگردها ساالنه ۱۲۸ میلیارد تومان 
به اصفهان خسارت می زند

رییس امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

۴۰۰ مدرسه در اصفهان میزبان مسافران فرهنگی 
در نوروز خواهد بود

شــهردار چــادگان از راه اندازی نخســتین غرفه 
پسماند شهرداری خبر داد و گفت: شهروندان 
می توانند انواع پسماند قابل بازیافت خود را به 
غرفه شــهرداری واقع در خیابان شهدا تحویل 
دهنــد و در ازای آن پــول یــا کاالی بهداشــتی 
دریافت کنند. محمد عرب چادگانی از راه اندازی 
نخســتین غرفه پســماند شــهرداری چــادگان 
خبــر داد و اظهــار کــرد: شــهرداری چــادگان بــا 
همکاری شرکت پسماند غرب استان به منظور 
ترویج فرهنگ تفکیــک زباله از مبــدأ و کاهش 
زباله ها، غرفه تحویل پســماند راه اندازی کرده 
اســت. وی افــزود: شــهروندان انــواع پســماند 
قابل بازیافت خــود را بــه غرفه شــهرداری واقع 
در خیابــان شــهدا تحویــل دهنــد و در ازای آن 
پول یا کاالی بهداشتی دریافت کنند. شهردار 
چادگان با بیان اینکه تفکیک زبالــه از مبدأ نیاز 
بــه فرهنگ ســازی دارد، خاطرنشــان کــرد: بــا 
تفکیک اصولی زباله از مبدأ تحول جدی در این 
زمینه ایجــاد می شــود. عرب چادگانی تصریح 
کرد: روزانه به طورمتوسط در شهر چادگان بین 
پنج تا ۱۰ تن زباله توســط پنج نیرو با اســتفاده از 
دو دستگاه، از سطح شهر جمع آوری و به محل 

دفن زباله ها انتقال داده می شود.

در آیینــی ســاختمان کالنتــری شــهر ونــک 
سمیرم افتتاح و بهره برداری از آن آغاز شد. این 
ساختمان با ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه 
در زمینــی به مســاحت ۶۰۰ متر مربع ســاخته 
شده است. جانشین فرمانده انتظامی استان 
اصفهان در این آیین گفت: امنیت و اقتدار ایران 
اسالمی امروزه مدیون خون شهیدایی است 
که در دفاع از این مرز و بوم جان خود را فدا کردند 
و به درجه رفیع شــهادت رســیدند. سرهنگ 
محمد رضا هاشمی فر به مبارزه با مواد مخدر 
که امروز یکی از آسیب های بزرگ اجتماعی است 
اشــاره کرد و گفت: امســال در استان اصفهان 
میزان کشــفیات و دســتگیری در زمینــه مواد 
مخدر ۱۰۰ درصــد افزایش داشــته و با اقتــدار با 
گران مرگ برخورد شده است. وی افزود:  سودا
شهر شهید پرور ونک در دوران دفاع مقدس با 
وجود اینکه روستایی بیش نبوده صد شهید 

تقدیم نظام و انقالب کرده است.

ســه طرح آبخیزداری در فریدن به بهره برداری 
رسید. رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری 
فریدن گفت: این طرح ها برای کنترل سیالب، 
ک و تغذیه سفره های  جلوگیری ازفرسایش خا
آب زیرزمینی، در روستا های گنجه، چهلخانه و 
سواران به بهره برداری رسید. حسین کرکوندی 
افزود: برای بهــره برداری از ایــن طرح ها بیش از 
۲۸ میلیارد و هفتصــد و پنجاه میلیون ریــال از 
محل اعتبارات صندوق توســعه ملی وتملک 

دارائی های سرمایه ای هزینه شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوانسار 
گفت: با اعتباری بالغ بــر ۱۵ میلیارد ریــال پروژه 
بندهای چند منظوره با مصالح سنگ و سیمان 
به طول ۱۸۶۰ متر مکعــب در آبراهه باالدســت 
روستای الیجند با ظرفیت آبگیری ۲۱۵ هزار متر 
مکعب احداث شد. مهدی کیخایی اظهار کرد: 
میانگین بلندمدت بارش سالیانه شهرستان 
خوانســار معــادل ۳۶۰ میلی متــر اســت، اما به 
دلیل موقعیت توپوگرافی خاص شهرستان که 
به صورت کوهســتانی و تپه ماهور است حجم 
قابل توجهــی از بارش های ســالیانه به صورت 
روان آب و یا سیالب از شهرستان خارج می شود. 
وی افزود: خروج روان آب ها از شهرستان موجب 
مشــکل کم آبی و خســارت های جبران ناپذیر 
کنین پایین دست می شود که در این  برای سا
زمینه اجــرای پروژه های آبخیزداری در ســطح 
شهرستان خوانسار به صورت متنوع ضرورت 
دارد. رئیــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
خوانســار گفت: امســال بــا اعتبــاری بالغ بــر ۱۵ 
میلیارد ریــال پــروژه بندهــای چند منظــوره با 
مصالح سنگ و سیمان به طول ۱۸۶۰ متر مکعب 
در آبراهه باالدست روستای الیجند با ظرفیت 
آبگیری ۲۱۵ هزار متر مکعب در مدت زمان سه 
ماه احداث و در هفته منابع طبیعی بهره برداری 
شــد. کیخایی افــزود: طی دو ســال اخیــر در دو 
حوزه آبخیز خشکرود و خم پیچ بندهای متعدد 
چندمنظوره آبخیــزداری با اعتباری بالــغ بر ۳۱ 

میلیارد ریال اجرا شده است. 

خبر خبر

استان

خبر

در راســتای اهــداف ارتقای ایمنــی فــوالد مبارکــه و 
برای اولیــن بار در کشــور، دســتگاه برش لیــزری در 
خط تمپرمیــل ناحیه نــورد ســرد با همــکاری یک 
شرکت دانش بنیان بومی سازی شد و در اسفندماه سال جاری آماده 

بهره برداری گردید.
به گزارش ایراسین، برای اولین بار در کشور، دستگاه برش لیزری در خط 
تمپرمیل ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با همکاری یک شرکت 

دانش بنیان بومی سازی شد.
عبدالرحیم صادقی، رئیس خطوط اســکین پاس و تمپرمیل ناحیه 
نورد سرد با اعالم این خبر افزود: در خط تمپرمیل جهت برش انتهای 
کالف از قیچی دســتی اســتفاده می گردیــد؛ بدین صــورت کــه اپراتور 
خروجی خط به ازای هر کالف تولیدشده و در شرایط سخت محیطی 
که از نظر ایمنی و ارگونومی دارای ریسک زیادی بود، اقدام به جدا کردن 

انتهای کالف می کرد.
صادقــی در ادامــه گفت: در راســتای اهــداف ارتقای ایمنــی فوالد 
مبارکــه، پروژه ســاخت بــرش لیــزری از طریق توســعه نورد ســرد و 
توســط شــرکت دانش بنیان بهیار صنعت آغاز گردیــد و در نهایت 
با تالش مستمر و تعامل های مشــترک، در اسفندماه سال جاری 

آماده بهره برداری گردید.
وی در ادامه به فرایند برش لیزری اشــاره کرد و افزود: این دســتگاه که 
به صورت تمام اتوماتیک طراحی شده و استانداردهای انرژی اتمی و 
وزارت دفاع را کســب کرده اســت، قادر اســت با اســتفاده از یک ربات 
چهارمکانیزه و با فشردن کلید استارت توسط اپراتور، ابتدا از پارکینگ 
خود به سمت مرکز خط حرکت می کند و در مرکز ورق مستقر می گردد، 
سپس در فرایند برش، ربات با حرکت خود به طرف لبه ورق و با تشخیص 

لبه، شروع به برش ورق در کمتر از یک دقیقه می کند.
رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل ناحیه نورد سرد مشخصات 
ویژه این دستگاه را تمام اتوماتیک بودن، طراحی اختصاصی و عدم 
وجود نمونه خارجی، دارا بــودن چهار درجه آزادی مکانیکی، ســاده 
بودن مونتاژ و دمونتــاژ آن در خط تولید، دارا بودن توان لیزر مناســب 
جهت برش ضخامت های بیشــتر و همچنین قابلیت بــرش ورق در 

موقعیت های مختلف کاری برشمرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
غ االن در شبکه رهتاب توزیع  گفت: باتوجه به اینکه مر
می شود تالش این است که هیچ گونه نوسان قیمت و 
غ نیز هیچ کمبودی  غ در شب عید نداشته باشــیم و در تخم مر کمبود مر
غ در استان داریم در صورتی  نداریم چرا روزانه بیش از ۳۰۰ تن تولید تخم مر

کثر ۱۸۰تن است.  که نیاز کل استان و مصرف حدا
امیررضا نقش، معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار اصفهــان، در 
نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: دستورالعملی برای تشدید 
نظارت و کنترل قیمت ها ویژه ایام نوروز به دستگاه های نظارتی ابالغ شده 
است که از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فرودین طرح ویژه ای را برای نظارت و بازرسی بر 

وضعیت بازار در سطح استان بامحوریت فرمانداری شهرستان ها و به کارگیری تمام ظرفیت های شهرستانی 
از قبیل بازرسی جهادکشاورزی، بازرسی وزارت صمت، بازرسی اصناف، تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف 

اجرا می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان یادآورشد: تالش می شود اقالم تنظیم بازاری شامل 
غ منجمد و میوه تنظیم بازاری است از طریق  شکر دولتی، برنج وارداتی دولتی، گوشــت قرمز منجمد، مر
فروشگاه های زنجیره ای و سامانه های فروش مجازی اینترنتی و شبکه توزیع کاسبان امین با هماهنگی 

بسیج اصناف شهرستان ها در سطح وسیع انجام شود.   
کید کرد: در خصوص قیمت های مصوب تخم مرغ  نیز گفت: شاهد افزایش بی رویه قیمت تخم مرغ در  وی تأ
چند روز اخیر بودیم که ستاد تنظیم بازار کشور و استانی نسبت به اعالم قیمت تخم مرغ اقدام کرد و  تخم مرغ 
کثر ۴۳ هزار تومان، تخم مرغ های  کثر کیلویی ۲۳هزار تومان، تخم مرغ شانه ای ۳۰ عددی حدا فله ای حدا
کثر هر عدد هزار و ۹۰۰  بسته بندی دارای برند و نام و نشان در تعداد ۹، ۱۲،  ۱۵،۲۴ که استاندارد هستند حدا

تومان است.
کثر ۱۷ هزارو ۱۰۰تومان است و تفاوتی نمی کند  وی تصریح کرد: به عنوان مثال یک بسته ۹ عددی تخم مرغ حدا
از چه برند و نامی باشد و شهروندان برای هر شکایتی در خصوص گران فروشی تخم مرغ  می توانند شماره ۱۲۴ 

یا ۱۳۵ تعزیرات حکومتی را شماره گیری کنند.
نقش با اشاره به درج قیمت ها روی کاال بیان کرد: به خاطر جلوگیری از برخی سوءاستفاده ها و واسطه گری ها 
در بازار  دولت تصمیم گرفت که به جای درج قیمت  مصرف کننده قیمت تولید کننده، در اقالم کاالیی  توسط 

خود تولیدکنندگان درج شود و تا امروز ۵هزار قلم کاال در کشور شامل الزام درج قیمت تولید کننده شده اند.

کثر مجــاز به ســود ۳۰  وی گفــت: توزیع کننــدگان و خــرده فروش هــا حدا
درصدی باالتر از قیمت تولیدکننده برای اقالم مصرفی هستند و برای اقالم 
کثر ۲۰ درصد باالتر از  قیمت تولید کننده  غیرمصرفی مانند لوازم خانگی حدا

می توانند عرضه کنند.
گرقیمت تولیدکننده درج شــده روی   نقش تصریح کرد: به عنوان مثال ا
کثر ۳هزار  یک آب معدنی ۲هزار و ۵۰۰ تومان باشد قیمت مصرف کننده حدا

و ۲۵۰ تومان است.
وی با بیان قیمت های مصوب برای کاالهای اساسی اشــاره کرد: از امروز 
غ منجد وارداتی ۲۰ هزار  برنج وارداتی هندی به قیمت ۱۸۵هزار تومان و مر

تومان در فروشگاه های زنجیره ای وشبکه کاسبان امین توزیع می شود.
نقش خاطرنشان کرد: ذخیره سازی میوه تنظیم بازاری انجام شده است که از  اواخر این هفته ۲هزار و ۶۰۰ تن 
پرتغال و هزار و ۵۰۰ تن سیب با قیمت کمتر از بازار و به صورت غرفه های فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود.

معاون هماهنگــی امور اقتصــادی اســتانداری اصفهان بیان داشــت: گوشــت گوســاله وارداتــی و داخلی 
منجمد در فروشگاه های مختلف و زنجیره ای  به قیمت۱۱۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی منجمد داخلی 
۱۰۲هزارتومان عرضه می شود و در روزهای آینده نیز شکر دولتی به ازای هر کیلو ۱۳ هزار ۸۰۰ تومان به دست 

مردم خواهد رسید.
کثر۲۹هزار ۵۰۰است و درباره گوشت گرم در  وی در رابطه با قیمت مرغ نیز گفت: مرغ گرم قیمت مصوب حدا
روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت بودیم که با برنامه دولت تالش می شود برای شب عید با واردات ۱۰ هزار تن 

گوشت گرم قیمت آن تعدیل شود و به مرز قبلی خود یعنی حدود ۱۴۰ هزار تومان بازگردد .   
کید بر همکاری مردم برای جلوگیری از تخلفات گفت: ما از شهروندان می خواهیم  داشتن برچسب  نقش با تأ
قیمت کاالها را کنترل کنند، چرا که اصناف موظف هستند نسبت به این مورد و درج قیمت اتحادیه ها و 

برچسب قیمت به ازای همه اقالم کاالیی اقدام کنند و در صورت عدم درج آن برخورد تعزیراتی می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه برای شب عید در اقالم اساسی کمبودی 
غ و میوه کمبودی برای ذخیره و توزیع نداریم و ذخایر الزم و کافی  نداریم تصریح کرد:  امسال در گوشت، مر

محیا شده  و حتی به صورتی که اصفهان صادر کننده مرغ گرم به سایر استان ها است.
نقش در پایان گفت: باتوجه به اینکه مرغ االن در شبکه رهتاب توزیع می شود تالش این است که هیچ گونه 
غ نیز هیچ کمبودی نداریم چرا روزانه  غ در شب عید نداشته باشیم و  در تخم مر نوسان قیمت و کمبود مر

کثر ۱۸۰تن است. بیش از ۳۰۰ تن تولید تخم مرغ در استان داریم در صورتی که نیاز کل استان و مصرف حدا

در راستای ارتقای ایمنی فوالد مبارکه صورت گرفت؛ 

کشور  ساخت دستگاه برش لیزری برای اولین بار در 

غ در استان اصفهان داریم: 12۰ تن مازاد تولید تخم مر

گوساله تنظیم بازار  گوشت  گسترده   عرضه 

خبر

خبر

راه اندازی نخستین غرفه
 پسماند شهرداری چادگان

بهره برداری از ساختمان
کالنتری شهر ونک سمیرم   

بهره برداری از سه طرح
 آبخیزداری در فریدن 

بهره برداری از پروژه
 آبخیزداری خوانسار
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دوشنبه  ۲۳  اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱ شعبان ۱۴۴۳

جامعه4 ۱۴ مارس     ۲۰۲۲
رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

برخی مسیرهای دوچرخه دراصفهان تاپایان 
سال جمع آوری شود

اســتان  راهــور  پلیــس  رئیــس 
مســیرهای  گفــت:  اصفهــان 
دوچرخــه در اصفهــان حادثــه 
ساز است و ضروری اســت برخی از این مسیرها تا 

پایان سال جمع آوری شود.
ســرهنگ محمدرضــا محمــدی در خصــوص 
وضعیــت فعالیــت دوربین هــای کنتــرل ترافیک 
ســطح شــهر اصفهــان اظهــار داشــت: در زمینــه 
دوربین ها مشــکالت برطرف شده و دوربین های 

هسته مرکزی شهر فعال است.
وی افــزود: شــهرداری اصفهــان در ایــن زمینــه 

همکاری خوبی را داشته است.
رئیس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان در ادامه با 
اشــاره به بی توجهی شــهروندان به اجــرای طرح 
ح  زوج و فــرد در اصفهــان تصریــح کرد: ایــن طــر
از ســاعت ۱۶ الــی ۲۲ در هســته مرکــزی کالنشــهر 

اصفهان فعال است.
         ۴۰ درصد خودروهای محدوده زوج و فرد 

تردد غیر مجاز دارند
وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت ترافیک در 
سطح کالن شهر اصفهان به ویژه در هسته مرکزی 
کــم و ســنگین اســت، افــزود: در برآوردهــای  مترا
صورت گرفته مشخص شــده است که بیش از ۴۰ 
درصــد از خودروهایــی کــه در این محــدوده تردد 

دارند غیر مجاز هستند و اعمال قانون می شوند.
ســرهنگ محمدی اضافه کــرد: در شــرایط فعلی 
پارکینگ ها تکمیــل اســت و در بســیاری از مواقع 

کز وجود ندارد. امکان پارک خودرو در این مرا
وی افزود: شــهروندان باید توجه داشــته باشــند 
کــه در صورت تــردد غیــر مجــاز در محــدوده زوج و 
فرد مبلغ یکصــد و پنج هــزار تومان اعمــال قانون 

می شوند.
رئیس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان در ادامه با 
اشــاره بــه مســیرهای نامناســب و غیر اســتاندارد 
کــرد و  کالنشــهر اصفهــان اشــاره  دوچرخــه در 
کم ترافیک  گفت: این مســیرها عاملی مهــم در ترا

و شــلوغی خیابان های شــهر اصفهان در روزهای 
پایان سال دارد.

وی بــا بیان اینکــه پلیس راهــور همواره از توســعه 
مســیرهای دوچرخه ســواری در شــهرها بــه ویژه 
شهرهای بزرگ حمایت کرده است، ابراز داشت: 
بایــد توجــه داشــت کــه در شــهر اصفهــان بــدون 
هماهنگــی و دریافــت نظــر کارشناســی از پلیــس 
راهور مســیرهای دوچرخه غیــر اســتاندارد ایجاد 

شده است. 
کیــد بر اینکــه نیاز اســت  ســرهنگ محمدی بــا تا
قبل از پایان سال با بررسی دقیق و کارشناسی در 
جلسات شورای ترافیک نسبت به اصالح، جمع 

آوری و جایگزینی مســیرهای جدید اقدام شــود، 
اضافه کرد: باید توجه داشت که برخی مسیرهای 
دوچرخه در شهر اصفهان مسیر ایمن و تابلوهای 
هشــدار ندارد و ایــن امر منجــر به ایجاد خســارات 

زیادی به شهروندان شده است.
         ایمن سازی بزرگراه های اصفهان در حال 

انجام است
وی در خصــوص وقــوع تصادفــات زنجیــره ای 
در بزرگراه هــای اصفهــان نیــز گفــت: بایــد توجــه 
داشــت کــه برخــی اوقــات از ســوی اورژانــس خبر 
تصادفات زنجیره ای اعالم می شود که باید توجه 
داشــت که ایــن تصادفــات زنجیــره ای نیســت و 

چند خودرویی است. رئیس پلیس راهور استان 
اصفهــان بــا بیان اینکــه تصادفــات زنجیــره ای 
نیستند و دو الی سه وسیله ای هستند و با فاصله 
چند متری مجدد تصادف اتفاق می افتد، اضافه 
کرد: آمار مجروحان نیز واقعی نیست و بسیاری از 

آنها در حد درمان سرپایی است.
وی بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیت ایمــن ســازی 
بزرگراه های اصفهان نیز اضافه کرد: در این زمینه 
بایــد توجــه داشــت کــه شــهرداری طــی دو ســال 
گذشــته اقدامــات خوبــی را آغــاز کــرده و بــا نصب 
نیوجرســی منجــر بــه کاهــش شــدن تصادفــات 

شده است.
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مدیــرکل مدیریــت عملکــرد و ســالمت اداری 
سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور با اشاره به 
ضرورت اصالح قوانین و مقررات تعزیرات گفت: 

قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی بازدارندگی الزم را ندارد. 
محمدرضــا نجفــی در نشســت هم اندیشــی و پرســش و پاســخ با 
بازرسان سازمان صمت استان در سالن سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان افزود: ضرورت اصالح قوانین و مقررات در مجلس 
و دستگاه های مختلف مطرح شده است اما هنوز در حوزه قوانین 

و مقررات خال وجود دارد.
وی با بیان اینکه قوانین و مقررات جاری تعزیرات حکومتی مربوط 
به سال ۱۳۷۳ اســت، ادامه داد: اصالح قوانین و مقررات در حوزه 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز در ســال ۱۳۹۲ مصوب و در ســال ۱۳۹۴ 

انجام شده است و اصالحات جدید بزودی ابالغ خواهد شد.
مدیــرکل مدیریــت عملکــرد و ســالمت اداری ســازمان تعزیــرات 
حکومتی کل کشــور اظهار داشــت: رایزنی برای ایجاد تغییرات در 
کنون  حوزه اصناف و بازدارندگی این قوانین در حال انجام است و تا

جلسه های مختلفی هم در این زمینه برگزار شده است.
وی با اشــاره به اهمیت تعامل و ارتباط بازرسان سازمان صمت و 

کیــد کرد: باید رویه تعامل بازرســان تعزیرات  تعزیرات حکومتی تا
حکومتی با سازمان صمت افزایش یابد و به مرز صددرصد برسد.   
معاون بازرسی اداره کل مدیریت عملکرد و سالمت اداری سازمان 
تعزیرات کشــور نیــز در این نشســت گفــت: بازدیدهــای میدانی و 
باززسی های مویرگی در سطح شعبه ها، به دستور ریاست سازمان 

تعزیرات حکومتی انجام می شود.  
محمد طالبیان افزود: نمی توان عملکرد بازرسان را در بازار نادیده 

گرفت اما باید بتوانیم رضایت مردم را نیز جلب کرد.
وی ادامــه داد: دولــت ســیزدهم، دولتــی مردمی اســت و همــه 
مســووالن بایــد در حــد بضاعــت خــود بتواننــد نیازهــای مــردم را 

برطرف کنند.
طالبیان گفت: ســازمان صمت یکــی از پایه های محکم و اســتوار 
بازرسی است و تعامل خوبی با تعزیرات حکومتی دارد که با توجه 
به قرار گرفتن در روزهای پایانی ســال و در پیــش بودن ماه مبارک 
رمضان، باید برای ارتقا ســطح همکاری ها، بازرسی ها و گشت ها 

اقدام شود.    
وی افــزود: باید اقدامات الزم را در راســتای گســترش ســفره های 
مــردم انجام دهیــم تا از مــا رضایــت داشــته باشــند و امیدواریم با 
تعامل بیشــتر ســازمان های تعزیرات، صمت، جهاد کشــاورزی، 
شــبکه بهداشــت و نیروی انتظامی به اندازه بضاعت خــود در این 

راه گام برداریم.
نشســت هم اندیشی و پرســش و پاســخ بازرسان ســازمان صمت 
استان با حضور مدیرکل مدیریت عملکرد و سالمت اداری سازمان 
تعزیرات حکومتی کل کشور و سرپرست سازمان صنعت، معدن و 

تجارت اصفهان برگزار شد.

گیر مرکز بهداشت اصفهان  مســوول بیماری های وا
گفت: این اســتان از اوج مشکالت قله)پیک( ششم 
کرونا عبور کرده و بیشتر شهرستان های آن از وضعیت 

قرمز)بسیار پرخطر( همه گیری بیماری کووید-۱۹ خارج شده اند. 
کنون  رضا فدایی افزود: هر موج کرونا یک قله یا همان "پیک" دارد و ما هم ا
در استان اصفهان از این قله عبور کرده ایم اما هنوز به شرایط قبل از موج 
ششــم بازنگشــته ایم و بیماری کووید-۱۹ هنــوز بطور فعــال در جامعه 

وجود دارد.
استان اصفهان از اوائل بهمن امسال وارد موج ششم کرونا شد.

فدایی با اشاره به اینکه هنوز تعداد بیماران مبتال به کرونا قابل توجه 

اســت، اظهار داشــت: بســیاری از آنها بدلیــل خفیف بــودن بیماری 
کزی که اطالعــات در آن ثبت می شــود، مراجعه  به درمانگاه ها یــا مرا

نمی کنند.
وی با بیان اینکه مرگ و میر ناشی از کرونا در روزهای اخیر در اصفهان روند 
کاهشی داشته است، اضافه کرد: تعداد موارد فوتی از حدود ۲۰ نفر در روز در 

هفته گذشته به کمتر از ۱۰ نفر در روز در این هفته رسیده است.
گیر مرکز بهداشت اصفهان با بیان اینکه پیش بینی  مسوول بیماری های وا
می شود روند نزولی آمار کرونا تا اوائل فروردین ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته باشد، 
تصریح کرد: چگونگی همه گیری بیماری کووید-۱۹ به رفتار مردم در رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، پوشش واکسیناسیون و جهش های احتمالی 

ویروس کرونا در آینده بستگی دارد. 
وی همچنیــن در بــاره تعطیــالت نــوروز ۱۴۰۱ و احتمال افزایش ســفرها 
در این روزها گفت: برای کنترل همه گیری بیماری کووید-۱۹ در روزهای 
کید می شود که مردم برای تکمیل  پایانی سال و تعطیالت نوروز آینده تا
کســن خــود هرچــه زودتر  کسیناســیون و تزریــق نوبت دوم و ســوم وا وا

اقدام کنند.
کسن کرونا تزریق نکرده اند  کنون وا فدایی با اشاره به اینکه افرادی که تا
نیز بهتر است هرچه زودتر اقدام به این کار کنند، خاطرنشان کرد: موارد 
کسن  کنون وا زیادی از گرفتاری ریه ناشی از اثر کرونا در بین افرادی که تا

تزریق نکرده اند، وجود دارد.
کید  کسیناسیون کودکان باالی پنج سال تا وی همچنین بر ضرورت وا
کسیناســیون کودکان باالی پنج ســال انجام نشــود  گر وا و اضافه کرد: ا
بسیاری از مشکالت حل نمی شود و بعد از نوروز نیز همچنان با چالش 

بازگشایی یا عدم بازگشایی مدارس مواجه خواهیم بود.
کسن کرونا کمبودی در استان اصفهان  فدایی با بیان اینکه از نظر سبد وا
کســن های "ســینوفارم" یــا  نداریــم، اظهــار داشــت: بــرای کــودکان از وا

"پاستوکووک" استفاده می شود.
کنون ۸۶ درصد  بر اساس آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تا
از جمعیت باالی ۱۲ سال اســتان نوبت اول، ۷۶ درصد نوبت دوم و ۳۶ 

کسن کرونا را دریافت کرده اند. درصد نوبت سوم وا
همچنیــن در زمــان حاضــر حــدود ۶۰۰ بیمــار دارای عالئــم کرونــا در 

بیمارستان های استان اصفهان بستری هستند.
طبق آخرین رنگ بندی همه گیری بیماری کووید-۱۹، از ۲۱ اسفند جاری 
در استان اصفهان، شهرستان های اردستان، دهاقان، شهرضا و نطنز 
در وضعیت قرمز )بسیار پرخطر(، شهرستان های برخوار، تیران و کرون، 
خمینی شهر، خور و بیابانک و نجف آباد در وضعیت زرد)خطر متوسط( و 

سایر شهرستان ها در وضعیت نارنجی )پرخطر( قرار دارند.
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به قلم : وحید حاج سعیدی
امروز همین طــور اتفاقی و بیخودی یاد دســته 
بیل های معــروف پرزیدنت روحانــی افتادم که 
با آنها کمر تحریم ها و کرونا را ســیاه و کبود کرده 
بــود! ای کاش همــان روزی کــه پرزیدنــت دو تا 
دسته بیل برای شکستن کمر تحریم ها و کرونا 
ســفارش داد، آدرس ابــزار یــراق فروشــی را کــه 
از این دســته بیل های کمر شــکن می فروشــد، 

می گرفتیم! 
آن وقت مجبور نمی شدیم برای ساخت چند تا 
دسته بیل کاربردی، مزایده و مناقصه برگزار کنیم 
تا یک عده  به بهانه خدمت به جان جنگل بیفتند 
و برای آماده کردن سفارش ما، لعن و نفرین هر چه 

پرنده و چرنده و جک و جانور را به جان بخرند. 
البد از خودتان می پرسید این دسته بیل ها به چه 
کار می ایند؟! کمر چه کسانی را قرار است بشکند؟!

حقیقت امر این روزها با وجود اینکه سواد رسانه ای 
مردم باال رفته اســت و هشــتاد نود درصــد مردم 
کادمیک دارند، باز هم عده ای گول  تحصیالت آ
اخبار جعلی و فیــک را می خورند. از بنگاهی ســر 
کوچه گرفته کــه در صدد تمهید مقدمــات اخذ 
فوق لیسانس است تا کبابی سر بازار که از قضا فوق 

لیسانس عمران دارد!
کار تــا جایی بیــخ پیدا کــرده که امســال بهــار بر و 
بچه هــای اســتارتاپی مرکز فــن آوری هــای علوم 

اجتماعی، از ســامانه فکت یار رونمایی کردند تا 
خلق اهلل بتوانند اخبار جعلی را از اخبار غیر جعلی 
تشخیص دهند. البته فعال تمرکز این سامانه روی 
صحت اخبار اینترنت است؛ فلذا این سامانه خللی 
گرام و تلگرام  در بازنشر اخبار جعلی و درپیت اینستا
توسط شوهر عمه ها و شوهر خاله ها در گروه های 

فامیلی و خانوادگی ندارد!
هــر چنــد مــا منکــر توانمندی هــا و بــه روز بــودن 
جاعالن اخبــار نیســتیم و گاهی اوقــات اخباری 
منتشــر می کنند کــه تشــخیص بــودن آن حتی 
برای کارشناسان هم دشوار است ولی خدا وکیلی 
عقل هم چیز خوبی است و اینکه چرا عده ای آن را 
کریس خواب نگهداری می کنند، دستکم بر حقیر 
پوشیده است! یک چینی روزی نیم لیتر گازوئیل 
می خورد!  مرد حسابی، تریلر به زور روزی نیم لیتر 
گازوئیل مصرف می کند! کنکور حذف می شود! 
پدر آمرزیده کنکور صد تا صاحب دارد، مگر امتحان 

ثلث دوم است که یک شبه حذف شود؟! 
علی ای حال یادمان باشد مبارزه با جاعالن اخبار 
به راحتی مقابله با تحریم ها و کرونا نیست که با دو 
تا ضربه کاری دســته بیل دراز بــه دراز روی زمین 
ولو شوند!  مختصری گرفتاری و درد سر هم دارد. 
فلذا بهتر است هم ما و هم مسئوالن یک نموره 
سواد رسانه ای خودمان را باال ببریم و قبل از باور و 
بازنشر فوری کمی هم تفکر کنیم! التماس تفکر...

رئیس اداره عمران منطقه سه شهرداری اصفهان 
گفت: با توجه به فرونشست و یا تخریب سطوح عبور 
و مرور عابران، عملیات ساماندهی و مناسب سازی 
پیاده روها، گذرها و ایمن سازی بازارهای تاریخی 
ســطح منطقــه در برابــر بحــران آتش ســوزی، 
هموارسازی و سقوط مصالح فرسوده، با هزینه ای 

بالغ بر ۵۳۶ میلیارد ریال در دست اقدام است.
یونس تیموری با اشــاره به تکمیل ســاماندهی و 
مناسب سازی پیاده روهای ضلع غربی منطقه سه 
شهرداری، اظهار کرد: حدفاصل میدان قدس تا 
میدان خواجو به عنوان یکــی از محورهای اصلی 
و تاریخی شــمالی و جنوبی شــهر قدیم اصفهان، 
عملیــات اجرایــی پیــاده رو خیابان هــای عالمــه 
مجلسی، هاتف، نشــاط، چهارباغ خواجو انجام 
شده است، همچنین شــبکه های اتصال به این 
خیابان ها شامل عبدالرزاق و کمال اسماعیل نیز 

در سال جاری انجام شده است.
وی با بیان اینکه هزینه عملیات اجرایی پیاده رو 
خیابان هــای عالمــه مجلســی، هاتف، نشــاط، 
چهارباغ خواجو ۲۲۶ میلیارد ریال بوده اســت که 
بخش زیادی از اقدامات به اتمام رســیده اســت، 
افــزود: عملیــات اجرایی پیــاده رو خیابــان عالمه 
مجلسی با ۳۰ درصد و خیابان کمال اسماعیل با 

۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اقدام است.
رئیــس اداره عمــران منطقــه ســه بــا اشــاره بــه 
ســاماندهی و ایمن ســازی در برابــر بحران هــای 
احتمالی شــبکه بازار اصفهان، ادامــه داد: یکی از 
مشکالت تردد عابران در بازار اصفهان، نبود ایمنی 
در برابر بحران آتش سوزی، ریزش مصالح فرسوده 
ســقف، ناهمواری کف و ریــزش دیواره هــا بود که 
مرمت، ساماندهی و اجرای تأسیسات آتش نشانی 
شامل جعبه ها و شیرهای هیدرانت آتش نشانی آن 

گذار شد. توسط مدیریت شهری به منطقه سه وا
وی با اشــاره به هزینه ۳۱۰ میلیــارد ریالــی بازارها و 

خیابان سپاه، ادامه داد: در سال جاری عملیات 
ســاماندهی پیــاده راه و پیاده روهــای خیابــان 
سپاه، بازار رنگرزها، بازارچه نو شرقی و بازار نجارها 
همچنین بازار میدان تا میدان با آسفالت برداری، 
کش، نوسازی تأسیسات شهری  حفر کانال های نا
و آتش نشــانی، زیرســازی و ســنگفرش مرغــوب 
انجام شد و دیواره ها و سقف های معیوب مرمت 

و نوسازی شد.
تیموری تصریح کرد: با اتمام ساماندهی بازارچه نو 
شرقی، عملیات آســفالت برداری بازارچه نو غربی 
بــه منظــور ســاماندهی کــف بــازار انجــام شــد که 
در ایــن پــروژه هماننــد پروژه های قبلــی عملیات 
کــش، نوســازی  آســفالت برداری، حفــر کانــال نا
تأسیسات شــهری و زیرســازی و ســنگ فرش آن 

انجام خواهد شد.
وی با اشاره به ساماندهی محورهای تاریخی سطح 
منطقه سه شهرداری اصفهان، خاطرنشان کرد: در 
سال های گذشته عالوه بر بازار اصفهان، محورهای 
گردشگری دردشت ساماندهی شد که مورد توجه 
شــهروندان قرار گرفت و درخواســت ســاماندهی 
سایر محورهای سطح منطقه را خواستار شدند؛ 
از این رو محورهای تاریخی امام جمعه، محدوده 
پشت مسجد جامع، محور مقبره امامزاده شورا، 
محور بازار حسن آباد تا چهارسوق مقصود، محور 
گردشگری دو منار دارالضیافه به زودی اجرا خواهد 

شد.

رئیــس مرکــز اورژانــس اســتان اصفهــان گفــت: ۵۰ 
میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای بهــره بــرداری از مرکــز 

فرماندهی عملیات اورژانس اصفهان نیاز است.
فرهاد حیدری با اشاره به اینکه از اردیبهشت سال 
جاری محل جدید ساختمان فرماندهی عملیات 
اورژانس اســتان اصفهان بــه بهره برداری رســیده 
است، اظهار داشت: این در حالی است که به دلیل 
کمبود تجهیزات هنوز موفق به استفاده کامل از این 

مجموعه نشده ایم.
وی با بیان اینکه آماده ســازی فضا و امکانــات الزم 
برای انتقــال اتاق فرمــان ۱۱۵ به محــل جدید یکی 
از مهم تریــن دغدغه هــای پیــش رو مرکــز اورژانس 
اســتان اصفهــان اســت، تصریح کــرد: فرســودگی 
تجهیزات، کمبود امکانات و کمبود فضای الزم در 
محل اتاق فرمان فعلی عالوه بر افزایش فشارکاری 
بر کارشناســان ۱۱۵، مشــکالتی در برقــراری ارتباط 
و فرماندهی عملیات امدادرســانی اورژانس ایجاد 

کرده است.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه با 
توجه به ارتباط مستقیم کیفیت خدمات اورژانس با 
سالمت مردم، فراهم سازی این امکانات به صورت 
فوری، نیــاز بــه توجــه ویــژه دارد، ادامــه داد: اعتبار 
مورد نیاز برای فراهم سازی تجهیزات مورد نیاز و زیر 
ســاخت های الزم برای جابجایی مرکز فرماندهی 
عملیات اورژانس اســتان ۳۰ میلیارد تومان است 
که برای پیشگیری از اختالالت احتمالی در عملکرد 
اورژانس پیش بیمارستانی و آماده باش در شرایط 
اضطرار این مبلغ به حدود ۵۰ میلیارد تومان افزایش 

می یابد.
وی به نقش مهم خیران و مشارکت دیگر سازمان ها 
در این زمینه اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت 
افزایش کیفیت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی 
به عنوان خط اول حفاظت از سالمت مردم عزیز از 
تمامی خیران بزرگوار و ســازمان های اجتماعی که 
می توانند در تأمین اعتبار الزم در این مورد مشارکت 

کنند دعوت می کنیم به یاری اورژانس بشتابند.
حیدری ادامه داد: اورژانس پیش بیمارســتانی به 
صورت ۲۴ ســاعته در تمامی ایام ســال بــه صورت 
رایگان در شــرایط اضطرار بــه یــاری امدادخواهان 
می شتابد و خیران با ســرمایه گذاری در این زمینه 
می تواننــد در نجات جــان بیــش از ۳۰۰ هــزار نفر در 

سال سهیم باشند.

اخبار فیک و دسته بیل پرزیدنت!

ساماندهی و ایمن سازی شبکه بازار اصفهان

طنز روز

خبر

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد؛

نیاز مرکزفرماندهی عملیات اورژانس اصفهان 
به ۵۰ میلیاردتومان اعتبار

خبر

رئیــس اداره مســافر اداره کل راهــداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان اصفهان گفــت: هزینه 
خرید یک دســتگاه اتوبوس ۹ میلیارد تومان و 
مینی بوس باالی یک میلیارد تومان است که 
با این هزینه کرایه ها دیگر امکان خرید و نوسازی 
ناوگان برای سرمایه گذاران وجود ندارند و ناچار 

به بازسازی این ناوگان هستیم. 
حسین بیغمیان درباره تصادفات جاده ای که 
بخشی از آن به فرســودگی ناوگان اتوبوس رانی 
برمی گــردد، اظهــار کــرد: متوســط عمر نــاوگان 
اتوبــوس در اصفهــان حــدود ۱۰ ســال اســت در 
حالیکــه در گذشــته حــدود ۶ ســال بــود که به 
کنون متوسط  دلیل عدم نوسازی این ناوگان، ا

سن این ناوگان باال رفته است.
نــاوگان  ســن  متأســفانه  داد:  ادامــه  وی 
مینی بوس های استان بســیار باال و حدود ۲۵ 
سال و متوسط سن ناوگان سواری نیز به ۱۰ سال 

افزایش یافته است.
رئیس اداره مســافر اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان اصفهان درباره نوســازی 
ناوگان حمل و نقل جاده ای، اضافه کرد: جدیدا 
وامی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور برای 
بازســازی با ســود ۹.۵ درصد به ناوگان اتوبوس 
و مینی بوس تخصیص یافته که عــدد آن برای 
اتوبــوس ۷۰۰ میلیــون تومــان و برای بازســازی 

مینی بوس ها ۲۰۰ میلیون تومان است.
وی با اشــاره به اینکه اجــازه واردات اتوبوس به 
کشــور را نداریم، گفــت: پیــش از این بخشــی از 
نیاز ناوگان اتوبوس در داخل تولید می شــد که 
متأسفانه کارخانه های داخل به دلیل شرایط 

اقتصادی تعطیل شده اند.
بیغمیان گفت: در حال حاضر هزینه خرید یک 
دستگاه اتوبوس ۹ میلیارد تومان و مینی بوس 
باالی یک میلیارد تومان است که با این قیمت ها 
و هزینه کرایه هــا دیگر امــکان خرید و نوســازی 
ناوگان برای ســرمایه گذاران وجود ندارند و باید 

به سمت بازسازی این ناوگان برویم.

برخورد یک دســتگاه خودروی سواری پژو 
۲۰۶ با اتوبوس در جــاده مبارکه به بروجن، 
قبل از گردنه قامیشــلو عصر جمعه موجب 
کشته شــدن ۲ نفر و مصدومیت ۶ َتن دیگر 

شد. 
سخنگوی مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی اســتان اصفهان گفت: این حادثه 
ســاعت ۱۸ و ۱۷ دقیقــه از اورژانــس ۱۱۵ 
امدادخواهی شد که ســه واحد آمبوالنس 
از این مدیریت و یک واحد امدادی از هالل 

احمر به محل اعزام شدند.
عباس عابدی افزود: در این سانحه رانندگی 
۲ مرد ۳۰ و ۳۲ ســاله جــان خود را از دســت 

دادند.
وی همچنین اشــاره کــرد: ۶ نفر شــامل دو 
مرد ۳۰ و ۳۵ ساله و چهار زن ۲۳ تا ۳۰ ساله 
مصــدوم و پــس از دریافــت خدمــات اولیــه 
درمانــی بــه بیمارســتان ولیعصــر بروجــن 

منتقل شدند.
         سقوط مرد جوان از کوه صفه اصفهان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
 ایمنی شهرداری اصفهان نیز درباره حادثه 
ســقوط مرد ۳۵ ســاله از کوه صفه اصفهان 
اظهــار داشــت: پــس از اعالم ایــن حادثــه 
کوهســتان  نیروهــای امــدادی و نجــات 
از ایســتگاه شــماره ۱۲ به منطقه آبشــار کوه 

صفه اعزام شدند.
فرهاد کاوه آهنگــران با بیان اینکه حال این 
فرد وخیــم اســت، افزود: ایــن مرد جــوان از 
ارتفاع حــدود ۳۰ تــا ۴۰ متری ســقوط کرده 
اســت و پس از انتقال به پایین به نیروهای 

اورژانس پیش بیمارستانی تحویل شد.
وی همچنین از سقوط مرد حدود ۶۰ ساله 

در طبقه اول ساختمان دوطبقه خبر داد.
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی اصفهان 
گفت: ایــن حادثــه ســاعت ۱۰ و ۳۰ دقیقــه 
در خیابــان باهنــر بــه ســتاد فرماندهــی 
و  شــد  اعــالم  اصفهــان  آتش نشــانی 
نیروهای ایستگاه شماره ۶ خیابان کاوه به 

محل اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد: این مرد بی احتیاط، از 
ارتفاع نزدیک به ۳ متر از طبقه دوم به طبقه 

اول منزل مسکونی سقوط کرد.
کاوه آهنگران افزود: فرد مذکور توسط آتش 
نشــانان به طبقه همکف منتقل و تحویل 

عوامل اورژانس شهر شد.

 رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اصفهان:

نوسازی یک دستگاه اتوبوس
 ۹ میلیارد تومان است

حوادث :

تصادف خودروی سواری 
و اتوبوس در مبارکه

کشته و ۶ مصدوم داشت  ۲ 

قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، بازدارندگی الزم را ندارد

کرد کرونا عبور  اصفهان از اوج مشکالت موج ششم 

ء
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5 ۱۴ مارس     ۲۰۲۲ رفهنگ
حال ناخوش تیمچه صباغ کاشان 

بــه گفتــه کارشناســان میــراث 
فرهنگی، در بدنه و سقف تیمچه 
صباغ کاشــان ترک هــای زیادی 
مشــاهده می شــود که برخی از آن هــا فعــال و رو به 

پیشرفت هستند. 
تیمچــه حــاج حســین صبــاغ، از آثــار تاریخی بــازار 
کاشان است که به گفته تاریخ شناسان ساخت آن 
به دوره قاجار برمی گردد و مانند تیمچه امین الدوله 
هنــوز هــم کاربــری تجــاری خــود را حفــظ کــرده و 
حجره هــای آن محــل کســب و کار فرش فروشــان 

قدیمی بازار است.
امــا علــی رغــم شــباهت این ۲ تیمچــه در کاربــری 
تاریخــی و تجــاری، تیمچــه صبــاغ به انــدازه کافی 
مورد توجه قرار نگرفته اســت و ظاهرا اهمیت وجه 
تاریخی این بنا فدای وجه تجاری آن شده یا به علت 
وجود بنا های مشابه از این دست در بازار رسیدگی و 

مراقبت از آن فراموش شده است.
بنابر گزارش کارشناســان میراث فرهنگی کاشان، 
در حــال حاضر در بدنه و ســقف تیمچــه ترک های 
زیادی مشــاهده می شــود که برخــی از آن ها فعال 
و رو به پیشرفت هســتند و به همین علت برخی از 
حجره هــای باالیی انتهــای تیمچه فاقــد قابلیت 

بهره برداری است.
کارشناسان به طور کلی علل احتمالی آسیب های 
تیمچه را معطــوف به ۲ مســأله می داننــد؛ اولین 
مسأله رنگرزی قدیمی و سنتی است که در پشت 
تیمچه مشــغول به فعالیت است و ساختمان آن 
کامال بــه بدنــه تیمچه متصــل می باشــد؛ کاربری 
رنگــرزی دارای حجم آبریز فاضالب بســیار زیادی 
اســت کــه ظاهــرا در گذشــته دفــع فاضــالب آن از 
طریــق کانال هــای فاضــالب زیرزمینــی انجــام 
می شــده و رطوبــت از زیــر پایــه و بســت بــازار دور 

می شده است.
ولــی در طــول دهه هــای اخیــر افزایــش چاه هــای 
کسازی کانال های  جذبی در بازار و عدم رسیدگی و پا
آب زیرزمینــی و ریــزش مســیر کانال هــا و مســدود 
شدن آن باعث شده که دفع رطوبت فاضالب و زیر 
مجموعه بازار به درستی انجام نشود؛ در حال حاضر 
خطر رطوبت های موجود در بستر زیر بنا های بازار 
کاشان بسیار پررنگ و جدی بوده و سبب نشست 
پایه هــا و تــرک خوردگی هــای بســیاری در بنا های 
بازار می شود و این تیمچه یکی از مکان هایی است 

که این تهدید به وضوح در آن مشهود می باشد.
همچنین احداث سرویس بهداشتی   برای کسبه 
بازار در فاصله بسیار کمی از این بنا، آبریزی در بستر 
زمین زیر تیمچه را دو چندان و تأثیر عوامل رطوبتی 
بــر آن را تشــدید کــرده اســت؛ از ســوی دیگــر رانش 
طاق های بلند تیمچه با توجه به نبودن پیوستگی 
رایج در بنا های مجموعه بازار در جبهه عقبی تیمچه 
نیز ســبب تضعیــف اســتحکام این قســمت از بنا و 

تشدید ترک ها شده است.
         مرمت کامل تیمچه صباغ از توان سازمان 

میراث فرهنگی کاشان خارج است
رئیس میراث فرهنگی کاشان درباره سابقه مرمت 
تیمچه می گوید: حدود ۱۰ سال قبل با وجود اینکه 
تیمچــه دارای مالکیــت اوقافــی و ســرقفلی های 
خصوصی می باشد، اداره میراث فرهنگی طی یک 
عملیات مرمتی مفصل، پرهزینه و زمان بر، نسبت 
به آواربــرداری کامل ســقف تیمچه، دوخــت و دوز 
ترک ها پاالنه سازی و استحکام بخشی بنا اقدام کرد 
و در نهایت با انجام ۲ الیه اندود کاه گل، خطر تخریب 

سقف رفع شد.
به گفته مهران سرمدیان همچنین اقداماتی مانند 
الیه برداری اندود گچ داخلی در برخی بدنه ها انجام 

شــد و تزئینات گچ کاری و نقاشــی اصیل بنا مرمت 
شد؛ اما این مجموعه نیز مانند بسیاری دیگر از آثار 
تاریخی بازار دارای آسیب های متنوع فراوان است 
و مرمت تکمیلی مجموعه قطعا نیازمند اعتبار بسیار 
زیادی می باشــد که در تــوان اداره میراث فرهنگی 
شهرســتان نبــوده و مشــارکتی از طــرف مالــکان و 

بهره برداران مجموعه انجام نشده بود.
او  می گوید: حذف رطوبت بســتر و هدایت صحیح 
فاضالب مجاور تیمچه، ساماندهی فضا های مجاور 
و احتماال اجرای پشــت بندی های مناســب برای 
انتهای بنا در کنار اقدامات مرمتی داخل تیمچه، 
ماننــد دوخــت و دوز ترک هــا، استحکام بخشــی 
بدنه ها، زیر بندی های مناسب، همچنین ایجاد 
کانال هــای کمکــی در پیرامــون تیمچــه از جملــه 
عملیــات اجرایی قابــل پیش بینــی بــرای برطرف 
کــردن معضالت مهم ایــن بنای تاریخی می باشــد 
که به نظر می رسد بالغ بر ۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز 

داشته باشد.
به گفته رئیس میراث فرهنگی کاشان  این مبلغ 
جدای از اعتبار مورد نیاز برای مرمت های داخلی 
تیمچــه ماننــد مرمت اندود هــا و الیه هــای نمــا، 
تزئینات گچ بری و نقاشــی و... است؛ همچنین 

با توجه به اینکه رفع عوامل آسیب رسان و حذف 
رطوبــت تاثیرگــذار در بســتر زیرین بنــا مهم ترین 
اقــدام مورد نیــاز خواهــد بــود، پــس از مطالعات 
تکمیلی ممکن اســت حذف کاربری رنگرزی و یا 
طراحی سیستم جدیدی برای دفع فاضالب آن 
یا برچیده شدن کامل سرویس بهداشتی موجود 
در دســتور کار قــرار گیــرد و بدیهــی اســت حتــی 
شــرایط عالوه بر پیگیری های حقوقی فراوان به 
اعتبــارات بســیار بیشــتری از رقــم ذکر شــده نیاز 

خواهد بود.
با توجه به تعدد آثار تاریخی در شهرســتان کاشان 
و در نظــر داشــتن عمــوم تکافــوی اعتبارات ایــن 
کثریت این بنا ها  شهرســتان و از طرفی نیازمندی ا
بــه اعتبــارات مرمتی ایــن اداره بــه تنهایــی امکان 
رســیدگی به این بنای ارزشــمند نداشــته و حضور 
جدی و اساسی مالکان و کسب بهره برداری از این 

مجموعه را می طلبد.
در صــورت عــدم رســیدگی بــه موقــع نســبت بــه 
مرمت، ایــن بنــای تاریخــی در ســال های آینده به 
مخروبه ای بدل خواهد شد که حسرت و سرزنش 
آیندگان نســبت به بی توجهی امروز مــا را به دنبال 

خواهد داشت.

رئیس هیئت امنای حرم حضرت 
زینب)س( اصفهان از تبدیل این 
حرم به قطب گردشــگری زیارتی 
اصفهان خبر داد و گفت: می خواهیم این بقعه متبرکه 

را به الگویی از قطب فرهنگی تبدیل کنیم. 
حجت االسالم ســید احمد ســجادی در نشستی با 
خبرنگاران اظهار کرد:  براساس منابع تاریخی و نسب 
شناسی همه قائل به این هســتند که حضرت امام 
موسی کاظم)ع( دختری به نام زینب داشته اند، اما 
در هیچ کجای دنیا به جز اصفهان بقعه ای منسوب 
به زینب بنت موســی نیســت. وی با اشــاره به اینکه 
در اوایــل قرن ۱۴، شــیخ عباســی قمی نامــه ای برای 
مرحوم دهکردی مجتهد وقت اصفهان می نویسد که 
بقعه ای در ارزنان اصفهان متعلق به دختر امام موسی 
کاظم)ع( است، گفت: در کتاب گوهر نهفته، چگونگی 

یافتن این بقعه و احیای آن شرح داده شده است.
رئیــس هیئــت امنــای حــرم حضــرت زینــب)س( 
اصفهان ادامه داد: مرحوم دهکردی که اســتاد آیت 

اهلل بروجردی و امــام خمینی بــوده و در جوار همین 
بقعه دفن شده است، به مردم اعالم می کند و با کمک 
گرچه قبل از  مردم اینجا وقف و بقعه ساخته می شود. ا
انقالب کم لطفی هایی به این بقعه صورت گرفت و این 
منطقه از اذهان مردم دور شــد. وی با اشاره به اینکه 
بنای مسئوالن شهر اصفهان این است که اصفهان 
تبدیل به پایگاه گردشگری شود، گفت: این درحالی 
است که اصفهان می تواند قطب گردشگری زیارتی هم 
باشد.  سجادی با بیان اینکه بنای ما این است که حرم 
حضرت زینب)س( تبدیل به قطب گردشگری زیارتی 
شــود، گفت: تبدیل این مکان به قطب گردشگری 

زیارتی باعث رشد این منطقه محروم خواهد شد.
وی با بیان اینکه تبدیل امامزادگان به قطب فرهنگی 
به این معناست که برنامه های فرهنگی برای همه 
کید کرد: می خواهیم اینجا را به  اقشار داشته باشیم، تأ

الگویی از قطب فرهنگی تبدیل کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: گنبد منحصر به فردی 
برای شــمال حرم طراحی و اجرا شده که با پیشرفت 

اقدامات عمرانی، رونمایی خواهد شد.
حجت االســالم محســن صادق زاده، مدیــر اجرایی 
حرم حضــرت زینب)س( نیــز بــا بیان اینکه مباحث 
علمی و پژوهشی در رأس همه فعالیت های این دوره 
از مدیریت حرم است، گفت: در این راستا به یک سند 
جامع راهبردی رسیده ایم که بعد از تصویب در هیئت 

امنا، محور فعالیت های ما است.
وی با اشاره به اینکه قاطعیت و اطمینان علمی پشت 
فعالیت های حرم اســت، افزود: در توافق با سازمان 

اوقــاف و شــهرداری اصفهــان بناســت چشــم انداز 
فعالیت های عمرانی حرم، تبدیــل به قطب چهارم 
زیارتی کشور باشد. در این راســتا، فضای حرم از یک 
ماه نیم هکتار سابق به ۴ هکتار فعلی رسیده تا بتواند 
پذیرای حجم زیادی از زائران ملی و بین المللی باشد.

حجت االسالم صادق زاده با بیان اینکه تالش می کنیم 
حــرم حضــرت زینــب)س( در اصفهــان یــادآور حــرم 
حضرت رضا)ع( باشــد، یــادآور شــد: هــزار و ۱۰۰ خادم 
افتخاری و حدود ۷۰۰ خادم یار در حوزه های مختلف 
داریــم، همچنین دو فعالیــت درون و بیرون آســتان 

داریم که همواره با استقبال مردم همراه بوده است.
وی با بیان اینکه جزو چند بقعه محدودی هستیم که 
فعالیت هایی اجتماعی همچون مشاوره، اشتغال، 
درمان را انجام می دهیم، خاطرنشان کرد: در حوزه 
کمک معیشتی به نیازمندان باتوجه به کثرت مراجعه 
خیرین، بسته هایی با کمک خیریه ها بین نیازمندان 
واقعی توزیع می کنیم و روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ غذای تبرکی نیز 

طبخ و بین نیازمندان توزیع می کنیم.

شهردار کاشان گفت: برای ساماندهی معابر بافت 
تاریخی و نجات بخشــی برخی عناصر ارزشمند آن 
مبلغ ۷۵ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی 

شده است. 
حسن بخشنده امنیه در ششمین اجالس مجمع شهرداران آسیایی 
به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان گفت: مبلغ اختصاص داده شده 

حدود ۱۸ درصد از بودجه عمرانی شهر را تشکیل می دهد.

او می گوید: کاشان ظرفیت های بی نظیر تمدنی، تاریخی، فرهنگی و 
اجتماعی کاشان دارد که تا قبل از شیوع کرونا ساالنه حدود یک و نیم 
میلیون نفر از شهرستان و اطراف آن به ویژه در تعطیالت نوروز و فصل 
گالب گیری بازدید می کردند، اما از زمان شیوع کرونا گردشگری کاشان 

متحمل آسیب فراوان شده است.
به گفته او، شهر کاشان با انتخاب صنایع خالق و نرم فرهنگی مانند تئاتر، 
صنایع دستی و... عالوه بر تالش جهت معرفی خود از تریبون رسانه های 

ملی و فراملی، ســعی کرد جایگاه شــهر را به عنوان یک مقصد ایده آل 
گردشگری معرفی و تثبیت کند.

شهردار کاشان معتقد است: عرصه »گردشــگری« یکی از مولفه های 
اساسی توسعه در دنیای امروز است که عالوه بر مزیت های اقتصادی 
و تجاری، دارای ثمرات اجتماعی و زیست محیطی است؛ محملی که 
بواسطه آن می توان در کنار ایجاد و توسعه فرصت های شغلی، تعامالت 
فرهنگی را تقویت کرد و حتی از آن به عنوان عاملی برای حفاظت از اقلیم 

و منابع طبیعی بهره برد.
بخشــنده امنیه گفت: رونــق صنعت گردشــگری عالوه بــر مولفه ها و 
ویژگی های ذاتی و همچنین زیرساخت ها و امکانات حیاتی، آموزش 
جامعه میزبان را می طلبد، ایجاد آموزش هایی که ضمن ایجاد فضای 
ذهنی مثبت در گردشــگران موجب پایداری گردشــگری و در نهایت 

توسعه آن شود.
او می گوید: بر این مبنا، مدیریت شهری خطه سیلک در این دوره بر آن 
شده تا با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان، برنامه ای عملیاتی 
و کاربردی برای استفاده از این ظرفیت های ناب به منظور شکوفایی 

صنعت توریسم کاشان تدوین و اجرا کند.
شــهردار کاشــان گفــت: تقویــت دیپلماســی شــهری و ارتباطــات 
بین المللی به عنوان یکی از رویکرد های جدید مدیریت شهری کاشان 
به ویــژه از طریــق انعقــاد تفاهم نامه هــای همــکاری از جملــه انعقاد 
قراردادخواهرخواندگی با شهر های نجف اشرف از کشور عراق، شینینگ 

از جمهوری خلق چین، و سارایوو از کشور بوسنی و هرزگوین است.
بخشنده امنیه گفت: می دانیم برای رسیدن به توسعه پایدار و همه 
گزیر به ارتقاء بیش از پیش گردشگری به عنوان یک صنعت  جانبه نا
ک و مولد هستیم؛ بنابراین باید از تمام ظرفیت ها برای اعتالی این  پا
گر می خواهیم جامعه ای  صنعت مهم در جامعه خود استفاده کنیم ا

پیشرو، سالم و توسعه یافته داشته باشیم.

رئیس هیئت امنای حرم حضرت زینب)س( اصفهان خبر داد:

گردشگری زیارتی اصفهان تبدیل حرم حضرت زینب)س( به قطب 

کاشان  کن و بافت تاریخی  اختصاص ۷۵ میلیارد تومان برای احیای اما

خبر

خبر

میراث

بــه همــت امــور فرهنگی دینــی شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان اصفهــان جشــن تکلیــف 
کارکنــان  ۱۳۰ نفــر از فرزنــدان دختــر و پســر 
آبفای استان اصفهان در مجموعه فرهنگی 

همدانیان اصفهان برگزار شد.
در این مراسم که به مناسبت اعیاد شعبانیه 
برگزار شــد نوجوانان شــرکت کننده با حضور 
در ۱۵ غرفــه  مختلــف مجموعــه همدانیــان 
از جملــه غرفــه انســان و مراحــل رشــد او، 
تکلیف و شرایط آن، توحید، نبوت، ثقلین، 
مرجعیــت، فــروع دیــن، نمــاز و نیایــش و 
مسجد، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، 
آشنایی با چاه دنیا و رذائل اخالقی، آشنایی 
با فضائــل اخالقی، آشــنایی با دالیــل اثبات 
معاد، جهنم و بهشــت با آموزه هــای دینی و 

معارف اسالمی در سه حوزه عقائد، اخالق و 
احکام آشنا شدند.

این مراســم بــا اجــرای برنامه هــای متنوع و 
مسابقات فرهنگی برای نوجوانان حاضر در 
مراســم ادامه یافــت و در پایــان با اقامــه نماز 
ظهر و عصــر با حضــور نوجوانان پســر و دختر 

به پایان رسید.

بــه  مهــدی«  »موقعیــت  ســینمایی  فیلــم 
کارگردانی هادی حجازی فر با گذشــت ســه روز از 

کران، به فروش ۵۰۰ میلیون تومانی رسید. زمان ا
گــزارش مشــاور رســانه ای پــروژه، فیلــم  بــه 
ســینمایی »موقعیــت مهــدی« اولین ســاخته 
ســینمایی هادی حجازی فر که از ۱۸ اسفندماه 
کران خود را در ســینماها آغاز کرده، توانســت در  ا

مدت سه روز به فروش نیم میلیاردی برسد.
کران نوروزی این فیلم  این در حالی است که هنوز ا
سینمایی در ایام نوروز آغاز نشده و با در نظر گرفتن 
گران  شرایط خاص اسفندماه برای حضور تماشا
و نداشتن سالن های کامل سینما در شهرستان، 
توانسته با استقبال خوب ۱۴ هزار مخاطب را راهی 

سینماها کند.

موقعیت مهدی بــه تهیه کنندگی حبیــب والی 
غ بلورین بهترین فیلم چهلمین  نژاد که ســیمر
جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد؛ روایتی ملموس 
و متفاوت از ابعاد مختلف زندگی فرمانده لشــگر 
کری را به تصویر می کشد. عاشورا، شهید مهدی با
پخش فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« بر عهده 

مؤسسه بهمن سبز است.

نمایشــگاهی از آثــار خط نســتعلیق، شکســته 
نستعلیق و نقاشی خط با نام "شوق حضور" در 

نگارستان امام خمینی)ره( برگزار شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومی موسســه تنظیــم و 
نشــر آثار امام خمینی )ره( اصفهان، نمایشگاه 
گروهــی خوشنویســی و نقاشــی خط "شــوق 
حضور" در محل گالری شــماره یک نگارستان 

امام خمینی)ره( افتتاح شد.
در ایــن نمایشــگاه منتخبــی از آثــار هنرجویان 
دارای مدرک ممتاز و فوق ممتاز استاد حسین 

گلشنی به نمایش گذاشته شــد. در نمایشگاه 
"شــوق حضــور" تعــداد ۸۰ اثــر شــامل خــط 
نستعلیق، شکسته نستعلیق و نقاشی خط با 
مضامین عرفانی، ادبی و آیات نورانی قران کریم 

ارائه شده است. 
همچنیــن در مــدت برگزاری ایــن نمایشــگاه، 
کارگاه آموزشــی ویــژه هنردوســتان نیــز برگــزار 
خواهدشــد؛ برایــن اســاس دیــروز یکشــنبه 
بیست ودوم اسفندماه ساعت ۱۶ کارگاه خلق 
اثــر خوشنویســی و تذهیــب بــا تدریس اســتاد 
حسین گلشــنی و کارگاه قطعه سازی با حضور 
استاد شریفی برپا  شد. در این کارگاه مضامینی 

با اشعار امام حمینی)ره( خلق شد.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه "شــوق 
حضــور" می تواننــد تــا پایــان اســفندماه ســال 
جــاری بــه گالری شــماره یــک نگارســتان امام 

خمینی)ره( مراجعه کنند.

گالری هــای اصفهــان در ایــن هفتــه میزبــان 
نگاه هــای هنــری و خــالق در رشــته هنرهای 

تجسمی و مفهومی خواهند بود.
امروزه گالری های شهر با به نمایش گذاشتن 
گســترش خیــال و  آثــار هنرمنــدان موجــب 
رهــا کردن اندیشــه ها می شــوند و چــه نیکــو 
اســت که از فرصت پیــش آمده اســتفاده کرد 
و بــه تماشــای تجربه هــای هنــر هنرمنــدان 

شهر رفت.
در ادامه می توانید برنامه گالری های اصفهان 

در این هفته را بخوانید:
نمایشگاه آثار "محمد احصابی"

گرافیــک  آثــاری از: خوشنویســی، نقاشــی و 
سیدمحمد احصایی

زمان برگزاری: تا بیست وششم اسفندماه
ساعت: ۱۱ تا ۱۹

مــکان: گالری امــروز واقــع در اصفهان، آبشــار 
ک ۳۲۴ دوم، کوچه فرشید، پال

گراف"لمــس  نمایشــگاه چاپ اینتالیــو و کوال
فصل"

آثاری از: الدن ذوالفقاری
زمان برگزاری: تا بیست وششم اسفندماه

ساعت: ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰:۳۰
مکان: گالری گذار، واقع در اصفهان، خیابان 
حکیم نظامی، کوچه ســنگتراش های غربی، 

ک ۱۵ له، پال روبه روی بن بست ال
نمایشــگاه فلورا ایرانیکا "از دامنه هــای البرز تا 

قله های آلپ"
کیوریتور: فرشید الریمیان

زمان برگزاری: تا بیست ودوم فروردین
ساعت: ۱۷ تا ۲۰

کنون، واقع در خیابان خاقانی،  مکان: گالری ا
ک ۹  کوچه افشــین )۱۴(، بن بســت حریــر، پال
و همچنیــن نگارخانــه صفوی، واقــع خیابان 
خاقانی، حد فاصل خواجه پطروس و وحید، 

جنب کوچه شماره ۳۱
نمایشگاه گروهی نقاشی "بازی تمام شد"

آثاری از: هنرجویان ایمان قاسمیان
زمان برگزاری: تا بیست وپنج اسفندماه

ساعت: ۱۰ تا ۱۹
مکان: گالــری نقش خانه، واقــع در اصفهان، 
خیابان آمادگاه، مجتمع عباسی، حوزه هنری

نمایشگاه نقاشی خط" ضیافت خطوط"
آثاری از: سودابه ترکســتانی، آزاده تصاعدیان 

و میترا تن ساز
زمان برگزاری: تا بیست وچهارم اسفندماه

ساعت: ۱۰ تا ۲۳
مکان: اصفهان، سیتی سنتر، طبقه اول

به مناسبت اعیاد شعبانیه صورت گرفت؛

برگزاری جشن تکلیف ۱۳۰ نفر 
کارکنان آبفای استان اصفهان از فرزندان 

کران؛ در سه روز نخست ا

موقعیت مهدی نیم میلیاردی شد

نمایشگاه شوق حضور 
در نگارستان امام خمینی)ره(

گالری گردی

خبر

نمایشگاه

سینما

نمایشگاه

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اسالمی  گفت: میراث به جای مانده از دوره های 
صفویه و قاجاریه در این شهر وضعیت خوبی 

ندارند. 
 نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اسالمی  گفت: میراث به جای مانده از دوره های 
صفویه و قاجاریه در این شهر وضعیت خوبی 

ندارند.
 مهدی طغیانــی در جمع خبرنــگاران اظهار 
داشــت: این آثار در زمان حاضر اوضاع خوبی 
ندارند، در این راســتا به عنوان نماینده مردم 
وظیفه خــود می دانســتم کــه از ابتــدا به این 
حوزه و به ویــژه توانمندی هایی که می تواند 
در مباحــث گردشــگری بــرای ما ایجــاد کند، 
بپردازم و در این زمینه هماهنگی الزم را میان 

دستگاه های ذی ربط ایجاد کنم. 
وی پیرامون اقدامات انجام شده در این زمینه 
تصریح کــرد: در شناســایی خــأ روانــی برای 
بحث های مربوط به سرمایه گذاری، احیای 
میراث و حــل مســائل بودجه ای برای ســال 
۱۴۰۱ پیشــنهاد بودجــه خوبی ثبت شــد، در 
نهایت نیز بحث رفع موانع و تســهیل فضای 
ســرمایه گذاری و کســب وکار در حــوزه میراث 

فرهنگی انجام شد. 
نماینده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه "مزیت مهم ما در اصفهان 
میراث به جامانده است"، افزود: پیگیری ها 
پیرامون موزه بــزرگ اصفهان انجام شــد و در 
حال نزدیکی بــه تفاهم پایانی هســتیم، این 
در حالی است که حوزه هنر اصفهان نیز مورد 
دغدغــه و پیگیــری جــدی مــن بوده اســت، 
که هنرمندانی در این شهر وجود داشته اند  چرا
کنون در فشار و تنگنای اقتصادی قرار دارند  که ا
و نتیجــه آن نابودی ایــن رشــته های هنــری 
اســت، در این راســتا تالش کردیم که بخشی 
از طبقه دوم میدان امام)ره( به عنوان محلی 
برای فعالیت و نمایش تولیدات و همچنین 
عرضه آثار این افراد اختصاص یابد تا با این کار 

به جذابیت های میدان نیز افزوده شود. 

کران این  بازیگر فیلم سینمایی »شادروان« از ا
فیلم از بیست وپنجم اسفندماه خبر داده است.

سینا مهراد با انتشار عکسی در صفحه شخصی 
گرام آورده است: خود در اینستا

کران نوروزی "در آستانه ا
پوستر »شادروان« رونمایی شد

کران از بیســت وپنجم اسفند در سینماهای  ا
کشور

کــران عمومی فیلــم ســینمایی  در آســتانه ا
»شــادروان« از پوســتر این فیلــم ســینمایی 
رونمایی شد. »شادروان« که یکی از آثار کمدی 
کران خود را از بیست وپنجم  نوروز ۱۴۰۱ است، ا
اســفندماه توســط پخــش خانــه فیلــم در 

سینماهای سراسر کشور آغاز می کند.
این فیلم سینمایی برای اولین بار در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و به دلیل 
فضای مفرح، با اســتقبال مخاطبان، از آثار پر 

فروش این جشنواره شد.
بازیگران: ســینا مهراد، گالره عباســی، نازنین 
بیاتی، بهرنگ علوی، با هنرمندی رؤیا تیموریان 

و با حضور رضا رویگری و بهرام ابراهیمی.
کارگردان: حسین نمازی

تهیه کننده: عباس نادران"

۱۵ هــزار جلد کتــاب به کتابخانه های شــهرضا 
افزوده شد. رییس اداره کتابخانه های عمومی 
شهرستان شهرضا گفت: این کتاب ها از محل 
کتابخانه ملی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان، ســهمیه کتابخانه های تازه تاسیس، 
انتشــارات و اهدایــی مــردم بــه کتابخانه هــای 
شهرستان تامین شده است. فاطمه پور خاقان 
افزود: امســال یک میلیــارد و ۱۶۰ میلیــون ریال 
برای تجهیــز کتابخانه های شهرســتان هزینه 
شــد که یک میلیارد ریــال آن کمک شــهرداری 
شهرضا و ۱۶۰ میلیون ریال، درآمد حق عضویت و 

کمک های مردمی بوده است.
اعضــای  تعــداد  کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کتابخانه های در دوران کرونا گفت: در حال حاضر 
۴ هزار و ۵۰۰ نفر عضو کتابخانه ها هستند که قبل از 

کرونا این رقم ۷ هزار نفر بوده است.

میراث به جای مانده از دوران 
صفویه و قاجاریه در اصفهان 

وضعیت مناسبی ندارد 

»شادروان« از ۲۵ اسفند
کران خواهد شد  ا

افزوده شدن ۱۵ هزار جلد
کتاب به کتابخانه های شهرضا 

میراث

سینما

کتاب



سال پنجم - شماره ۱۳7۵

دوشنبه  ۲۳  اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱ شعبان ۱۴۴۳

ورزش6 ۱۴ مارس     ۲۰۲۲
از قهرمانی گیتی پسند تا آتش بازی در فوالدشهر؛

 هفته به یادماندنی ورزش اصفهان؛ 
بیش  باد قهرمانی!

در هفتــه گذشــته موفقیت های 
جالــب توجهــی بــرای تیم هــای 
اصفهانی حاضر در مسابقات لیگ 
برتر رقم خورد که به طورقطع در تاریخ ورزش کشــور 

ثبت خواهد شد.
بیستم اسفندماه ۱۴۰۰ به طورقطع در تاریخ ورزش 
اصفهان ماندگار خواهد شد. کمتر از ۱۰ روز به پایان 
سال جاری باقی مانده و نمایندگان اصفهان نشان 
دادند بــا کمبودهای احتمالی هنوز هــم برای دیگر 
رقبایشان خطا و نشان می کشند. ابتدا باید به تیم 
فوتسال گیتی پسند و محمد کشــاورز اشاره کنیم. 
نماینده شایسته فوتسال اصفهان در فاصله چند 
هفته به پایان رقابت ها، قهرمانی خود را مسجل کرد 
و با ۶۴ امتیاز جام قهرمانی را در ورزشگاه پیروزی باالی 
گردان کشاورز بعد از  سر برد. بدعت شکنی خوب شا
پنج سال دوباره جام را به اصفهان آورد تا کشاورز در 
فاصله بازیگری و مربیگری، گیتی پســند را دوباره بر 

قله فوتسال بنشاند.
اما این برای گیتی پسندی ها که می توانیم به سبک 
اروپایی ها گیتیزن هم خطابشــان کنیم، پایان کار 
نیســت. محمد کشــاورز حــاال بــرای یک قلــه دیگر 
خواهد جنگید. مســابقات قهرمانی فوتسال آسیا 
در مردادمــاه ســال آینده و بــه میزبانی امــارات برگزار 
خواهد شــد و گیتی پســند می تواند بــرای قهرمانی 
لحظه شماری کند. آن ها که ســابقه یک قهرمانی 
در آسیا را هم در کارنامه خود دارند، می توانند با دبل 

قهرمانی تاریخ پرافتخار خود را تکمیل کنند.
از سوی دیگر گیتی پسندی ها در والیبال هم خوش 
درخشیدند. تیم والیبال گیتی پسند با قهرمانی در 
لیگ دســته یک والیبال، جواز حضور در مسابقات 
لیگ برتــر والیبال کشــور را بــه دســت آورد.  پیــش از 
شــروع دیدار پایانــی فوتسالیســت های گیتی، تیم 
والیبال این تیم و ستاره طبرستان نوشهر پس از آنکه 
رقبایشــان را در مراحل گروهی و پلــی آف، از پیش رو 
برداشتند، برای رویارویی در دیدار فینال آماده شدند. 
گیتیزن ها پس از صدرنشینی مقتدرانه در دور گروهی، 
بــا شکســت دادن اسپورت هوشــیار تبریــز و گل گهر 
ســیرجان به دنبال قهرمانــی بودند تا ســال رویایی 
خود را پس از قهرمانی تیم فوتسالشان تکمیل کنند. 

والیبالیست های گیتی پسند در ست های اول، دوم 
و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ 
بر ۲۰ بر حریف پیروز شدند و تنها یک ست را با نتیجه 
گذار کردند. گیتی پسند در نهایت  ۲۵ بر ۱۴ به حریف وا
با برد ســه بر یک توانســت قهرمان لیگ دســته اول 
شود تا شروعی باشد بر ماجراجویی این تیم در لیگ 
برتر والیبال. قطعا در آینده از این تیم و ستاره هایش 

بیشتر می شنویم.
اما برای بررســی ابعاد دیگر روز بــه یادماندنی ورزش 
اصفهان باید عملکرد گاندوها را بررسی کنیم. تیم 
فوتبال ذوب آهن در حالی ســومین برد پیاپی خود 
را در لیگ بیســت ویکم پشت سر گذاشــت که دیگر 
نشــانی از تیم بی ثبات نیم فصل اول ندارد. در واقع 
عملکرد کجدار و مریز گاندوها و نتیجه های سینوسی 
تیم تارتار، همه فوتبال دوستان اصفهانی را همچون 
فصل های گذشته نگران کرده بود. تیم ذوب آهن با 
تغییرات زیادی در فصل جدید کار را آغاز کرد و به نظر 
می رسید تا پایان نیم فصل اول در حال آزمون و خطا 
و پوست اندازی باشد. در نهایت با فعالیت خوب در 
پنجره نقل و انتقاالت زمستانی و جذب چند بازیکن 
خــوب در خــط میانــی و حمله، ایــن تیــم روی ریل 

دلخواه کادر فنی افتاد.

ک در  تیم مهدی تارتار با بدرقه چهار گله آلومینیوم ارا
خانه و پیروزی شیرین برابر فوالد سرسخت، نشان 
داد می تواند جزو تیم های میانه جدول باشد و رتبه 
تک رقمی حق مسلم این تیم است تا در فصل های 
پیش رو برای موفقیت های بیشــتر بجنگد. از حق 
نگذریم مهــدی تارتــار و کادر فنی ذوب آهــن در این 
راه سختی زیادی کشــیدند و انواع اخبار و شایعه ها 
را تحمل کردند؛ اما به نظر می رســد ســاحل آرامش 
سهم این روزهای ذوب آهن است و مجموعه تیم قدر 

آن را بیش از پیش می داند.
از ســوی دیگر اما تیــم ســپاهان و محــرم نویدکیا به 
دومیــن برد متوالــی خــود در هفته هــای اخیر لیگ 
برتر رســید. پیروزی خانگی برابر فجــر روحیه خوبی 
به زردپوشــان داد در این حد که تغییرات کادر فنی 
حریف را رقم زد. سپاهان در دیدار خود برابر نساجی با 
وجود غایبان پرتعداد در خط میانی و حمله، عملکرد 
دلپذیری داشت و توانست در ورزشگاه امام رضا )ع( 

مشهد نتیجه رضایت بخشی را رقم بزند.
تیم محرم کمتر از یک ماه دیگر باید در عربستان به 
مصاف حریفان آســیایی خود برود و همان طور که 
ســرمربی تیم اشــاره کرد، این روزها مشغول محک 
زدن بازیکنانش اســت. در دو بازی گذشته فوتبال 

شناور سپاهان به نتیجه مورد نظر یعنی تعداد گل 
مناسب در بازی رسیده است؛ حال باید دید در آسیا 
چه نتیجه ای رقــم خواهد خورد. البتــه نباید از این 
نکته بگذریم که زردپوشــان در لیگ بیست ویکم از 
شانس کمتری برای قهرمانی نسبت به سرخابی های 
پایتخت برخوردارند، اما روی کاغذ می توانیم این تیم 

را نیز یکی از بخت های قهرمانی لیگ بنامیم.
در پایان باید به هفته پایانی سال اشاره کنیم. 

در مســابقه گذشته شــهرآورد بســکتبال اصفهان، 
گر این پیروزی را تکرار کنند  ذوبی ها پیروز شده اند و ا
به مرحلــه بعــد می رونــد و می توانند با ســتاره های 
خود یکی از بخت های اصلی قهرمانی لیگ امسال 
باشند. از سوی دیگر زردپوشان نیز دست و پا بسته 
نیستند و این شانس را دارند تا در مسابقه با شکست 

ذوب آهن وضعیت خود را بهبود ببخشند.
به نظر می رسد می توان در بسکتبال نیز روی یکی از دو 
تیم سپاهان و ذوب آهن برای افتخارآفرینی اصفهان 
گرچه ادامه مسابقات  در لیگ این رشته امیدوار بود. ا
لیگ برتر در ســال جدید برگــزار خواهد شــد، اما این 
امکان وجود دارد تا جمعه به یاد ماندنی باز هم برای 
ورزش اصفهان تکرار شود و ورزش دوستان اصفهانی 

به فعل بیش باد قهرمانی دلخوش باشند!

خبر

استاندار اصفهان گفت: به دلیل اینکه در برخی 
از زیــر ســاخت ها مشــکالتی داریــم امکان اینکه 
کنون  قاطعانه وارد میدان میزبانی ملی شویم تا
نداشتیم. سید رضا مرتضوی در حاشیه مراسم 
جشن قهرمانی تیم فوتسال گیتی پسند در لیگ 
برتر اظهار داشــت: این حرکتی که امشــب اتفاق 
افتاد موجب شادمانی مردم اصفهان شد، گیتی 
پسند یکی از بهترین تیم های دوره های گذشته 
فوتسال ایران بوده است و در دوازده سالی که در 
فوتســال ایران حضور داشته همیشه روی سکو 

بوده است.
وی افزود: گیتی پســند چهار دوره قهرمان ایران 
بوده و من بــرای تشــکر از این عزیــزان و اینکه دل 
مردم اصفهان را شاد کردند خدمت آنها رسیدم 
تا خدا قوت بگویم، ما حمایت خود را از این دست 

اتفاقات ادامه خواهیم داد.
کید کرد: هر چقدر ســرمایه  اســتاندار اصفهان تا
گــذاری در حــوزه ورزش داشــته باشــیم اســباب 
مسرت و گسترش شادمانی در جامعه ایجاد کردیم 

که این یکی از اهداف ما اســت و این حمایت ها را 
ادامه خواهیم داد.

وی در خصوص انصراف اصفهان از میزبانی بازی 
ملی در چارچــوب مرحله مقدماتی جام جهانی 
ابــراز داشــت: پیگیری هایــی توســط مجموعــه 
اداره کل ورزش و جوانــان بــوده اســت ولیکن به 
دلیل اینکه در برخی از زیر ســاخت ها مشــکالتی 
داریــم امکان اینکه قاطعانــه وارد میدان شــویم 
کنون نداشتیم تالش می کنیم که در دوره های  تا

بعدی این اتفاق رخ دهد.

تیــم ملــی هندبــال دختــران جــوان در جریــان 
رقابت های قهرمانی آسیا مقابل تایلند به پیروزی 

رسید.
در چهارمیــن روز از مســابقات هندبال قهرمانی 
آسیا دختران جوان  تیم ملی هندبال ایران مقابل 
تایلند به میدان رفت که هندبالیست های ایرانی 
توانســتند با حســاب ۲۸ بــر ۲۱ مقابــل تایلند به 

برتری برسند.  
تیــم ملــی هندبال ایــران پیــش از ایــن مقابــل 
قزاقستان شکست خورد اما برابر هند به پیروزی 

رسیده بود. 
شــهرزاد نصوحی، ســیده لیــال حســینی، هدیه 
ویســی، معصومــه قنبری، هانیــه کریمــی، غزل 
عادلی، مرضیه قاراخانی، مبینا حسن نژاد، مهربان 
بدوی، نــگار زنده بودی، مائده شــهبازی، ســارا 
موسی زاده، هستی دوخایی، الناز یارمحمدی، 
ملی پوشــان  مریــخ  فاطمــه  و  بهمنــی  آرزو 

اعزامی به این مسابقات هستند.
کبرآبادی به عنوان مدیر فنی، مهســا  غالمعلی ا
معتمدی و زهرا احمدی نیا به عنوان مربی و آزاده 
گیالنی به عنوان سرپرست هدایت تیم ملی ایران 

را بر عهده دارند.
شانزدهمین دوره مســابقات هندبال قهرمانی 
دختــران آســیا از ۱۶ تــا ۲۳ اســفند بــه میزبانــی 
قزاقستان در حال برگزاری است و دو تیم برتر این 
رقابت هــا جــواز حضــور در رقابت هــای هندبــال 
قهرمانــی جهــان ۲۰۲۲ بــه میزبانــی اســلوونی را 

کسب می کنند.

کادمی باشگاه پارتیزان بلگراد صربستان  مدیر آ
کید کرد. بر همکاری دوطرفه با ذوب آهن تا

اوایل مــاه جــاری هیئتــی متشــکل از مدیران 
کادمی باشــگاه پارتیــزان بلگــراد صربســتان  آ
به ایران ســفر کردند. یکی از مقاصد آن ها شهر 
اصفهان بــود که میهمان ذوب آهــن بودند و از 
امکانات و زیرساخت های ورزشی این باشگاه 
دیــدن کردنــد. همچنیــن مدیــران دو طــرف 
درخصــوص همکاری هــای آینــده بــه توافــق 
رسیدند. باید دید که این امر چه دستاوردی را 

برای گاندوهای اصفهانی به دنبال دارد.
کادمی پارتیزان بلگراد  سینیشا یاسنیچ، مدیر آ
در رابطــه بــا بازدیــدش در کنــار هیئــت همــراه 
از باشــگاه ذوب آهــن، گفــت: بابــت میزبانــی 

ذوب آهــن و شــرایط خوبــی کــه در اصفهــان 
داشتیم، بسیار متشکرم. سپتامبر گذشته در 
تهران جلسه داشــتیم که پیرو آن، این جلسه 
را در اصفهان برگزار و از باشگاه ذوب آهن دیدن 
کردیم کــه امکانات بســیار خوبی داشــت. فکر 

می کنم این آغاز همکاری های آینده باشد.
وی با اشــاره بــه ابعاد همــکاری با این باشــگاه 
مدیــر  عنــوان  بــه  کــرد:  اظهــار  اصفهانــی، 
کادمی بلگــراد، خیلی خوشــحالم کــه چنین  آ
امکاناتــی را در ذوب آهن دارید. ما هم دانشــی 
کنیــم تــا در  کــه می توانیــم منتقــل  داریــم 
نهایت این همــکاری به درآمد و ســود دوطرفه 
که فوتبال درحقیقــت یک صنعت  برســد؛ چرا

بسیار مهم است.
کادمی پارتیزان بلگــراد در رابطه با دربی  مدیر آ
معــروف شــهر بلگــراد میــان ســتاره پارتیــزان و 
ستاره سرخ، تصریح کرد: این شهرآورد، در کنار 
دیدارهای بزرگی مانند رئال مادرید-بارســلونا 
قرار دارد و ســومین شــهرآورد بزرگ اروپا است. 
امیدوارم شــما هم در ایــران چنین پتانســیلی 
داشته باشید و در دربی اصفهان، به طورقطع 

طرفدار ذوب آهن خواهم بود.

کیپ فرانسه مدعی شد که فرانس فوتبال قصد  ا
دارد تغییرات بزرگی در مراسم توپ طال ایجاد کند.
به گزارش تایمــز، فرانس فوتبال تصمیــم دارد در 
خصوص جایزه توپ طــال تغییراتی ایجاد کند تا 
به واقعیت نزدیکی بیش تری داشــته باشــد. در 
دوره های قبلی، به عملکرد بازیکنان در طول سال 
)از ژانویه تا دسامبر( نگاه می کردند، اما حاال فرانس 
گوست تا جوالی( تغییر  فوتبال سال را به فصل )از آ

داده است.
هم چنین خاطرنشان شده است که کمیته ویژه 
برای تهیه فهرست کوتاه نامزدهای دریافت جایزه 
تشکیل خواهد شد.  هم چنین تنها نمایندگان ۱۰۰ 
کشور اول رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال 
)فیفا( در انتخاب بهترین بازیکن جهان حق رای 

خواهند داشت.
سال جاری اعتراضات زیادی علیه هفتمین توپ 
طالی اهدایی به لیونل مسی و نامشخص بودن 
معیارهای انتخاب از ســوی کارشناسان مطرح 
شــد. همین انتقــادات ســبب شــد تــا در نهایت 
شاهد تغییراتی در این نهاد برای دادن توپ طال 

به بهترین بازیکنان سال باشیم.
عالوه بر این، معیارهای رای گیری نیز تغییر کرده 
است. شاخص اصلی دستاوردهای فردی بازیکن 

و به دنبال آن عناوین کسب شده و پایبندی به 
اصول بازی جوانمردانه خواهد بود.

تــوپ طال توســط گابریــل آنــوت، ســردبیر هفته 
نامــه فرانــس فوتبــال تاســیس شــد. این جایزه 
بــرای اولین بار در ســال ۱۹۵۶ به اســتنلی متیوز، 
مهاجم بلکپــول اهدا شــد، برنده جایزه توســط 
روزنامه نگاران فوتبال مشخص شد. در ابتدا فقط 
بازیکنان اروپایی می توانستند توپ طال را دریافت 
کنند، از سال ۱۹۹۵ این جایزه به بازیکنان فوتبال 
از هر ملیتی تعلق می گرفت، تنها شرط این است 
که بازیکن باید برای یک باشگاه اروپایی بازی کند. 
از سال ۲۰۰۷، هر فوتبالیســتی می تواند صاحب 
جام شود. رکورددار تعداد توپ های طالی کسب 
شده لیونل مسی آرژانتینی است که هفت جایزه 

دارد.

استاندار اصفهان:

امکان ورود قاطعانه به بحث میزبانی ملی را نداشتیم
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دومین برد دختران هندبال ایران در آسیا

کادمی پارتیزان بلگراد: مدیر آ

خوشحالم ذوب آهن چنین امکاناتی دارد

تغییرات در جایزه توپ طال تصویب می شود

خبر

شــاه مرادی گفت:امیــدوارم بتوانیــم هر ســال 
نزدیــک بــه ۵۰ زمیــن روبــاز ورزشــی را به ســرانه 

ورزشی شهر اضافه کنیم.
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان گفت: بــا توجه بــه هزینه 
زیاد احــداث مجموعه هــای ورزشــی، احداث 
زمین های روباز مانند ورزشــگاه بهشــت که در 
منطقــه ۹ افتتــاح شــد، راهــکار مناســبی برای 
افزایش سرانه ورزشــی اصفهان است و در تمام 
مناطق شــهر زمین های خوبی وجــود دارد که 
می تواند به زمین های روباز ورزشی تبدیل شود.

به گفته مجتبی شاه مرادی سرانه ورزشی پایین 
شهر اصفهان پایین است و امیدوارم بتوانیم هر 
سال نزدیک به ۵۰ زمین روباز ورزشی را به سرانه 
ورزشی شهر اصفهان اضافه کنیم و چشم انداز 
ما این است که این زمین ها در تمام محالت شهر 

وجود داشته باشد.
 با وجود موانعــی مانند افزایش هزینــه احداث 
ورزشگاه، خوشبختانه مجموعه های ورزشی 
خوبــی شــامل ســالن های ورزش هــای توپی، 
سالن های ورزش های رزمی و زورخانه ها در حال 

گون شهر است. احداث در مناطق گونا
او می گوید یکــی از رویکرد هــای اصلی مدیریت 
شهری و شورای اسالمی شــهر اصفهان در این 
دوره توســعه ورزش اســت تا به افزایش نشاط، 
شادی و سالمت در میان شهروندان منجر شود.

تیم ملی تیراندازی با کمان کشــورمان امشب 
برای حضور در مسابقات کاپ آسیا راهی تایلند 

خواهد شد.
تیم ملی تیرانــدازی بــا کمــان کشــورمان برای 
حضــور در مســابقات کاپ آســیا امشــب راهی 

تایلند خواهد شد.
امروز دوشنبه بیست و سوم اسفندماه تمرین 
رســمی این مســابقات خواهــد بــود و از فــردا 
سه شنبه کمانداران کشورمان به مصاف رقبای 

خود می روند.

با اعالم فدراسیون جهانی، دو سنگ نورد ایران 
به مسابقات جهانی آمریکا راه یافتند.

رادیــن فروغیــان و رضــا کالســنگیان بــا تأییــد 
 ،)IFSC( فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی
موفق به کسب سهمیه مسابقات سنگ نوردی 

جهانی ۲۰۲۲ شدند.
رادیــن فروغیــان در گرایــش Bouldering و رضا 
کالسنگیان در گرایش Lead سهمیه های خود 

را کسب کردند.
بازی های جهانی ۲۰۲۲ از بیست و سوم تا بیست 

و پنجم تیرماه ۱۴۰۱ در آمریکا برگزار می شود.
 Lead گرایــش پیش تــر نیــز النــاز رکابــی در 

سهمیه این مسابقات را کسب کرده بود.

کانــو قهرمانــی آســیا چهــارم  مســابقات پارا
تا هفتم فروردیــن در تایلند برگزار می شــود 
و هفــت قایقران، بیســت و هشــتم اســفند 

عازم این رقابت ها می شوند.
کانو قهرمانی آسیا از چهارم  رقابت های پارا
تا هفتم فروردیــن در تایلند برگزار می شــود 
و هفت قایقران معلول برای شــرکت در این 
رقابت ها، بیست و هشتم اسفند عازم این 
مســابقات می شــوند. اســالم جاهــدی، 
مسعود قیصری، سعید حسین پور، آبتین 
زرجو، شهال بهروزی راد، رویا سلطانی و سارا 
عبدالملکی قایقرانان اعزامی به مســابقات 

قهرمانی آسیا را تشکیل می دهند.
مــردان؛  بخــش  در  را  تیــم  هدایت ایــن 
محمدرضا طالبیان و در بخش زنان پریسا 

مقدم برعهده خواهند داشت.

ســپاهان و ذوب آهــن در آخریــن بــازی دور 
برگشــت، مرحله دوم مقدماتــی به مصاف 
هم رفتند که ذوبی ها هم در دور رفت و هم 

در دور برگشت سپاهان را شکست دادند.
تیــم بســکتبال ســپاهان و ذوب آهــن در 
آخریــن بــازی دور برگشــت، مرحلــه دوم 

مقدماتی به مصاف یکدیگر رفتند.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان :

سرانه ورزشی اصفهان 
پایین است

تیم ملی تیراندازی 
کمان ایران آماده رقابت با 

 در آسیا

راهیابی دو سنگ نورد
 ایرانی به مسابقات جهانی

کانو  اعزام ۷ قایقران پارا
به قهرمانی آسیا تایلند

گاندو ها از دربی اصفهان
 سربلند بیرون آمدند

هافبــک تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان گفت:با 
هماهنگی خوبی که در تیم ایجاد شــده، توانستیم 
رونــد رو به جلویی داشــته و در طی ۴ هفتــه ۱۰ امتیاز 
به دست آوردیم، این نتایج روحیه تیم را باال برده و به دنبال برتری در ادامه 

بازی های لیگ برای بهبود جایگاه مان هستیم.
سید محمد قریشــی در گفت وگو با ایســنا در خصوص بازی 

ک، اظهار کرد: بازی خیلی  تیمش در مقابل آلومینیوم ارا
خوبــی بــود و توانســتیم رونــد رو به جلویــی کــه در طی 

هفته های اخیر به دست آوردیم را حفظ کنیم.
وی افزود: در مدت ۴هفته از بازی هایی که داشتیم، ۱۰ 

امتیاز به دست آوردیم و همین مسئله موجب شد 
تا بتوانیم جایگاه بسیار خوبی را 

ک تیمی اســت که در  در جدول به خود اختصاص دهیم، آلومینیوم ارا
طی این مدت با افتی که داشــت و نتایج بدی که گرفته بــود، برای برد 
و گرفتن ۳ امتیاز این دیدار به اصفهان آمده بود که خوشبختانه موفق 
به شکست آنها شــدیم. وی ادامه داد: متأسفانه تغییرات تیم فوتبال 
ذوب آهن در این فصل از مدیریت و کادر فنی تا بازیکنان بسیار زیاد 
بود. خوشحالم که این استقامت ادامه دار بود و باشگاه و 
بقیه صبوری کردند و توانستیم به یک ثبات برسیم 
که امیدوارم این روند ادامه داشته باشد تا بتوانیم 

هواداران را راضی کنیم.
هافبک تیم ذوب آهن با اشاره به بازی خوب ذوب آهن 
در مقابل فوالد خوزستان گفت: فکر می کنم دوسالی بود 
که فوالد نکونام در خانه به حریفان خود امتیاز نداده بود و 
ما توانستیم با بازی خوبی که انجام دادیم و اجرای نکاتی که 
کادر فنی و سرمربی به ما گفته بودند، بتوانیم به نتیجه برسیم و با 
کامبکی که داشتیم بازی باخته را با یک نتیجه خوب عوض کنیم. 

نتیجه این بازی در روحیه بازیکنان تیم بسیار مؤثر بود.
وی خاطرنشان کرد:خوشــحالم که تیم، روند گرفتن نتایج خوب به 
خود گرفته، تمام تالش ما براین است که بتوانیم همچنان در مسیر قرار 

داشته و نتایج خوب بگیریم.
قریشی در خصوص بازی با مس گفت: تیم مس یکی از تیم های خوب 
کیفیت لیگ است که جایگاه آنها در جدول مشخص است؛ اما ما  و با
هم تیمی هستیم که برای هر بازی برنامه داریم و با روحیه ای که گرفتیم 
در این بازی نیز به دنبال گرفتن امتیاز هستیم تا جایگاهی که در جدول 
داریم را ارتقا داده و بتوانیم جبران امتیازات از داده نیم فصل اول را داشته 

باشیم. وی تصریح کرد: فوتبال یک بازی ۱۱ نفره است و نمی توان برد و 
یا باخت را به یک فرد و یا مشکل در یک پست مرتبط کرد، تغییراتی که 
در تیم شکل گرفته موجب شد تا نتوانیم به هماهنگی الزم برسیم و این 

هماهنگی دیر انجام شده است.
بازیکن تیم فوتبــال ذوب آهــن با تمجید از بازی خوب محمد حســین  
اسالمی اظهار کرد: اسالمی یکی از بازیکنان جوان و آینده دار تیم است و 
با اعتمادی که مهدی تارتار به وی کرد، توانست خود را به خوبی نشان 
دهد. تارتار از مربیانی است که توجه خاصی به بازیکنان جوان و آینده دار 
دارد. برای اسالمی آرزوی روزهای درخشان و موفقیت های بیشتر دارم تا 

بتواند با رشد و پیشرفت در فوتبال خود به تیم ذوب آهن نیز کمک کند.
وی در ارتبــاط به حمایت های باشــگاه از تیم فوتبال خاطرنشــان کرد: 
حمایت های مدیرعامل و کارخانه از تیم و باشگاه بســیار خوب بوده و 
درست است که نیم فصل اول نســبت به دو سال اخیر عملکرد بهتری 
داشتیم، اما نتوانستیم با توجه به شــرایط امتیازات خوبی بگیریم، اما 
حمایت و صبوری مدیران باشگاه و کارخانه و حمایت هایی که داشتند 
جواب داد و با هماهنگی بهتری که در تیم ایجاد شد و همچنین اضافه 

شدن بازیکنان جدید توانستیم نتایج خوبی بگیریم.
گران را به نفع فوتبال خواند و گفت: فوتبال ورزشی  قریشی حضور تماشا
گران است و با نبود آنها  است که شور و هیجان آن بیشتر به خاطر تماشا
بازیکنان نسبت به قبل شور و اشتیاق کمی دارند، ۲۰ تا ۳۰ درصد کیفیت 
گران برمی گردد، امیدوارم که این اتفاق رخ دهد.  بازی ها به حضور تماشا
گر خواهد بود و به صورت آزمایشی  گفته شده دربی تهران با حضور تماشا
قرار اســت این اتفاق رخ دهد و بعد از آن این امکان وجود دارد که شاهد 

گران در ورزشگاه باشیم. حضور تماشا

هافبک تیم ذوب آهن:

روحیه خوبی برای تداوم پیروزیهایمان داریم  
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یک پیشکسوت فوتبال اصفهان می گوید 
باشــگاه ذوب آهــن حوصله کــرد و با حفظ 

کنون نتیجه  خوبی را کسب می کند. تارتار ا
حسین چرخابی درباره برتری دو تیم اصفهانی مقابل حریفان 
خود در هفته بیســت ودوم لیگ برتر اظهار کــرد: ذوب آهن و 
ســپاهان از روی دســت هم کپی بــرداری کردند و هــر دو تیم 
گل های مشابهی را به ثمر رساندند. محمد خدابنده لو روی 
اشــتباه بازیکن آلومینیوم و شــهباززاده روی اشــتباه بازیکن 
نســاجی توانســتند، دروازه حریفــان را باز کنند. خوشــحالم 

مسئوالن باشگاه ذوب آهن حوصله کردند.
او ادامه داد: من بارها گفتم برداشتن تارتار اشتباه است چون 
او نشــان داده که همیشــه در کارش موفق اســت. ذوب آهن 
نتیجه اش را دارد می بینــد. در آلومینیوم شــرایطی که ایجاد 

شد که همه عصبانی بودند و نشان داد شیرازه این تیم از هم پاشیده است. نمی توان کار خوب تارتار را نادیده 
گرفت و ذوب آهن به آن چیزی که حقش بود رسید. در اواخر نیمه اول آلومینیوم ۱۰ نفره شد و این باعث شد 

شیرازه این تیم از هم بپاشد.
کادمی به تیم بزرگساالن رسیده  این پیشکسوت فوتبال با بیان این که شرایط ذوب آهن با آمدن اسالمی که از آ

بود، بهتر شــد، گفت: در نهایت باید بگویم صبوری باشــگاه 
باعث شــد تیم تارتار بهتر شــود. برخــالف آن آلومینیــوم باید 
خداراشــکر کند که تا این هفته امتیازات خوبی را کسب کرد 
وگرنه شرایط این تیم به گونه ای آشفته است که به نظر من باید 

برای بقا می جنگیدند.
او دربــاره برتری ســپاهان مقابل نســاجی گفــت: آن هــا روی 
حســاب و کتاب بــازی کردند. بعــد از گل اول مقــداری عقب 
نشینی کردند و اجازه دادند نساجی به زمین سپاهان بیاید. 
ســپاهانی ها روی گل دوم بــا تعویض بازی توانســتند به گل 
دوم برسد. سپاهان در بازی های قبل چه گل می زد و چه گل 
می خورد یک جور بازی می کرد اما مقابل نساجی روی حساب 
گردان نویدکیا تیم  و کتاب بازی کرد و با برنامه پیش رفت. شا
با برنامه ای بودند و مشخص بود که برای تمام لحظات بازی  
برنامه داشت. چرخابی در پایان اضافه کرد:  امیدوارم این روند پیشرفت دو تیم ادامه دار باشد. در فوتبال ایران 
نمی توانید روی تیمی حساب کنید. مثال در آلومینیوم، پورحمیدی یکی از بهترین دروازه بان های ایران بود 
اما اشتباهات بسیار بدی داشت و به همین دلیل نمی توانیم بگوییم چه تیمی در ادامه فصل می تواند موفق 

عمل کند.

کپی برداری ذوب آهن و سپاهان از روی دست هم:

حفظ تارتار به نتیجه رسید

خبر



سال پنجم - شماره ۱۳7۵

دوشنبه  ۲۳  اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱ شعبان ۱۴۴۳

7 ۱۴ مارس     ۲۰۲۲ سالمت

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ هیات دو خانم بتول نریمانی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۱۰۷ مور
شناسنامه شماره ۱۵ کدملی ۶۶۰۹۵۶۴۱۹۱ صادره  فرزند سیدمرتضی بصورت ششدانگ یک 
ک شماره ۹۹ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان  باب خانه به مساحت ۲۲۸/۲۴ مترمربع پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
مالکیت رسمی مهدی بروجردی موضوع سند انتقال ۱۳۹۱۲ مورخ ۴۴/۵/۳۰ دفتر ۸۶ اصفهان 
گهی می شود.  گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ وا
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در  از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۲۰۴ / م الف ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی  مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ محمد طالبی فرزند علی 
بشماره شناسنامه ۴۹۸۸۷ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۲۴۲۰۰۹۷ در ششدانگ یکباب 
ک ۱ واقع در بخش ۱۸ ثبت  دامداری بدون درج اعیان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پال
اصفهان به مساحت ۴۰۹/۷۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک  ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دومک ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس منطقه ثبت اسناد و امال

شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۸۴۷۶۵ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۷۴۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه  امضا
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۶۵۱ مربوط به تقاضای آقای/خانم حبیب هوازاده جو آبادی مبنی بر صدور 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت  سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیأت پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و 
مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه به موجب یک فقره قولنامه عادی و پاسخ استعالم مالکیت از موردتقاضا 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حبیب هوازاده  از عدم تعارض و بالمناز
جو آبادی به شناسنامه شماره ۱۱۸۱ کدملی ۱۲۹۰۹۱۰۹۵۲ صادره فرزند رمضانعلی در ششدانگ 

ک شماره ۱۵۹۲ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان  یکباب کارگاه به مساحت ۱۰۰/۱۶ مترمربع پال
بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال 
ک ثبتی ۹۹/۴۵۶۳، شرقا به طول ۱۶/۱۰ متر دیواریست  به طول ۶/۲۷ متر دیواریست به پال
ک ثبتی ۹۹/۱۵۹۲، غربا اول به  ک ثبتی ۹۹/۱۵۸۶، جنوبا به طول ۶/۰۷ متر به دیوار پال به پال
ک ثبتی  کی با پال طول ۳/۴۳ متر درب و دیواریست به کوچه بن بست دوم دیواریست اشترا
۹۹/۱۵۹۲ باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک  ثبت اسناد و امال
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار 
ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

زاده - ۱۲۸۳۷۵۸ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۵۴۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه  امضا
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۵۷۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم حسینعلی رضائی آدریانی مبنی بر 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش  صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه ۳۶۲ دفتر ۲۲۰ و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حسینعلی رضائی آدریانی به شناسنامه شماره 
۲۰۹۵۱۱۴۰۶۷۳۸۸۲ کدملی ۱۱۴۰۶۷۳۸۸۲ صادره فرزند سهراب ششدانگ یکباب خانه به 
ک شماره ۳۲۱ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه  مساحت ۲۹۹/۳۰ مترمربع پال
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۹/۲۹ 
متر دیوار به دیوار باقیمانده، شرقا به طول ۲۷/۴۶ متر دیوار به دیوار باقیمانده، جنوبا به طول 
۱۲/۷۰ متر درب و دیواریست به گذر، غربا به طول ۲۷/۴۵ متر دیوار به دیوار باقیمانده حقوق 
ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ک وفق مقررات  سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور 
اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - 
ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۸۳۶۷۲ / م الف رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۴۳۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه  امضا
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۲۳۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم مجتبی شومالی مبنی بر صدور سند 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت  مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و 
مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل وکالتنامه شماره ۳۵۱۶۹ مورخ ۹۷/۰۵/۲۲ دفترخانه ۳۰۱ خمینی 

شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مجتبی شومالی به 
شناسنامه شماره ۱۳۵۵۹ کدملی ۱۱۴۰۵۱۱۹۷۱ صادره فرزند محمدباقر ششدانگ یکباب مغازه 
ک شماره ۶۱۲۶ فرعی از ۱۵۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴  به مساحت ۳۳/۶۳ مترمربع پال
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 
۶/۰۶ متر دیواریست به دیوار باقیمانده از ۱۵۸ اصلی، شرقا به طول ۵/۵۵ متر درب و دیواریست 
به خیابان، جنوبا به طول ۶/۰۶ متر دیواریست به دیوار باقیمانده از ۱۵۸ اصلی، غربا به طول 
۵/۵۵ متر دیواریست به دیوار باقیمانده از ۱۵۸ اصلی، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به  اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک خمینی  ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۸۳۷۷۷ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کبر عرب چادگانی به شناسنامه  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۴۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ آقای ا
شماره ۶۷ کدملی ۵۷۵۹۶۱۸۰۱۶ صادره چادگان فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع  ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ۱۹۵/۵۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
سند انتقال ۱۱۶۵۷۹، ۹۷/۵/۲۱ دفتر ۹ اصفهان، ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۴۴۲ مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ آقای اصغر عرب به شناسنامه شماره ۳۳ کدملی ۵۷۵۹۶۲۷۶۸۶ صادره چادگان 
فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 
ک شمال  ک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال ۱۹۵/۵۰ مترمربع از پال
اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۱۶۵۷۹، ۹۷/۵/۲۱ دفتر ۹ اصفهان لذا 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله  آ
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۴۱۶ / م الف ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ هیات دو آقای رسول خلیلی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۱۱۵ مور
شناسنامه شماره ۳۵۵ کدملی ۱۲۸۶۹۰۸۶۵۵ صادره اصفهان فرزند حسینعلی بصورت سه 
ک شماره ۵۰۲  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۹/۲۹ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق  فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت طاهره ترابی دلیگانی موضوع موردثبت صفحه ۲۱۵ 
گذار گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ هیات  ک وا دفتر ۲۴۲ امال
دو آقای حسینعلی کریمی دلیگانی به شناسنامه شماره ۱۵۵۶ کدملی ۵۱۱۰۱۸۱۵۱۹ صادره 
اصفهان فرزند عباس بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ک شماره ۵۰۲ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد  ۲۰۹/۲۹ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت طاهره ترابی دلیگانی  و امال
گذار گردید.لذا به منظور اطالع عموم مراتب  ک وا موضوع موردثبت صفحه ۲۱۵ دفتر ۲۴۲ امال

گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضی اعتراضی 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: 
ک شمال  ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۷۶۱ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۳۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ آقای عبدالحسین سبزی به شناسنامه 
شماره ۷۷۷ کدملی ۵۲۸۹۵۶۵۵۷۴ صادره از خرم آباد فرزند محمدعلی بصورت ششدانگ 
ک شماره ۱۰۸ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی  یکباب ساختمان به مساحت ۱۷۲/۵۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
مع الواسطه از مالکیت رمضان تنهایی آفارانی موضوع سند انتقال ۴۶۷۱۱، ۵۱/۴/۱۵ دفتر ۱۵ 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم  ک به متقاضی وا اصفهان ذیل صفحه ۱۶۷ دفتر ۱۱۴ امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  مالکیت متقاضی 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۸۱۶ / م الف امال

گهی فقدان سند مالکیت« »آ
ک ثبتی ۴۷۳ فرعی  شماره: ۲۶۰۵۶۰۰۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸، سند مالکیت ششدانگ پال
از ۴۵۲ اصلی واقع در بخش ۱۶ ثبت بشماره سند چاپی ۳۹۲۰۰۹ سری ب سال ۹۶ و شماره 
دفتر الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۲۶۰ بنام علی اصغر حاجی کریمیان فرزند مراد بشماره 
شناسنامه ۶۸ صادره اصفهان و شماره ملی ۱۲۸۴۳۹۸۴۱۲ ثبت و سند مالکیت صادر 
کنون آقای بهزاد علیخانی فرزند علی جان طبق سند وکالتنامه شماره ۲۳۰۵۵ مورخ  شده ا
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ دفترخانه ۲۸ بوئین میاندشت ازطرف ایشان درخواست صدور سند مالکیت 
ک فوق را نموده است و باتوجه به اینکه ششدانگ مالکیت وی طبق نامه شماره  المثنی پال
۱۴۰۰۰۹۹۹۰۰۳۳۴۰۲۴۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ شعبه ۲۴ بازپرسی )ویژه نیابت( دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان اصفهان درقید بازداشت قرار گرفته طی نامه شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۲۶۰۱۶۰۹۹ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ از شعبه مربوطه استعالم که طی نامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۹۰۰۴۵۵۶۳۵۰۰ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اعالم نموده که پرونده بازداشت فوق به نیابت ازطرف شعبه ۱۱۳ دادگاه 
کیفری دو شیراز بوده با آن شعبه مکاتبه گردد که طبق نامه شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۲۶۰۱۶۱۲۶ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با شعبه مربوطه مکاتبه که برابر نامه شماره ۱۴۰۰۱۲۹۹۰۰۳۸۵۴۹۵۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ازطرف آن شعبه اعالم نموده که صدور سند المثنی ارتباطی به توقیف ملک ندارد 
ک درقید بازداشت خواهد بود لذا به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه  و پال
گهی میشود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به  قانون ثبت مراتب در یک نوبت آ
گهی ظرف مدت ده روز  ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آ
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی 
گر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله  است ا
ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. رییس منطقه ثبت 

ک شمال اصفهان سیداسداله موسوی - ۱۲۹۲۰۰۲ / م الف اسناد و امال

آگهی

غذاها و داروهایی که با یکدیگر کارد و پنیر هستند!
بــه هنــگام مصــرف دارو هــای 
شــیمیایی بایــد مواظــب نــوع 
تغذیــه خــود نیــز باشــید. غذا ها 

می توانند با دارو ها تداخل ایجاد کنند.
غذا ها می توانند بــا دارو ها تداخل ایجــاد کنند و بر 
میزان جذب تأثیر بگذارند. حتــی در برخی موارد، 
می تواننــد تأثیــر دارو هــا را تغییر دهند و مشــکالت 

جدی برای سالمتی ایجاد کنند. 
رژیم غذایی شما می تواند اثربخشی دارو ها را تغییر 
دهد. حتی گاهی یک نوشیدنی داغ می تواند نحوه 
عملکرد داروی شما را تغییر دهد و احتماال سالمت 
شما به خطر بیفتد. نمک و آب میوه های به ظاهر 
بی ضرر نیــز می توانند عملکــرد دارو را کاهش داده 

یا تغییر دهند.
تداخــالت غــذا و دارو معمــوال از طریــق ۳ نــوع 

مکانیسم مختلف رخ می دهد. غذا می تواند:
_ سرعت و میزان جذب دارو را افزایش دهد.

_ سرعت و وسعت جذب را کاهش دهد.
_ یا اثر دارویی مستقیم داشته باشد.

به عبارت دیگر، دارو ممکن است با تغییر متابولیسم 
اثــری متفاوت با هــدف دارو داشــته باشــد. غذا ها 
می توانند بر دارو های تجویزی و همچنین دارو های 

بدون نسخه تأثیر بگذارند.
در ادامــه بــه معرفــی برخــی از مهمتریــن غذا هــا و 
دارو هایی که هرگز نباید با هم مصرف شوند، اشاره 

شده است.
         غذا های اسیدی و فرآورده های لبنی با آنتی 

بیوتیک
غذا های اســیدی بــا مصرف زیــاد کافئیــن، مانند 
قهــوه، می تواننــد اثربخشــی آنتــی بیوتیک هایــی 

گر پنی سیلین  مانند پنی سیلین را کاهش دهند. ا
غ، قهوه، شربت ذرت  مصرف می کنید، گوشت، مر
و محصوالت اسیدی حاوی قند را یک ساعت قبل 

یا دو ساعت پس از خوردن دارو، مصرف کنید.
مصرف لبنیات همزمان با آنتی بیوتیک ها، باعث 
گر می خواهید  کاهش اثربخشــی آن ها می شــود. ا
لبنیات مصرف کنید، دو ساعت قبل و بعد از مصرف 

آنتی بیوتیک ها صبر کنید.
         از تداخل غذا با دارو؛ پنیر و سویا با دارو های 

ضد افسردگی
کسیداز استفاده  گر از مهارکننده های مونوآمین ا ا
می کنید، از مصرف پنیر خودداری کنید. آن ها برای 
درمان افســردگی و اختــالالت اضطرابی اســتفاده 

می شوند و ممکن است به غذا های غنی از تیرامین 
کنش نشان دهند.  موجود در پنیر های رســیده وا
کسیداز  مخلوط کردن مهارکننده های مونوآمین ا
با غذا های حاوی تیرامین، ماننــد پنیر یا غذا های 
تخمیر شده یا اســیدی، می تواند فشــار خون را به 

کی برساند. سطوح خطرنا
سایر غذا های غنی از تیرامین عبارتند از سس سویا، 
توفو، میســو، لوبیا، کلم ترش، الــکل، آووکادو، موز 

و کشمش.
         روغن ماهی و اسفناج با رقیق کننده های 

خون
دارو های ضــد انعقاد )رقیــق کننده های خــون( از 
تشکیل لخته های خون جلوگیری می کنند. برخی 

از غذا ها اثربخشی آن را کاهش می دهند، در حالی 
که برخی دیگر زمان لخته شدن و خطر خونریزی را 

افزایش می دهند.
بــه عنــوان مثــال، روغــن ماهــی بــرای قلــب مفید 
اســت، امــا دارای اثــر خفیــف لختــه شــدن خــون 
است. سبزیجات با برگ ســبز تیره و سایر غذا های 
حاوی ویتامیــن K می توانند لخته شــدن خون را 
افزایش دهند؛ بنابراین در هنگام استفاده از رقیق 
کننده های خون، از اسفناج، کلم بروکلی، کلم پیچ، 

چغندر و کلم پیچ خودداری کنید.
         از تداخل غذا با دارو؛ گریپ فروت و پرتقال 

با کاهش دهنده کلسترول
گــر از اســتاتین های کاهــش دهنــده کلســترول  ا
استفاده می کنید، صبح ها به جای گریپ فروت از 
میوه های دیگر استفاده کنید. نوشیدن همزمان 
آب گریپ فــروت و مصــرف اســتاتین باعث تجمع 
دارو در بدن می شود. گریپ فروت تجزیه دارو را کند 
می کند و باعث مشکالت مختلف سالمتی می شود.

پرتقال نیز می تواند تأثیر مشــابهی داشــته باشــد. 
آسیب کبدی و در موارد نادر، آسیب شدید کلیه و 

عضله ممکن است رخ دهد.
جایگزین های نمک با کاهش دهنده فشار خون

گــر از مهارکننده هــای آنزیم مبــدل آنژیوتانســین  ا
)مهارکننده هــای ACE( برای کاهش فشــار خون 
خود اســتفاده می کنیــد، نباید بــه جای ســدیم از 

نمک های پتاسیم استفاده کنید.
زیرا مهارکننده های ACE نیز باعث حفظ پتاسیم 
در بدن می شوند. این باعث ایجاد سطوح باالیی از 
پتاسیم می شود که به طور بالقوه می تواند منجر به 

آریتمی قلبی )آریتمی( شود.

دانستنیها

محققان می گویند پایش فشار خون در خانه گزینه 
بهتری است، زیرا دقیق تر از اندازه گیری فشار خون 

در مطب است.
 محققان معتقدند؛ اندازه گیری های فردی فشار 
خون به اندازه اندازه گیری های متعدد در یک روز و 

میانگین گیری آن ها دقیق نیست.
»بورلی گرین«، سرپرســت تیم تحقیق از مؤسسه 
تحقیقات کایسر واشنگتن، می گوید: »فشار خون 
در طول روز تغییر می کند و یک یا دو اندازه گیری در 

مطب ممکن است به طور دقیق نشان دهنده رقم 
متوسط فشارخون نباشد.«

او می گوید: »میانگین فشار خون تنها مقیاسی است 
که بر اساس آن پزشک می تواند فشار خون باال را به 

دقت تشخیص داده و درمان کند.«
نتایج این مطالعه جدید نشان می دهد که دادن 
فرصتی به بیماران برای نظارت بر فشار خون خود 
در خانه می تواند به اندازه گیری های قابل اعتمادتر 

کمک کند.
درمان نشدن فشــارخون می تواند باعث حمالت 
قلبی، سکته مغزی، آسیب کلیه و سایر مشکالت 

سالمتی بالقوه تهدید کننده جان شود.
دســتورالعمل های فعلــی بــرای تشــخیص فشــار 
خون باال توصیه می کند که بیمارانی که فشار خون 
آن ها در کلینیک باال است برای تأیید نتایج دوباره 

فشارخونشان گرفته شود.

محققــان یــک راهــکار ســاده و در عیــن حــال 
بی دردســر را بــرای خــواب شــبانه توصیــه 

می کنند.
نتایج یک بررســی جدید نشان می دهد، افراد 
برای خواب راحت شبانه بهتر است به باشگاه 
برونــد تا اینکــه روزانــه ورزشــی ماننــد دویــدن 

انجام دهند.
این مطالعه روی ۳۸۶ فرد دارای اضافه وزن یا 
چاق در سنین ۳۵ تا ۷۰ ســال مورد بررسی قرار 
گرفــت و داده هــای به دســت آمده از آن نشــان 
داد، برای افرادی که از خواب محروم هستند، 
وزنــه زدن یا انجــام تمرینات فشــاری می تواند 
خواب راحت تر و بیشــتر شــبانه را در مقایسه با 

دویدن یا دوچرخه سواری فراهم کند.
کارشناسان همچنین یادآوری می کنند، ورزش 
صبح گاهــی موجب بیدار شــدن کامــل بدن از 
خــواب شــده و تابش نــور خورشــید بــر صورت 
نیز موجب توقــف ترشــح مالتونیــن و رهایی از 
خواب آلودگی می شود و به بدن کمک می کند 
که روند تولید مالتونین را بهبود بخشیده و این 

هورمون را برای شب، هنگامی که به رختخواب 
وارد می شوید ذخیره کند.

آنجلیک برلنتین، محقق ارشد این پژوهش از 
دانشــگاه ایالتی آیــووا در ایاالت متحــده گفت: 
نتایج تحقیفات ما نشان می دهد که تمرینات 
مقاومتی ممکن است برای بهتر شدن خواب 

شبانه برتری داشته باشد.
کمبــود خواب یا خــواب بی کیفیــت، خطر ابتال 
به فشار خون باال، کلسترول باال و سفت شدن 
رگ ها را افزایش می دهد. عدم خواب کافی نیز 
با افزایش وزن، دیابت و التهاب مرتبط است که 
می تواند خطر سکته مغزی، حمله قلبی یا مرگ 

زودرس را افزایش دهد.

آزمایش فشارخون در منزل بهتر از مطب است

کودک آرام بخوابید راهکاری برای آنکه مثل یک 

فشار خون

خواب

بســیاری از افــراد هنــگام خــواب بــه دلیــل 
سرماخوردگی از گرفتگی بینی رنج می برند و این 

وضعیت تنفس را تحت تأثیر قرار می دهد.
انسداد بینی که اغلب به دلیل انسداد آناتومیک 
در بینی ایجاد می شــود، جریان هوا را مسدود 
می کنــد در نتیجــه، بیمــاران ممکــن اســت 
احســاس احتقان یــا »انســداد« کننــد. عالئم 
رایــج آن عبارتنــد از احتقــان یــا انســداد بینی، 
مشــکل در تنفس از طریــق بینی، مشــکل در 
خوابیدن، و مشــکل در تنفس خوب در طول 

ورزش یا فعالیت.
یک مطالعه جدید نشــان داده اســت که یک 
درمان جدیــد برای بیمــاران مبتال به انســداد 
مزمن راه هوایی بینی وجود دارد. دکتر پل کنراد 
و دکتر آبراهام، پزشــک گوش، حلــق و بینی در 
QMG VivAer یــک فنــاوری کــم تهاجمــی را 
تبییــن کرده اند کــه بــرای ارائه تســکین پایدار 
برای بیمــاران مبتال به گرفتگی بینــی طراحی 

شده است.
گر به طــور منظــم در تنفس از  کنراد می گویــد: ا
طریق بینی خود به خصوص در شب مشکل 
دارید،، چیزی جز دارو های ضد احتقان یا حق 
تنفس به شــما کمک نمی کند و ممکن است 
مجرای بینی بزرگ شــده یا دریچه بینی از بین 

رفته باشد.
         درمان گرفتگی بینی

وی اطالعاتــی در مــورد تکنیــک جدیــد بــرای 
درمان گرفتگی بینی توضیح داده است که در 
آن VivAer دارای یــک قلم نازک، چوب مانند 
و با کنتــرل دما اســت که بــه یک واحــد کنترل 
متصل اســت. این قلــم از طریق ســوراخ بینی 
وارد می شود تا به آرامی بافت های بینی را تغییر 
دهد و جریان هوا را با استفاده از فناوری فرکانس 
رادیویی با دمای کنترل شده که مزایای درمانی 

دقیقی را ارائه می دهد، بهبود بخشد.
درمان با VivAer می تواند با استفاده از یک بی 
حس کننده موضعی در طی یک ویزیت معمول 
در مطب بدون برش، حداقل ناراحتــی و دوره 
نقاهت انجام شده و بیماران معموال در همان 

روز به فعالیت عادی باز می گردند.

دانستنی ها

درمان گرفتگی بینی 

هنگام خواب

در مطالعات نشان داده شده است که خوردن موز به 
داشتن پوست شفاف کمک می کند.

 یک موز متوسط حاوی ۱۳ درصد منگنز است که نیاز 
روزانه بدن انسان به این ماده معدنی را نیز تأمین می کند.

بر اساس گفته متخصصان مصرف منگنز می تواند به بهبود و شفاف سازی 
پوست کمک کند، زیرا منگنز برای ساختن کالژن جوان سازی ضروری 
است. این ماده معدنی به داشتن ظاهری جوان کمک می کند و از آسیب 
رادیکال هــای آزاد که می تواند منجر به چین وچروک شــود، محافظت 

گرچه نشاسته به نظر برای بدن  می کند. موز سرشار از نشاسته است، ا
مفید نیست، اما این ماده در واقع به تولید اسید های چرب با زنجیره کوتاه 
کمک می کند. یکی دیگر از خواص مهم موز این است که نمک های اضافی 

بدن را نیز خنثی می کند.
موز منبع غنی پتاســیم اســت که این ماده مغذی برای مبارزه بــا اثرات 
منفی سدیم در بدن بسیار ضروری است. برای سالمت قلب و فشار خون 
مناسب باید سطح پتاسیم بدن عالی باشد. همچنین سطح پتاسیم 

مناسب به کاهش خطر سکته مغزی و بیماری قلبی کمک می کند.

موز بخورید تا پوستتان جوان شود

پوست
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پهباد های بی صدا، تحویل بسته ها را در مناطق 
حساس به سر و صدا یا در شب انجام می دهد.

آژانس فضایی ناســا یــک هلیکوپتر بــر روی مریخ 
کنون از تالشی برای  به پرواز درآورده است. ناســا ا
آوردن پهپادهــای تحویــل مخفــی و بی صــدا به 
محیط های شــهری روی زمین و شــاید فراتر از آن 

حمایت می کند.
ناسا در حال ســرمایه گذاری بر روی نوع جدیدی 
از پهباد اســت، پهبادی که با سیســتم پیشــرانه 
بدون قطعات متحرک کار می کند. آژانس فضایی، 
تحقیقات در زمینه فناوری های آینده نگر را از طریق 
برنامه پیشرفته نوآورانه ناسا تامین می کند. آخرین 
دور از همکاری ناسا با این آژانس فضایی ماه گذشته 
اعالم شــد، در این همکاری پروفســور مهندســی 
هوافضای MIT، استیون بارت حضور داشت که 
سال ها بر روی یک سیستم پرواز بی صدا و حالت 

جامد کار کرده است.
بارت در سال ۲۰۱۸ مقاله ای در مورد این فناوری در 
مجله Nature منتشر کردند. آن ها به جای روتور یا 
پروانه، یک هواپیمای کوچک با یک سری الکترود 
در زیر بال ها ایجاد کردند که یک میدان الکتریکی با 
ولتاژ باال ایجاد می کند که یونیزه می شود و سپس 

مولکول های نیتروژن در جو را شــتاب می دهد تا 
هواپیما را به جلو براند. بارت در آن زمان در بیانیه ای 
گفت: "هنــوز تــا هواپیمایی کــه بتوانــد مأموریت 
مفیدی را انجام دهد، فاصله داریم. این هواپیما 

باید کارآمدتر باشد و مدت بیشتری پرواز کند."
سیستم محرکه موســوم به الکتروآیرودینامیکی 
هواپیما محدود است و بارت را به این باور رساند که 
ممکن است بهترین استفاده از آن برای برخاست 
و فرود کوچــک، الکتریکی، عمودی یــا VTOL در 
منطق شهری باشــد. خالصه پروژه NIAC بارت 
می گویــد: "ایــن هواپیمــا مأموریت هــای تحویل 
بسته ها را در مناطق حساس به سر و صدا یا در شب 
انجام می دهد، یعنی در مکان هایی که سروصدا 

مجاز نخواهد بود."

شرکت BMW به دلیل خطر آتش سوزی در بیش 
از یک میلیون خودرو خود فراخوان گسترده ای 

را صادر کرد.
برخی از خودرو های شرکت BMW به دلیل خطر 
آتش سوزی در ایاالت متحده آمریکا با فراخوانی 
روبرو هستند که بیش از ۹۰۰۰۰۰ خودرو را تحت تأثیر 
قرار داده اســت. این خبر توسط اداره ملی ایمنی 
ترافیک بزرگراه آمریکا )NHTSA( در کمپین شماره 

۲۲V-۱۱۹ اعالم شده است.
البته فقط خودرو هــای BMW از ســری ۱ کوپه تا 
Z۴ رودستر، که در بازه های زمانی خاصی تولید 
شده اند، تحت تأثیر قرار می گیرند. تاریخ تولید به 

ژانویه ۲۰۰۵ باز می گردد. همانطور کــه در گزارش 
فراخوان ذکر شــده اســت، جدول زیر مدل های 
آسیب دیده و تاریخ تولید مربوطه شان را نشان 

می دهد.
گفته می شود مقصر این فراخوان گسترده دمنده 
گرمکن است. به گفته BMW، این قطعه ممکن 
است توسط تامین کننده مطابق با مشخصات 
خواسته شده، تولید نشده باشد. مشکل دمنده 
گرمکــن می توانــد منجــر بــه افزایــش خطــر آتش 

سوزی شود.
دقیقا ۹۱۷۱۰۶ خودرو بخشی از فراخوان هستند 
که تخمین زده می شــود تنها یک درصــد از آن ها 
دارای نقص باشند. با این حال، بلومبرگ گزارش 
می دهد طبق اطالعاتی که ســخنگوی بــی ام و 
منتشر کرده، ۹۸۰۰۰ وسیله نقلیه در کانادا و ۱۸۰۰۰ 
خودرو نیز در کره جنوبی می توانند تحت تاثیر این 

مشکل قرار گیرند.
گزارش شده این قطعه مشکل دار توسط شرکت 
آلمانــی Mahle International GmbH ســاخته 

شده است.

هلیکوپتر »نبوغ« بیست و یکمین پرواز خود در سیاره 
سرخ را با موفقیت پشت سر گذاشت.

مقامــات ناســا اعــالم کردنــد کــه هلیکوپتــر ۱.۸ 
کیلوگرمی ناسا با نام »نبوغ« یه تازگی یک پرواز دیگر 
کنون تعــداد پرواز های این  در مریخ انجــام داده و ا

هلیکوپتر در سیاره سرخ به ۲۱ مورد رسیده است.
 آزمایشــگاه رانــش جــت ناســا )JPL( کــه ماموریت 
هلیکوپتر نبوغ را کنترل می کند، اعالم کرده که این 
گرد بالگردان کوچک مســافت ۳۷۰ متری را با  هوا
ســرعت ۳.۸۵ متر بر ثانیه )۸.۶۱ مایل بر ســاعت( 
طی کرده و به مدت ۱۲۹ ثانیه در ارتفاعی ثابت خود 

را نگه داشت.
در فوریه ســال ۲۰۲۱ بود که این هلیکوپتر به همراه 
مریخ نورد »استقامت« ناسا در دهانه Jezero مریخ 
فرود آمد. گفته می شود این دهانه میلیارد ها سال 
پیش، میزبان یک دریاچه و دلتای رودخانه بوده 
اســت. این هلیکوپتر که انرژی خود را با استفاده از 
نور خورشید تامین می کند، در ابتدا یک ماموریت 
نمایشی پنج پروازی را آغاز کرد. این ماموریت طراحی 
شــده بود تا نشــان دهد علیرغــم جو نازک ســیاره، 

کتشافات هوایی در مریخ امکان پذیر است. ا

هلیکوپتر »نبوغ« پنج پرواز را انجام داد و ناسا خیلی 
زود ماموریت های این بالگرد را تمدید کرد. وظایف 
اصلی این بالگرد شامل جستجو برای نشانه هایی 
از حیــات در مریــخ و جمــع آوری ده ها نمونــه برای 

بازگشت به زمین است.
         ربات های مریخی ناسا چه مسافتی را طی 

کرده اند؟
»نبوغ« و »استقامت« در اولین سال حضور خود در 
مریخ، مناطقــی را در جنــوب و جنوب غربی محل 
کنون در مسیر  فرود خود کاوش کردند. هر دو ربات ا
رسیدن به بخش قابل دســترس دلتای رودخانه 
باســتانی، در حــال حرکــت هســتند. گــروه کنترل 
ماموریت »اســتقامت« مشتاق اســت که مطالعه 
دلتا را از نزدیک آغــاز کند، زیرا دلتا هــا حداقل روی 
کره زمین در حفظ مواد شیمیایی آلی حاوی کربن و 

نشانه های حیات بسیار مناسب هستند.
بالگرد »نبوغ« نیز در طول ۲۱ پرواز مریخی خود، در 
مجموع بیش از ۳۸ دقیقه در آســمان پرواز کرده و 
مسافت ۴.۶۵ کیلومتری را طی کرده است. کیلومتر 
شمار مریخ نورد »استقامت« هم در حال حاضر رقم 

۴.۳۹ کیلومتر را نشان می دهد.

احتماال شــرکت جیپ در نمایشــگاه بیــن المللی 
خودرو نیویورک ۲۰۲۲، از یک موتور جدید رونمایی 
خواهد کرد. همین چند هفته پیش بود که شرکت 
جیپ اولیــن خــودروی تمــام الکتریکی خــود را به 
نمایش گذاشــت کــه گویا اوایــل ســال آینــده از راه 

می رسد و در لهستان مونتاژ می شود.
دو خودروی برقی دیگر این شرکت نیز در سال ۲۰۲۴ 
عرضه خواهند شد، اما این بدان معنا نیست که این 
برند دیگر روی موتور های احتراقی جدید ســرمایه 
گذاری نمی کند و آن ها را توسعه نمی دهد. طبق یک 
گزارش جدید، یک موتور شش خطی کامال جدید از 

جیپ تا حدود یک ماه آینده رونمایی خواهد شد.
این خبر که از ســوی MoparInsiders منتشر شده 
اســت، ادعا می کند که از این موتور شــش سیلندر 
جدید در نمایشــگاه بین المللی خــودرو نیویورک 
۲۰۲۲ )کــه بــرای ۱۵ تــا ۲۴ آوریل برنامه ریزی شــده 

است( رونمایی خواهد شد.
این موتور که با نام GME-۶۶ شــناخته می شود، 
بخشی از خانواده موتور های متوسط جهانی شرکت 

Stellantis خواهد شد. همچنین این موتور، اولین 
موتور شش سیلندر خطی در یک جیپ، از دسامبر 

۲۰۰۶ خواهد بود.
ظاهــرا اولیــن مدلــی کــه از ایــن موتــور وارد بــازار 
می شــود، قوی ترین نســخه آن خواهد بود و برای 
خــودروی جیــپ Wagoneer ارائه می شــود. همه 
نسخه های این موتور دارای حجم ۳.۰ لیتر خواهند 

بود.
همچنین MoparInsiders ادعا می کند که یک مدل 
گین هیبریدی با استفاده از موتور GME-T۶ در  پال

سال آینده عرضه خواهد شد.

ناسا روی پهپاد های بی صدا سرمایه گذاری می کند

 BMW صدور فراخوان برای یک میلیون خودروی
به دلیل خطر آتش سوزی

بیست و یکمین پرواز هلیکوپتر »نبوغ« 
در مریخ انجام شد

رونمایی جیپ از یک موتور ۶ سیلندر خطی جدید

فناوری کنش جامعه به گسترش ربات های انسان نما وا
شرکت های تولید کننده ربات های 
انسان نما هر روز با توجه به نیاز های 
افــراد، ربات هــای هوشــمندی را 

تولید و روانه بازار می کنند.
یکی از عرصه هــای مورد توجــه در هوش مصنوعی، 
ربات هــای انســان نما هســتند. این نــوع ربات ها با 
الهام از ویژگی ها و حاالت طبیعی انسان ها ساخته 
شــده اند. ورود ربات هــای هوشــمند و انســان نمــا 
آینده، ابعاد مختلف کسب و کار ها را تغییر می دهند. 
ربات های انسان نما در زندگی روزمره برای انجام کار ها 
استفاده می شوند. مهارت این محصوالت با گذشت 
زمان بیشــتر شــده و توانایی انجام هر گونــه کاری را 
خواهند داشت. یکی از خطرات آن ها حذف نیروی 
انسانی اســت. شــرکت ها و ســازمان ها برای راحتی 
کار ها و بهبود کیفیت خدمات دهی به مشتریانشان 
کنون هم  از این ربات ها استفاده می کنند. کما اینکه ا
در بسیاری از مکان ها مثل رستوران ها، موسسات، 
بانک ها و... ربات های انسان نما به جای کارمندان 

در حال خدمات دهی هستند.
         برخی از کارکرد های ربات های انسان نما 

ســاخت ربات هایی شبیه انســان یکی ازبزرگ ترین 
چالش هــای رباتیک اســت. آن هــا توانایــی حرکت 
داشــته و وظایف طراحی شــده را به بهترین شــکل 
انجام می دهند. البته انجام رفتار های مشابه انسان 
و اجرای وظایف محول شده به آن ها منوط به داشتن 
نرم افزار و الگوریتم از پیش طراحی شــده است. این 
دستگاه ها علیرغم ظاهرشان فاقد استقالل شناختی 

و بدنــی هســتند. از کارکرد هــای ربات هــای انســان 
ک ترین  نما می توان به آمادگی برای اجــرای خطرنا
کتشافات فضایی در آینده، دستیاران  ماموریت ها و ا
مردم در زندگی روزمره و یار کمکی در بالیای طبیعی 
و مصنوعــی اشــاره کــرد. همه ایــن مــوارد با داشــتن 
الگوریتم یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی میسر 
می شود. باال بودن قیمت ربات های انسان نما یکی 
از دالیل عدم دسترس پذیری آن ها برای همه افراد 
جامعه است. یکی از مشــکالت رباتیک انسان نما، 
عدم درک شناخت مانند انسان است. این ربات ها 
فاقد مکانیسم های زیربنایی مغز انسان در مواجهه 

با موقعیت هــای دنیــای واقعــی هســتند. فعالیت 
کثــر کشــور های غربی به  ربات های انســان نمــا در ا
کارخانه های صنعتی و آزمایشــگاه های تحقیقاتی 
محدود می شــود؛ امــا ژاپنی ها بــه تدریــج از آن ها در 

زندگی روزمره هم استفاده می کنند.
         آینده ربات های انسان نما

این ربات ها از مدت ها پیش در زمینه هایی از جمله 
صنایع خودروسازی و صنعتی استفاده می شوند. 
به گفته برخی کارشناســان حــوزه رباتیک، بیشــتر 
کشــور های توســعه یافته برای تغییر جامعه و رفتن 
به ســمت اســتفاده عمومی از ربات های انسان نما 

آماده نیستند. ربات های انسان نما فرآیند استخدام 
در ســازمان ها را هم دگرگــون کرده اند. طبــق آمار در 
ســال های آتی بســیاری از کارگران و کارمندان جای 
خود را به ربات ها می دهند. البته ربات ها همچنان 
در برخی از کار ها توانایی انجام کار به تنهایی را نداشته 
و نیازمند هوش انسانی هستند. این امر منجر به ایجاد 
مشاغل و فرصت برای تکنسین ها، برنامه نویسان 
و... می شــود. ربات های انســان نما در نهایت همه 
فعالیت هــای متعــارف کارگــری در جامعــه از جمله 
آتش نشانی، خدمات رســتوران، تولید، کشاورزی، 

ساخت وساز و پلیس را در اختیار می گیرند.

فناوری

داستان کوتاه

یک کودک ۱۰ ساله به عارضه ژنتیکی نادری 
مبتال اســت که موجب گرسنگی دائمی وی 

می شود.
تصور کنیــد معده خــود را بــا مقادیــر زیادی 
غذای مقوی پر می کنید، اما هرگز احساسی 
را که به عنوان “سیری” می شناسیم تجربه 

نمی کنید. 
این همان چیزی است که »دیوید سو« یک 
پسر ۱۰ ساله ســنگاپوری هر روز با آن دست و 
پنجه نرم می کند. با مجله دلتا همراه باشید 

تا با سندرم پرادر ویلی بیشتر آشنا شوید.
         سندرم پرادر ویلی

این کــودک از یک بیمــاری پیچیده نــادر به 
نام “ســندرم پرادر ویلــی” رنج می بــرد که در 
کنار سایر عالئم جدی بدون توجه به مقدار 
غــذا احســاس گرســنگی را در افــراد مبتال به 

وجود می آورد. 
این بیماری به علت از دست دادن عملکرد 
ژن ها در ناحیه خاصی از کروموزوم ۱۵ ایجاد 

شده و متاسفانه غیرقابل درمان است.
زندگی با ســندرم پــرادر ویلی )PWS( بســیار 
ســخت اســت، به ویــژه بــرای افــرادی کــه از 
کــه  بیمــار مراقبــت می کننــد. از آنجایــی 
میــل بــه خــوردن مــداوم غــذا بســیار زیــاد 
اســت باید اطمینــان حاصــل شــود که این 
بیمــاران به معنــای واقعــی کلمه تا ســر حد 
مــرگ غــذا نمی خورنــد. افــراد مبتــال به ایــن 
عارضه در صورت عدم نظارت ممکن است 
با خوردن غذا های مضر مانند غذای فاســد 
یا زبالــه یــا مقادیر بیــش از انــدازه، خــود را به 

خطر بیندازند.
کــودکان مبتــال همچنیــن ممکــن اســت 
رفتار های غیرمعمولی در رابطه با غذا از خود 
نشان دهند. از جمله احتکار یا جستجوی 
غذا، سرقت غذا و سرقت پول برای خرید غذا.

         دیوید سو
در مورد دیوید ســو، خانــواده او تمــام تالش 
خود را می کنند که فرزندشــان دچــار اضافه 

وزن نشود. 
آن ها همچنین رژیم غذایی خاصی را برای او 
تنظیم کرده اند به طوری که سو می داند چه 
زمانی باید غذا بخورد و چه زمانی موقع صرف 

میان وعده است.
         عارضه نادر

تا زمانــی کــه وزن دیوید تحت کنترل باشــد 
امید به زندگی و کیفیت زندگی او مانند یک 

فرد عادی است. 
تنها مشــکل او این اســت کــه دیویــد باید تا 
آخر عمرش با اجبار دائمی برای خوردن غذا 

کنار بیاید. 
همیشــه  بــرای  خانــواده اش  احتمــاال 
نمی توانند از او مراقبت کنند؛ بنابراین باید 
یاد بگیرد که خودش نیز از خود در این مورد 

مراقبت کند.

کاله فروشــی روزی از جنگلی می گذشــت. 
تصمیم گرفت زیر درخت مدتی استراحت 

کند. لذا کاله ها را کنار گذاشت و خوابید.
وقتــی بیــدار شــد متوجــه شــد کــه کاله ها 
کــرد.  نــگاه  را  ســرش  بــاالی  نیســت. 
تعــدادی میمون را دیــد که کاله هــای او را 
برداشــته اند؛ فکر کرد که چگونــه کاله ها را 

پس بگیرد.
در حال فکــر کردن ســرش را خارانــد و دید 
که میمون ها همین کار را کردند. او کاله را 
از سرش برداشــت و دید که میمون ها هم 
از او تقلید کردند. به فکرش رسید که کاله 
خود را روی زمین پرت کنــد. لذا این کار را 
کــرد. میمونها هــم کاله هــا را بطــرف زمین 
پرت کردنــد. او همه کاله هــا را جمع کرد و 

روانه شهر شد.
سالهای بعد نوه او هم کاله فروش شد.

پدربزرگ ایــن داســتان را بــرای نــوه اش 
گــر چنیــن  کــرد کــه ا کیــد  کــرد و تا تعریــف 
وضعی برایــش پیش آمــد چگونــه برخورد 

کند.
یک روز کــه او از همــان جنگل گذشــت در 
زیر درختی اســتراحت کــرد و همان قضیه 
برایــش اتفاق افتاد؛ او شــروع بــه خاراندن 
ســرش کــرد. میمون هــا هــم همــان کار را 
کردند. او کالهــش را برداشــت، میمون ها 
هم ایــن کار را کردنــد. نهایتــا کالهــش را بر 
روی زمین انداخــت ولــی میمون ها ایــن 

کار را نکردند.
یکی از میمون ها از درخت پایین آمد و کاله 
را از سرش برداشــت و درگوشی محکمی به 
او زد و گفت: فکر می کنی فقط تو پدر بزرگ 

داری؟

این کودک همیشه 
گرسنه است!

کاله فروش

از  یکــی  برنجــی  نــان  شــیرینی 
شــیرینی های پر طرفــدار و ســاده 
است که برای عید نوروز هم کامال 

مناسب به نظر می رسد.
شیرینی نان برنجی یکی از انواع شیرینی های سنتی 
و قدیمی ایرانــی اســت کــه در شــهرهای مختلــف با 
دستورها و مواد متنوعی درست می شود. با ما همراه 
باشید تا طرز تهیه شیرینی نان برنجی را برای عید نوروز 

خود یاد بگیرید.
         مواد الزم

شکر ۲۰۰ گرم
کره یا روغن جامد ۲۰۰ گرم

زرده تخم مرغ ۲ عدد
آرد برنج ۵۰۰ گرم

تخم خرفه ۱ قاشق غذاخوری
گالب ۴ قاشق غذاخوری

زعفران دم کرده ۲ قاشق غذاخوری
پودر هل ۱/۲ قاشق چایخوری

         طرز تهیه شیرینی نان برنجی

         مرحله اول
برای تهیه شــیرینی نان برنجی خوشــمزه ابتــدا کره 
هم دمای محیط را به همراه پودر قند داخل یک کاسه 
مناسب بریزید، سپس با دور تند همزن مواد را به خوبی 
مخلوط کنید تا بافت شان یک دست و کرم رنگ شود.

         مرحله دوم
غ هم دمــای محیط را به  در این مرحلــه زرده تخم مر
کاسه بیفزایید و یک دقیقه دیگر مواد را مخلوط کنید 
تا بافت شان یک دست شود. در ادامه پودر هل را با آرد 

برنج ترکیب کنید، سپس دو مرتبه الک کنید.
         مرحله سوم

حاال ترکیب آرد برنج را مجددا درون الک بریزید و این بار 
روی مواد درون کاسه الک کنید و با دیگر مواد ترکیب 
کنید. در ادامه گالب را کم کم اضافه کرده و با لیسک 

مواد را مخلوط کنید تا خمیری نرم جمع شود.
         مرحله چهارم

پــس از اینکه خمیــری نــرم و لطیف جمع شــد که به 
دست نچسبید، اضافه کردن گالب را متوقف کنید. 
در نهایت خمیر را به دو قسمت تقسیم کرده و زعفران 

دم کرده را به یک قسمت اضافه کرده و به خورد خمیر 
دهید.

         مرحله پنجم
توجه داشته باشید که این خمیر را فقط باید با لیسک 
گر با دســت این کار را انجام دهید،  ورز دهید، چــون ا
خمیر روغــن پــس می دهــد. در ادامه خمیــر را درون 
کیســه فریــزر قــرار داده و به مــدت یک ســاعت درون 

یخچال قرار دهید.
         مرحله ششم

پــس از گذشــت این زمــان فــر را بــا دمــای ۱۷۰ درجــه 

سانتی گراد روشــن کنید، سپس ســینی فر را با کاغذ 
روغنی پوشش دهید. در ادامه از خمیر به اندازه یک 
گردو برداریــد و آن را به صورت گرد شــکل داده و درون 

سینی فر قرار دهید.
         مرحله هفتم

به همین صورت تمــام خمیر را آمــاده کنیــد و درون 
سینی فر بچینید. در ادامه مقداری تخم خرفه روی 
خمیرها بریزید. در صورت تمایل برای زیباتر شــدن 
شــیرینی ها می توانید روی خمیرها را با مهــر دلخواه 

مهر کنید.
         مرحله هشتم

پس از اینکه فر به طور کامل گرم شد، سینی را در طبقه 
باالی فر قرار داده و اجازه دهید شــیرینی ها به مدت 
۱۵ تا ۲۰ دقیقه بپزند. پس از اینکه اطراف شیرینی ها 

طالیی شد، آن ها را از فر خارج کنید.
         مرحله آخر از طرز تهیه شیرینی نان برنجی

در این مرحله سینی را از فر خارج کنید و اجازه دهید 
شیرینی ها به طور کامل خنک شوند. سپس آن ها را 

درون ظرف دلخواه بچینید و سرو کنید.

 Play Store پس از پشتیبانی محدود
از زبان طراحی اندروید، گوگل کروم 
قابلیت هــای  جدیدتریــن  هــم 

Material You را دریافت کرد.
یکی از بزرگ ترین به روزرسانی های سیستم عامل ها در 

سال های اخیر Android۱۲ بوده است.
 این نســخه از اندرویــد بــا رابط کاربــری اصالح شــده و 

برخی قابلیت های تغییر رنگ تکمیل شــده است. از 
ویژگی های آن می توان به Material You-ready اشاره 
کرد. مواردی ماننــد Google Maps هنوز به هیچ وجه 
طعم تم پویا یا زبــان طراحی اندروید را نچشــیده اند. 
برنامه هایی مثل Play Store هم به شکل محدود از این 
قابلیت پشتیبانی می کنند. به گفته مسئوالن شرکت 
گوگل بخش هــای جدید این ویژگــی بــه مرورگر گوگل 

کروم اضافه شــده اســت. نســخه beta Chrome۱۰۰ به 
چند رنگ مجهز شده است. این رنگ ها عالوه بر منوی 
مرورگر در صفحه تنظیمــات برنامه هم وجــود دارند. 
بــا اســتفاده از قابلیــت Material You امکان داشــتن 
منوهای رنگارنگ وجود دارد. همچنین روش انتخاب 
رنگ ها هم فــرق دارد. از ســال ۲۰۱۴به بعد بزرگ ترین 

تغییر زبان طراحی گوگل، آیتم Material You است.

طرز تهیه شیرینی نان برنجی

کروم یکپارچه می شود گوگل  قابلیت Material You در 

شــیراز شــهر باغ های مشــهور و 
بهشتی ایران است و گوشه وکنار 
آن، باغ های خوش رنگ ولعاب 
با آب وهوایــی دلچســب جا خــوش کرده انــد. باغ 
نارنجستان یا همان باغ قوام، یکی از جاهای دیدنی 
شــیراز اســت که در خیابان لطفعلی خان زند واقع 

شده است.

باغ نارنجستان 
قوام

گردشگری

دستپخت

فناوری

کسازی محوطه تاریخی پا
 هگمتانه همدان

کسازی محوطه تاریخی هگمتانه همزمان  پا
کســازی ســایر محوطه های تاریخی در  با پا
کشــور با حضور دوســتداران محیط زیست 

برگزار شد.

عکس روز
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