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مدیرعامل نخستین شهرک تخصصی رمز ارز واقع در شهرستان فریدن استان اصفهان از پیشرفت 
فیزیکی ۶۰ درصدی مجموعه خبر داد و گفت: فازهای اول و دوم این پروژه صنعتی، آذر سالجاری 

به بهره برداری می رسد.
امین خانجانی با اشاره به اینکه فاز اول و دوم شهرک، شامل چند زیر مجموعه مانند مزرعه استخراج 
رمز ارز)فارم( در زیربنای سه هزار و کارخانه تولید دستگاه ها و تجهیزات استخراج کننده ارز دیجیتال 
)ماینر( به مساحت چهارهزار متر مربع است، اظهار کرد: عملیات زیربنایی مانند دیوارکشی، کانال 
کشی، زیرسازی و نصب سوله انجام گرفته و تجهیزات مورد نیاز خریداری و تامین شده است که 
پس از اجرای سقف سوله، این ادوات و تجهیزات نصب خواهند شد. وی با بیان اینکه مجموعه 
استخراج کننده رمزارز شامل دو سوله یک هزار ۲۰۰ و یک سوله ۶۰۰ متر مربعی و در حال احداث است، 

خاطرنشان کرد: این بخش از پروژه نیز ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی شهرک تخصصی 
رمز ارز فریدن

صنایع پایین دستی با صنعت 
فوالد جان می گیرند

از وعده دو ساله وزیر 
کشاورزان کاسه لبریز صبر  تا 

استانداراصفهان : 

رییس جمهوری 
بطور جدی پیگیر حل مساله 

آب اصفهان است

برای دومین بار:

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
مرد سال صنعت فوالد

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان: 

میانگین ازدواج 
در اصفهان یک چهارم
 حداقل انتظار است
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علیرضا فغانی:

در آلودگی هوای اصفهان:کاندیدای داوری در جام جهانی هستیم

تاثیر بلندمرتبه سازی 
آدرسی غلط است

۶
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نمایشگاه عکس حماسه حضور به 
روایت »مهدی جانی پور«

سال پنجم - شماره 1279- پنجشنبه  27  آبان 1۴۰۰ - 12 ربیع الثانی 1۴۴۳
18 نوامبر    2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

موافقت شورا با وام حمل و نقلی  ۳

۳

۴
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روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

کاالی موردنیاز خود را به شــرح ذیل و باستـــناد قانون برگزاری مناقصات و  شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان درنظردارد: خدمات و 
گــذار نماید. آییــن نامــه معامــات شــرکت، ازطریــق برگــزاری مناقصــه عمومی یک مرحله ای به پیمانــکاران واجدین شــرایط وا

ــت اداری روز  ــان وق ــا پای ــر ت کث ــت و حدا ــر دریاف ــایتهای زی ــق س ــوق را ازطری ــرح ف ــه ش ــه ب ــناد مناقص ــد اس ــی توانن ــنهاددهندگان م پیش
شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰9/2۰ بــه نشــانی: اصفهــان خیابــان طالقانــی، امــور بــرق منطقــه یــک اصفهــان دبیرخانــه امــور، تحویــل نماینــد. بــه 

کــه بعــد از مهلــت مقــرر در فــوق دریافــت شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.  پیشــنهادهایی 
 http://tender.tavanir.org.ir             :سایت  اینترنتی معامات توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir  :سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir :سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

گاهی بیشــتر درمورد  جهــت کســب اطاعــات بازرگانــی بــا شــماره تلفــن۳۴122۳۵۳-۰۳1 کارشــناس قرارداد هــا و مناقصات امــور و جهت آ
الزامــات، اطاعــات، شــرح خدمات ایــن مناقصــه با شــماره تلفــن ۳۴122۳۴۰ تمــاس حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
ارایــه تاییدیــه بــرون ســپاری شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان و ثبــت نــام در ســایت  https://www.eepdc.ir جهــت بــه روزرســانی 

مــدارک ثبتــی الزامی اســت. )درصــورت هرگونــه ســوال بــا شــماره تلفــن ۳22۴11۵۳ آقــای امیرانــی تمــاس حاصــل فرماییــد(.
کتهــا بــرای خــود محفــوظ  شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان تغییــر و اصــاح در اســناد مناقصــه را تــا 72 ســاعت قبــل از بازگشــایی پا

مــی دارد.
کتهــا بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت و یــا تمــاس بــا واحــد  *  شــرکت کننــدگان در مناقصــه می بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل پا
مناقصــه و مزایــده، ازآخریــن اصاحــات احتمالــی اســناد مطلع گردند، درغیراینصورت مســوولیت عــدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گــران می باشــد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامات باز و قرائت خواهد شد. 

کات آزاد می باشد. حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر باارایه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پا
به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضا، مخدوش یا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.   
سایر اطاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهشماره سامانهمناقصه

دفترچه

مهلت 
دریافت 

اسناد

آخرین مهلت 
تحویل 
کات پا

تاریخ برگزاری 
مناقصه)کیفی(

ساعت 
برگزاری 
مناقصه

مبلغ 
تضمین)ریال(

۴۰۰1۴۰۶12۰۰۰۰9۳9۵۴۰۰۰۰۰9

اصالح ساختار شبکه 
فشارضعیف )تبدیل 
شبکه سیمی به کابل 
خودنگهدار( محدوده 

امور برق منطقه 
یک)مرکز(

1۰1.۵2۰.۰۰۰.۰۰۰ صبح1۴۰۰/۰8/291۴۰۰/۰9/۰71۴۰۰/۰9/2۰1۴۰۰/۰9/21

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــردارد ازطریــق مناقصــه عمومی خریــد  را مطابــق 
جــدول زیــر از فروشــندگان  ذیصــاح انجــام دهــد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/9/1۳

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت 8:۰۰ روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/9/1۴

محل دریافت اسناد: 
WWW.abfaesfahan.irسایت اینترنتی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:

8-۶۶8۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳1 ) داخلی ۳88(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰8/27

نوبت اول 

گهی مناقصه عمومی آ

شماره 
مناقصه

مبلغ تضمین)ریال(نوع بودجهموضوع مناقصه

۴۰۰ - ۳ - 19۰
خرید ۴ دستگاه  پمپ لجن برگشتی 

تصفیه خانه جنوب اصفهان
۴۰۶.۰۰۰.۰۰۰جاری
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معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه ملزم 
بــه رعایــت الزامــات محیط زیســتی در پــروژه 
ملی آزادراه کنار گذر شــرق اصفهان هستیم، 
گفت: بــرای گذر بخشــی از ایــن پــروژه از پارک 
گر مشــاور  ملــی کاه قاضــی در صورت لــزوم و ا
ح احداث پل یا زیرگذر را ارائه کند،  پروژه، طر
امکان احــداث وجــود دارد و مطمئنا الزامات 

محیط زیستی رعایت می شود.  
اجــرای  خصــوص  در  شاهســوندی  بهــزاد 
پروژه هــا پــس از انجــام مطالعــات زیســت 
محیطی، اظهار کرد: در استان اصفهان برای 
اجــرای تمامی پروژه هــا یــک مشــاور زیســت 
کــه همــه  گرفتــه می شــود  محیطــی در نظــر 

مسائل در این باره را مد نظر قرار می دهد.  
وی افزود: پس از تکمیل مطالعات، نظر اداره 
محیط زیست در این خصوص اخذ می شود و 
ح  در صورت وجود ایــرادات، اصاحات در طر
انجام می شود، بنابراین این اصاحات آنقدر 
انجام می پذیرد تــا الزامات محیط زیســت در 

پروژه رعایت شود.  

معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه 
احــداث برخــی پروژه هــا ممکن اســت مســیر 
کنــد و  یــک منطقــه حفاظــت شــده را قطــع 
برای گونه هــای جانوری و گیاهــی آن منطقه 
آســیب زا باشــد، گفت: در ایــن قبیــل پروژه ها 
تدابیر الزم اندیشیده می شود و در آن منطقه 
برای احداث مســیر و جلوگیری از ورود حیات 
وحش، یا زیرگذر ســاخته می شــود و یا دپوی 

ک ایجاد می شود.   خا
وی افــزود: یــک نمونــه از ایــن پروژه هــا جاده 
بــه ســمت  موتــه  پناهــگاه حیــات وحــش 
گلپایگان اســت که ســمت چپ جــاده و برای 
کریــز بلند  جلوگیــری از ورود آهوهــا بــه آن، خا

احداث کرده ایم.  
شاهســوندی بــا بیان اینکــه ملــزم بــه رعایــت 
الزامات محیط زیســتی در پــروژه ملــی آزادراه 
کیــد  گــذر شــرق اصفهــان هســتیم، تا کنــار 
کــرد: بــرای گــذر بخشــی از ایــن پــروژه از پارک 
گر مشــاور  ملــی کاه قاضــی در صورت لــزوم و ا
ح احداث پل یا زیرگذر را ارائه کند،  پروژه، طر
امکان احــداث وجــود دارد و مطمئنا الزامات 

محیط زیستی رعایت می شود.  
کــرد: بــرای عبــور مســیر در  وی خاطرنشــان 
دو کیلومتــر از اراضی حفاظت شــده در محور 
چوپانــان- انــارک )پناهــگاه حیــات وحــش 
عبــاس آباد( نیــز، پــس از اخذ مجــوز از محیط 
نظر ایــن  مــورد  الزامــات  اجــرای  و  زیســت 

دستگاه، عملیات اجرایی شد.  

بدون صنایــع پایین دســتی و تولید محصول 
و خدمات بــرای مصرف کننده داخلی، جایی 
بــرای مالیات بــر مصرف هــم باقــی نمی ماند. 
نباید از نظر دور داشت که بخش اعظم مالیات 
دریافتی دولت ها وقتی معنی دارد و می تواند 
کــه از  در رشــد اقتصــادی کشــور مؤثــر باشــد 
مصرف کننده اخذ شــود، وگرنه مالیاتی که در 
قالــب تعرفه هــای وارداتــی یا ســود شــرکت ها 
دریافت می شــود، در بیشــتر موارد به افزایش 
تورم و در ادامه کاهش قدرت شرکت ها و رکود 

می انجامد.
صنعت فــوالد در رأس هرم یا نقطه هم رســان 
زنجیــره ای قــرار دارد کــه آلیــاژ فــوالد، ترکیــب 
اصلی آن و هزاران محصول جانبی تولیدشده 
کارگاه هــا یــا صنایــع  کارخانه هــا،  در انــواع 
کوچــک و بــزرگ، در طبقــات پاییــن آن قــرار 
دارند؛ محصوالتی که بخشــی تکمیلی و البته 
علــت تامــه شــکل گیری زنجیــره تولیــد فــوالد 
در ســاحت زندگی بشــری به خصــوص پس از 

انقاب صنعتی را تشکیل می دهند.
بااین همــه ممکــن اســت در برخی نظــرات یا 
اظهاراتی که گاه کمتر کارشناسی شده به نظر 
می رســند، عنوان شــود که حتما الزم نیست 
فوالد خام، شــمش، اســلب یــا ورق فوالدی، 
جایی در زنجیره تولید داخلی داشــته باشند 
و می شــود آن را و هر محصولی را وارد کرد. این 
گرچــه در ظاهر دردســر کمتــری دارد،  گزینــه ا
اما نباید جزئیات را از یــاد برد.جزئیات چنین 
گزاره ای، بدون در نظر گرفتن رشد اقتصادی، 
پــس ازآن تشــکیل  و  ثــروت  ظرفیت ایجــاد 
ســرمایه، تنها بــه راه حلــی می اندیشــد که در 
آن محصول نهایی برای مصرف کننده فراهم 
شــود؛ آن هــم مصرف کننــده ای در انتهــای 

زنجیره ای ناقص از تولید کاال و خدمات.
بــرای درک بهتــر ضــرورت وجود صنعــت مادر 
فوالد در هر کشور و ازجمله کشوری با وسعت، 
جمعیت و ظرفیت ایران، بد نیست از دیدگاه 
ســلبی به گزینــه بود یــا نبود این صنعــت نگاه 
کــرد. بــرای مثــال، تصــور کنیــد فــوالد مبارکه 
اصفهان یا مجموعه ای به قدرت آن در کشور 
وجود ندارد. این شــرکت که حداقل در ســال 
1۰ میلیــون تن فوالد خــام تولیــد می کند، این 
ظرفیــت را دارد کــه از مقــام چهل و ششــمین 
فوالدســاز بزرگ جهان بــه رتبه هــای باالتری 
کنــد و نیازهــای داخلــی و بخشــی از  صعــود 
تقاضــای خارجــی را نیــز پاســخ بدهــد، امــا 
گــر چنیــن صنعتــی در کشــور وجود نداشــته  ا
کیفیــت یــا  باشــد یا اینکــه تــوان تولیــدی، 
قیمــت آن قابل رقابــت با همتایانش نباشــد، 
دو حالــت وجــود خواهــد داشــت: اول اینکــه 
صنعــت کشــور تبدیــل بــه زمین بــازی شــمار 

زیــادی از کمپانی هــای فــوالدی ریزودرشــت 
می شــود و درنهایــت در زنجیــر انحصــار یکــی 
از غول هــای فوالدســازی جهان بــرای تأمین 
گرفتــار  نیازهــای صنایــع پایین دســتی اش 
می گردد یا اینکه اصوال فرصــت و مجالی برای 
شــکل گیری صنایــع پایین دســتی بــه دســت 

نمی آید.
کشتی ســازی،  از  خبــری  شــرایط  در ایــن 
خودروسازی، ساخت لوازم خانگی، تجهیزات 
صنعتی موردنیاز صنایع نفتی، خطوط انتقال 
نفــت، توربین هــای گازی و صدهــا محصــول 
دیگــر نخواهــد بــود. کشــور بــه صادرکننــده 
قراضــه تبدیــل  شــده و احتمــال شــکل گیری 
مجموعه های ثروت ســازی که بــا اهرم کردن 
ثروت هــای مــادی و معنــوی، رونــد تشــکیل 
ســرمایه در کشــور را ســرعت بدهنــد، کمتــر و 

کمتر می شود.
بــدون صنایــع پایین دســتی و تولیــد محصول 
و خدمــات بــرای مصرف کننده داخلــی، جایی 
برای مالیات بر مصرف هم باقی نمی ماند. نباید 
از نظر دور داشت که بخش اعظم مالیات دریافتی 
دولت هــا وقتــی معنــی دارد و می تواند در رشــد 
اقتصادی کشور مؤثر باشــد که از مصرف کننده 
اخذ شود، وگرنه مالیاتی که در قالب تعرفه های 
وارداتی یا سود شــرکت ها دریافت می شــود، در 
بیشــتر موارد به افزایش تــورم و در ادامه کاهش 

قدرت شرکت ها و رکود می انجامد.
پــس تا اینجــای کار می تــوان ضــروری بــودن 
وجــود صنعــت فــوالد در مقــام یــک صنعــت 
مــادر را از دیــدگاه ســلبی اثبــات کــرد، امــا در 
وجه ایجابــی آن و به خصــوص بــا توجــه بــه 
تجربــه ای که حضور فــوالد مبارکــه در صنعت 
کشــور نشــان داده، می شــود دریافت که یک 
مجتمع عظیم صنعتی کــه توانایی و ظرفیت 
تولید بخش بزرگی از نیاز صنایع پایین دستی 
و  مســتقیم  تأثیــر  چگونــه  دارد،  را  کشــور 
غیرمستقیم مثبتی بر رشد اقتصادی و افزایش 
خ تشکیل ســرمایه ناخالص داشــته باشد.  نر
کــه صنایــع  از ســوی دیگــر ارزش افــزوده ای 
پایین دستی کشــور با اســتفاده از محصوالت 
فوالدی فــوالد مبارکــه یــا دیگــر کارخانه های 
مشــابه ایجاد می کننــد، نقــش مهمی درگــذر 
از دوره صنعتــی  بــه عصــر پســاصنعتی بــازی 
می کند؛ عصری که در آن، رقابت در سر کاهش 

هزینه ها و رشد فناوری تولید است.
در این مســیر بی گمان باید گفت فوالد مبارکه 
گرچــه در ظاهــر فقــط تولیدکننــده ورق و  ا
تختــال اســت، اما همــراه بــا تاشــی مضاعف 
بــرای رشــد تولید محصــوالت بــا ارزش افزوده 
باالتر از خود غیرت نشان داده و ضمن افزایش 
فناوری های تولیدی در کشــور و بومی سازی 
بــرای  را  راه  پیوســته  صورتــی  بــه  آن هــا، 
توســعه پســاصنعتی کشــور با تقویــت صنایع 
پایین دســتی، شــرکت های دانش بنیــان و 
فنــاور و همچنیــن افزایش ضرب آهنگ رشــد 
اقتصادی ایــران در منطقــه و جهــان هموارتر 

کرده است.
هادی نباتی نژاد 
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

کید کرد؛ معاون اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تا

رعایت الزامات زیست محیطی 
گذر شرق اصفهان کنار  در پروژه آزادراه 

خبر

بیمه کشاورزی در استان اصفهان تا کنون 
1۰ میلیارد تومــان خســارت پرداخت کرده 

است.
 معــاون خدمات بیمــه ای مدیریــت بانک 
کشاورزی اســتان گفت:پاســخگویی بیمه 
خســارت های  مقابــل  در  از ایــن  پیــش 
کشــاورزی ضعیف بود، اما امســال بــا تغییر 

محاسبات بیمه جبران شده است.
وی افزود: در سال زراعی گذشته ۷۰ میلیارد 
تومــان خســارت در بخــش کشــاورزی باید 
کنون 1۰  به کشــاورزان پرداخت شــود که تا

میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیــرکل مهندســی و راهبری شــبکه برق 
شــرکت تولیــد، انتقــال و توزیــع نیــروی 
برق ایران گفــت: تعمیرات و بهینه ســازی 
شــبکه های توزیع برق بــا رویکــرد افزایش 
پایداری سیســتم های توزیع در زمســتان 

1۴۰۰ از آغاز شد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت نیرو، 
»مســعود صادقــی« افــزود: شــبکه های 
آن  زیــاد  گســتردگی،  دلیــل  بــه  توزیــع 
نیازمنــد برنامه ای مدون جهت رســیدگی 
و تعمیرات اســت بــر همین اســاس برنامه 
تعمیــرات  و  بهینه ســازی  سراســری 

شبکه های توزیع برق در کشور، آغاز شد.
وی ادامه داد: در این برنامه بهینه ســازی 
روشــنایی های معابر نیز در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.
این مقام مســوول افزود: بــا توجه به اینکه 
هر پایه روشنایی معادل یک مشترک، برق 
مصرف می کند، بهینه سازی هر کدام از این 
پایه ها می تواند در اطمینان از برق رسانی 

به سایر مشترکان موثر باشد.
صادقی ادامه داد: در قالب این برنامه برای 
کاهــش ۳۰۰ مگاواتی مصرف بــرق از طریق 
بهینه ســازی مصــرف پایه های روشــنایی 
معابر هدف گذاری شده است که عملیات 

آن در یک حرکت سراسری آغاز شد.
پیشــتر مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر توزیــع 
شــرکت تولیــد، انتقــال و توزیــع نیــروی 
برق ایــران )توانیــر( بــا اشــاره بــه وجــود 1۰ 
کــه  معابــر  روشــنایی  چــراغ  میلیــون 
مصرفی معــادل یک هــزار مــگاوات دارند، 
گفــت: چراغ هــای فعلــی بــا هــدف اعمــال 
صرفه جویــی در مصــرف اصــاح خواهنــد 

شد.
مســعود صادقی گفــت: تعدیل روشــنایی 
معابــر به طــور ســنتی به ایــن معناســت 
کــه چراغ هــای روشــنایی داخــل شــهر را 
به صــورت یــک در میــان روشــن می کننــد 
و این مهــم زمانی که کشــور بــا محدودیت 
تامیــن انــرژی مواجــه می شــود موجــب 
کاهش مصرف انرژی شبانگاهی می شود.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: 
سامانه پرداخت لحظه ای )پل( ماه آینده 

عملیاتی می شود.
»مصطفــی قمــری وفــا« در صفحــه توئیتر 
خود نوشــت: این ســامانه، سرویســی بین 
بانکی و هماهنگ است که با نظارت بانک 
مرکزی، تســویه پرداخت های لحظه ای با 
حجم انبوه و مبالغ خرد را در هر ســاعتی از 
شــبانه روز فراهم می کند و انتقــال وجه در 
آن به طور آنی و بر اســاس شــماره حســاب 

انجام می شود.
ســامانه پــل بــر اســاس نیازهــای بــازار و 
انتظــارات مشــتریان، ابــزار انتقــال اعتبــار 
الکترونیکــی داخلــی جدیــدی را معرفــی 
کنش ظــرف چند  می کند کــه در آن هــر ترا

ثانیه پردازش و تعیین وضعیت می  شود.
همچنین از مزایای این سامانه می توان به 
کارمزد پایین تر نسبت به سرویس کارت به 
کارت، سهولت انتقال حساب و کارکرد ۲۴ 
ساعته در تمام روزهای هفته و بدون وقفه 

در همه ایام سال اشاره کرد.

خبر

یادداشت میهمان 

از وعده دو ساله وزیر تا کاسه لبریز صبر کشاورزان
بیش از یک هفته از درخواست های 
کشــاورزان اصفهان می گــذرد، آنها 
خواهان حقابــه خود از زاینــده رود 
گرچه روز جمعه همزمان با سفر وزیر نیرو به  هستند، ا
اصفهــان، در این تجمــع نیز اصفهانی ها بــه همراهی 
کشاورزان خواستار احیای دائمی این رودخانه شدند.

به اعتقاد کارشناسان، خشکی زاینده رود نه به دلیل 
خشکســالی بلکه به دلیل برخــی ســوء مدیریت ها و 
برداشــت های غیرمجاز از زاینــده رود و بارگذاری های 
بیش از اندازه از این رودخانه است، که موجب شده این 
رودخانه دائمی در فات مرکزی ایران به رودخانه ای نه 
دیگر فصلی بلکه مقطعی براساس فشارهای اجتماعی 

و تصمیمات مدیران تبدیل شود.
محمــد صــادق خیاطــان- رئیــس مرکز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهوری در گفت و گو بــا یکی از 
شــبکه های خبری تهران، درباره احیای زاینــده رود، 
توضیح داد: در این راستا یک ســری پروژه های سریع 
با موفقیت را دنبال می کنیم که در کوتــاه مدت مردم 

نتیجه آن را خواهند دید.
وی افزود: بازه زمانی اجرای این پروژه ها دو ساله است 
یعنی در دو سال پروژه هایی را اجرا خواهیم کرد که مردم 

در مدت دو سال نتیجه آن را خواهند دید.
     وعده وزیر به کشاورزان: اعتماد کنید

وزیر نیرو همچنین روز جمعه در بازدید از پهنه شــرق 
اصفهان، به کشــاورزان اصفهانی اطمینان داد که به 
مطالبات آنها رسیدگی و عدالت در تقسیم آب رعایت 

می شود.
کبر محرابیان از کشــاورزان اصفهان خواست به  علی ا
دولت و وزارت نیرو اعتماد کنند و برای حل مشکات 
زمان دهند و امیدواریم تا دو سال آینده همه کشاورزان 

از بهبود شرایط خود رضایت پیدا کنند.
او در ســاعات پایانی ســفر خــود در جمع خبرنــگاران، 
گفت: ســالی که پشــت ســر گذاشــته ایم طی ۵۲ سال 
گذشته سال بسیار خشکی بود و امیدواریم سال آبی 

جاری پر از نعمت الهی باشد.
کید بر اینکه مسائل مربوط به کشاورزان به  وزیر نیرو با تا
توزیع عادالنه آب بر می گردد، تصریح کرد: متاسفانه طی 
سال های گذشته بارگذاری های خیلی سنگینی بر این 
حوضه صورت گرفته بدون اینکه به منابع توجه شود، 
بنابراین مهمترین تصمیم برای حل مشکل این است 
که باز تخصیص دهیم و برخی بخش ها که امکان تامین 
آب به روش های دیگــر همچون پســاب ها و آب های 
متعارف دارند، تامین آب کنند و باید تاش کنیم منابع 

بیشتری را برای مردم و کشاورزان آزاد کنیم.
به گفته وزیر نیرو، برخی طرح هــای نیمه تمام باعث 
شده که ورودی ها کاهش یابد و سعی داریم با سرعت 
بخشی این پروژه ها باعث افزایش ورودی های اصفهان 
و استان های همجوار شویم، متاســفانه رکود اجرای 
پروژه ها به کشور صدمه زده است و در طول سال های 
گذشته شاهد بودیم که برخی پروژه ها بیش از 1۰ سال 
متوقف بوده اند و در حالی که نیازهای مردم روز به روز 

بیشتر شده، این طرح ها متوقف مانده اند.
اما محرابیان در جلســه ســازگاری با کم آبی استان در 
گذاری مدیریت استانی  جمع کشاورزان اصفهان، از وا
آب در اصفهــان خبــر داد و گفــت: در ایــن زمینه تمام 
مسئوالن و مدیران استان اصفهان را مکلف می کنم 
طبق نظر استاندار عمل کنند، همچنین ساز و کاری 
برای مدیریت استانی آب پیشنهاد بدهید تا همان را 

به اجرا بگذاریم.
وزیر نیرو، امــا زمان بازگشــایی زاینده رود برای کشــت 
پاییزه را مشروط به رسیدن ذخیره سد به ۳۲۰ تا ۳۵۰ 
میلیون متر مکعب دانست که کشاورزان با این طرح 

مخالفت کردند.
در این جلسه، سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان 
در پاســخ بــه درخواســت کشــاورزان بــرای رهاســازی 
1۰۰ میلیون  مترمکعــب از 1۷۵ میلیون مترمکعب آب 
ذخیره در پشت سد، اظهار کرد: متاسفانه سال های 
گذشته که ۷۰۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب داشتیم، 
بی تدبیری رخ داد و زمانی که ما باید آب را در پشت سد 
ذخیره می کردیم این کار را نکردیم و این فاجعه که امروز 
با آن روبرو هســتیم رخ داد و امــروز که ذخیــره آب 1۷۴ 

میلیون مترمکعب است و در شرایطی که معلوم نیست 
تا پایان ســال چه اتفاقی بیفتد و چقدر بارش داشــته 

باشیم، این کار، تکرار همان اشتباه است.
حمیدرضا جانبــاز، مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب 
در این نشست پیرامون صحبت های یکی از کشاورزان 
یادآوری کرد: در سال ۹۳ که گفتید ذخیره آب پشت سد 
به ۹۰ میلیون متر مکعب رسید و آب جاری بود، همان 
موقع هم ما با مشــکل طعم و بوی آب مواجه بودیم و 
به این نتیجه رسیده ایم که تصفیه خانه های ما زیر1۲۰ 
میلیون مترمکعب را نمی توانند با کیفیت تصفیه کنند.
او با بیان اینکه 1۲۰ میلیون مترمکعب حجم آب خط 
قرمز کیفی است، افزود: تقریبا ۵۰ میلیون مترمکعب 
از این آب، حجم مرده آب به حساب می آید و از طرفی 
ما در همان سال ۹۳ اعتراضات بسیار زیادی به کیفیت 
و طعــم و بــوی آب داشــتیم و بنابرایــن 1۲۰ میلیــون 
مترمکعب آب را به عنوان خط قرمز کیفی در نظر گرفتیم 
که زیر این میزان کیفیت آب افت می کند و واقعا این  چرا

خط قرمز کیفی را نمی توان جبران کرد.
محرابیان با بیان اینکه عمده خواسته کشاورزان این 
است که چرا وزارت نیرو به مصوبات خود عمل نمی کند، 
گفت: مصوباتــی روی میــز می گذاریم و مورد بررســی و 
بازنگری مجدد قرار داده و آنچه قانون بــوده  را اجرایی 
کنون  و آنچه مانع اجراست را رفع خواهیم کرد. البته تا
اقدامــی در راســتای ســاماندهی رودخانه زاینــده رود 
صــورت نگرفته اســت، عملکــرد دولت های گذشــته 
گر هم کار جزئی انجام شــده  را زیر ســؤال نمی بریم اما ا

خرابکاری های بسیاری را هم شاهد بودیم.
او ادامه داد: حفظ بستر آب در دستور قرار گرفته است که 
نیازمند ساز و کار جدیدی است و تنها در سایه مشارکت 
مردم امکان پذیر اســت، همچنیــن وزارت نیــرو خود 
را متعهد بــه پرداخت حقابه مطابق بــا قوانین جاری 

کشور می داند.
وزیر نیرو اصاح تخصیص های آب را تنها راه حل بحران 
آب و رسیدن کشاورزان به حقابه آنان دانست و گفت: 
یکــی از معاونــان ارشــد خــود را معین  خــود بــرای رفع 
مشکات آبی اســتان  اصفهان تعیین  خواهم کرد که 
گر فراموشی  از مبداء تا مقصد را نظارت دقیق داشته و ا
یا تخلفی باشد در لحظه کشف و با آن  برخورد شود که 

برای این  امر نیازمند فردی متخصص و امین هستیم.
او تشکیل کارگروه ملی ستاد احیای زاینده رود با حضور 
دســتگاه های مختلــف از جملــه جهــاد کشــاورزی، 
محیط زیست، صمت و مسئوالن عالی رتبه اقتصادی 
را یک ضرورت خواند و گفت: مشکات آب در اصفهان 
ماحصل چند دهه بی برنامگی و بارگذاری های بی جا 
و بی  مورد و بر اساس بلندپروازی های غیرواقعی بوده 
گر هم معجزه ای رخ دهد نمی توان گفت فردا  است که ا

صبح مشکل بی آبی استان حل خواهد شد.
کید کرد: پای اجرای عدالت روی موضوع  محرابیان تا
آب در حوضه زاینده رود که شــاید بین ۵ تا 1۰ استان را 
شــامل شود، ایســتادم و هر کس می خواهــد ناراحت 
یا خوشــحال شــود، اهمیت ندارد؛ مشــکات امروز از 

گر تخلفی صورت  بی قانونی و عدم اجرای قانون است و ا
گرفته را رفع می کنیم و تمام صاحبان حقابه را به حق 
قانونی خود می رســانیم کــه در این میان امــکان دارد 

شاهد اعتراضاتی هم باشیم.
     هنوز نیت وزارت نیرو مشخص نیست

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان نیز 
درباره خواســته برخی نمایندگان برای پایان تحصن 
کشــاورزان بعــد از جلســه وزیــر نیــرو به ایســنا، گفــت: 
جلسه ای با نمایندگان کشاورزان برگزار شد و در این باره 

تصمیم گیری شد.
احمدرضا جعفری توضیح داد: قرار اســت با تشــکیل 
کمیتــه ای، زمان دقیــق باز شــدن آب را بررســی کنیم 
و ماحصل نتیجه ایــن جلســه را در تهران بــه وزیر نیرو 
تحویل دهیم و در آن جلسه قول بازگشایی آب زاینده 
رود و زمان دقیق آن را از وزیر نیرو گرفته و به اطاع مردم 
برسانیم. به گفته این نماینده کشاورزان، تنها وعده ای 
که تا به امروز وزیر نیرو به کشاورزان اصفهان داده، همین 
اعام نظر نهایی در مــورد نتیجه نهایی این کمیته در 

اصفهان است.
او در مــورد نتیجــه ســفر وزیــر نیرو بــه اصفهــان گفت: 
معتقدم وزیر نیرو نمی تواند به کشــاورزان قول دهد، 
گر به ما وعده ای دهد،  که در مقطعی قرار گرفته که ا چرا
اســتان مجاور طلبکار اصفهان و وزارتخانه می شود و 
برعکس، امــا آنچه مهم اســت باید براســاس قانون یا 
عرف و یا پیشنه برداشت از زاینده رود، تکلیف حقابه ها 

مشخص شود.
بــه گفتــه جعفــری، هنــوز نیــت و برنامــه وزارت نیــرو 
مشخص نیست که برچه اساسی و چگونه می خواهند 

آب را تحویل دهد.
او دربــاره ذخیره بســیار اندک ســد زاینــده رود، گفت: 
معتقدم با وجود ذخیره 1۷۵ میلیون مترمکعبی سد 

زاینده رود امکان تحویل آب به کشاورازن وجود دارد.
     باید خسارت کشاورزان پرداخت شود

رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانــی اصفهان 
دربــاره ســفر وزیر نیرو به ایســنا، گفــت: زمانی کــه 1۷۵ 
میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده رود است، این 

سفرها تنها به نوعی هزینه بر است.
محمد صادقــی افــزود: زمانی کــه آب موجود نیســت 
مسئوالن و مدیران کشور باید میزان خسارت کشاورزان 
را برآورد کنند و بخشی از آن را تقبل کنند نه اینکه تمام 

خسارات را گردن کشاورزان بیندازند.
کید بر اینکه طی ۲۰ سال گذشته کشاورزان تاوان  او با تا
ســوء مدیریت در حوضه زاینده رود را داده اند، گفت: 
متاسفانه تنها بخشی که از بی آبی آسیب ندیده بخش 
صنعت است، امروز پول صنایع به خزانه دولت ریخته 
می شــود و آلودگی و سرطان ناشــی از آن به اصفهان بر 

می گردد.
صادقی گفت: هر سال وضعیت کشاورزان و زاینده رود 
نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم می شود و تا زمانی که 
طرز فکرمان در مدیریت منابع آبی تغییر نکند امیدی 

به بهبود شرایط فعلی نخواهیم داشت.

     2۵۰ میلیون مترمکعــب از زاینده رود گم شــده 
است

یک کنشگر محیط زیست در اصفهان و فعال اجتماعی 
درباره وعــده وزیر نیــرو مبنی بر اینکــه تا دو ســال دیگر 
شرایط کشــاورزان بهبود می یابد و امکان تحویل آب 
وجود دارد، به ایسنا، گفت: آیا وزیر نیرو به این موضوع 
فکر کرده که قرار است از چه منبعی آب را به کشاورزان 
تحویل دهد؟ از سویی وزیر نیرو در سفر روز شنبه خود 
به چهارمحــال و بختیــاری، به کشــاورزان آن اســتان 
نیز چنین وعده هایی را داد. او گفــت: امروز تمام افکار 
و رســانه ها و... توپ بی آبی اصفهان را بــه میدان یزد 
کثر حجم آبــی که به یزد  می اندازنــد، درحالی که حدا
می رود، 1۰۰ میلیون مترمکعب در ســال اســت و امروز 
حدود ۷۰ میلیون مترمکعب به یزد منتقل می شود، 
گر امروز همین لوله انتقــال آب به یزد را قطع  بنابراین ا
کنند، باید دید آیا مشکل زاینده رود حل می شود، اما 
هیچ کس نمی گوید ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب که در 

باالدست گم می شود، کجا می رود.
     نبایــد مســئله آب را بــه مناقشــات بیــن مردم 

کشاند
مهدی طغیانی-نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
کید بر ضرورت احیــای رودخانه زاینده، گفت:  نیز با تا
زاینده رود می تواند به رودخانه ای دائمی تبدیل شود 
اما نه با این روش حکمرانی و امروز نباید مســئله آب را 
به مناقشات بین مردم کشاند، متاسفانه انباشت بی 
کنون به نقطه ای رسیده ایم  تدبیری ها اتفاق افتاده و ا

که می بینیم حل مسئله آب دیگر به سادگی نیست.
وی با بیان اینکه امروز در حوضه زاینده رود 1۵۰ میلیون 
کید کرد:  متر مکعب آب نیســت و گم شــده اســت، تا
دلیل این است که بخشــی از آب در اصفهان و بخشی 
در استان مجاور به صورت غیرمجاز برداشت می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه 
فرونشســت زمین، بــی آبــی، مشــکات کشــاورزان و 
بی توجهی مســئوالن از آنچــه اتفاق افتــاده، از جمله 
مشکات امروز اصفهان است، گفت: امروز حکمرانی آب 
در حوضه زاینده رود از باال به پایین و غیرمشارکتی است 
و مردم در این تصمیم گیری دخیل نیستند، در حالی 
که امروز باید حکمرانی آب را عوض کنیم چرا که شرایط 
فعلی حکمرانی آب وضع مــا را روز بــه روز بدتر می کند، 
کید بر اینکه باید به ســمت  که بهتر نمی کنــد. وی با تا
اقدامات اجرایی برای احیای زاینده رود برویم، اظهار 
کنون مرکز استراتژیک رئیس جمهور مامور بررسی  کرد: ا
و حل این موضوع شده است، اما باید توجه داشت که 
کنون بسیار کار علمی برای زاینده رود صورت گرفته و  تا
برنامه و اقداماتی که می خواهیم اجرایی کنیم، زمان دار 
است. به گفته طغیانی، دیگر نباید بارگذاری جمعیتی 
جدیدی در اســتان صورت گیرد و انتقال آب از خلیج 
گر جایگزین مصرف فعلی صنایع ما شود، اشکال  فارس ا
ندارد و از هر قطره آب جدیدی که وارد استان می شود، 
استقبال می کنم، اما این آب ها نباید جایگزین مصارف 

فعلی شود نه اینکه مصارف جدیدی ایجاد کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان اینکه از 
بین حدود ۴۳ مورد بایای طبیعی ۳۴ مورد در ایران 
وجود دارد، گفت: ۹۷درصد شهرها و روستاهای ایران 

در معرض خطر زمین لرزه هستند.
کتشــافات  معدنی کشور، »علیرضا  به گزارش ســازمان زمین شناسی و ا

شــهیدی« در مراســم افتتاحیــه بیســت و چهارمین همایــش انجمن 
زمین شناسی افزود: به طور تقریبی همه شــهرها و روستاهای کشور در 
معرض خطر سیاب و همه تاسیسات کوهستانی در معرض انواع رانش 
زمین قرار دارند و بیش از ۳۰۰ دشت اصلی کشور با خطر افت آب زیر زمینی، 

کاهش کیفیت آب و فرونشست زمین روبه رو هستند.

وی بیان داشت: نزدیک به ۲۰ سال است که خشکسالی با شدت و مدت 
متفاوت بخش های کشــور را تحت تاثیر قــرار داده و گرد و غبار با منشــاء 

داخلی و خارجی نیز تقریبا همه کشور را متاثر می کند.
شهیدی در ادامه به بیانیه رهبر معظم انقاب در گام دوم انقاب اشاره 
کید شــده که »بازار نفت بــه هیچ وجه قابل  کرد و گفــت: در این بیانیه تا
اطمینان نبوده و باید به فکر جانشین مناسب برای آن باشیم که بهترین 
جایگزین، بخش معدن است و حاصل توجه به بخش معدن،  ایجاد ارزش 
افزوده و اشتغال زایی است «. به گفته وی، گستره فعالیت های سازمان 
کتشافات  معدنی کشور منوط به تولید اطاعات پایه  زمین شناسی و ا
کتشافی کشور در محیط های خشکی و دریا، پایش ذخایر  زمین شناسی و ا
کتشاف، تولید و تحلیل ۸۰۰ الیه اطاعاتی  معدنی و برنامه ریزی هدفمند ا
مکان محور در حوزه علوم زمین و کشــف ذخایر معدنی، منشــاءیابی و 
پایش مخاطرات زمین شناختی و مهندسی، پدیده شناسی تغییر اقلیم 
و بحران های ناشــی از آن، کشــف منابع آبی جدید )آب های کارستی(، 
توســعه پایگاه ملی داده های علوم زمین و برقــراری ارتباط علمی و فنی 
کتشافات  کز علمی جهان است. رییس ســازمان زمین شناسی و ا با مرا
معدنی با بیان اینکه کشور به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر خطی مطالعات 
کتشــافی کشــور ۲  ژئوفیزیک هوایــی نیاز دارد، گفت: اولویت نخســت ا
کنون ۶۴۰ هزار کیلومتر خطی  میلیون و ۷۵۰ هزار کیلومتر خطی بوده که تا

مطالعات ژئوفیزیک هوایی انجام شده است.

معاون وزیر صنعت:

۹۷ درصد شهرها و روستاهای  ایران در معرض خطر زمین لرزه هستند

صنایع پایین دستی با صنعت فوالد جان می گیرند

کنون یک هفتم خسارت سال  تا
زراعی گذشته استان اصفهان 

پرداخت شده است:

پرداخت ۱۰ میلیارد تومان
 خسارت بیمه کشاورزی

مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه 
برق اعالم کرد:

بهینه سازی شبکه های 
توزیع برای پایداری 

برق زمستانی

عملیاتی شدن سامانه
 پرداخت لحظه ای )پل( 

تا ماه آینده

خبر

خبر
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فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( خبر داد:

افتتاح ۱۱۰ پروژه عمرانی در سطح استان اصفهان 
در راستای محرومیت زدایی

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان برنامه های هفته 
بســیج در اصفهان را اعام کــرد و از 
افتتاح 11۰ پروژه عمرانی و ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو 

وات در شرق اصفهان خبر داد.
سردار مجتبی فدا، در نشست خبری برنامه های هفته 
بسیج با اشــاره به روز ۲۵ آبان روز حماســه و ایثار مردم 
اصفهان، اظهار کرد: حضور و مشارکت بی نظیر مردم 

اصفهان در این روز تاریخی، دنیا را به تعجب وا داشت.
وی افــزود: اصفهــان در بعد ایثارگــری در طــول تاریــخ 
همواره نقش چشــمگیری داشــته که شاخص های 
آن در تعــداد جانبــازان، شــهدا، ایثارگران و عملکــرد 

یگان های این استان مشخص است.
فرمانده ســپاه حضرت صاحــب الزمان )عج( اســتان 
کنون مامنی  اصفهان گفت: بسیج از زمان تشکیل تا
در برقراری آسایش و امنیت و برقراری آرامش برای مردم 
بوده و همواره در مقابله با حوادث، جنگ، سازندگی 
در عرصه علــم و فنــاوری، محرومیــت زدایــی، مبارزه 
با توطئه هــای دشــمن و ناآرامی هــا و... نقش آفرینی 

داشته است.
فدا از مشارکت بسیج با دانشگاه علوم پزشکی در بحث 
مبارزه با ویروس کووید 1۹ خبر داد و گفت: بسیج در ۲۰ 
ماه گذشته در بحث ضد عفونی و تامین وسایل مورد 
نیاز مقابله با این بیماری به خصوص در مناطق محروم 
استان نقش داشت و در بحث مقابله و درمان کرونا نیز 
با  تشــکیل 11۰۰ قرارگاه محله محور به غربالگری مردم 

اصفهان پرداخت.
وی افزود: در کمک به درمان نیز روزانه 1۲۰ نفر بسیجی 
گیردار بودن این بیماری نقش آفرینی  کز با وجود وا در مرا
کسیناسیون نیز بسیج  کردند. همچنین در موضوع وا
به کمک آمــد و قرار اســت ۲۵ درصــد از افــراد اصفهان 
کســن نزده اند با کمک دانشــگاه علوم پزشــکی  کــه وا

کسیناسیون این افراد انجام شود. شناسایی و وا
فرمانده ســپاه حضرت صاحــب الزمان)عج( اســتان 
اصفهان با بیان اینکه امروز بســیج با آمادگی کامل در 
بیانیــه گام دوم نقش آفرینی خواهد کــرد، اظهار کرد:  
مشــارکت بر مبنــای حضــور مــردم در اداره امور کشــور 
خواهد بود و طرح های بسیج بر مبنای سند 1۰ ساله 

است.
فدا شــعار محوری امســال را »بســیج پــاره تن مــردم« 
اعام کرد و گفت: با این شعار و به استناد بیانات مقام 

معظم رهبری مشغول فعالیت هستیم و بخش اعظم 
فعالیت های بسیج از مردم و برای مردم است.

وی گفت: امروز این نوید را می دهیم که آمریکا ظرفیت 
امکان اجرای ماموریت ها و فعالیت خود را در منطقه 
ندارد و بسیج و روحیه بسیجی در منطقه سازماندهی 

شده و توطئه ها را خنثی می کند.
فرمانده ســپاه  صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان 
ادامه داد: برنامه های بسیاری برای هفته بسیج پیش 
بینی شده که بخشی از آن ها قبل از هفته بسیج برگزار 
می شود.  فدا از حضور و مشارکت بسیجیان و پاسداران 
سپاه در مســاجد و آغاز پویش نصب تصاویر شهدا در 
مساجد و پایگاه های بسیج خبر داد و گفت: در راستای 
برگزاری کنگره شــهدای اســتان، حدود 1۲ هــزار آلبوم 
تصاویر شهدا توسط دانش آموزان تهیه شده و در نظر 
داریم در هر مدرسه یک آلبوم گذاشته شــود و ۹ هزار از 

آلبوم ها به خانواده ها اهدا می شود.
وی گفت: یک ششــم شــهدای دانش آموز متعلق به 
اصفهان هستند و استفاده از تصاویر شهدا را در بیان 

تاریخ شفاهی موثر دانست.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان 

از برگــزاری اردوی راهیــان نــور بــه صــورت محــدود به 
شکل حضوری و نامحدود به شیوه مجازی خبر داد و 
افزود: این برنامه از سه شنبه آغاز شده و در صورت بهبود 
شرایط آمادگی برگزاری حضوری این مراسم با ظرفیت 

۵۰ تا ۶۰ هزار نفر را هم داریم.
وی گفت:تجلیل از پایگاه های اسوه خواهران و برادران 
در روز پنجشنبه، تجلیل از رتبه های برتر استان، برگزاری 
مراســم نکوداشــت نماز فــردا در محل ســپاه صاحب 
الزمان با حضور امام جمعه و استاندار، همایش تجلیل 
از پیشکســوتان بســیج در روز ۲۷ آبــان، دعــای ندبــه 
روز جمعه بــا مراســم تجلیل از شــهدای بازنشســته، 
غبارروبی از مزار شهدا، بازدید و سرکشی از ۲۰۰ خانواده 
بسیج و پایگاه های موفق، برگزاری همایش سراسری 
بسیج در ســوم آذر، برگزاری نمایش و اقتدار بسیج که 
به صورت سراسری برگزار می شــود از دیگر برنامه های 

هفته بسیج است.
فدا از افتتــاح 11۰ پروژه عمرانی در راســتای محرومیت 
زدایــی و خدمــت رســانی بــه مــردم از جمله مســکن 
محرومان، مرمت و الیه روبی قنات، مخزن ذخیره آب، 
انتقال آب شرب و کارگاه های اشتغال خبر داد و گفت: 

۴۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو وات در اصفهان خبر داد 
و اظهار کرد: این نیروگاه ها در شرایط خشکسالی برای 
شرق اصفهان بســیار کاربردی اســت و موجب درآمد 

پایدار می شود.
وی اضافــه کــرد: 1۳۵ ســری جهیزیــه بــرای زوج های 
نیازمند، برگــزاری حدود ۳۰۰ نشســت تحکیــم بنیاد 
خانواده و ازدواج آســان و ۳۰۰ یادواره شــهدای بســیج 
در محات اصفهــان، آغاز پویــش نذر خــون و برگزاری 
مسابقات علمی و اجرای شــیفت ایثار توسط کارگران 

بسیج و... را از دیگر برنامه های هفته بسیج اعام کرد.
فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( از تشدید 
کسیناســیون  طرح شــهید ســلیمانی برای خاتمه وا

خبر داد.
فدا از همکاری بسیج در تعمیر و ساخت ساختمان ها 
در پی زلزله سی سخت خبر داد و گفت: در این مناطق 
مشغول خانه سازی هســتیم و هفته آینده خانه ها را 
تحویل می دهیم. در این منطقه ۵۰ منزل مســکونی 
تعمیر و 1۰ ساختمان را احداث کرده ایم. همچنین در 
زلزله چهارمحال و هرمزگان اعام آمادگی کردیم که هنوز 

درخواستی اعام نشده است.

معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان گفت: ارتباط دادن 
آلودگی هوا به ساختمان های بلند مرتبه استان 
اصفهان آدرسی غلط است و نباید از سهم آلودگی 

ناشی از صنایع و ترافیک غافل شد.
امیر زاغیــان اظهار کرد: ســاختار شــهر اصفهان 
مبتنــی بــر یــک رودخانــه و مادی هــای متعدد 
منشــعب از آن اســت که این هــا مانند شــاهرگ 
و مویــرگ در ســطح این شــهر عمــل می کننــد و 
ک را به درون محات  طراوت، تازگی و هوای پــا

می فرستند.  
معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
کنون  شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه تا
به صورت علمی ثابت نشده که بلند مرتبه سازی 
کن بودن جریان هوا می شود، اذعان  باعث ســا
داشت: بی تردید ساختمان های بلندمرتبه در 
مجــاورت رودخانه زاینــده رود و مادی ها باعث 
کن ماندن جریان باد و هوا به اطراف خواهد  سا
شد اما اینکه گفته می شــود کوه صفه،  که یکی 
از نمادهای این شــهر اســت یا ســاختمان های 
بلندمرتبه مانع جریان هوا در شهر اصفهان بوده، 

آدرسی غلط است.  
وی افزود: آلودگی شهر اصفهان عمدتا منشعب از 
صنعت کارخانجات تولیدی و صنایع پیرامونی 
و ترافیک شــهری اســت که این هــا بســیار تاثیر 

گذار است.  
گر رودخانه زاینده رود جاری  زاغیان با بیان اینکه ا
باشد به بهبود شرایط کیفی هوا کمک می کند. 
گفت: ساختمان های بلندمرتبه  درصد کمی در 

کاهش جا به جایی هوا تاثیر دارند.  
معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: 
با توجــه به اینکه ســاختار شــهر اصفهــان نظام 
منــد و مبتنی بر طبیعــت و تاریخ اســت، به نظر 
می رسد نسبت به شهرهای دیگر از جابه جایی 
هوای مناسبی برخوردار است؛ همانگونه که به 
محض وزش باد تقریبا به فاصله دو ساعت هوای 

اصفهان تهویه می شود.  
وی با اشاره به اینکه از دید وزارت راه و شهرسازی 
و به تبــع آن ایــن اداره کل، سیاســت بلندمرتبه 
ســازی وجــود نــدارد اذعــان داشــت: طبــق 
طرح هــای توســعه شــهری و طرح هــای جامع 
و تفصیلــی، مناطقــی کــه ظرفیــت بلندمرتبــه 
ســازی دارد در راســتای جلوگیــری از گســترش 
کم پذیــری آن منطقه و  افقی شــهر و افزایش ترا
همچنین ممانعــت از دســت اندازی بــه اراضی 
کشــاورزی، ســاخته می شــود که بــی تردید این 
مناطــق در بافــت تاریخــی، اطــراف مادی هــا و 

رودخانه نیست.

شــورای اسامی شــهر اصفهــان بــرای کمک 
بــه محیــط زیســت بــا تســهیات وام ۲۰۰ 
میلیــارد ریالــی توســعه نــاوگان حمــل و نقل 

عمومی موافقت کرده است.
علی صالحی، سخنگوی شورای اسامی شهر 
اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: همچنین 
بــا وام ۲۵۰ میلیارد تومانی توســعه خط دوم 

قطار شهری موافقت شده است.
وی افــزود : بــرای هــم صــدا شــدن پیگیــری 
مطالبات اصفهان در ســطح ملــی دبیرخانه 
کــه اعضــای شــورای شــهر،   1+1+1+۵+1۳
نماینــدگان اصفهــان در مجلس،اســتاندار، 
فرماندار و شــهردار اصفهان اســت را تشکیل 

داده ایم.
ســخنگوی شــورای اسامی شــهر اصفهــان 
گفت:مسئله فرونشست اصفهان با یک هم 

افزایی علمی قابل کنترل و حل است.
کــه در مــورد  صالحــی در پاســخ بــه ســوالی 
هدیه ســکه به اعضــای شــورای قبلــی افزود 
:متاسفانه پروتکلی در مراسم تودیع و معارفه 
نداریــم و قبــول داریــم برخــی اشــکاالت باید 

اصاح شود.

ذخیره فعلی ســد زاینده رود به 1۷1 میلیون متر 
مکعب رسید.

به گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما؛ مدیر روابط 
عمومی شــرکت آب منطقه ای اصفهــان گفت: 
ذخیره مخــزن ســد زاینــده رود بــه 1۷1 میلیون 
کنون ۶  مترمکعب رســید و ورودی بــه آن هــم ا

مترمکعب بر ثانیه است.
محمد شفائی با اشــاره به جمع کل بارش های 
سامانه اخیر در کوهرنگ، افزود: بارش در منطقه 
کوهرنگ متاســفانه کمتر از میزان مــورد انتظار 
بوده به گونه ای کــه بارندگی هــا در مجموع ۲۶ 

میلیمتر بوده است.
وی گفت: بارش در مدت زمان مشابه نسبت به 
پارسال افزایش داشــته، اما نسبت به میانگین 
درازمدت کاهش داشته است و میزان بارش در 

مدت مشابه ســال قبل 1۴ میلیمتر و میانگین 
بلند مدت 11۷ میلیمتر بوده است.

مدیــر روابــط عمومی شــرکت آب منطقــه ای 
بــه  اشــاره به ایســتگاه چلگــرد  بــا  اصفهــان 
عنوان ایســتگاه شــاخص زاینــده رود و تأثیــر 
بارندگی هــای اخیر افزود: بارندگی ها نتوانســته 
است در حد انتظار ورودی ها را افزایش بدهد، اما 
برای اینکه بتوانیم حجم سد زاینده رود را تثبیت 
و تــا حــد امــکان از بارندگی ها، این نعمــت الهی 
استفاده کنیم، خروجی از سد زاینده رود کاهش 
داده شــده تــا از آورد بیــن حوضه ای بیشــترین 

استفاده شود.
کنون به  شفایی گفت: خروجی سد زاینده رود ا
کمترین میزان در ســال های اخیــر کاهش پیدا 

کرده است.
ســد زاینــده رود با ظرفیــت یــک میلیــارد و ۴۵۰ 
میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی ترین 
کننــده آب  کشــور و تأمیــن  ســد های مرکــز 
آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت 
در منطقه مرکزی ایران اســت؛ این ســد قوســی 
شکل که سال 1۳۴۹ به بهره برداری رسید در 11۰ 
کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان 

قرار دارد.

بررسی و رفع نقاط حادثه خیز جاده های استان 
ضروری است.

کاهش تصادفات درون و برون شهری مهمترین 
موضــوع دومیــن جلســه شــورای راهبــردی 

تصادفات بود.
اســتاندار اصفهــان در دومیــن جلســه شــورای 
راهبردی تصادفات آمار فوتی ها و مجروحان را در 
تصادفات نامطلوب دانست و گفت: در سال های 
گذشته با اقدامات اجرا شده آمار فوت و جراحت 
در تصادفــات کاهــش یافــت، اما وضعیــت هنوز 

مطلوب نیست.
ســید رضا مرتضــوی بــا بیان ایــن کــه تصادفات 
هزینه های زیــادی را به جامعه و کشــور تحمیل 
می کند، افــزود: باید بــا برنامه ریزی هــای دقیق 
دستگاه های مسئول نقاط حادثه خیز را در بازه 

زمانی مشخص و بر حسب اولویت اصاح کنند
استاندار اصفهان کمک دســتگاه ها به پلیس را 

در بخش کنترل ضروری خواند و افزود: با شرایط 
و امکانــات فنــی امــروز، پشــتیبانی تجهیــزات و 
هوشمندسازی می توانیم کمک موثری تری به 

پلیس کنیم.
مرتضوی، فرهنگ سازی برای کاهش تصادفات 
را الویت دیگر دانست و گفت: در مجموع معاونت 
عمرانی و متخصصان کمیته های فنی جلسات 
تخصصــی را بــرای عملیاتــی کــردن مصوبــات تا 

رسیدن به نتایج مطلوب ادامه می دهند.

در آلودگی هوای اصفهان:

تاثیر بلندمرتبه سازی آدرسی غلط است 

موافقت شورا با وام حمل و نقلی 

ذخیره فعلی سد زاینده رود به ۱۷۱ میلیون متر مکعب

ضرورت رفع نقاط حادثه خیز جاده های استان

مدیرعامل نخســتین شــهرک تخصصی 
رمز ارز واقع در شهرســتان فریدن استان 
اصفهان از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی 
مجموعه خبر داد و گفت: فازهای اول و 
دوم این پروژه صنعتی، آذر سالجاری به 

بهره برداری می رسد.
امیــن خانجانــی بــا اشــاره به اینکــه فــاز 
اول و دوم شــهرک، شــامل چنــد زیــر 
مجموعــه ماننــد مزرعــه اســتخراج رمــز 
ارز)فارم( در زیربنای ســه هزار و کارخانه 
تولید دســتگاه ها و تجهیزات اســتخراج 
کننــده ارز دیجیتال )ماینر( به مســاحت 
چهارهــزار متــر مربع اســت، اظهــار کرد: 
عملیــات زیربنایــی ماننــد دیوارکشــی، 
کانــال کشــی، زیرســازی و نصــب ســوله 
گرفتــه و تجهیــزات مــورد نیــاز  انجــام 
خریــداری و تامیــن شــده اســت که پس 
از اجــرای ســقف ســوله، این ادوات و 

تجهیزات نصب خواهند شد.
وی بــا بیان اینکــه مجموعــه اســتخراج 
کننده رمــزارز شــامل دو ســوله یــک هزار 
۲۰۰ و یک سوله ۶۰۰ متر مربعی و در حال 
احــداث اســت، خاطرنشــان کرد: ایــن 
بخــش از پــروژه نیــز ۶۰ درصد پیشــرفت 

فیزیکی دارد.
مدیرعامل نخســتین شــهرک تخصصی 
رمز ارز واقع در شهرســتان فریدن استان 
اصفهان با اشاره به مساحت ۷۸ هزار متر 
مربعی کل شهرک ادامه داد: زیرسازی و 
ساخت جاده های دسترسی و همچنین 
دیوارکشی به طول یک هزار و ۶۵۰ متر)۶ 
هــزار متــر مربــع بــا احتســاب ارتفــاع( به 

خوبی پیش می رود.
خانــه  تصفیــه  تجهیــز  و  ســاخت  وی 
فاضاب شهرک را به عنوان دیگر پروژه در 
فاز دوم اعام کــرد و افزود: این بخش در 
راســتای توجه هر چه بیشــتر به مباحث 
زیســت محیطی، توســعه فضای ســبز و 
پوشش گیاهی و صرفه جویی در مصرف 

آب خواهد بود.
خانجانی به احداث بخشی از نخستین 
پســت بــرق ۶۳ کیلــو ولــت شــهرک برای 
تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز اشــاره و 
تصریح کرد: تجهیزات آن مانند ترانس، 
کابــل و تابلــو تامین شــده اســت و هفته 
نخست آذر امسال برای پروژه اختصاص 
پیدا می کند و قرار است 1۴ مگاوات برق 

را به مجموعه تحویل دهد.
وی اضافه کــرد: حــدود ۴۰ درصــد باقی 
مانــده از فازهــای نامبرده در بــازه زمانی 

۴۰ روزه تکمیل خواهد شد.
مدیرعامل نخســتین شــهرک تخصصی 
فریــدن  شهرســتان  در  واقــع  ارز  رمــز 
اســتان اصفهان با بیان اینکه راه اندازی 
دوره هــای آموزشــی و تحصیلــی مرتبــط 
کچین  بــا فناوری هــای نویــن ماننــد با
)Blockchain( و ارزهــای دیجیتــال در 
دانشگاه علمی کاربردی از دیگر برنامه ها 
به شمار می رود گفت: بر اساس موافقت 
و همکاری شــورای اسامی شهر و جهاد 
کشــاورزی فریدن، ســاختمان مورد نیاز 
در شهر دامنه واقع در این شهرستان در 
اختیار ما قــرار خواهــد گرفت تــا برگزاری 
دوره های مصــوب و پذیرش دانشــجو از 

اوایل آذر سالجاری آغاز شود.
کید بر اینکه اشــتغالزایی از  خانجانی با تا
اصلی تریــن ثمــرات واحدهــای مختلف 
شــهرک رمــز ارز اســت ادامــه داد: تهیــه 
فهرســت مشــاغل مــورد نیــاز در ایــن فاز 
بــرای نیمــه نخســت آذر برنامــه ریــزی 
شــده و تا دی مــاه بالــغ بــر 1۰۰ نفر جذب 
بخش هــای مختلف مجموعــه خواهند 

شد.
بخــش  دیگــر  اســتخراج  افــزود:  وی 
اســتخراج ارز دیجیتال به وسعت 1۰ هزار 
متر مربع سوله، عملیات اجرایی احداث 
بناهــای اداری، ســاخت آزمایشــگاه و 
کارگاه های فنی دانشگاه علمی کاربردی 
کچیــن و ارز دیجیتــال و آغاز  در حــوزه با
پروژه راه اندازی نیروگاه خورشیدی دیگر 
ح های فاز دوم محسوب می شود که  طر
تا شــهریور 1۴۰1 بــه بهره بــرداری خواهد 
رســید و اشــتغالزایی ۳۵۰ نفــررا در پــی 

دارد.
کید کــرد: برنامــه دراز مدت  خانجانــی تا
مجموعه شهرک رمز ارز اســتفاده هرچه 
بیشتر از انرژی های تجدید پذیر به ویژه 
خورشیدی برای بهره وری بیشتر و توجه 
روز افــزون بــه مســائل زیســت محیطــی 
افزایــش  و  گــذاری  ســرمایه  و  اســت 
نیروگاه های خورشــیدی بــر همین مبنا 

انجام می گیرد.

خبر خبر

استان

خبر

اســتاندار اصفهان گفــت: رییس جمهــوری دولت 
سیزدهم بطور جدی پیگیر حل مســاله آب استان 

است که این اقدام بی سابقه است.

ســید رضا مرتضوی در دیدار با معلوالن و جانبازان آسایشــگاه شــهید 
مطهری اصفهان با تســلیت ســالروز رحلت حضرت معصومــه )س( و 
گرامیداشت روز ۲۵ آبان بعنوان روز "حماســه و ایثار اصفهان"، افزود: با 
پیگیری ویژه رییس جمهوری و وزیر نیرو در دولت سیزدهم، اقدامات 

الزم برای رفع مشکل آب این استان به خوبی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد:  با پیش بینی طرح هایی برای حل مساله آب اصفهان، 

بزودی دستورات الزم در این زمینه صادر خواهد شد.
اســتاندار اصفهــان اظهــار داشــت: دشــمنان بدنبال ایجــاد تفرقــه و 
اختاف افکنی بین مردم هستند، همه ما باید تاش کنیم که در دام و 

هدف دشمنان و بدخواهان نظام اسامی قرار نگیریم.
کنون  وی با اشاره به تاش مستمر دشمنان ایران از سال های گذشته تا
باهدف ایجاد اختاف در بین مردم این کشور، اضافه کرد: وحدت کلمه 
مردم، انقاب اسامی را به پیروزی رساند و تا امروز این نظام را محکم و 

استوار نگه داشته است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی، مهمترین عامل بقا و قوام 
نظام جمهوری اسامی است اما هرگونه تدبیر نامناسب، سوء عملکرد و 
ضعف ما، شرایط را برای برنامه ریزی دشمنان علیه نظام فراهم می کند.

وی افزود: مردم همه استان های کشور در شرایط کنونی باید در رفتار و 
کردارشان طوری عمل کنند که دشمنان بفهمند ملت ایران یک امت 

واحد و منسجم هستند.    
استاندار اصفهان گفت: جانبازان و ایثارگران سند حاضر و نمایان آزادگی 

و اقتدار این ملت و نظام اسامی هستند.
وی با یادآوری نامگذاری روز والدت حضرت ابوالفضل العبــاس )ع( در 
جمهوری اسامی بنام روز جانباز، ادامه داد: مشکات و تبعیض هایی در 
خدمت رسانی به جانبازان و ایثارگران در کشور وجود دارد که باید نسبت 

به رفع این نوع نگاه اقدام کرد.

اطاعات مکانی و توصیفی ۷۷ درصد از 1۷ هــزار و ۲۶۷ 
کیلومتر طول شبکه توزیع آب شهر ها و روستا های استان 

اصفهان، در سامانه نجما قرار دارد.
کنون 1۰۰ درصد   رئیس گروه سیستم های مکانی آبفای استان گفت: هم ا
اطاعات مکانی و توصیفی چاه ها، 1۰۰ درصد مخازن آب، ۹۵ درصد ایستگاه 
گندزدایــی و ایســتگاه پمپــاژ آب، بیش از ۹۰ درصد فشــار شــکن ها و شــیر 
آتش نشــانی، بیش از ۸۰ درصد کنتور های حجمی و نزدیک به ۸۰ درصد 

دستگاه های دبی سنج در سامانه نجما وجود دارد.
شهرزاد داورپناه افزود: نمایش، ثبت، ویرایش اطاعات مکانی و توصیفی 
عوارض و تاسیسات آبفا و قابلیت اندازه گیری سطوح، مسافت ها و تعیین 

اطاعات مکانی نقاط از طریق این سامانه در دسترس است.
وی قدرت تجزیه، تحلیل و گزارش گیری را از جمله مهم ترین ویژگی های 
اصلی سامانه های GIS دانست و گفت: به کارگیری این سامانه، منجر به 

افزایش بهره وری و تصمیم گیری بهینه در تاسیسات می شود.
داور پناه افزود: تکمیل GIS شبکه آب شهری استان و تکمیل GIS مشترکان 
شهری تا سال 1۴۰1، تکمیل GIS شبکه فاضاب شهری استان و تکمیل 
GIS شــبکه آب ۳۰۰ روســتا تا ســال 1۴۰۲ از مهم ترین برنامه ها درســامانه 

نجما است.
جی آی اس )GIS( یک سیستم الکترونیک برای کسب اطاعات جغرافیایی 

است.

منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهــن 
اصفهان بــرای دومین بار مرد ســال صنعت 

فوالد شد.
 منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نظر سنجی 
که از سوی موسسه پلنر برگزار شد با سه هزار و ۸۰۰ رای مستقیم 

برای دومین بار به عنوان مرد سال صنعت فوالد انتخاب شد.
لوح مرد سال فوالد ایران ۲۵ آبان ماه در در کنفرانس بین المللی 
بررســی صنعت فوالد و مــواد اولیــه )PLANEX ۲۰۲1( از طرف 
نمایندگان مختلف زنجیره فوالد کشور از جمله تولید کنندگان، 
فعاالن حوزه سنگ آهن، تامین کنندگان و بازار صنعت فوالد به 

منصور یزدی زاده اهداء شد.

منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در کنفرانس 
استیل پرایس هم در نظر سنجی از فعاالن بازار فوالد و مواد اولیه 

سال 1۳۹۸ به عنوان مرد سال فوالد ایران معرفی شده بود.
مهندس یزدی زاده از شهریور ســال ۹۶ تا خرداد ۹۷ به عنوان 

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران فعالیت می کرد.
وی از ســال ۷۳ در ذوب آهــن اصفهــان ســمت هایی، چــون 
مدیرعامل، عضو هیات مدیره، معاون برنامه ریزی و توسعه، 
معــاون بازاریابی و فــروش، مدیرفــروش داخلــی را تجربه کرده 

است.
یزدی زاده در شکل گیری بورس کاالی ایران و همچنین اجرای 

طرح ریل ملی ذوب آهن نقش مهمی داشته است.

استانداراصفهان : 

رییس جمهوری بطور جدی پیگیر حل مساله آب اصفهان است 

اطالعات مکانی و توصیفی شبکه توزیع آب در سامانه نجما

برای دومین بار:

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مرد سال صنعت فوالد

خبر

خبر

خبر

پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی
 شهرک تخصصی 

رمز ارز فریدن
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فرونشست زخمی که درمان نمی شود 

کلیــد واژه ایــن روزهــای مــردم 
نصف جهان فرونشســتی اســت 
که نگرانی هــای بســیاری را برای 

مردم این شهر در پی داشته است. 
دغدغه ها و نگرانی ها از آن جایی بیشتر می شود که 
هر روز خبری از فرونشست در جای جای اصفهان 
شنیده می شود و این مشکات، همه و همه ریشه 
در مسائلی دارد که برای حل آن، عزم ملی و اراده ای 

همگانی نیاز است.
گرچه یک مسئله کشوری و حتی جهانی  بحران آب ا
قلمداد می شود، اما رفتارهای سلیقه ای، مدیریت 
نامناسب و مشکات مختلفی که در این حوزه طی 
سال های گذشته وجود داشــته، این معضل را به 
ویژه در اصفهان با شــرایط خاص اقلیمــی، ویژه تر 
کرده است. عدم هماهنگی بین نمایندگان مردم 
اصفهــان در مجلــس و دیگــر مســئوالن اســتانی و 
همچنین نبود صدای مشترک بین آنها، معضلی 
اســت که در یــک دهــه گذشــته، بیــش از هــر چیز 
مشهود و مبرهن بوده و این موضوع، این روزها به 

فکر مسئوالن استانی هم رسیده است.
امیرحســین بانکی پــور عضو کمیســیون فرهنگی 
و نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اسامی درباره این موضوع می گوید: ریشه مشکل 
آب به چندین مســئله مربوط می شــود که یکی از 
آن ها عــدم هماهنگــی نماینــدگان اســت. در این 
راســتا و طی جلســاتی متذکر شــدم که باید ۲ نفر از 
نماینــدگان بحــث آب را پیگیــری کننــد و موضوع 
آب به عنــوان تنها دغدغه آن ها به شــمار بــرود، در 
حالی که قسمت دوم این پیشنهاد عملی نشد و آن 
دسته از عزیزان معتقد بودند که باید در سایر امور نیز 

مشارکت داشته باشند.
     اصفهان مظلومی است که ظالم تلقی 

می شود
مجید نادراالصلی،  رئیس کمیسیون آب و مناطق 
کم برخودار شورای اسامی شهر اصفهان نیز در این 
بــاره می گویــد: مســئله آب در اصفهــان بــه عنوان 
وضعیت بحرانی اعام شده است. ما نمی پسندیم 
که نمایندگان شــهرهای همجوار پیرامون مسئله 
آب آنچنان صحبت می کنند در حالیکه نمایندگان 
ما ســخنی نمی گویند و این ســکوت موجب پیش 
آمــدن حقــی بــرای مســئولین ســایر اســتان های 
همجوار شده است. ما شده ایم مظلومی که ظالم 

تلقی مان می کنند.
     میزان ورودی آب سد زاینده رود یک چهارم 

میزان خروجی آن است
تنها یک هفته پس از اعام آژیر قرمز وضعیت بحرانی 
آب در سد زاینده رود، بابک محمدی، مدیر اجرایی 
تاسیســات ســد زاینده رود با اشــاره به ظواهر ســد 

اظهــار داشــت: همانطور که ظاهر ســد هم نشــان 
می دهد متاسفانه حال سد زاینده رود خیلی خوب 
کنون ۲۰ متر مکعب بر ثانیه خروجی و ۵ متر  نیست. ا
مکعب بر ثانیــه ورودی داریم و میــزان ورودی یک 
چهارم میزان خروجی است که به اندازه سه چهارم 

از حجم سد آب در حال برداشت است.
مدیــر اجرایی تاسیســات ســد زاینــده رود بــا بیان 
کاهــش ورودی آب ســد، گفــت: ســال گذشــته در 
همین ایام چیــزی در حدود 1۰ متــر مکعب بر ثانیه 
ورودی آب داشــتیم کــه  متاســفانه  امســال رونــد 

کاهشی داشته و به۵ متر مکعب بر ثانیه است.
وی ادامــه داد: زمســتان پارســال میــزان بارش هــا در 
ارتفاعات بســیار کم بود، اما آنچه  بیشتر نگران کننده 
است نظر کارشناســان هواشناسی اســت که تا پایان 
آذر مــاه بارشــی را پیش بینــی نکرده اند. بــه طور حتم 
بارگزاری های جدید و برداشت های غیراصولی و مصرف 
بی رویه از زاینده رود حال این سد را هم بدتر خواهد کرد.
با انتخــاب اســتاندار جدیــد اصفهــان، بــه تدریج 
صدای یک دســت نماینــدگان مردم اصفهــان در 
مجلس شــورای اســامی به گــوش می رســد و رفع 
معضل »آب« و احیای زاینده رود را به عنوان مطالبه 
اصلی خود از استاندار جدید و دولت مردمی حجت 

االسام رئیسی اعام می کنند.
     احیای زاینده رود، تنها راه پیش روی 

معضل فرونشست همه گیر در اصفهان است
بحران خطر فرونشســت در پــی بحران کــم آبی در 
اصفهان زنــگ خطر وقایع تلخ همچــون اصفهان 

بی ســکنه وتخریب آثــار تاریخــی چندصد ســاله را 
بــه صــدا در آورده اســت، کــه در همیــن راســتا رضا 
اســامی مدیرکل ســازمان زمین شناســی اســتان 
اصفهان پیرامون خطر بزرگ فرونشســت و آسیب 
آثار تاریخی اصفهان اظهار داشت: ضخامت آبرفت 
میدان نقش جهان بین 1۰۰ تا 1۲۰ متر بوده و به طبع 
ضخامــت الیــه دانه ریز هــم در این منطقه بیشــتر 
اســت. در ایــن منطقــه چاه هــای آب زیــادی برای 
شــرب و یــا آبیــاری فضــای ســبز وجــود دارد و برای 
کاهش سرعت فرونشست در این منطقه، عاوه بر 
دائمی بودن جریان زاینده رود، باید این چاه ها نیز 
مســدود شــودند، در غیر این صورت با رســیدن به 
کف آبخوان، میدان نقش جهان نیم متر فرونشست 
غیرمتقارن خواهد داشت. یک نکته را باید عنوان 
کنم که نرخ فرونشســت در بخش شــمالی میدان 
بیشــتر از بخــش جنوبی اســت و بــه همیــن دلیل 
ترک هــای فرونشســت در قســمت های مختلــف 
میدان ظاهر شده اند. وی در پاسخ به اینکه راهکار 
موثر برای کاهش سرعت فرونشســت در اصفهان و 
حل بحران آب استان چیســت؟، گفت: متاسفانه 
االن یک تمدن وشــهری در معرض خطر قرار گرفته 
به نام اصفهان، هیچ راهی برای نجات شهر نیست 
مگــر در گام نخســت برداشــت از آبخــوان را متوقف 
کنیم و در گام دوم جریان دائمی زاینده رود باید برقرار 
باشد. در بستر آبخوان زاینده رود حدود 1۴ هزار حلقه 
چاه مجاز و حدود 1۲ هزار حلقه چاه غیر مجاز وجود 
دارند که باید برداشت از آن ها به حداقل رسیده و یا 

کامل متوقف شود. چاه های غیر مجاز باید بافاصله 
گر جریان دائمی زاینــده رود برقرار  مســدود شــوند. ا
باشد و برداشــت از آبخوان هم کاهش یابد، سرعت 
فرونشست کاهش پیدا خواهد کرد و بعد از مدتی به 

حالت پایدار خواهد رسید.
     صدای پیگیری جدی موضوع آب به گوش 

می رسد
در شــرایطی کــه بســیاری بر ایــن باورند کــه دولت 
حســن روحانــی در ۸ ســال حضــور خــود، نقــش 
مناسبی در حل معضل زاینده رود ایفا نکرد، صدای 
احیای زاینده رود از دولت جدید به گوش می رسد. 
اســتاندار جدید اصفهان چند هفته ای اســت که 
فعالیت خــود را آغــاز کــرده و قــول داده کــه احیای 

زاینده رود را به صورت ویژه دنبال کند.
ســیدرضا مرتضــوی اســتاندار اصفهــان، در دیدار 
با آیت اهلل ســید یوســف طباطبایی نژاد نماینده، 
ولی فقیــه و امــام جمعه اســتان بــا ارائه گزارشــی از 
اقدامات خود اظهار داشت: در مســاله آب باید به 
قانون توزیــع عادالنــه آب و حقــوق مــردم و دولت 
کید اینجانب  توجه شود تا حقی پایمال نشــود. تأ
و ســایر مســئوالن اســتانی بر اهمیــت هــم افزایی 
وانسجام جمعی همگانی و پرهیز از هرگونه تشویش 
افــکار عمومی اســت. انشــااهلل بــا اهتمــام حضرت 
عالی و همه دلســوزان هر چه سریع تر شاهد اتخاذ 
تمهیدات ملی با محوریت رفع مشــکل تخصیص 
منابع آب و تعامل سازنده میان همه دستگاه ها و 

مردم باشیم.

گزارش

معاونــت فــن آوری و پژوهــش مرکــز تحقیقــات 
آشــنایی  گفــت:  اصفهــان  اســتان  معلمــان 
خانواده هــا بــا مطالعــه بــرای بــاال بردن ســطح 
اطاعــات فرهنگی برای رشــد اولیای دانش آموزان بســیار مفید 

است. 
مهــدی امیــدوار معــاون فــن آوری و پژوهــش مرکــز تحقیقــات 
معلمان اســتان اصفهان گفت: با توجه به حضــور دانش آموزان 
در فضای مجازی و مشکات ایجاد شده برای آنها، مرکز تصمیم 
گرفت وبینار و جلســاتی را با طرحی ویژه بــرای برطرف کردن این 

موضوعات برگزار کند.
وی افزود: در این جلســات که با حضور بســیاری از روانپزشــکان 
ج از اســتان برگــزار می شــود مســائل مربــوط بــه  اســتانی و خــار
دانش آمــوزان و آشــنایی آنها با مطالعه و رفع مشــکات ناشــی از 
پایین بودن سطح فرهنگی خانواده ها مورد بررسی قرار می گیرد.

معــاون فــن آوری و پژوهــش مرکــز تحقیقــات معلمــان اســتان 
کــرد: بــاال بــردن ســطح فرهنگــی خانــواده  اصفهــان اظهــار 
و دانش آمــوز بــه مراتــب بهتــر از بــاال بــردن ســطح اطاعــات 
عمومی است و با ارتقا این ســطح می توانیم بسیاری از مشکات 

روانی، شــخصیتی و اجتماعــی دانش آمــوزان را شــناخته و آن را 
برطرف کنیم. امیدوار اضافه کــرد: از خانواده ها تقاضا داریم که 
از کتابخانه مرکز بازدید و از کتاب های موجود در آن، برای ارتقاء 

رشد فرهنگی استفاده کنند.
او در پایان گفت: کتابخانه مرکز دارای کتاب های متعدد و مفید 

و برای بازدید عموم رایگان است.

معــاون تربیــت بدنــی و ســامت اداره کل آمــوزش و 
کنون  پرورش استان اصفهان گفت: از ابتدای مهر تا
مــوارد ابتا به کرونــا در مدارس اســتان قابــل توجه و 
نگران کننده نبوده است.  آذرکیوان امیر پور معاون تربیت بدنی و سامت 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به بازگشایی مدارس 
روستایی و کارگاه های هنرستان های استان از ابتدای ماه مهر امسال، 

گفت: مدارس متوسطه دوم )دبیرستان ها( نیز از 1۵ آبان ماه بازگشایی 
شدند و بنا به مصوبه ستاد ملی کرونا مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه 

اول )دوره راهنمایی( از یکم آذر ماه بازگشایی خواهند شد.
وی با اشــاره به اینکه مقاطع تحصیلی اســتان از ابتدای مهر امسال به 
صورت پلکانی بازگشــایی شــده اســت، ادامه داد: گزارش مبتایــان در 
سامانه های »مراقبت از مدرسه« و »مراقبت از کرونا« از سوی مسئوالن 

گر کوچک ترین موردی از عائم بیماری مانند تب  مدرسه ثبت می شود و ا
و یا حتی بیماری آنفلوآنزا و … در کاس مشاهده شود، آن کاس دو هفته 
تعطیل می شود. معاون تربیت بدنی و سامت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان بدون اشــاره به آمار ابتا به کرونا در بین دانش آموزان و 
کنون با مشاهده  معلمان در سال تحصیلی جاری، خاطرنشان کرد: تا
کوچک ترین عائم و موارد ابتا دانش آموزی به بیماری، کاس درس را 
برای دو هفته تعطیل کرده ایم و نسبت به جمعیتی که در استان وجود 
دارد تا این لحظه مورد خاصی نداشتیم و آمار قابل توجهی که باعث نگرانی 
شود، نبوده است ضمن اینکه اولیا مدارس و همکاران دغدغه مند هستند 

و کوچک ترین مورد را رصد و پیگیری می کنند.
     تعطیلی 2 مدرسه بر اثر کرونا

امیرپور با اشاره به دو مورد از ابتا به کرونا در مدارس دو شهرستان استان، 
افزود: یکی از آن ها هنرســتانی بود که در مجموع هشــت دانش آموز و از 
کاس های مختلف داشت که در مهرماه با گزارش ابتا به بیماری، این 
مدرسه را تعطیل کردیم ضمن اینکه شاید ابتا به بیماری در این مدرسه 

خارج از مجموعه آموزش و پرورش شکل گرفته بود.
وی با اشاره به اینکه مدیران برای بازگشایی مدارس باید فرم خود اظهاری 
ارائه کنند، ابراز داشت: در این فرم همه آیتم های ایمنی مدارس و دانش 
آموزان از جمله فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، تهویه هوا 
و … وجود دارد و مدیران باید بــا دقت نظر این ها را تکمیل کرده، اعمال 

نظر و کنترل کنند.

خبر

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: 
در حــال حاضــر 1۹ واحــد اورژانــس اجتماعــی در 

شهرستان های استان، فعالیت میکنند. 
عبدالرضا اســماعیلی معاون اجتماعی بهزیستی 
اســتان اصفهان گفت: از مجموع 1۹ مرکز اورژانس 
اجتماعی، دو مرکز در شــهر اصفهــان قــرار دارد و در 
شــهر هایی همچــون بهارســتان، کاشــان، آران و 
بیدگل، شاهین شهر، مبارکه، شهرضا، خمینی شهر، 
زرین شهر، فوالد شهر، نجف آباد، گلپایگان و دیگر 

شهرستان ها، یک مرکز فعالیت می کند.
وی افــزود: دو مرکز اورژانس اجتماعــی اصفهان در 
مناطق مصلی و عاشــق آبــاد قــرار دارند همچنین 
چهار خودروی اورژانس اجتماعی، در شهر فعالیت 

می کنند.
معــاون اجتماعــی بهزیســتی اســتان اصفهــان در 
خصــوص تماس هــای گرفتــه شــده بــا اورژانــس 
اجتماعــی گفــت: روزانــه حــدودا 1۰۰ تمــاس در 

بخش های مختلفی همچون همسر آزاری، کودک 
آزاری، ســالمند آزاری و اقدام به خودکشی دریافت 

می شود.
اســماعیلی در خصــوص هزینه هــا گفــت: میــزان 
هزینه ها به تعداد مراجعه کنندگان بستگی دارد و در 
ماه، حدود 1۰ میلیون تومان هزینه صرف می شود.

کــز اورژانس گفــت: در  وی در خصــوص افزایش مرا
حــال حاضر توســعه اورژانــس جزو سیاســت های 
کشور نبوده و تقویت اورژانس ها، در دستور کار است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در هفت 
ماهه نخســت امســال 1۵۸ نقطــه حادثه خیــز در 
استان شناسایی شــد که ۲۰ مورد از آنها رفع کامل 
شــد، همچنین 1۳۸ نقطه حادثه خیز باقیمانده 
است.  سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس 
راهور اســتان اصفهــان در دومین جلســه شــورای 
راهبــردی تصادفات پلیس راهور اســتان اصفهان 
گفــت: اصفهــان از لحاظ جمعیــت در رتبه ســوم و 
از لحــاظ تعــداد شهرســتان در رتبــه چهارم کشــور 
حضور دارد که این کار بررسی تصادفات در  استان 
را ســخت می کند. وی افزود: وجود 1۰ درصد طول 
بزرگراه های ایران در این استان و وجود تعدد وسیله 
نقلیه موتوری در اصفهان شرایط تصادفات را سخت 
کرده اســت، اما با این وجود تعــداد جان باختگان 
معابر درون شهری اصفهان از سال ۹۴ با ۴۳۵ فوتی 
به ۳۴۷ فوتی در سال گذشته رسیده، همچنین این 
تعداد برای هفت ماهه اول سال 1۴۰۰ به رقم 1۹۹ نفر 

رسیده است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: چند 
سالی اســت که در دنیا آمار جانباختگان بر اساس 
جمعیت و وسیله نقلیه انجام می شود که طی این 

آمار تعداد جان باخته بر اســاس هر ده هزار وسیله 
نقلیه در سال گذشته در کشــور ۲.۲ نفر بوده که در 
شش ماهه نخست امسال به ۲.۴ نفر رسیده است.

1۳۸ نقطه حادثه خیز باقی ماند
وی با بیان اینکه تصادفات جرحی نیز در اصفهان 
کاهش داشته است، افزود: در هفت ماهه ابتدایی 
سال گذشــته ۹ هزار و ۴۹ فقره تصادف در اصفهان 
رخ داد که ایــن تعــداد در امســال به هشــت هــزار و 
۴۷۲ تصادف رســیده کــه کاهش شــش درصدی 

داشته است.
محمدی در خصوص تعداد نقاط حادثه خیز استان 
اصفهان در امسال اظهار کرد: در هفت ماهه نخست 
امسال 1۵۸ نقطه شناسایی شد که ۲۰ مورد از آن ها 
رفع کامل شــد، همچنین 1۳۸ نقطــه حادثه خیز 
باقیمانده است که ۳۸ مورد آن ها اعمال تبصره سه 

ماده 1۴ شده است.
وی با اشاره به ایجاد تصادفات در نقاط حادثه خیز 
گفــت: در 1۳۸ نقطه حادثــه خیز اســتان اصفهان  
۳۲ تصــادف فوتی و ۳۲ متوفی ثبت شــده اســت، 
همچنین در ایــن مناطق هــزار و 1۵ فقــره تصادف 
جرحی منجر به مجروحیت هزار و ۲۵ نفر شده است 

که لزوم ترمیم این مناطق را نشان می دهد.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به تجزیه 
و تحلیل تصادفات هفت ماهه اول سال 1۴۰۰ استان 
اصفهان ابراز کرد: بیشترین فراوانی فوتی و جرحی در 
استان به ساعت 1۶ تا ۲۰ به میزان ۲۴ درصد تعلق 
دارد، همچنین بیشــترین علــت تصادفــات عدم 
توجه به جلو و عدم رعایت حق تقدم به میزان ۶۵ 

درصد است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اصفهان گفت: تسهیات مناسبی برای 
نوسازی ناوگان استان در نظر گرفته نشده و به همین 

کرده است.  دلیل عمر آن ها افزایش پیدا
محمدعلی صلواتی معاون حمل و نقــل اداره کل 
راهداری و حمل ونقــل جاده ای اســتان اصفهان 
گفت: میانگین عمــر ناوگان حمل ونقل مســافر در 
بخش اتوبوس حدود 1۲ ســال،  مینی بوس ۲۵.۵ 

سال و سواری 11.۴ سال است.
وی ادامه داد: میانگین عمر اتوبوس های اســتان 
در سال های گذشته حدود هشت سال بود که به 
دلیل نوسازی نشدن به 1۲ سال رسیده و عمر این 
ناوگان در صورت بی توجهی بیش ازپیش افزایش 

پیدا خواهد کرد.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان اصفهان با اشــاره به وجــود ۲ هزار 
و ۲۴۰ دســتگاه مینی بوس در اســتان، اظهار کرد: 
میانگین عمر مینی بوس های بین شهری بیش از 

۲۵ سال است.
صلواتی گفت: تسهیات مناسبی برای نوسازی این 
ناوگان در نظر گرفته نشده و به همین دلیل عمر آن ها 

کرده است. افزایش پیدا

وی خاطرنشان کرد: ارائه تسهیات مناسب برای 
نوسازی این ناوگان تا سال 1۳۹۰ به خوبی اختصاص 
کنون کنار  پیدا می کرد، اما این تسهیات از سال ۹۰ تا

گذاشته شده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان اصفهان بیان کرد: میانگین عمر 
ناوگان حمل ونقل مسافر دربخش سواری استان 
نیز در سال های گذشته پنج ســال بود که در زمان 

حاضر به بیش از 11 سال رسیده است.
صلواتی در پایان گفت: ۸۷1 دستگاه سواری حمل و 
نقل مسافر بین شهری نیز در استان اصفهان وجود 
دارد که میانگین عمر آن ها 11.۴ سال است که این 
میزان نیز به طور تقریبی نسبت به میانگین کشوری 

مناسب است.

رئیس اداره محیط زیســت سمیرم گفت: دریاچه 
سد حنا با بیش از ۳۵۰ هکتار یکی از زیستگاه های 
طبیعی زمستان گذرانی پرندگان مهاجر آبزی و کنار 
آبزی اســت و در منطقه شکار ممنوع حنا سمیرم 

قرار دارد.

او افــزود: پرســنل یــگان حفاظت محیط زیســت 
شهرستان سمیرم ضمن گشــت و کنترل و پایش 
دریاچه سد حنا واقع در منطقه شکار ممنوع حنا 
سمیرم بیش از ۵۰۰ متر دام ماهیگیری را که توسط 
متخلفین صید غیرمجاز ماهی در سطح دریاچه 

رهاسازی شده بود از دریاچه جمع آوری کردند.
عباسی خاطرنشان کرد: بر اســاس قوانین جاری 
کشــور و قانون شــکار و صیــد هرگونه شــکار و صید 
غیرمجاز گونه های جانــوری و یا اقدام بــه آن جرم 
محســوب گردیده و قابل تعقیب و مجازات است 
که بــر اســاس ضوابط موجــود صید ماهــی فقط با 
قــاب و در زمان های مشــخص با دریافــت پروانه 

صید مجاز است.

فعالیت ۱۹ واحد اورژانس اجتماعی 
در شهرستان های اصفهان 

۱۵۸ نقطه حادثه خیز در اصفهان شناسایی شد 

ناوگان حمل و نقل اصفهان پیر و بیمار است 

خبر

جمع آوری بیش از ۵۰۰ متر دام ماهیگیری 
از دریاچه سد حنا

خبر

رئیــس کانــون ســردفتران ازدواج و طــاق 
اســتان اصفهان گفــت: میانگیــن ماهیانه 
ازدواج در استان حدود دو هزار مورد و یک 

چهارم حداقل انتظار است. 
کبــر صافــی اصفهانــی رئیــس کانــون  علی ا
سردفتران ازدواج و طاق استان اصفهان از 
ثبت حدود 1۴ هزار و 1۰۰ ازدواج در هفت ماه 
گذشته در استان خبر داد و گفت: در مدت 
مشــابه، یعنی در فروردین تا پایــان مهرماه 
۹۹ حدود 1۳ هــزار و ۵۰۰ ازدواج و پنج هزار و 

۷۰۰ طاق در استان به ثبت رسید.
صافــی بــا اشــاره بــه افزایــش حــدود ۶۰۰ 
واقعــه ازدواج در اســتان نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل، افــزود: چنــد نکتــه 
نگــران کننــده در ایــن آمار هــا وجــود دارد 
کــه امیدواریــم نهاد هــای فرهنگــی اســتان 
در برنامه ریزی هــای خود ایــن نــکات را 
مــورد توجــه قــرار دهنــد، نخســت این کــه 
رشد فزاینده آمار طاق در سال های اخیر، 
نزدیــک بــه نیمــی از ازدواج هــا را تهدیــد 

می کند.
     باید ساالنه 1۰۰ هزار زوج ازدواج 

کنند
رئیــس کانــون ســردفتران ازدواج و طــاق 
اســتان اصفهــان رشــد طــاق را پیامــد 
و  هدفمنــد  اصولــی،  اقدامــات  نبــود 
بــه موقــع در حــوزه مشــاوره های پیــش از 
ازدواج و تســهیات و حمایت هــای مدنــی 
خانواده های جوان پس از ازدواج دانســت 
و گفت: نکته دیگر قابل قبول نبودن وقایع 
ازدواج بــا جمعیت جــوان اســتان اصفهان 
اســت، وقتــی در آمار هــای رســمی از یــک 
میلیــون و هشــتصد هــزار جمعیــت جــوان 
گر هشتصد  استان ســخن گفته می شــود، ا
هــزار نفــر از ایــن جمعیت جــوان در ســنین 
ازدواج باشند، باید دست کم ساالنه حدود 
۲۰۰ هــزار زوج یعنــی یکصــد هــزار ازدواج در 
اســتان ثبــت شــود. وی میانگیــن ماهیانه 
ازدواج در اســتان را امســال حــدود دو هزار 
گر آمار به همین نسبت  نفر برشمرد و گفت: ا
تا پایان ســال ادامه یابد، ساالنه نزدیک به 
۲۵ هــزار ازدواج ثبت می شــود کــه برابر یک 

چهارم حداقل انتظار است.
     تأثیر شرایط اقتصادی بر ازدواج و 

طالق
صافی با اشــاره بــه تأثیر کاهــش ارزش پول 
ملــی و بــه دنبــال آن افزایــش قیمــت اقام 
مرتبط با ازدواج و خانواده مانند طا و سکه 
و خدمــات ازدواج و لوازم منــزل و اجاره بها 
ادامــه داد: ایــن شــرایط، ازدواج جوانــان را 
کــد و گاهــی نزولی قــرار داده  در یــک ســیر را
همچنین در عدم تاب آوری زوج های جوان 
در اداره زندگــی و کشــیده شــدن قهر هــای 
آنــان بــه ورطــه طــاق نیــز تأثیر محســوس 
داشــته اســت. وی کنتــرل تــورم و افزایــش 
تسهیات ازدواج و حمایت از خانواده های 
نوپا در بخش مســکن و اشــتغال را از جمله 
راهکار هــای عبــور از بحران کاهــش ازدواج 
و افزایــش طــاق دانســت و گفــت: در دوره 
قبل ســازمان ثبت، به بهانه توسعه شغل، 
مجوز هــای بی رویــه و نســنجیده ای بــرای 
تأســیس دفاتــر جدیــد ازدواج و طــاق در 
کشور صادر کرد و باعث شد که نه تنها برای 
تــازه واردان، درآمــد کافــی حاصــل نشــود 
بلکه شــاغان موجود نیز با کاهش درآمد و 

ورشکستگی روبه رو شدند.
     لزوم سقف بندی ثبت ازدواج برای از 

بین بردن رقابت های ناسالم
رئیــس کانــون ســردفتران ازدواج و طــاق 
اســتان اصفهان با اشــاره به زیرپا گذاشتن 
اخاق شغلی، و ایجاد دفترخانه های لوکس 
کچری در  و ســفره های عقد بــه اصطــاح ال
معدودی دفاتر ازدواج و طــاق، افزود: این 
شــرایط نیز بــر وخامــت اوضاع اقتصــادی و 
کنون  تــاب آوری دفاتر افــزود تــا جایی کــه ا
در شــهر اصفهــان بــا گذشــت هفــت مــاه از 
ســال از حــدود ۹۰ دفترخانــه ازدواج، تنهــا 
1۰ دفترخانه با آمار ماهیانه باالی ۴۰ واقعه 
ازدواج در شــرایط اقتصــادی مناســبی قرار 
دارنــد، امــا حــدود ۸۰ دفترخانــه ازدواج 
دیگــر، آمار هــای ماهیانه تک رقمــی و کمتر 

از هزینه های خود را دارند.
ح  وی راهکار حل این مشــکل را اجرای طر
محدودیــت ثبــت ازدواج و موازنــه درآمــد 
دفاتــر بیــان کــرد و گفت: ایــن موضــوع در 
دست پی گیری اســت، اما هنوز مسئوالن 
اقدام قاطعی در زمینه ســقف بندی ثبت 
ازدواج بــرای از بیــن بــردن رقابت هــای 
ناســالم در میان صنف ســردفتران، انجام 

نداده اند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و 
طالق استان اصفهان: 

میانگین ازدواج 
در اصفهان یک چهارم
 حداقل انتظار است 

طرح ویژه و دائمی مرکز تحقیقات معلمان اصفهان با هدف رشد فرهنگی خانواده ها 

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش اصفهان: 

کننده نیست  کرونا در مدارس اصفهان نگران  آمار ابتال به 

خبر
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پوستر فیلم مستند سرود جمشید رونمایی شد
پوســتر فیلــم مســتند »ســرود 
جمشــید« بــا حضــور معــاون 
فرهنگی شهردار، مدیر منطقه 
چهــار شــهرداری و رئیــس اداره فرهنگی ایــن 

منطقه رونمایی شد.
این فیلــم روایتگر زندگی نامه اســتاد »جمشــید 
مظاهری« است که به کارگردانی و تهیه کنندگی 
»سعید محسن صفوی فر« و به همت شهرداری 

منطقه چهار تولید شده است.
در این آئین رئیس ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: اصفهان تنها 
با ابنیه تاریخی خود به نام اصفهان نرسیده بلکه 
با حضور افراد و هنرمندان این شهر نیز به این نام 
و نشان رســیده و لذا پاسداشــت از چنین استاد 

بزرگی پاسداشت از اصفهان است.
مجتبــی شــاه مرادی بــا اشــاره به اینکــه منطقه 
چهــار توانســته بــا رویکــردی فرهنگی ایــن فیلم 
را بســازد افزود: خــط پر رنگ مناطق شــهرداری 
حضور انسان های بزرگ در آن است و این کار در 
آینده نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت لذا 
امیدوارم ایــن اقدام گامی مفید و یــک الگو برای 
ســایر مناطــق باشــد تا آن هــا نیــز بــه هنرمندان 

منطقه خود ادای احترام کنند.
وی با اشاره به اینکه استاد مظاهری حق بزرگی 
بــه گــردن اصفهــان دارد، ادامــه داد: امیــدوارم 
اســتقبال الزم از این فیلم بــه عمل آید تــا انگیزه 
ما و دیگــر مناطق بــرای انجــام چنیــن کارهایی 

باال برود.
کران فیلم روز جمشید در روز اصفهان      ا

همچنیــن رئیــس اداره فرهنگــی و اجتماعــی 
منطقه چهــار شــهرداری اصفهــان در ایــن آئین 
گفت: فیلم سرود جمشــید با انجام تحقیقات و 
حمایت یک ســاله منطقه چهار شهرداری برای 
ادای احترام به استاد جمشید مظاهری ساخته 

شــده اســت کــه مقــرر شــد در روز اصفهان ایــن 
کران شود. مستند ا

محمدرضــا رهبــری تصریح کــرد: الزم بــود برای 
تبلیغات و شروع این فیلم پوستری تهیه شود تا 

به صورت رسمی این فیلم به همه مردم معرفی 
کران این فیلم بیشــتر راجع به این  شود. بعد از ا
که این فرد  استاد بزرگ صحبت خواهیم کرد چرا

زحمات زیادی برای اصفهان کشیده است.

کارگــردان فیلــم مســتند ســرود  در ادامــه نیــز 
گفــت: در ایــن فیلــم ســعی داشــتیم  جمشــید 
زندگی اســتاد مظاهــری را در یک بســتر تاریخی 
نگاه کنیــم و ارتباط این اســتاد با شــهر را نشــان 
دهیم. در حال حاضر در وضعیت خوبی نیستیم 
و تعلق خاطر شــهروند به شــهر از بین رفته است 
که ما ســعی داشــتیم در فیلم به ایــن مهم توجه 

ویژه ای داشته باشیم.
محســن صفوی فر تصریح کــرد: در نــگاه اول در 
نظــر داشــتیم تعلــق خاطــر یک شــهروند کــه در 
جایگاه اســتادی اســت را به نمایــش بگذاریم و 
ح مســئله کنیم.  ســعی داشــتیم از ایــن راه، طــر
نــگاه دوم مــا در ایــن فیلــم مســتند اهمیــت 
اصفهــان شناســی بــود که ایــن بحث با خشــک 
شــدن رودخانه زاینــده رود با مشــکاتی مواجه 
شــده اســت که ســعی کردیم در این فیلــم به آن 

بپردازیم.
کــرد: اســتاد مظاهــری پــس  وی خاطرنشــان 
از اســتاد همایــی یکــی از مهم تریــن اصفهــان 
شناسان ایرانی در ۴۰ ســال گذشته بوده است، 
اصفهان شناســی موضوعی اســت که همه باید 
بــه آن توجه کنیــم و از تمامی ســطوح فرهنگی و 
اجتماعی آن بهــره ببریــم و آن را به نســل جدید 

معرفی کنیم.
گفتنی است؛ جمشید مظاهری سیچانی تخلص 
به سروشــیار، اســتاد ادبیــات دانشــگاه اصفهان، 
خ و نسخه شــناس بــود که  اصفهان شــناس، مــور
کــه از  در ســال 1۳۲1 در اصفهــان متولــد شــد، او 
ســال 1۳۵۳ در دانشــگاه اصفهان تدریس می کرد 
در ســال 1۳۷۹ با پذیــرش کتابش تاریــخ اصفهان 
به عنــوان رســاله دکتــری، بــه مرتبــه اســتادیاری 
ارتقا یافت و در ســال 1۳۸۶ بازنشســته شد. او روز 
پنج شنبه 1۹ بهمن 1۳۹۶ بر اثر بیماری قلب و کلیه 

در بیمارستان دکتر چمران اصفهان درگذشت.

کارگاه دوروزه طراحی پوســتر با 
عنوان »نصف شد، نصف جهان 
از خشکی« در خانه هنرمندان 

اصفهان برگزار می شود. 
مجتبی مجلســی دبیر مجمع طراحــان گرافیک 
انقاب اســامی )آیه( گفــت: یکــی از چالش های 
مهم در موضوع زاینده رود و یکی از دالیل مهمی که 
مســئله زاینــده رود مانند انچــه درمــورد دریاچه 
ارومیه اتفاق افتاد به عنوان یک مسئله ملی توسط 
هنرمندان پیگیــری نشــد قومیتــی و منطقه ای 
کردن زاینده رود و نگاه نوسیونالیســتی است که 
موضوع زاینــده رود را مظلــوم تر از همیشــه کرده 

است.
وی افزود: ما با همفکری و صحبتهایی که در این 
مجمع با دوستان داشتیم به این نتیجه رسیدیم 
گر بتوانیم زاینده رود را با زبان هنر و از نگاه ملی  که ا
و خارج از نگاه های قومی و ناسیونالیستی مطرح 
کــرده و از دیــدگاه هنــری بــه زاینــده رود بپردازیــم 
موضوع زاینده رود به یک مسئله تبدیل خواهد 
شــد و همه هنرمندان با هر طیف و فکر و شــهری 
بتوانند به این موضــوع وارد شــده و از زاینــده رود 

که زاینــده رود یک مســئله ملی و  دفاع کننــد چرا
نه یک موضوع قومیتی و ناسیونالیستی است.

وی بــا بیان اینکــه موضــوع کارگاه مطالبــه بــرای 
مدیریت ملــی منابع آب اســت، تصریح کــرد: که 
مدیریت منابع آب مدیریتی منطقه اســت و الزم 
اســت به مدیریت ملی تبدیــل شــده و منابع آب 

و توزیــع و اداره آن بــه صــورت ملــی و کارشناســی 
مدیریت شــود به همین دلیل این کارگاه با حول 
چنین محوری شکل گرفته اســت و روزهای پنج 
شنبه و جمعه حدود ۴۰ نفر از گرافیست های شهر 
اصفهان دورهم جمع شده و درباره این موضوع و 
موضوعات دیگری که ممکن است درباره زاینده 

رود و معضاتــی دربــاره آب کــه می توانــد دغدغه 
هنرمندان باشــد به خلق اثر بپردازند و ایــن آثار با 
کران فضای مجازی  کران گالری و ا کران شهری، ا ا
بتواند فرهنگ ملی شــدن مطالبــه زاینــده رود را 

ملی کند.
مجلســی با اشــاره به اینکه دبیر مجمــع طراحان 
گرافیک انقاب اســامی )آیه( یک ســازمان مردم 
نهاد اســت، از حمایــت ســازمان آب منطقه ای، 
حوزه هنری اســتان اصفهان و ســازمان فرهنگی 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان از ایــن 
کارگاه خبر داده و گفت: این کارگاه با حضور یک نفر 
کارشــناس از ســازمان آب منطقه ای برگزار شده و 
سپس ایده های شرکت کنندگان مطرح و بررسی 
شــده و اواســط هفته آینده برای انتخاب فضای 

کران آثار تصمیم گیری می شود. شهری برای ا
گفتنــی اســت، کارگاه دوروزه طراحــی پوســتر بــا 
عنــوان »نصــف شــد، نصــف جهــان از خشــکی« 
روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ آبان در خانه 
هنرمندان اصفهان برگزار می شود و عاقه مندان 
برای هماهنگــی و اطاعــات بیشــتر می توانند با 

شماره ۰۹1۳11۴۷۰۲۹ تماس بگیرند.

پرویز پرستویی در صفحه شخصی خود از تهیه 
کنندگی تئاتر »اول شــخص مفرد« به کارگردانی 

»امید نیاز« خبر داده است.
گرام خود  پرویز پرســتویی بــا انتشــار پوســتر این تئاتــر در اینســتا

آورده است:
»اول شخص مفرد

تهیه کننده: پرویز پرستویی
نویسنده و کارگردان: امید نیاز

کاری از گروه نان و عروسک شرق
فاز اول اجرا: از 2٦ آبان تا 19 آذر 1٤٠٠

ساعت 2٠
مکان: اصفهان، تماشاخانه اردیبهشت«

گفتنی اســت، نمایش »اول شــخص مفرد« روایت مــردی به نام 
مهرداد اســت که در کوچه پس کوچه های زندگی خود گم شده 

است.
این نمایــش با توجه بــه تئاتر بــی چیز اثر گروتفســکی و بــا نگاهی 
خاقانــه به نقــش بازیگــر، و نیز از دیــد روانشناســی و فلســفه، به 

جهان اتمیزه زندگی قهرمان داستان می پردازد.

استاندار اصفهان گفت: ۲۵ آبان، روز به یادماندنی 
در تاریخ حماسه ایران است. موسمی که مردم دیار 
نصف جهان ثابت کردند، در مقابل تعدی دشمنان 
ک  قســم خورده نظام مقدس از هیچ وســیله ای حتی از اهداء جان پا

عزیزانشان دریغ نمی نمایند. 
 ســید رضا مرتضوی اســتاندار اصفهان به مناســبت ســالگرد ۲۵ آبان 
گفت: حماســه دالوری هــا، جانبازی های و مجاهدت های شــایگان 
مردم شهید پرور و والیتمدار اصفهان در روز ۲۵ آبان سال ۶1 با تشییع 

پیکر های مطهر بیش از ۳۷۰ شهید عملیات محرم و حضور همزمان 
بیش از یک هــزار نیروی تــازه نفس اصفهانــی در خط مقــدم جبهه بر 
ک مقدس ایــران را  همــگان، اســتعداد ایثارگری مردم این خطــه از خا
متبلور ســاخت و از اینــرو بــه پــاس رادمردی ها، ایثارگری ها و حماســه 
آفرینی های رزمندگان کانون سرمدی ایثار و مقاومت، به روز »حماسه 

و ایثار اصفهان« نامگذاری شد.
اســتاندار اصفهــان در ادامــه افــزود: ۲۵ آبان مــاه در گاهنامــه مردمان 
کسار و دالور پایتخت فرهنگ و تمدن ایرانی و اسامی ضبط و ثبت  خا

شــده تا یادمان نرود، این اقتدار، صابت و آرامــش را مرهون ایثارگری و 
رشادت های چه انسان های عرشی و خانواده های معزز آن عزیزان بوده 
و هستیم. خانواده هایی که هرچه داشتند را خالصانه و مخلصانه به این 
نظام والیی اهدا نمودند. وی تصریح کرد: تقدیم افزون بر ۲۳ هزار شهید 
از جمله بالغ بر ۴۰۰ سردار و فرمانده ارشد نظامی ارتش، سپاه، بسیج و 
نیروی انتظامی، سند متقنی است از اســتقامت و ایستادگی مردمان 
کسار که با تمام  نجیب، سربلند و عزتمدار، انسان هایی قدرشناس و خا
وجود، از دین، نظام، اسام، انقاب و امام )ره( حمایت کردند تا روز ۲۵ 
آبان به عنوان روز حماســه و ایثار مردم اصفهان یادآوری رشادت های 
اساف بر اخاف تجلی یابد و یادآور شود که مشق ایثار تابع نژاد، مسلک، 
منصب، شغل و سن نیست. مرتضوی در بخش پایانی پیام خود اضافه 
کرد: اینجانب ضمن گرامیداشت این روز حماسی و ادای احترام به مقام 
شامخ ۲۳ هزار شهید سرافراز، امام شهدا )ره( و افزون بر ۴۵ هزار جانباز 
رشید استان اصفهان و به ویژه خانواده معظم این عزیزان، همگان را بر 
طی طریق در صراط عزتمند شهدا تا تحقق نهایی آرمان های رفیع معمار 
کبیر انقاب اســامی حضرت امام خمینی )ره(، ظل توجهات خاصه 
حضرت، ولی عصر )عــج( و تحت زعامت رهبر معظــم انقاب )مدظله 
العالی( توصیه و قاطبــه هم میهنان ارجمنــد را به پاسداشــت این روز 
ارزشمند دعوت می نمایم. امید آن دارم در همراهی و همگامی با دولت 

مردمی تا رسیدن به اهداف متعالی گام برداریم.
۲۵آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان یادآور تشییع ۳۷۰ شهید گلگون 

کفن عملیات محرم توسط مردم اصفهان در سال 1۳۶1 است.

نصف شد، نصف جهان از خشکی 

کننده تئاتر امید نیاز شد پرویز پرستویی تهیه 

استاندار اصفهان: 

۲۵ آبان در تاریخ ایران به یاد ماندنی است 

مستند

خبر

تئاتر

خبر

همزمــان بــا اجــرای رویــداد »۳۷۰ رود بــی 
پایان«، چهــار روایت نمایش از بــه آب زدن 
رزمنــدگان اصفهانی در عملیــات محرم، در 

حوض میدان نقش جهان اجرا می شود. 
ویژه برنامه» ۳۷۰ رود بی پایان« پاسداشت 
شــهدای اصفهان در آبان 1۳۶1، از ۲۵ آبان 
ماه بــه مــدت چهــار شــب از ســاعت 1۸:۳۰ 
دقیقــه تــا 1۹:۳۰ دقیقــه در میــدان نقــش 
جهــان بــه مــدت یــک ســاعت بــرای عموم 

مردم اصفهان برگزار می شود.
رویــداد »۳۷۰ رود  اجــرای  بــا  همزمــان 
بی پایــان«، چهــار روایــت نمایشــی از بــه 
آب زدن رزمنــدگان اصفهانــی در عملیــات 
محرم، در حوض میدان امام اجرا می شــود 
ک در آب  تا حکایتی از رشادت فرشتگان خا
و داستان پرآب چشم شهادت آنها در آبان 

سال ۶1 باشند.
حــوض میــدان بــا همــکاری شــبانه روزی 
گروه فنی نمایش آمــاده اجرای این نمایش 
چهار قطعه ای شامل اعزام به جبهه، گذر از 
معبر و خور و نیزار و شهادت شهیدان دفاع 

مقدس شده است.
در این نمایش که به مناســبت پاسداشــت 
۲۵ آبــان پذیــرای مخاطبــان خواهــد بــود، 
نزدیــک بــه 1۰۰ بازیگر ایفای نقــش می کنند 
و به بازســازی لحظاتــی از زندگــی رزمندگان 

اصفهانی پرداخته شده است.
 از تمامــی ارکان نیــروی انســانی و ادوات 
مقــر  ماننــد  عملیــات  در ایــن  دخیــل 
اســتفاده  قایــق  و  غــواص  فرماندهــی، 
می شود، بازیگری که نقش راوی را دارد، به 
روایت داستان هایی از شــهادت رزمندگان 
می پردازد و بازیگران، این روایت ها را نقش 

می زنند.
شــکل اجــرا، وســعت مــکان اجــرا و شــمار 
بــاالی هنرمنــدان و تیــم فنی ایــن نمایــش 
گی هــای برجســته این  بــزرگ از جملــه ویژ
نمایــش و حــوض میــان میــدان مهمترین 

عامل ایجاد این فضا است. 
این نمایش چهار قطعه ای که تمرین آن 1۲ 
روز طول کشــیده، به مناســبت پاسداشت 
یــاد و خاطــره ۳۷۰ شــهید آبــان ســال ۶1 به 
مدت چهار شــب در میدان نقش جهان به 

اجرا در می آید.

نشســت گفــت و گــو دربــاره کتــاب "اخبــار" بــه 
مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی از ســوی 
فرهنگسرای رسانه و با همکاری انتشارات جهاد 

دانشگاهی اصفهان برگزار شد.
عضو هیــأت علمــی و رئیــس جهاد دانشــگاهی 
واحــد اصفهــان در این نشســت اظهار داشــت: 
"آلن دو باتن" نویســنده کتــاب اخبــار، دیدگاه و 
درک متفاوتی از جهان دارد و اندیشــه های این 
نویسنده قطعا برای دنیا و جامعه، فواید زیادی 

دارد.
از  مــواردی  بــه  ادامــه  ژیان پــور در  مهــدی 
رویکرد  هــای نگــران کننــده در اخبار اشــاره کرد 
و گفت: مــواردی همچون چرخــه خبری عنان 
گســیخته، تبدیل جهالت به حماقت، نسیان 
نهادی و طفره رفتن و پنهان کاری از رویکردهای 
نگران کننــده در اخبــار هســتند کــه دو باتن در 

کتاب خود، به آن  اشاره کرده است.
وی ادامــه داد: تعبیــری کــه دو باتــن در کتاب 
خود به آن اشاره می کند، گویای این است که به 
عنوان خبرنگار، عاوه بر مهارت های فنی باید 
مهارت های ادبی و هنری هم داشــت تا بتوان 
در روایتی دلنشین، مفهوم و موضوع مورد نظر 

را به خوبی به مخاطب انتقال داد.
وی با اشاره به مواردی از پیامدهای نگران کننده 
اخبار تصریح کرد: مواردی همچون دسترســی 
فــوری شــهروند میانه حــال بــه اطاعــات، بــی 
اعتنایی، بی حوصلگی و کسالت، خشم و ترس 

و امید واهی به تغییر از پیامد های نگران کننده 
در اخبار هستند که دو باتن در کتاب خود، به آن 

اشاره کرده است.
عضو هیــأت علمــی و رئیــس جهاد دانشــگاهی 
واحد اصفهان با اشــاره بــه هــدف دو باتن برای 
ساخت سازمان خبری بی عیب و نقص افزود: 
هدف از صحبت های دو باتن ایجاد یک سازمان 
آرمانــی و بــی عیــب و نقص اســت که شــاید این 
هدف به شکل قطعی محقق نشود، اما شدنی 

و الهام برانگیز است .
ژیان پور با اشــاره به آرزوهای آلــن دوباتن اظهار 
داشــت: برخــی از آرزوهــای دو باتن ایــن اســت 
که اخبــار بتوانند، دنیــا را به جای بهتــری برای 
زیستن تبدیل کنند و با اخبار بتوان دنیای آزاد 
تر، شادتر و آرام تری را تجربه کرد همچنین اخبار، 
با الهام گرفتن از عرصه های ادبیات، هنر و تاریخ 

انگیزه بخش زندگی انسان باشند.
وی تصریح کــرد: آلــن دو باتــن، آرزو دارد جهان 
رسانه ای به گونه ای که توصیف می کند باشد، 
ولــی بیــن فلســفه دو باتــن و واقعیــت، تناقض 

وجود دارد.
در ادامه نشست و گفت و گوی جمعی، منصور 
گلنــاری مدیــر خانــه مطبوعــات اصفهــان نیــز 
بــه ضــرورت اخبــار اشــاره کــرد و آن را همچــون 
کسیژن، نیازی برای تمام مردم دانست و برای  ا

بومی سازی رسانه ها، ابراز امیدواری کرد.
حاضــران نیــز بــه صحبــت در خصــوص کتــاب 
اخبــار پرداختنــد. یکــی از حاضــران بــا اشــاره 
بــه زیبایی های کتــاب، ابــراز امیــدواری کــرد تا 
پژوهشگران کشــور خودمان نیز بتوانند کتابی 
به این زیبایی بنویسند،  دیگری به نمونه های 
بــارز شــگفتی ها، خبرهــای خــوش و رفتارهای 
خوب در اصفهان اشــاره کــرد و راه حــل برطرف 
کردن برخی مشکات اخبار را، مواردی همچون 

توجه به خواسته مخاطب دانست.
اشــاره به اینکــه فضــای مجــازی هــم می توانــد 
بســتری مناســب بــرای اخبــار باشــد و اشــاره 
مرتبــط  متــون  بــا  تصاویــر  جابجایــی  بــه 
کتــاب از  کاغــذ  کیفیــت تصاویــر و  گایــه از  و 
کــه از ســوی حاضــران   دیگــر مــواردی بــود 

مطرح شد.

هویــت دو شــهید اســتان اصفهــان از طریــق 
آزمایش DNA شناسایی شد.

فرزنــد  قمبوانــی  ســلطانی  مهــدی  شــهید 
عبداهلل متولد ۷ فروردین 1۳۳۸ در شــهرضا، 
از رزمندگان تیپ ۴۴ قمربنی هاشم )ع( بود که 
در ۵ دی ماه ســال 1۳۶۵ در عملیات کربای 
۴ و در منطقه ام الرصاص مفقود شــد و پس از 
تفحص پیکر تعدادی از شهدا در سال ۹۲، در 
ک  پارک شــهید انصاری شــهر چابکســر به خا

سپرده شد.
رســول  شــده  هویــت  احــراز  دیگــر  شــهید 
قاســمی فرزند غامعلی متولد 1۳۴۹ در نجف 
آباد اصفهان است که از لشــکر ۸ نجف اشرف 

از نجــف آبــاد اصفهان بــه جبهه اعزام شــده و 
در تاریــخ 1۰ خــرداد 1۳۶۷ در تــک دشــمن در 
کش  فاو به فیض شــهادت نائل آمــد و پیکر پا
در منطقــه بــر جــای مانــد و پــس از تفحــص، 
ک  ســال 1۳۹۳ در ماســوله تشــییع و بــه خــا

سپرده شد.

جنگ آبی شهیدان اصفهانی 
در حوض میدان نقش جهان بازسازی می شود 

عضو هیأت علمی و رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

کتاب؛ رسانه ای ماندگار 

گمنام استان اصفهان  شناسایی هویت دو شهید 
 DNA از طریق آزمایش

خبر

کتاب

خبر

دو جوان طراح ایرانی، به سفارش شورای 
خلیفه گری ارامنه اصفهــان، یک پیانوی 

زمینی ساخته اند. 
و  طراحــان  از  یکــی  خیــری،  فریــد 
ســازندگان این پیانومی گوید: ایــدۀ اولیــه 
ســاخت پیانوی زمینی از ســوی مهندس 
کــه امــر طراحــی و معماری ایــن  معطــری 
بخــش از  گنجینــه موســیقی را بــر عهــده 

داشتند به ما داده شد.
او ادامــه می دهــد: بعــد از پذیرش ایــن 
پیشــنهاد با همراهی همــکارم احمد بینا، 
فــاز نخســت، یعنــی تحقیــق و پژوهــش را 
شروع کردیم و با بررسی نمونه های مشابه 

ح اولیه رسیدیم. خارجی به یک طر
خیری تصریح می کند: در گام بعدی نمونۀ 
اولیه را ساختیم. چند ماه وقت صرف این 
نمونه شــد تا در نهایت بــه خروجی نهایی 

پیانو برسیم.
گفتــۀ طــراح یکــی از نخســتین های  بــه 
پیانوی زمینی در ایران، ساخت این پیانو 
دو چالــش بــزرگ داشــته؛ یکــی داشــتن 
کتاوها و دیگــری قابلیت خاموش  تمامی ا
شدن. او دراین باره توضیح می دهد: اصرار 
مسئول گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای 
نو این بود که پیانــو، در حد امکان پیانوی 
کتاوهــا بــا پرده ها و  واقعــی باشــد و تمــام ا
نیم پرده های آن کار کنند. به دلیل همین 
ســخت گیری، پیانویــی کــه ســاخته ایم از 
معــدود پیانوهای زمینی جهان اســت که 
در آن هم نت ســفید کار می کنــد و هم نت 

مشکی.
خیری می افزایــد: از آنجا که ایــن پیانو قرار 
اســت در ابتــدای ورودی حیــاط گنجینه 
موســیقی نصــب شــود، بایــد طــوری آن را 
طراحــی می کردیــم کــه هــم تــوان باالیــی 
بــرای تحمــل عبــور مــداوم افــراد داشــته 
باشــد و هــم در مواقعــی کــه کســی از روی 
کــه  آن عبــور نمی کنــد، خامــوش شــود 
خوشــبختانه این چالش را هم با موفقیت 

پشت سر گذاشتیم.
ســازندۀ این پیانــوی زمینــی، می گویــد: 
پیانوی زمینی ما حدود ۹ متر طول دارد و 
ساخت آن سه ماه طول کشیده است. این 
موســیقی  گنجینــۀ  در  بــه زودی  پیانــو 
ارمنیــان جلفــای نــو نصــب می شــود و در 

مراسمی از آن رونمایی خواهد شد.

تعــداد پانــزده عکــس از آثــار »مهــدی 
جانی پور« پیشکســوت عکاسی خبری 
با عنوان »حماسه حضور« به مناسبت 
گرامیداشــت یــاد و خاطره ۳۷۰ شــهید 
عملیات محرم سال ۶1 در ایوان عمارت 
تاریخــی ســعدی اصفهــان در معــرض 

بازدید عموم قرار داده شده است.
مهدی جانی پوراظهار کرد: عکس های 
نمایــش داده شــده در ایــوان عمــارت 
تاریخی سعدی 1۵ قطعه عکسی است 
کــه مســئوالن این نمایشــگاه از میــان 
حــدود ۵۰۰ عکــس انتخــاب کردنــد که 
من در ۲۵ آبان 1۳۶1 از مراســم تشــییع 
شهدای عملیات محرم عکاسی کردم.

وی ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
شهدای عملیات محرم سال ۶1 افزود: 
آن سال از هر قشری و از هر شغلی برای 
تشــییع شــهدا آمــده بودنــد، مــردم و 
مســئولین شــهر و اســتان اصفهــان و 
حتی ایران از پیر و جوان در این مراســم 
حضور داشتند و شهدا را از میدان امام 

)ره( تا گلستان شهدا تشییع کردند.
کید  این هنرمند پیشکسوت عکاس تأ
کــرد: مــن بــرای عکاســی در بســیاری از 
مراسم ها شرکت کرده بودم ولی آن روز 
چنان جمعیتی آمده بودند که در هیچ 
زمان دیگری ندیده بودم. میزان حضور 
مردم حتی از مراســم تشــییع شــهدای 
غواص و شهید حججی نیز بسیار بیشتر 
بــود. وقتــی بــه میــدان امــام )ره( آمدم 
بســیار شــلوغ بود و اصا فکــر نمی کردم 
که چنین جمعیتــی در کل میدان امام 
تا خیابان هــای اطــراف حضور داشــته 

باشند.
عاقه منــدان برای بازدید از نمایشــگاه 
عکس حماســه حضــور می توانند همه 
روزه تــا ۲۷ آبــان از ســاعت 1۶ به ایــوان 

تاریخی عمارت سعدی مراجعه کنند.

ساخت یکی از بزرگترین 
پیانوهای زمینی در اصفهان

نمایشگاه عکس حماسه 
حضور به روایت 

»مهدی جانی پور«

موسیقی

نمایشگاه
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سوریه صفر- ایران ۳

 بلیط دوحه را رزرو کنید!
با پیــروزی پر گل تیــم ملی ایران 
مقابل سوریه، شمارش معکوس 
صعــود تیــم ملی ایــران بــه جــام 

جهانی ۲۰۲۲ قطر آغاز شد.
 A در چارچــوب رقابت هــای هفتــه ششــم گــروه
مقدماتی جــام جهانی در آســیا، تیم های ســوریه 
و ایران در ورزشــگاه ملــک عبداهلل دوم شــهر امان 
در اردن بــه مصاف یکدیگر رفتند که ایــن دیدار در 

نهایت با پیروزی ۳ بر صفر ایران به پایان رسید.
ایران که با چنــد تغییر نســبت به بازی بــا لبنان پا 
به دیدار با سوریه گذاشــته بود، بازی را خوب آغاز 
کــرد و کاما مســلط بر تــوپ و میــدان بود. بــه نظر 
تغییراتی که در خط هافبک داده شده بود و حاج 
صفی و امیری نسبت به بازی قبل به جای قدوس 
و جهانبخش قرار گرفته بودند قدرت تیم را در میانه 
گردان اسکوچیچ که  میدان افزایش داده بود، شا
در طول نیمه نخست تیم برتر میدان بودند و چند 
موقعیت خوب ایجاد کرده بودند، بعد از گذشــت 
نیم ساعت از بازی روی یک حمله سریع و پاس در 
عمق امیری و فرصت طلبی ســردار آزمون گل اول 
بازی را به ثمر رساندند. حمات ایران بعد از گل هم 
ادامه پیدا کرد و چند دقیقه بعد این کاپیتان حاج 
صفی بود که برتری ایــران را با ضربه پنالتی دو برابر 
کرد و به نوعی در همان نیمه نخست، برتری ایران 

را تضمین کرد.
در نیمــه دوم، ایران بــا همان تفکــر هجومی نیمه 
نخست وارد زمین شد و با ارائه یک بازی هماهنگ 
و حساب شده، موقعیت های بیشتری روی دروازه 
ســوریه ترتیــب داد، خصوصا اینکــه ســوریه نیز در 
نیمه دوم برای جبــران نتیجه باالتر بــازی می کرد 
و فضا برای مهاجمان ایران بیشــتر مهیا می شــد، 
با این حال تنها یک بــار در دقیقه ۸۹ ایــران از ضد 
حمات خود اســتفاده کرد و این قلــی زاده بود که 

گل سوم را به ثمر رساند.
بدیــن ترتیب ایران بــا پیــروزی مقابل ســوریه، 1۶ 
امتیازی شــد و همچنان در صدر جدول گروه قرار 
گردان اســکوچیچ به یــک پیروزی  دارد. حاال شــا
دیگر برای ســریع ترین صعــود تاریخ خــود به جام 
جهانی نیاز دارند. دیــدار بعدی ایران روز ۷ بهمن 
برابر امارات در ورزشگاه آزادی خواهد بود، دیداری 

که شــاید در پایانش جشــن صعود به جام جهانی 
۲۰۲۲ برپا شود.

     دقایق حساس:
دقیقــه ۸- ارســال ســوری ها از ســمت چــپ در 
محوطه جریمه ایران با ضربه سر سومه همراه شد 

اما عابدزاده توپ را به خوبی مهار کرد.
دقیقــه 1۶- نفــوذ المــواس بــه درون محوطــه 
جریمه ایران و ضربه زاویه بسته او که با مهار خوب 

عابدزاده همراه شد.
دقیقــه 1۸- ارســال امیــری از ســمت چپ بــا دفع 
مدافــع ســوریه همــراه شــد امــا تــوپ برگشــتی در 
موقعیتی خوب به نورالهی رسید اما شوت چکشی 

او با اختافی کم از کنار دروازه به بیرون رفت.
دقیقــه ۲۲- قلــی زاده در ســمت چــپ محوطــه 
جریمه ســوریه با دریبل یک مدافع از زاویه بســته 
دروازه سوریه را نشانه گرفت اما ضربه او با اختاف 

از باالی دروازه به بیرون رفت.
دقیقــه ۲۴- امیــد نورافکــن در پشــت محوطــه 
جریمه صاحب موقعیت شــوتزنی شــد و با شوتی 

در چارچــوب دروازه ســوریه را تهدیــد کــرد اما این 
گیــری خوب توپ  دروازه بان ســوریه بــود که با جا

را مهار کرد.
دقیقــه ۴۳- روی ناهماهنگــی مدافعان ایــران، 
کی زد  المواس از پشت محوطه جریمه ضربه خطرنا
که توپ پس از برخورد به تیر افقی، روی خط دروازه 

فرود آمد و در نهایت توپ دفع شد.
دقیقــه ۳+۴۵- بــا پــاس حــاج صفــی، موقعیــت 
شــوتزنی خوبی بــرای نورالهی مهیا شــد امــا ضربه 
ک او از پشــت محوطــه جریمه بــا اختافی  خطرنا

ناچیز از کنار دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۴۷- روی یک پاس پشــت مدافعان، توپ 
در سمت راست محوطه جریمه به قلی زاده رسید 
اما پاس عرضی او با دخالت مدافع سوریه دور شد.
دقیقــه ۶۳- پــس از توپ گیــری امیری در ســمت 
چپ و فرار او به درون محوطه جریمه سوریه، پاس 
او در موقعیتی عالی مقابل دروازه سوریه به آزمون 

رسید اما ضربه او از باالی دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۷۰- در یک ضد حمله توپ درون محوطه 

جریمــه ســوریه بــه نورالهــی رســید و ضربه فنــی او 
با برخــورد بــه نــوک دســتان دروازه بان ســوریه، با 

اختافی کم از باالی دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۷۳- شوت سرکش نورالهی از پشت محوطه 
کنــش دروازه بــان ســوریه و بــه لطف  جریمــه بــا وا

برخورد توپ به نوک انگشتان او، راهی کرنر شد.
دقیقه ۸۸- تعلل محرمی منجر به فرار الریحانیه از 
ک او شــد اما ضربه  ســمت چپ و کات بک خطرنا
مهاجم سوریه با برخورد به شجاع، راهی کرنر شد.

     اتفاق ویژه:
سردار آزمون با گلزنی در این دیدار، از لحاظ تعداد 
گل ملی، علی کریمی را پشت سر گذاشت و مشترکا 
با جــواد نکونــام، چهارمیــن گلــزن برتــر تاریخ تیم 

ملی شد.
     بهترین بازیکن:

وحیــد امیــری ماننــد بــازی برابــر لبنــان روی دو 
گل ایران تأثیرگذار بود و با نمایش دلچســب خود، 
بهترین بازیکن این دیدار بود. در کنار او نورالهی و 

حاج صفی نیز عملکرد درخشانی داشتند.

خبر

کنفدراســیون فوتبــال آســیا و فیفــا به بــرد قاطع 
کنش نشان  گردان اسکوچیچ مقابل سوریه وا شا
دادند. به گزارش ایمنا، تیم ملی فوتبال ایران در 
دور ششم مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
میهمان سوریه بود که با نتیجه قاطع ۳ بر صفر به 

پیروزی رسید. 
 )AFC( کنفدراســیون فوتبــال آســیا ســایت 
درباره ایــن برتری نوشــت: ایران با ارائه نمایشــی 
مقتدرانــه مقابل ســوریه، بــا نتیجه ۳ بــر صفر به 
پیــروزی رســید و گام بلنــدی را بــه ســوی قطــر 
برداشــت. همچنیــن صفحــه مســابقات جــام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر که زیر نظر ســایت فدراسیون 
جهانی فوتبال )فیفا( اداره می شود، در مورد این 
مسابقه نوشت: گل های سردار آزمون، احسان 

حاج صفی و علی قلی زاده قدرت ایران را نشان داد 
و این تیم با 1۰ امتیاز اختاف نسبت تیم رده سوم 
در صدر گروه A قرار دارد. تیم ملی ایران در آستانه 

رسیدن به جام جهانی و رزرو بلیط قرار دارد.

داور بین المللی فوتبال گفت: برای سمینار داوران 
جام جهانــی به قطر رفتیــم که بین این ســمینار و 
تورنمنت فیفا عرب کاپ وقفــه دو هفته ای وجود 
داشــت و ترجیــح دادم در ایــران تمرینــات خــود را 
پیگیری کنم تا با آمادگی بیشتری در تورنمنت فیفا 

عرب کاپ شرکت کنیم.
علیرضا فغانی در رابطه با دلیل حضور خود در ایران، 
اظهار کــرد: بــرای مرحلــه نیمه نهایی مســابقات 
لیگ قهرمانان به کره اعزام شدیم، 1۰ روز هم برای 
مسابقات زیر ۲۳ سال حضور داشتیم و برای سمینار 
داوران جام جهانی به قطر رفتیم که بین این سمینار 
و تورنمنت فیفا عرب کاپ وقفه دو هفته ای وجود 
داشــت و ترجیــح دادم در ایــران تمرینــات خــود را 
پیگیری کنم تا با آمادگی بیشتری در تورنمنت فیفا 

عرب کاپ شرکت کنیم. 
امیدوارم همراه با تیممان عملکرد خوبی 

در این رقابت ها داشته باشیم.
وی با بیان اینکه هشت تیم داوری 

کاندیدای جام جهانی هستند، 
تصریح کرد: جزو کاندیدهای 
در  هســتیم،  جهانــی  جــام 
تورنمنت فیفا عرب کاپ و دیگر 
مسابقات محک می خوریم، 

عملکرد ما مــورد ارزیابــی قــرار می گیرد و هــر تعداد 
تیمی کــه مدنظر فیفــا باشــد برای این مســابقات 
انتخاب می شوند. این داوران هم سعی می کنند 
عملکرد خوبــی در جــام جهانی داشــته باشــند تا 
نماینده شایسته ای برای کشور خود و کنفدراسیون 
فوتبال آسیا محسوب شوند. داور بین المللی فوتبال 
در خصوص لیست داوران بین المللی فوتبال، گفت: 
لیست داوران بین المللی هر سال با توجه به عملکرد 
داوران در مســابقات داخلــی و برون مرزی توســط 
کمیته داوران و فدراســیون 
فوتبال مورد بررسی قرار 
می گیرد و بعد از آن رنک 
 AFC داوران بــه فیفــا و
ارسال می شــود و البته 
همیشه با حواشی همراه 

بوده است.

ســهمیه قــاره آســیا در ورزش تیرانــدازی بــرای 
بازی هــای المپیــک ۲۰۲۴ پاریــس افزایــش 

می یابد.
به گــزارش فدراســیون تیرانــدازی، طبــق اعام 

کنفدراسیون تیراندازی آسیا )ASC( و فدراسیون 
بین المللــی تیرانــدازی )ISSF( تعداد ســهمیه 
کشــور ها و مناطــق آســیایی را بــرای بازی هــای 
المپیک ۲۰۲۴ پاریــس 1۰ مــورد افزایش خواهد 

داد.
بر این اساس تعداد سهمیه آسیا برای بازی های 
المپیــک طی ســه ســال آینــده از ۳۸ بــه ۴۸ نفر 
افزایش خواهد یافت.همچنین فدراسیون بین 
المللی تیراندازی به کشور های در حال توسعه 
تیراندازی کمــک می کند تــا در مســابقات بین 
المللی و کسب سهمیه برای بازی های المپیک 

شرکت کنند.

نایب رییــس کمیته ملــی المپیک مشــارکت و 
انگیزه بانــوان در فعالیت کمیســیون های این 

کمیته را مورد توجه قرار داد.
طاهــره طاهریــان نایــب رییــس کمیتــه ملــی 
ملــی  کمیتــه  المپیــک در نشســت خبــری 
المپیک گفت: ارتقای فعالیت ها از برنامه های 
کمیســیون کمیته اســت و در تایید اساسنامه 

کید شده است. کمیته هم بر فعالیت ها تا
وی افزود: در اساسنامه جدید هم حضور یک 
زن در ســمت نایــب رییســی و در بیــن اعضای 
کید شــده  هیئت اجرایی هم بــر حضور زنان تا

است.
گفــت:  کمیتــه ملــی المپیــک  نایــب رییــس 
فعالیت هــای کمیســیون ها هزینه ای نــدارد و 

مصوبات آن به شورای راهبردی ارائه می شود.
وی افزود: در این دوره زنان بســیار فعال بودند 
و مشارکت ها قابل توجه و با انگیزه بود. حضور 
پنــج زن در کمیســیون ورزشــکاران نکته مهم 
و مثبتــی اســت و امیــدوارم در دوره هــای بعــد 

افزایش یابد.

مربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: بازیکنان ما 
با نظم و انضباط و اشتیاق زیادی وارد زمین شدند 
و به همین دلیل موفق شدیم حریف را شکسست 

بدهیم.
 ماریو تات در نشســت خبری بعــد از دیدار ایــران و 
سوریه که منجر به برتری تیم ملی با ۳ گل شد، اظهار 
کرد: بازی خیلی سوریه داشتیم، قبل از اینکه به این 

مرحله برسیم می دانستیم باید کیفیت باالیی را از 
خود نشان بدهیم تا در دو بازی پیش رو پیروز شویم.

وی افــزود: بازیکنان ما با نظم و انضباط و اشــتیاق 
زیــادی وارد زمین شــدند و به همیــن دلیل موفق 

شدیم حریف را شکست بدهیم.
مربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص اینکه 
امســال با 1۲ برد و یک تســاوی روند را ادامــه دادید 
و این روند را چطور ارزیابی می کند گفت: جواب این 
سوال ساده و شفاف است، وقتی چنین بازیکنان 
با کیفیتی در رختکن داریم که هم به نظر فوتبالی و 
هم شخصیتی فوق العاده هستند، کار بسیار ساده 
می شود. بازیکنان تا این مرحله با عاقه خاصی به 
کارشان ادامه دادند و امیدوارم این روند را تا صعود 
قطعی به جام جهانی به همین شکل حفظ کنیم و 

به کارمان ادامه بدهیم.

کنش AFC و فیفا به برتری مقتدرانه  وا
ایران مقابل سوریه

خبر

علیرضا فغانی:

کاندیدای داوری در جام جهانی هستیم

افزایش سهمیه تیراندازی آسیا در المپیک ۲۰۲۴

کمیته ملی المپیک مشارکت فعال زنان در 

تات:امیدوارم این روند را تا صعود قطعی 
به جام جهانی حفظ کنیم

خبر

گیتــی پســند  ۵ بازیکــن بــه تیــم والیبــال 
اصفهان پیوستند.

بــه گــزارش  پایــگاه خبــری باشــگاه گیتــی 
پســند، کــوروش عاقلی خــواه، جــواد نوروز 
زاده، احسان زینعلی، پیمان نجف طرقی و 
کره با مدیران این  یوسف صالحی پس از مذا
مجموعه به تیم والیبال گیتی پسند جهت 
حضور در لیگ دسته اول باشگاه های کشور 

پیوستند.
همچنین ۶ نفر از اعضای کادر فنی این تیم 
کره مدیران باشــگاه گیتی پســند  نیز با مذا

مشخص شدند
ســلیمی بعنوان  ســعید  اســاس  بر ایــن 
سرپرست، سعید عقیلی سرمربی، مهدی 
عطایی مربی، یوســف علی عطایی مربی، 
ســجاد نصیــری آنالیــزور و محمــد مهــدی 
حسین زاده تیم والیبال گیتی پسند را برای 
حضور در لیگ دسته اول باشگاه های کشور 

همراهی خواهند کرد.

بانوان فوتبالیست اصفهانی به اردوی تیم 
ملی فوتبال بانوان دعوت شدند.

گــزارش  فدراســیون فوتبــال، زهــره  بــه 
کودایــی، ســارا ظهرابــی نیا، هاجــر دباغی، 
مرضیــه  نافعــی،  مینــا  عادلــی،  فاطمــه 
نیکخــواه، ســمیه فیضــی و ثنــا صادقــی از 
اصفهان به همراه ۲۲ ورزشکار از استان های 
کردســتان، آذربایجــان غربــی،  کرمــان، 
اردبیــل، البــرز و گیــان در ایــن اردو حضــور 

دارند.
این ورزشــکاران زیر نظر مریم ایراندوســت، 
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان و کادر فنی 

از ۲۸ آبان تمرینات خود را آغاز می کنند.
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان 

تا ۴ آذرماه در مرکز ملی فوتبال ادامه دارد.

رتبه هــای  ســپاهان  ســواران  دوچرخــه 
برترمسابقات پیست را به خود اختصاص دادند.

در پایــان روز نخســت این مســابقات در رشــته 
اســکرچ محمــد گنــج خانلــو از فــوالد مبارکــه 
ســپاهان مقام اول را کســب کرد و بهنام آرین از 
کی از هیات زنجان  مس رفسنجان و مسعود خا
دوم و ســوم شــدند. در رشــته کایریــن: محمد 
دانشــور خرم و احمد نصر آبادی از فوالد مبارکه 
سپاهان مقام های اول و دوم را بدست آوردند و 

رضا رشنو از پیشگامان کویر یزد سوم شد.
در رشته مدیسون: هم تیم سپاهان اول شد و 
تیم های پیشگامان کویر یزد و مس رفسنجان 

مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

ورزشکار میمه ای توانســت دو کامیون به وزن 
۲۰ تن را لیفت کند. شــهردار میمه گفت : علی 
سهیل زاده قهرمان چندین دوره پاورلیفتینگ 
کشــوری و جهانــی از تیــم شــهرداری میمــه 
توانســت دو کمپرس شــهرداری به وزن ۲۰ تن 
را لیفت)کشیدن( کند. حسین دهقان  افزود: 
علی ســهیل زاده ۵۰ ســاله و قهرمان چند دوره 
پاورلیفتینگ کشــوری و جهانی در مســابقات 
کشوری و جهانی پاورلیفتینگ شــرکت و با ۴۳ 
مــدال و مقــام بــرای کشــورمان افتخــار آفرینی 
کرده اســت.  این قهرمــان ارزنده در مســابقات 
پاورلیفتینگ کشور های گرجستان و ترکیه مقام 
اول جهانی را کسب کرده است و مقام های اول 
کشــوری در مســابقات پاورلیفتینگ، اسکات 

و مچ اندازی را نیز در کارنامه ورزشی خود دارد

رقابت های قهرمانی دو و میدانی جانبازان و 
معلولین بانوان گرامیداشت هفته بسیج برگزار 
شــد. رقابت هــای قهرمانــی پــارادو و میدانی 
بانوان گرامیداشت هفته بسیج در مجموعه 
ورزشــی آفتاب انقاب برگزار شــد که در پایان 
تیم تهــران الــف در جایگاه نخست ایســتاد و 
تیم آذربایجان شرقی عنوان نایب قهرمانی را 
کسب کرد و تیم بوشهر در رده سوم قرار گرفت. 
همچنین تیم فارس جام اخاق ایــن دوره از 

رقابت ها را از آن خود کرد.

پیوستن پنج بازیکن 
گیتی پسند به تیم والیبال 

دعوت بانوان فوتبالیست
 اصفهانی به اردوی 

تیم ملی بانوان

سپاهانی ها در رتبه های برتر 
مسابقات دوچرخه سواری 

پیست

قدرت نمایی قهرمان
 پاورلیفتینگ کشوری 

و جهانی در میمه

بانوان پارادوومیدانی تهرانی 
جام قهرمانی را به خانه بردند

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان در هفته پنجم 
رقابت هــای لیــگ برتــر بــه مصــاف تیــم فوتبال 

پدیده مشهد می رود.
به گــزارش تســنیم، هفتــه پنجم لیــگ برتــر فوتبال، جــام خلیج 
فــارس، امــروز پنج شــنبه ۲۷ آبــان مــاه بــا برگــزاری ۳ دیــدار آغــاز 
می شود که در یکی از این بازی ها، ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه 

امام رضا)ع( به مصاف تیم فوتبال پدیده مشهد خواهد رفت.
ذوب آهن در یکــی از حســاس ترین بازی های هفتــه پنجم لیگ 
برتــر باید به مصــاف تیــم پدیده مشــهد بــرود؛ دیداری ســخت و 
حســاس که کســب نتیجه در آن برای هر ۲ تیم از اهمیت باالیی 
برخوردار بــوده و ۳ امتیاز بــازی، می توانــد تأثیر زیــادی در ادامه 

روند آنها داشته باشد.
این دیدار در شرایطی برگزار می شود که ذوب آهن هفته گذشته 
در بازی معوقه خود از هفته ســوم مقابل پیکان شکســت خورد 
تــا بهترین فرصــت بــرای بهبود جایــگاه خــود را از دســت بدهد. 

ذوبی هــا کــه در فصل جــاری شــرایط خوبــی دارنــد و رونــد رو به 
رشــدی را آغــاز کرده انــد، به دنبــال آن هســتند کــه بــا شکســت 
پدیده این روند را حفظ کرده و جایگاه شــان را بهبود ببخشــند. 
در آن سو پدیده مشهد برابر تیم هوادار به میدان رفته و شکست 
کامی های ایــن تیــم وارد چهارمیــن هفته خود  خــورد تــا رونــد نا
شــود. پدیده در ۴ هفته قبلی بردی به دست نیاورده و در تاش 

است در این بازی خانگی نخستین ۳ امتیاز خود را کسب کند.
ذوب آهن در ۴ بازی قبلی خود ۲ پیروزی و ۲ شکســت به دست 
آورده و با ۶ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد. در آن سو پدیده 
از ۳ قبلی خود یک مساوی و ۲ شکست پیاپی به دست آورده و با 

یک امتیاز در قعر جدول رده بندی قرار گرفته است.
نکته جالب توجه درباره پدیده این است که آنها پیش از شروع فصل، 
بســیاری از ســتاره های خود از جمله قاســمی نژاد، نعمتی، حسین 
مهربان و یوســف وکیــا را از دســت داده و اتفاقات عجیــب و غریبی را 
تجربه کردند و همین امر باعث شده برخاف فصول گذشته لیگ را 

کی داشته باشند. بسیار بد شروع کرده و شرایط اسفنا
ذوب آهن فصل جاری را خوب شروع کرده و به مرور زمان به ثبات 
گردان  کتیکی قابل قبولی رســیده اســت. شــا تیمی و انســجام تا
تارتار در فصل جاری تاش دارند با ارائه یک بازی بسته و پرفشار، 
در گام نخست دروازه تیم شان را بسته نگاه دارند و با ضدحمات 
پرسرعت دست به موقعیت ســازی بزنند. ذوبی ها در فاز دفاعی 
نیز در شــرایط ایده آلی هســتند. دفاع تیمی و منظم، کنار حضور 
دروازه بــان مطمئــن و مدافعــان باتجربه، ذوب آهــن را در بخش 

دفاعی جزء تیم های خوب لیگ قرار داده است.
کی دارد و غرق در حاشیه و بحران  در آن سو پدیده شرایط اسفنا
اســت تا جایــی کــه بازیکنان ایــن تیــم در هفتــه دوم مســابقات 
حاضر نشــدند مقابل مس رفســنجان به میدان برونــد و کمیته 
انضباطی هنــوز رأی خــود را درباره آن بــازی صادر نکرده اســت. 
گر چه میثاقیان در طــول چند هفته اخیر تــاش زیادی کرده تا  ا
ج کند و تعطیلی لیگ نیز فرصت خوبی در  تیمش را از بحران خار
گرچه  اختیار میثاقیان قرار داد تا تیمش را بازسازی کند. پدیده ا
از نظر روحی و روانی شرایط مناسبی ندارد اما پیروزی در این بازی 
خانگی می تواند برای آنها به منزله شــروع دوباره باشــد و همین 
امر باعث شــده تا با انگیزه زیادی مقابل ذوب آهن حاضر شوند. 
پدیده در فاز هجومی شــرایط خوبی ندارد و بازیکنان این تیم در 
گردان میثاقیان در  ۳ هفته گذشته گلی به ثمر نرسانده اند. شــا
فاز دفاعی نیز عملکرد چندان خوبی نداشــته و دریافت ۳ گل در 

۳ بازی قبلی نشان دهنده ضعف این تیم در خط دفاعی است.
گر به دنبال پیروزی در این دیدار هستند،  ذوبی ها می دانند که ا
عاوه بر داشتن تمرکز روانی و نظم دفاعی باال، باید از کوچک ترین 

موقعیت های گلزنی بیشترین بهره را ببرند.
دیدار ذوب آهن و پدیده بازی حساس، جذاب و سختی خواهد 
بود. نیاز هر ۲ تیم به بــرد در کنار نتایج تقابل  فصل گذشــته آنها 
می تواند انگیزه دوچندانی برای بازیکنان هر ۲ تیم به وجود آورد.

مصاف ذوب آهن با پدیده

گذر از قعرنشین جدول  اوج گیری با 

خبر

کید کرد: تمامی ملی پوشان و  سرمربی تیم ملی تکواندو تا
نفرات جدید برای رســیدن به تیم ملی باید در رقابت های 
انتخابی ورود به تیم ملی که ۶ آذر برگزار می شود، به میدان 

بروند.
فریبرز عسکری در گفت وگو با ایسنا، درباره برگزاری مرحله نخست رقابت های 
انتخابی ورود به اردوی تیم ملی جهت حضور در رقابت های قهرمانی جهان، 
اظهار کرد: نفرات نخست جام فجر و جام باشگاه های آسیا و نفرات اول و دوم 
رقابت های اوپن آسیا به همراه مدال آوران قهرمانی آسیا در بیروت، مدال آوران 
المپیک جوانان در آرژانتین به اضافه نفرات اول و دوم مسابقات آزاد کشوری که 

با حضور ۶۰۰ ورزشکار در حال برگزاری است، در رقابت های انتخابی ورود به اردوی تیم ملی تکواندو برای حضور 
در مسابقات قهرمانی جهان به میدان می روند.

سرمربی تیم ملی تکواندو، افزود: رقابت های انتخابی ورود به اردوی تیم ملی، روز ۶ آذر برگزار می شود و در پایان 
در هر وزن ۲ با ۳ نفر برتر به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

کید بر اینکه تمامی مدعیان رســیدن به تیم ملی برای حضور در مســابقات قهرمانی جهان، باید در  وی با تا
مسابقات انتخابی ۶ آذر حضور داشته باشند، گفت: همه مدعیان از جمله ملی پوشان و نفرات جدید باید در 

مسابقات انتخابی حاضر شوند. ما به همه اعام کرده ایم و همه ملزم به حضور در 
ک حضور در اردوی تیم ملی، انتخابی ۶ آذر است. انتخابی تیم ملی هستند. ما

عسکری با بیان اینکه قطعا کار سختی را در رقابت های قهرمانی جهان پیش رو 
خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: با توجه به روشی که از دوره قبل اجرا می شود و 
تغییر امتیازاتی که انجام شده است، رقابت های قهرمانی جهان میدان سخت 
و دشواری خواهد بود. دیگر کمیت مهم نیست و کیفیت تیم ها حرف نخست را 
می زند. تمام تاش ما این است که یک تیم با کیفیت را به مسابقات جهانی اعزام 
کنیم تا بتوانیم به مدال های خوبی برسیم. با توجه به مسابقاتی که داشتیم، 
جوانان مستعد و بسیار خوبی توانایی هایشان را در مسابقات نشان دادند و با این 

اوصاف پیش بینی می کنم تغییرات زیادی نسبت به دوره قبل در ترکیب تیم ملی خواهیم داشت.
سرمربی تیم ملی تکواندو، درباره آخرین وضعیت آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی دو نماینده المپیکی ایران، 
گفت: هادی پور دوران درمان خود را پیگیری می کند و در رقابت های انتخابی ۶ آذر حضور نخواهد داشــت. 

میرهاشم حسینی نیز سهمیه حضور در انتخابی را دارد و به تمریناتش ادامه می دهد.
وی در پایان درباره تغییرات در کادر فنی تیم ملی تکواندو، خاطرنشان کرد: یک سری از اسامی را به کمیته فنی 

اعام کردیم و قبل از رقابت های انتخابی ۶ آذر، اسامی توسط کمیته فنی اعام خواهد شد.

اولتیماتوم سرمربی تکواندو: 

کنند همه باید در انتخابی مبارزه 

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان  به فاصله 1۵ روز آ
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۵8۰ و ۳۵79 مورخ 1۴۰۰/۰7/21 
آقای محسن رستم نیا فرزند حسنعلی نسبت به سه دانگ مشاع و خانم زینب یزدانی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 12۵/۴۴ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره 
۵22/2 و ۵2۳/1  واقع در قطعه ۳ نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/12، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/۰8/27 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسی - 121۵۳9۴ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان  به فاصله 1۵ روز آ
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۵7۳ مورخ  1۴۰۰/۰7/21 خانم 
اعظم خزائیلی نجف آبادی فرزند عشقعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 19۵/2۰ مترمربع  
قسمتی از پالک ثبتی شماره 8۳۵/22 اصلی قطعه ۳ نجف آباد واقع در بخش 12 ثبت اصفهان 
متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/12، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰8/27 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 121۵۴۴1/ م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰12۶9، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰8/۰۵، مفاد آرا هیات حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه 
صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ 
انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۳78، 
1۴۰۰/۰7/12، آقای اصغر تکاملی فرزند حسین ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 71/89 
مترمربع پالک 21۰7 فرعی از 121 اصلی که قبال پالک 98۵/1 فرعی بوده است واقع در ابنیه 
دهاقان انتقال 21/۵ سهم و ۵1/۵ سهم مشاع از 7۳ سهم از 1۵9 سهم و یک سوم سهم مشاع چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق موضوع سند 2۰۳27 مورخ 1۳89/11/19 و 27۳۴9 مورخ 
92/7/2۵ دفتر ۵9 دهاقان مالکیت اصغر تکاملی صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 

چهارشنبه 1۴۰۰/۰8/12، تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1۴۰۰/۰8/27 - اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان دهاقان – 121۴۰19 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰77۰۰ مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۴ هیات دو خانم نسرین مجنوبی به 
شناسنامه شماره 1۳۰۰۳ کدملی ۰۰7۵21۴۳2۶ صادره تهران فرزند رحمت نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 1۵۳ مترمربع از پالک شماره 72۳ فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/12، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/27 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– 121۵9۳9 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰772۴ مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۴ هیات دو آقای مهدی شفیعی 
به شناسنامه شماره ۳۳ کدملی ۶219۶8۰۰7۳ صادره بویین میاندشت فرزند جواد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178/7۶ مترمربع از پالک 1۳9۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از مالکیت رسمی غالمعلی بهمنی شمس آبادی موضوع 
سند انتقال ۳۳17۵ مورخ ۴8/7/27 دفترخانه ۶۵ اصفهان که مع الواسطه به موجب قولنامه 
عادی ازطرف احمد بهمنی احد از ورثه غالمعلی به متقاضی واگذار شده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/12، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰8/27 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 121۶۳۶۵ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۵17۰، تاریخ: 1۴۰۰/۰8/۰8، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1۳۰۴ مربوط به تقاضای آقای/خانم مهدی مهرابی کوشکی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه 
و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه سند ۴۴۴۵87 مورخ 7۴/۰۳/27 دفتر ۴۰ و سند 279۳1 
مورخ 9/۰9/۰۶ 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 مهدی مهرابی کوشکی 
به شناسنامه شماره 11۳۰۴۰۳971 کدملی 11۳۰۴۰۳971 صادره فرزند محسن نسبت به 

ششدانگ یکباب باغ به مساحت 1۴2۶/۴۵ مترمربع پالک شماره ۳۳۵ فرعی از 92 اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی 
گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس 
از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام 
نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/12، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/27 - رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 121۵۳۶8 / م الف

آگهی

چرا هنگام قلقلک می خندیم؟ 
قلقلــک دادن حرکتــی غیــر ارادی 
را بیــان می کند که ممکن اســت با 
گهانی همــراه شــود و این  خنــده نا

نتیجه مستقیم یک محرک خارجی است. 
محققان عنوان کردند که بیشتر افراد هنگام قلقلک 
می خندنــد اما برخی قســمت ها در بدن هســتند که 
بیشتر از سایرین تحت تأثیر نفوذ خارجی قرار می گیرند 
و از فردی به فرد دیگر متفاوت است و این ناهماهنگی 

کارشناسان را در این مورد دچار سردرگمی می کند.
     انواع قلقلک

قلقلک سنگین: شخصی که با لمس یک یا چند ناحیه 
گهانی و مکرر را به عنوان پاسخی به  از بدن شما حرکت نا

قلقلک دادن انجام می دهد.
قلقلک سبک: از طریق تماس با منبع خارجی اتفاق 
می افتد، اما فقط احساس لرز ایجاد می شود و شخص 

می تواند این کار را برای خودش انجام دهد.
     قلقلکی ترین نقطه روی بدن

به عنــوان یــک تصویر کلــی نواحی کــه بیشــتر از همه 
قلقلکی هستند گردن، زیر بغل، کف پا و معده است. 
برخــی مناطق نســبت بــه مناطــق دیگر حساســیت 

بیشتری دارند.
کنش در برابر قلقلک،  همانطور که گفته می شــود، وا
راهی برای دفاع از بدن اســت و ضعیف ترین مکان ها 

بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند.
     چه چیزی باعث می شود برخی از مردم 

بیشتر قلقلکی باشند؟
ما فرضیه هایی را که بر اساس میزان حساسیت افراد 
به قلقلک است، روشن می کنیم که عبارتند از: میزان 
قلقلکی بودن چیزی نیست، جز سیگنالی از مغز، برای 
تحریک بدن برای دفاع در برابر محرک های خارجی و 

در نتیجه خنده.
کنش نسبت به قلقلک، بر تحکیم روابط بین  بیان وا

افراد به عنوان نوعی پاسخ به دیگران تأثیر می گذارد.
کنش به اثرات قلقلک به معنای لذت بردن نیست،  وا
کنــش را از طریــق گیرنده های  بلکــه ممکــن اســت وا

عصبی بیان کند.
     چرا انسان وقتی خودش را قلقلک 

می دهد نمی خندد؟
مسئول این امر ناحیه خلفی مغز اســت که بر حرکات 
کنش های فرد به حرکات  نظارت می کند و مسئول وا

است.
همانطور که می تواند حرکات ایجاد شده توسط یک فرد 

را برای خود پیش بینی کند.
گهانــی را در نتیجــه تأثیرات  امــا نمی توانــد حــرکات نا

خارجی پیش بینی کند.
     قلقلک در کودکان چگونه است؟

در ســن چهار ماهگی، کــودک قلقلک نمی گیــرد و در 
کنش نشان نمی دهد. وقتی کودک به شش  برابر آن وا
ماهگی می رسد، به قلقلک پاسخ می دهد و می خندد. 
کودک بدون اینکه بفهمد در واقع چه اتفاقی می افتد به 

طور خودکار می خندد.
با این حال، کارشناسان توصیه می کنند که کودک را زیاد 
قلقلک ندهید. همچنین باید یک قلقلک سبک باشد 
که برای کودک سنگین نباشد، به طوری که سیستم 

کنش های معمول عادت  گاهی به انجام وا عصبی با آ
کند. ممکن اســت کودک بدون لذت بردن از قلقلک 
بخندد، اما بیان آن به منظور جلوگیری از قلقلک برای 

او دشوار است.
     استفاده از قلقلک دادن به منظور شکنجه

در آلمــان از قلقلــک دادن فــرد مجرم به عنــوان نوعی 
مجازات و طور منفی استفاده می شد، به گونه ای که 
فرد با کنترل نکردن حرکات خود از خنده زیاد می میرد.
شــایان ذکر اســت که گیرنده های عصبی در مغز بین 
ماهیت محرک های خارجی تفاوتی قائل نمی شوند. 
گر یک قلقلک از طریق یک شخص یا یک ربات  یعنی ا

کنش یکسان است. رخ دهد، وا

دانستنیها
مواد غذایی وجود دارند، که با تاثیر بر عملکرد بدن، 
کنه و جوش های پوســتی  باعث به وجود آمــدن آ
می شوند.  کریستینا ژوراولووا، متخصص تغذیه در 
کی وجود دارد  روسیه،  اعام کرد،محصوالت خورا
که بر وضعیت سامت پوست تأثیر منفی می گذارند 
و به عقیده این متخصص شکر و غذاهای شیرین در 

راس این مواد هستند.
ژوراولووا این متخصص تغذیه گفت: شکر غیرطبیعی 
باعث افزایش سطح انسولین و قند خون می شوند و 
باعث التهاب و افزایش ترشح سبوم)ماده مترشحه 
کنه می شود. از بافت چربی(  می شوند،که منجر به آ
کتــوز قند موجود در شــیر اســت کــه در لبنیات و  ال
فرآورده های شیر ترش یافت می شود و از گروه دی 
کاریدها اســت. این قند اســت که به شیر طعم  سا
کتوز نیز باعث مشکات پوستی،  شیرین می دهد ال

کاندیدیازیس و سایر بیماری ها می شود.

کتور رشــد شــبه انســولین  او افــزود: شــیر حاوی فا
اســت و منجــر بــه افزایــش تستوســترون و افزایش 
انســولین می شــود که باعــث تولید بیشــتر میزان 
دی هیدروتستوســترون می شــود که باعث ایجاد 
مشــکاتی در پوســت و مو می شــود بنابراین افراد 
کنه درماتیت آتوپیک نمی توانند لبنیات  مبتا به آ

را مصرف کنند.

آب یکــی از مهم تریــن مواد تشــکیل دهنــده بدن 
است؛ به نحوی که بیش از دو سوم وزن بدن هر فرد 
سالمی را آب تشکیل داده است؛ کمبود آب در بدن 
اختالی است که هر فردی ممکن است با آن مواجه 

ک باشد. شود و می تواند بسیار خطرنا
مطمئــن باشــید کــه هــر روز به انــدازه کافــی آب 
می نوشید. نوشیدن ۲ تا ۳ لیتر آب برای زنان و ۳ تا 

۴ لیتر آب برای مردان ضروری است. 
     نشانه های کم آبی در بدن

این نشــانه های کم آبی در بدن را جــدی بگیرید و 
به محض مواجه شدن، نوشیدن آب را در اولویت 

قرار دهید.
     تنفس بد بو

یک علت عمده بد بو شدن تنفس، کاهش میزان 
ک کننده  بزاق و خشکی دهان است. بزاق عامل پا
کتری ها اســت و هنگامی کــه در نتیجه  دهــان از با
کتری هــای دهان  کم آبی بــدن کاهش می یابد، با

افزایش یافته و تنفس شما بدبو می شود.
     هوس های غذایی

کــم آبــی باعــث می شــود تــا اعضــای بــدن نتوانند 
گلیکوژن و ســایر اشــکال انــرژی را آزاد کننــد. چون 

برای آزاد کردن آن نیازمند آب هســتند. این باعث 
می شــود تا بدن شــما هوس خوردن مــواد غذایی 
مخصوصا مواد شیرین را داشته باشد چرا که بدن 
نمی تواند گلیکوژن را تولید کند. قبل از اینکه سراغ 
چیز های شــیرین بروید یک لیوان آب میل کنید. 

حتی می توانید میوه یا سبزی میل کنید.
     سردرد

کم آبی باعث می شــود تا بافت مغزی آب خــود را از 
دســت بدهد. این باعث می شــود تــا مغــز از طرف 
جمجمــه تحت فشــار قــرار بگیــرد و نتیجــه ای جز 
سردرد و سبکی سر نخواهد داشــت. از طرف دیگر 
جریان خون کاهش پیدا می کند، که باعث می شود 
کسیژنی که به مغز می رسد کم شده، رگ های  مقدار ا
خونی گشاد شوند و سردرد بروز کند. در هنگام بروز 
سردرد ســعی کنید به جای مصرف چای و یا سایر 

نوشیدنی ها، آب بخورید.
     ریتم غیر طبیعی قلب

از دست دادن آب بدن منجر به از دست رفتن اماح 
معدنی می شــود کــه مســئول ریتم طبیعــی قلب 
هستند. کمبود پتاسیم و منیزیم یکی از علل ریتم 

غیر طبیعی قلب است.

کی های ممنوعه برای داشتن پوستی صاف  خورا

کم آبی در بدن را جدی بگیرید نشانه های 

پوست و مو

دانستنی ها

داشــتن ریه هــای ســالم، بــرای داشــتن 
احساس رضایت بیشتر از زندگی بسیار مؤثر 

است. 
گر ریه های شما به دلیل استعمال دخانیات  ا
یا عفونت هایی مانند آلرژی یا سرماخوردگی 
یا حتــی در نتیجــه آلودگــی هــوای اطرافتان 
خســته یــا آســیب دیــده اســت، می توانیــد 
اقدامــات زیــر را بــرای بازگردانــدن تمیــزی 
ریه های خود انجام دهید که باعث افزایش 

انرژی و بهبود عملکرد مغز می شود.
     روغن ها و اسانس های طبیعی

چند قطره از این روغن ها را به دستگاه بخور 
یا خوشــبو کننده هوا که در خانه خود دارید 
اضافه کنید، استشمام این رایحه ها به ریه ها 
کمک می کند تا از شــر ســمومی که در هنگام 
بازدم ترشــح می شــوند خاص شــوید، این 
روغن هــا عبارتنــد از پونــه کوهــی، نعنــاع، 
اوکالیپتوس و درخت چای کــه روغن هایی 
هســتند کــه در عطاری هــا یافت می شــوند 
کافی است چند قطره در یک کاســه آب داغ 
بریزید و بخار آن را عمیق استنشاق کنید یا به 

دستگاه بخور خانه اضافه کنید.
ک کننده ریه بخورید      غذا های پا

غذا های زیادی وجود دارند که نقش حیاتی 
در ایمنی ریه ایفــا می کنند، غذا هــای غنی از 
کســیدان ها بسیار مهم هســتند، زیرا  آنتی ا
از ایجــاد خلــط و تجمــع ســموم جلوگیــری 
می کنند که به نوبه خود از ریه در برابر بسیاری 

از بیماری ها محافظت می کند.
     تمرین تنفس عمیق

کســیژنی را کــه بــه  شــما می توانیــد میــزان ا
ریه هایتان می رسد از طریق تمرینات تنفس 
عمیــق افزایــش دهیــد. مطالعــات نشــان 
داده انــد کــه تمرینــات تنفــس عمیــق پس 
کســیژن  از جراحی قلــب بــه افزایش میزان ا
در ریه هــا کمــک می کند که باعــث بهبودی 
بیماران می شــود. انجام طوالنی، آهسته و 
کسیژن را  عمیق نفس کشیدن نه تنها میزان ا
افزایش می دهد و ریه ها را تمیز می کند، بلکه 
کسیژن دار در بدن  به افزایش نسبت خون ا
کمک می کند. این تکنیک مزیت دیگری نیز 

در کمک به آرامش شما دارد.

محققان دریافتند دارویی که پزشکان برای 
درمــان بیمــاری ام اس اســتفاده می کننــد 
ممکن است در درمان عائم آلزایمر از جمله 

از دست دادن حافظه موثر باشد.
محققــان در مطالعــات آزمایشــگاهی خــود 
مشــاهده کردند در موش ها پــس از ۸ هفته 

درمان با این دارو، حافظه بهبود یافت.
همچنین در موش های تحت درمان با این 
ک های آمیلوئیدی مشاهده  دارو، کاهش پا

شد.
از دســت دادن حافظه یکــی از نگران کننده 
ترین عائم بیماری آلزایمر است. نتایج این 
مطالعه نشــان داده اســت دارویی که برای 
درمان ام اس استفاده می شود ممکن است 

به کاهش این عامت کمک کند.
محققان مؤسســه علوم اعصــاب دل مونته 
در دانشگاه روچستر نیویورک، این مطالعه 
را بر روی موش ها انجام دادند. دانشمندان 
داروی گاتیرامــر اســتات )GA( را بــه مــدت 
۸ هفته به موش های مبتا به آلزایمر دادند 
و ســپس مهارت های حافظه آنهــا را ارزیابی 

کردند.
دکتــر »مایــکل اوبانیــون«، سرپرســت تیــم 
تحقیق، در این باره می گوید: »سال هاست 
کــه از GA بــرای درمــان ام اس اســتفاده 
می شــود. بــه نظــر می رســد که ایــن دارو، 
پاسخ های سلول T را اصاح می کند، بنابراین 
پاسخ ایمنی کمتر تهاجمی است، اما ما واقعا 

مکانیسم آن را درک نمی کنیم.«
پس از ۸ هفته، محققان مهارت های حافظه 
را در موش ها ارزیابــی کردند. آنها همچنین 
بافــت مغــز آنهــا را بــرای یافتــن تغییــرات در 
ک های آمیلوئید و تاو بررسی  میکروگلیا، پا

کردند.
این مطالعــه تغییراتــی را در مورفولــوژی مغز 
موش ها نشان داد که ممکن است مشخص 
کند چرا حافظه پــس از درمان بــا GA بهبود 

یافته است.
اوبانیــون افــزود: »مــا همچنیــن تغییــرات 
خفیفــی در بیــان ژن پیــدا کردیم که نشــان 
می دهــد GA فعال ســازی ایمنی را تغییــر 

می دهد.«
این یافته ها در موش هایی که به طور ژنتیکی 
مبتا به آلزایمر شده بودند، می تواند گامی در 
جهــت اســتفاده از GA بــه عنــوان درمانــی 

برای این بیماری در افراد باشد.

ریه ها

پژوهش

کردن ریه ها  ۳ راه برای تمیز 

مطالعات نشان می دهد؛

داروی بیماری ام اس 
لزایمر موثر است در درمان آ

یــک متخصــص تغذیــه روس 
ویتامینی را معرفی کرده است، که 
از پیری زودرس جلوگیری می کند.  
اولگا چونتونوا، متخصص تغذیه  به این نکته اشاره 
می کند که چرا ویتامین E را "زنانه" می نامند و چگونه 

می توان کمبود آن را در بدن جبران کرد.
این متخصص تغذیه گفت:ویتامین E در واقع اغلب 
»ویتامین زنانه« نامیده می شود. این ویتامین از بدن 
در برابــر پیــری زودرس محافظــت می کنــد و به تولد 

نوزادی سالم کمک می کند. کمبود ویتامین E منجر 
به اختال در عملکرد بدن می شود.

او افزود: مشکات اصلی کمبود این ویتامین موجب 
دیستروفی عضانی و همچنین اختال در هماهنگی 
حــرکات و مهمتــر از همه، کم شــدن بینایی اســت. 
پوست خاصیت ارتجاعی خود را از دست می دهد، مو 

کدر می شود و شروع به شکستن می کند.  
کســیدانی دارد و از  ایــن ویتامیــن خاصیــت آنتی ا
بافت های بدن در مقابل اثرات مخرب رادیکال آزاد 

برخی از ترکیب های شیمیایی محافظت می کند.
غذا های حاوی ویتامین E شامل بادام، کلم بروکلی، 
ماهی قزل آال، فلفل دلمــه ای، روغــن جوانه گندم، 
آووکادو هستند. این متخصص در پایان عنوان کرد: 
به استثنای مصرف مشــترک با ویتامین D می توان 
ویتامین E را با دیگر ویتامین ها مصرف کرد، همچنین 
ویتامین های A و C برعکس با ویتامین E ســازگاری 
ع تجویز  دارنــد  ویتامیــن E بــرای افراد مبتــا به صــر

نمی شود.

راهکاری ساده برای جلوگیری از پیری زودرس 

دانستنیها

گهی انحالل   آ
کاران عدالــت شهرســتان ســمیرم شــرکت تعاونــی  کشــاورزی تخصصــی ســیب زمینــی  شــرکت 
بــه شــماره ثبــت ۶2۵ و شناســه ملــی 1۰8۶۰19۶1۰۶ بــه اســتناد نامــه شــماره 779/2۰۳ مــورخ 
1۴۰۰/2/27 اداره تعــاون روســتایی شهرســتان ســمیرم و بــه اســتناد تبصــره مــاده 12۰ قانــون 
تعــاون 1۳۵۰ شــرکت منحــل گردیــد. مهــدی پیــر مرادیــان بــا شــماره ملــی 12۰9۶۶789۴ و مســعود 
محســنی به شــماره ملی 1219۳8۶278 و روح اله شــهبازی با شــماره ملی 12۰9۴78۴81 و مظفر 
نــره ئــی بــا شــماره ملــی 229۳882۳۶۵ بــه ســمت اعضــای هیــات تصفیــه تــا تاریــخ 1۴۰۰/12/29 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و  کل ثبــت اســناد و امــا گردیدنــد. اداره  منصــوب 

موسســات غیرتجــاری ســمیرم )122۴889(

گهی تغییرات  آ
عدالــت  کاران  زمینــی  ســیب  تخصصــی  کشــاورزی  تصفیــه  درحــال  منحلــه  شــرکت 
شهرســتان ســمیرم شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ۶2۵ و شناســه ملــی 1۰8۶۰19۶1۰۶ 
بــه اســتناد صورتجلســه هیــات تصفیــه مــورخ 1۳99/۰1/19 و بــه اســتناد نامــه شــماره 
779/2۰۳ مورخ 1۴۰۰/2/27 اداره تعاون روستایی شهرستان سمیرم تصمیمات ذیل 
اتخــاذ شــد: مهــدی پیــر مرادیان با شــماره ملی 12۰9۶۶789۴ به ســمت رییس، مســعود 
محســنی بــه شــماره ملــی 1219۳8۶278 بــه ســمت نائــب رییــس و روح الــه شــهبازی بــا 
شــماره ملی 12۰9۴78۴81 به ســمت منشــی هیات تصفیه و مظفر نره ئی با شــماره ملی 
کلیــه  گردیدنــد.  229۳882۳۶۵ بــه ســمت مدیــر تصفیــه تــا تاریــخ 1۴۰۰/12/29 تعییــن 
اســناد و اوراق مالــی و تعهــدآور و قرارداد هــا بــا امضــا مظفــر نــره ئــی )مدیــر تصفیــه( و مهــدی 
پیرمرادیان )رییس هیات تصفیه( و درغیاب رییس، با امضای مســعود محســنی )نایب 
رییــس هیــات تصفیــه ( و مهــر هیــات تصفیــه معتبــر می باشــد. اوراق و نامه هــای عــادی با 
امضــای آقــای مظفــر نــره ئــی )مدیــر تصفیــه( و مهــر هیــات معتبــر اســت. محــل تصفیــه در 
دفتر کار شــرکت تعاونی کشــاورزی دامداران مهردشــت با کدپستی 8۶89111977 تعیین 
ک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات  گردید. اداره کل ثبت اســناد و اما

غیرتجــاری ســمیرم )122۴89۰( 

گهی انحالل   آ
شــرکت داده بــران امیــن ســیوک بــا مســوولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 1۰2۶۰۶9۵1۵۴ ب ــه مل ۵۰9۴۰ و شناس
ــد:  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1۴۰۰/۰7/۰۳ تصمیم ــاده م ــوق الع عمومی ف
گردید و آقای بهراد اســامی فر  شــرکت مذکــور در تاریــخ فــوق منحل اعــام 
بــه شــماره ملــی 12882۵۴۵۰۴بــه نشــانی: اســتان تهــران، شهرســتان 
کباتــان، خیابــان شــهید  تهــران، بخــش مرکــزی، شــهر تهــران، محلــه ا
ک ۰،  امیــر محقــق ســعید، خیابــان شــهدای صنایــع هواپیمایــی، پــا
کدپســتی:  ســاختمان فاز 2 بلوک 1۰، ورودی 2، طبقه ســوم، واحد 2۳8 
1۳9۶71۳۵81 بــه ســمت مدیــر تصفیــه بــه مــدت دو ســال انتخــاب شــد. 
ــرکت ها و  ــت ش ــان اداره ثب ــتان اصفه ک اس ــا ــناد و ام ــت اس کل ثب اداره 

ــان )122۴89۴( ــاری اصفه ــات غیرتج موسس
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برای ایــن  گــوگل  مســتندات  از 
شبیه ساز اینگونه پیداست که کاربر گزینه 
Pixel C را در طبقه بنــدی Tablet بــرای 
یک دستگاه تست مجازی جدید انتخاب 
می کند. همچنین توسعه دهنده می تواند 
گزینه ۷.۶ اینچی تاشــو با نمایشگر بیرونی 
)۷.۶inch Fold-in with outer display( را 
نیز در طبقه بندی گوشی انتخاب نماید.

از اندرویــد  جدیــدی  نســخه  از  گــوگل 
بــه  نگاهــی  بــا   ،1۲L نام اندرویــد  بــه 
نمایشــگرهای بــزرگ، رونمایــی کرد. این 
شــرکت از یک ســو می گوید که در اندروید 
1۲L یک قابلیت ویژه حذف شده است، 
  1۲L و از سوی دیگر گفته است که اندروید
یــک سیســتم عامــل بهینه سازی شــده 
بــرای نمایشــگرهای بــزرگ اســت. گوگل 
 L 1۲ که اندرویــد کــرد  همچنیــن اعــام 
پاالیشی در رابط کاربری سیستم اندروید 
کــه باعــث شــده  1۲ انجــام داده اســت، 
تا اندرویــد 1۲ بــرای آینــده مــوج بعــدی 
تغییرشــکل  و  بــزرگ  نمایشــگرهای 

دستگاه های صفحه بزرگ آماده باشد.  
 ایــن نســخه از ایــن جنبــه منحصر به فــرد 
اســت که گوگل در حال حاضر دستگاهی 
نــدارد کــه مجهــز بــه ســخت افزار کاملــی 
باشد که این نرم افزار بر روی آن اجرا شود. 
در حالــت نرمال، گــوگل نســخه جدیدی 
را نشــان می دهــد، ســپس  از اندرویــد 
 Developer نرم افــزار مذکــور را در یــک
Preview )پیش نمایش توســعه دهنده( 
منتشر می کند تا دســتگاههایی همچون 
گوشی Pixel بتوانند این سیستم عامل را 

برای عموم اجرا کنند.
هیــچ  حاضــر  حــال  در  کــه  آنجــا  از 
دســتگاه اندروید 1۲ صفحه بزرگــی وجــود 
ندارد که گــوگل بتوانــد برای ایــن نرم افزار 
هــدف قــرار دهد، ایــن شــرکت آن را بــرای 

توسعه دهندگان به عنوان یک شبیه ساز 
بــا Android Studio منتشــر کرده اســت. 
به ایــن ترتیــب یــک توســعه دهنده این 
سیســتم عامل را به صورت یک دســتگاه 
مجــازی بــر روی کامپیوتــر دســتکتاپش، 
با نرم افــزار Device Manager گوگل، اجرا 

کند.
عجیب آنکه از مستندات گوگل برای این 
کاربــر  کــه  شبیه ســاز اینگونه پیداســت 
 Tablet را در طبقه بنــدی Pixel C گزینــه
برای یک دســتگاه تســت مجــازی جدید 
انتخاب می کند. همچنین توسعه دهنده 
بــا  تاشــو  ۷.۶ اینچــی  گزینــه  می توانــد 
 ۷.۶inch Fold-in( نمایشــگر بیرونــی
with outer display( را نیز در طبقه بندی 
گوشی انتخاب نماید. از همین ها می توان 
بــه طــور بالقــوه حــدس زد کــه گــوگل قرار 
اســت از آن برای نخستین دســتگاه تاشو 
خــود اســتفاده کنــد ولــی گــوگل هنــوز به 
واقعیــت پیوســتن چنیــن دســتگاهی را 

تایید نکرده است.
کنــون می توانند  توســعه دهندگان از هم ا
به صفحه مستندات اندروید 1۲L مراجعه 
کننــد تــا از مزیــت دسترســی زودهنــگام 
پیــش از رونمایــی رســمی تر آن در اوایــل 
سال ۲۰۲۲ بهره مند شوند. عاقه مندان 
تجربــه  دیگــر  بــار  که ایــن  امیدوارنــد 
 Honeycomb ۳.۰ Android به هم ریخته

تکرار نشود.

باز کــردن درب ها یکی از ســخت ترین کار هایی 
اســت که ربات هــا در انجــام آن با مشــکل روبرو 
کــه  کنــون رباتــی ســاخته شــده  هســتند و ا

می تواند این کار را انجام دهد. 
»او ما« محققی که در رشته مهندسی هوافضا در 
دانشگاه سینســیناتی آمریکا تحصیل می کند، 
می گویــد: "ربات هــا می تواننــد کار هــای زیادی 
انجام دهند، اما باز کردن و عبور از یک درب برای 

آنها چالش بزرگی است."
یــک تیــم تحقیقاتــی در دپارتمــان رباتیــک 
و سیســتم های کنتــرل خودکار ایــن دانشــگاه 
توانســتند از طریق یک سیســتم شــبیه سازی 
دیجیتال ســه بعدی راه حلی برای این مشکل 
بیابند. هدف این سیســتم توســعه، یک ربات 
خودکار اســت کــه می توانــد در ب ها را بــاز کند و 
همچنین منبــع الکتریکــی پیــدا کند تــا بدون 

دخالت انسان، خودش را شارژ کند.

و  مــورد مشــکل  در  یوفنــگ ســان  محقــق 
چالش های ایجاد توانایی باز کــردن درب ها در 
ربات ها توضیح می دهد و می گویــد که درب ها 
در رنگ هــا و شــکل های مختلــف هســتند و 
دسته های آنها می توانند در ارتفاع های مختلف 
باشند، از طرفی باید به ربات ها اندازه نیروی مورد 

نیاز برای باز کردن درب آموزش داده شود.
از  سینســیناتی  دانشــگاه  در  مطالعــه  تیــم 
تکنیک های هوش مصنوعی استفاده می کند که 
ربات را قادر می سازد که خودش بیاموزد چگونه 
درب ها را باز کند و این توانایی معموال از طریق 
آزمون و خطا به دســت می آید و ربــات می تواند 
اشــتباهات خــود را در حیــن تکــرار کار تصحیح 
کند. شبیه ســازی های دیجیتالی این ربات در 
حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد نسبت به دنیای واقعی 
موفقیت آمیز بوده اند و انتظار می رود با گذشت 
یکســال سیســتم این ربات بهبود چشمگیری 

پیدا کند.
سان در بیانیه ای که توسط وب سایت فناوری 
منتشرشــده اســت، می گوید:"ربات هــا بــرای 
آمــوزش خــود بــه داده هــا یــا تخصــص کافــی 
نیاز دارنــد و ایــن یــک چالش بــزرگ برای ســایر 
برنامه های رباتیکی است که برای انجام وظایف 
خاصــی روی زمین بــه هوش مصنوعــی متکی 

هستند."

گوگل در عرصه تبلت ها اندروید ۱۲L، تازه ترین تالش 

که توانایی بازکردن درب را دارد  ساخت ربات خودکاری 

فناوری نکاتی درباره عکس نمایه واتساپ 
و شناسایی بازدیدکنندگان آن 

پیام رســان واتســاپ امروزه یکی 
پلتفرم هــای  محبوب تریــن  از 
پیــام رســان در دنیــا اســت. در 
طول شــیوع کرونا نیز بر این محبوبیت افزوده شــد. 
پــس از اینکــه فیس بــوک در ســال ۲۰1۴ واتســاپ را 
خریــد، شــاهد بروزرســانی ها و تغییــرات زیــادی در 
ویژگی های این پلتفــرم بوده ایم که هنوز هــم ادامه 
دارد. یکی از مواردی که اخیرا بســیاری از مردم به آن 
توجه می کنند یافتن افرادی است که نمایه های آن ها 
کثر شبکه های  را مشاهده کرده اند. در حال حاضر ا
اجتماعــی هیــچ راه مســتقیمی برای دیدن ایــن 
اطاعات را ندارنــد. به طور مثال زیرمجموعه فیس 
بوک، واتساپ نیز از همین سیاست پیروی می کند و 
هیچ راه مستقیمی برای دانستن اینکه چه کسی از 

نمایه شما بازدید کرده است، وجود ندارد.
     چگونه ببینیم چه کسی نمایه واتساپ ما را 

مشاهده کرده است؟
متأسفانه واتساپ این قابلیت را ندارد که به شما این 
امــکان را بدهد که ببینید، چه کســی نمایه شــما را 
مشاهده کرده است. با این حال، می توانید تنظیم 
گرچه  کنید که چه کسی عکس نمایه شما را ببیند.ا
واتســاپ هیچ راهی برای مشــاهده بازدیدکنندگان 
نمایه ارائه نمی دهد، اما این امکان را خواهد داد که 
اطاعات مربوط به افرادی را که وضعیت واتساپ را 

مشاهده کرده اند، ببینید.
ویژگی Status به شما امکان می دهد که پست های 
موقت را در قالب تصویر، فیلم، متــن، لینک، فایل 
ک بگذارید. این به روز رسانی ها تا  GIF و... به اشترا
۲۴ ساعت از زمان انتشار فعال هستند و سپس ناپدید 
می شوند. وضعیت Whatsapp بهترین راه برای این 
است که افراد در فهرست مخاطبین شما از حال شما 
گاه شوند. این ویژگی به شما می گوید که چه کسی  آ

وضعیت نمایه واتساپ را مشاهده کرده است.
     آیا برنامه های مشاهده نمایه واتساپ کار 

می کنند؟
گر در Play Store یا App Store جستجو کنید، بسیاری  ا
از برنامه های ردیابی بینندگان نمایه واتساپ را خواهید 
دید که ادعا می کنند اطاعات بازدیدکنندگان نمایه را 
به شما نشان می دهند. با این حال، هیچ یک از این 
ادعا ها درست نیســت، زیرا واتســاپ هیچ API برای 

ردیابی اطاعات بازدیدکنندگان نمایه ارائه نمی دهد. 
این برنامه ها مخاطبین تصادفی را از دفترچه تلفن 
شما می گیرند و آن ها را به عنوان بازدیدکنندگان نمایه 
نمایش می دهند. این برنامه ها قابل اعتماد نیستند 
و می تواننــد اطاعــات گمــراه کننــده ای را در اختیار 
بگذارند. توصیه می کنیم از این نــوع برنامه ها دوری 
کنید. نکته قابل توجه این است که به طور کلی، شما 
باید در اســتفاده از چنین برنامه هایی بسیار مراقب 
باشــید، زیرا آن هــا اطاعات شــخصی شــما را جمع 

آوری می کنند.
WhatsApp Business امکانات     

گرام هستید، ممکن است بدانید که  گر کاربر اینستا ا
گرام می توانند اطاعات  حساب های تجاری اینستا
بیشــتری را در مــورد بازدیدکننــدگان پروفایــل خود 
ردیابی کنند. در واتساپ بیزینس یک ویژگی وجود 
دارد کــه آمار هایــی در مــورد تعامل و تجربــه کاربری 
مشتری ارائه می دهد. اما این آمار ها مربوط به گپ ها 
است. با این آمار می توانید پیام های ارسالی، دریافتی 

و خوانده شده را پیگیری کنید.
امــا درکل یــک حســاب تجــاری واتســاپ نیــز هیــچ 
اطاعــات اضافــی در مــورد بازدید هــای نمایــه ارائه 
کنون هیچ راه  نمی دهد. در نهایت نیز باید بدانید تا
قطعی برای یافتن اینکه چه کسی عکس نمایه ما را در 

واتساپ دیده است وجود ندارد.

اپلیکیشن

حکایت

کوکی ها جزء شیرینی های محبوبی می باشند 
کــه امــروزه پــای ثابــت بســیاری از مهمانی هــا 
و دورهمی هــا و جشــن تولدهــا هســتند. این 
شیرینی های کوچک و خوشــمزه با مواد اولیه 
غ و کره یا روغن و...  ساده ای مانند آرد، تخم مر

تهیه می شوند.
     چرا شیرینی های کوکی خشک می شوند؟

علت خشک شــدن شــیرینی افزودن مایعات 
زیاد، مصــرف کم روغــن و هم زدن بیــش از حد 
مایه شیرینی است، برای رفع این مشکل مواد را 
به اندازه اضافه کنید و آن را به اندازه ای هم بزنید 

که مواد با یکدیگر مخلوط شود.
     چرا شیرینی های کوکی سفت می شوند؟

علت سفت شدن شیرینی های کوکی، استفاده 
زیــاد از آرد و بیــش از حــد هم زدن خمیر اســت. 
برای اینکه شیرینی هایتان نرم و خوشمزه شود 
تا زمانی خمیر کوکی را به هم بزنید که تمام مواد 

با هم مخلوط شوند.
     چرا شیرینی های کوکی بیش از حد پهن 

می شوند؟
گر شــیرینی های کوکی شــما بیش از حد پهن  ا
می شوند، علت آن می تواند بیش از حد هم زدن 
کره و شکر، سرد بودن فر و یا استفاده بیش از حد 
از اسپری روغن آشپزی باشد. از کاغذ روغنی به 

جای اسپری روغن استفاده کنید.
     چرا شیرینی های کوکی کوچک می شوند؟

کافــی  گســترش  عــدم  علت هــای  از  یکــی 
شیرینی های کوکی داغی بیش از حد فر و چرب 

نکردن کافی ظرف است.
     چرا شیرینی های کوکی رنگ یکنواخت 

ندارند؟
گر شــیرینی های کوکی شــما رنگ یکنواختی  ا
ندارند، علت آن این اســت که حرارت فر به طور 
یکنواخت منتشر نمی شود. برای رفع این مشکل 

باید ظرف را حین پخت جابجا کنید.

وقتی کارگزاران انوشــیروان ساسانی در حال بنا 
کردن کاخ کسرا بودند به او اطاع دادند که برای 
پیشــبرد کار ناچارند برخی از خانه هایــی که در 
نقشه بارگاه ساسانی قرار گرفته اند را نیز به قیمتی 
مناسب خریداری و سپس ویران کنند تا دیوار 
کاخ از آنجا بگذرد.  اما در این میان پیرزنی هست 
که در خانه ای گلی و محقر زندگی می کند و علیرغم 
آنکه حاضر شده ایم منزلش را به صد برابر قیمت 
واقعی اش از او خریداری کنیم باز راضی نمی شود. 
چه باید کرد؟  انوشیروان گفت: از من نپرسیدکه 
چه باید کرد. خودتان بروید و بنا به رسم عدالت و 
روح جوانمردی که همه ما ایرانیان داریم با او رفتار 
کنید. کسانی که از ویرانه های کاخ کسرا )ایوان 
مدائن( بر لب دجله عراق دیدن کرده اند، حتما 
دیوار اصلــی کاخ را هم دیده انــد که در نقطه ای 
خاص به شــکل عجیبی کج شــده و پس از طی 
کردن مســیری اندک باز در خطی راست به جلو 
رفته است. این نقطه از دیوار همان جاییست 
که خانه پیرزن تنها بود و بنــای کاخ را به احترام 
حقی که داشت کج ساختند تا خانه اش ویران 
نشود و تا روزی هم که زنده بود همسایه دیوار به 
دیوار پادشاه ماند. از آن زمان هزاران سال گذشته 
است اما دیوار کج کاخ کسرا باقی مانده تا یادآور آن 
پیرزن تنها و نماد روح جوانمردی مردم ساسانی و 

نشانه عدل و عدالت انوشیروان باشد.

علت انواع مشکالت 
در پخت شیرینی کوکی

انوشیروان دادگر و پیرزن

تولید یک خــودروی مــدل جدید 
توسط شرکت هوندا در دست انجام 
است که باید دید چه نتیجه  ای را در 
پی خواهد داشــت.  شــرکت هوندا کمبودی در حوزه 
تنوع کراس اوور هــا نــدارد. از HR-V گرفته تا پایلوت، 
انتخاب های جالبی را در دسترس مشتریان قرار داده 
گر به خط تولید کراس اوور های هوندا در  است. در واقع ا
سرتاسر جهان نگاه کنید، تنوع بیشتری را نیز می بینید. 
 WR-V به عنوان مثال، این شرکت مدل هایی مانند
را برای آمریکای جنوبی و BR-V را برای جنوب شرقی 

آسیا و بخش هایی از آمریکای التین طراحی و تولید کرده 
است. با توجه به تقاضای خودرو های کراس اوور ارزان 
قیمت در آن مناطق، جای تعجب نیست که هوندا این 

مدل های منطقه ای را ساخته است. 
جدیدترین مدل در دست تولید این شرکت خودروی 
SUV RS است که ممکن است پس از رسیدن به تولید 
انبوه، از برچسب ZR-V استفاده کند. در آوریل ۲۰۲۰، 
هوندا نام تجاری ZR-V را به ثبت رساند و این امکان 
را به دســت آورد که از این نام اســتفاده کند. از آنجایی 
که این خودرو هــم که در اندونزی عرضه خواهد شــد، 

می توان انتظار داشــت که این مدل در سراسر جنوب 
شرقی آسیا عرضه شود.

همچنین می توان انتظار داشت که این خودرو در هند 
نیز عرضه شــود، جایــی که این مدل خودرو ها بســیار 
پرطرفدار هستند. حتی ممکن است جایگزین مدل 
WR-V شــود کــه در بخش هایــی از آمریــکای التیــن 
 HR-V فروخته می شود. در هر صورت، قطعا کوچکتر از
خواهد بود. از آنجایی که این یک کانسپت است، هنوز 
مشخصات دقیقی از آن وجود ندارد، اما این یک مدل 

مهم و خاص برای هوندا است.

اضافه شدن یک خودروی جدید به ناوگان شرکت هوندا 

فناوری

خانه داری

نادر بدریان دهاقانی - شهردار دهاقان

باعنایــت بــه مجــوز شــماره 1۳ مــورخ 1۴۰۰/8/1 شــورای محترم اسامی شــهر، شــهرداری 
دهاقــان درنظــردارد تعــداد 2 واحــد منــزل مســکونی نوســاز واقــع در مجتمــع مســکونی 
گهــی مزایــده بــه فــروش برســاند. لــذا متقاضیــان می تواننــد  شــهید چمــران را ازطریــق آ
گهی مذکور و کســب اطاعات بیشــتر و دریافت برگ شــرکت در مزایده  جهت شــرکت در آ
بــه واحــد امــور مالــی شــهرداری مراجعــه و یــا ازطریــق ســایت شــهرداری اقــدام و پیشــنهاد 
خــود را تــا روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰9/1۰ بــه دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری تحویــل 
کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت. ضمنــا هزینــه  نماینــد. شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا 

گهــی برعهــده برنــده مزایــده می باشــد. چــاپ آ
122۵۵1۳ / م الفشماره تلفن های تماس: ۴، ۵۳۳۳82۰1، ۰۳1

نوبت چاپ اول
گهی مزایده )مرحله اول نوبت اول( آ

احسان کوزه گر آرانی - شهردار نیاسر

شــهرداری نیاســر درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه صورتجلســه شــماره 11 تاریــخ 1۴۰۰/۶/29 شــورای اسامی شــهر نســبت بــه فــروش 2 
کهای ۳81۳ و ۳929 فرعی از ۳۵ اصلی به ترتیب به متراژ ۵8۰/2۵  ک خود واقع در شــهرک باغشــهر نیاســر به شــماره پا قطعه از اما
ک ۳99۴ فرعی از ۳۵ اصلی به مســاحت ۳1۵ مترمربع واقع در خیابان  و ۳۴۶/۶9 مترمربع  و همچنین قطعه زمینی به شــماره پا

گــذار نماید:  شــهید مفتــح کوچــه 8 متــری بــا کاربــری بــاغ مســکونی ازطریق مزایــده کتبی به متقاضیان بر اســاس شــرایط ذیل وا
گهی مهلت دریافت اسناد و مدارک: 1۰ روز پس از درج نوبت اول آ

گهی مهلت تحویل اسناد: 1۰ روز پس از چاپ نوبت دوم آ
شرایط مزایده 

ک می باشــد که به صــورت ضمانتنامه بانکی و یــا وجه نقد واریزی به حســاب  ســپرده شــرکت در مزایــده ۵% مبلــغ قیمــت پایــه هــر پــا
ســپرده ۰1۰28۴792۴۰۰۳ نزد بانک صادرات بنام شــهرداری نیاســر

درصورتیکــه برنــده مزایــده اول، دوم و ســوم بــه ترتیــب هــر یــک ظــرف مــدت یــک هفتــه از ابــاغ، حاضــر بــه واریــز وجــه و ســیر مراحــل 
گردیــد. قانونــی خریــد زمیــن نشــوند ســپرده آنهــا بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد 

شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.

122۵۵2۰ / م الفسایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج گردیده است.

تاریخ: 1۴۰۰/8/2۶
شماره: 1۴۰۰/۴۰87 گهی مزایده عمومی آ

مرحله دوم - نوبت دوم

احسان کوزه گر آرانی - شهردار نیاسر

شــهرداری نیاســر درنظردارد به اســتناد مصوبه شــماره ۶/19۶ تاریخ 1۴۰۰/7/22 شــورای اسامی شــهر نســبت به فروش یک دســتگاه خودرو ســواری دنا تیپEF7  مدل 1۳9۵ به 
کارشناســی شــده ازطریق مزایده عمومی براســاس شــرایط ذیل اقدام نمایند: کتبی برمبنای قیمت پایه  رنگ ســفید روغنی ازطریق مزایده 

گهی مهلت دریافت اسناد و مدارک: 1۰ روز پس از درج نوبت اول آ
گهی مهلت تحویل اسناد: 1۰ روز پس از چاپ نوبت دوم آ

شرایط مزایده 
ک می باشــد کــه بــه صورت ضمانتنامه بانکــی و یا وجه نقــد واریــزی بــه حســاب ســپرده ۰1۰28۴792۴۰۰۳ نزد بانک صــادرات  ســپرده شــرکت در مزایــده ۵% مبلــغ قیمــت پایــه هــر پــا

بنام شــهرداری نیاسر
درصورتیکــه برنــده مزایــده اول، دوم و ســوم بــه ترتیــب هریــک ظــرف مــدت یــک هفتــه از ابــاغ، حاضــر بــه واریــز وجــه و ســیر مراحــل قانونــی خریــد خــودرو نشــوند ســپرده آنهــا بــه نفــع 

گردید. شــهرداری ضبــط خواهــد 
شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.
122۵۵21 / م الفسایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج گردیده است.

تاریخ: 1۴۰۰/8/2۶
شماره: 1۴۰۰/۴۰88 گهی مزایده عمومی آ

مرحله اول - نوبت دوم


