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در شرایطی که برخی تالش می کنند اعتراضات اصفهان را به کشاورزان مرتبط کنند،  به گفته کشاورزان، آنها 
هیچ نقشی در فعالیت های حاشیه ای ندارند. به گزارش تسنیم،  هرچند چهارشنبه صبح صنف کشاورزان در 
بیانیه ای به تجمع 1۵روزه خود در بستر زاینده رود پایان دادند اما برخی با نادیده گرفتن توافق صورت گرفته و انتشار 
فراخوان های غیرقانونی مردم را دعوت به تجمع اعتراضی کردند. این موضوع زمینه آن شد که برخی در شبکه های 
اجتماعی اعالم کنند که تجمع صورت گرفته از سوی کشاورزان اصفهانی و در اعتراض به جریان زاینده رود بود، این 
در حالی است که پس از پایان یافتن تجمع کشاورزان و مردم اصفهان از بستر رودخانه زاینده رود و صدور بیانیه ای که 
حاصل یک توافق نامه بین کشاورزان و مسئوالن استانداری بود، اعالم کردند که چادرهای خود را از بستر رودخانه 
جمع می کنند و منتظر عمل مسئوالن به تعهدات خود باقی می مانند. کشاورزان و مردم اصفهان که هفته های 
گذشته با تجمع در بستر رودخانه زاینده رود خواستار پیگیری مطالبات خودشان و جاری شدن آب در رودخانه 
زاینده رود بودند می گویند “با این شیوه از اعتراض مخالفیم”. اکنون آنچه مهم به نظر می رسد این است که مطالبات 

مردم باید از مسیر قانونی به دور از حاشیه صورت بگیرد تا بهترین نتیجه را در بر داشته باشد.

کشاورزانی که به توافقنامه پایبند ماندند:

رفع مشکل آب با نگاه ملی

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان:

ساعات کار صنایع آالینده 
در اصفهان کمتر شد

مسکن در نیمه دوم ۱۴۰۰ 
ارزان می شود؟

بومی سازی مته های 
سوراخکاری ریل ذوب آهن

برداشت زعفران 
از ۴۰ هکتار 

ع  شهرستان برخوار از مزار

ساماندهی کارتن خواب ها 
در اصفهان در گرو همکاری

 ۱۳ ارگان مرتبط است

2

2

۳

۴
کرد؛  کلین شیت  عابدزاده 

اصفهان پیشرو در بازیافت پسماندهای پونفرادینا پیروز شد
ک خانگی  خطرنا
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# اصفهان  تنها  نیست

در بازدید جمعی از کارکنان فوالد مبارکه از آسایشگاه 
شهید مطهری عنوان شد: 

صبر همراه با صالبت جانبازان؛ 
نشانۀ قدرت معنوی و باور 

عمیق ایشان به انقالب اسالمی
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کیانوش کیانی - سرپرست شهرداری شاهین شهر

شــهرداری شــاهین شــهر به اســتناد مجوز شــماره 2۵۳2/ش مورخ 1۳98/1۰/22 شــورای 
ــه  ــروژه متــرو شــاهین شــهر ب ــی پ ــع مال ــرای تامیــن مناب محتــرم اسالمی شــهر درنظــردارد ب
اصفهــان، تعــداد 1۰ قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در بلــوار طالقانــی ورودی شــهرک پردیــس 
گهــی مزایــده بــه صــورت نقــد بــه  کارشناســی و ازطریــق آ طــرح تفکیکــی نیایــش را بــا قیمــت 

فــروش برســاند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری 
کثــر تــا پایــان وقــت  بــه واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
اداری روز دوشــنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/22 به دبیرخانه حراســت تحویل نمایند. شــهرداری در 

1228۶81 / م الفرد یــا قبــول یــک یــا کلیه پیشــنهادها مختار اســت.

نوبت چاپ دوم
گهی مزایده عمومی )نوبت اول( آ

محمدحسین فائض پور - سرپرست شهرداری آران و بیدگل

شــهرداری آران و بیــدگل درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــورای اسالمی شــهر بــه شــماره 1۴1۳ مــورخ 1۴۰۰/8/2۰ نســبت بــه 
انتخــاب پیمانــکار جهــت خریــد و اجــرای بلوک فرش خیابان مفتح بــه مبلــغ 12/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ازطریق مناقصه به بخش 

خصوصــی طبــق آییــن نامــه مالــی شــهرداریها بــه شــرح ذیــل اقــدام نماید:
1(  دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی
2( برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۳( شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
۴( سایر اطالعات و جزییات مربوط به موضوع پروژه در اسناد مناقصه است.

۵( مدت زمان اجرای پروژه ۶ ماه می باشد.
گهــی نســبت بــه  کننــدگان می تواننــد از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ایــن آ مهلــت و نحــوه و محــل دریافــت و قبــول اســناد: شــرکت 
دریافــت اســناد از واحــد امــور پیمــان و قراردادهــا اقــدام و تــا پایــان وقــت اداری روز دوازدهــم پــس از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ایــن 

کــت پیشــنهادی خــود بــه دفتــر حراســت شــهرداری اقــدام نمایید. گهــی نســبت بــه تحویــل پا 12289۰1 / م الفآ

نوبت چاپ دوم
گهی مناقصه )مرحله اول( آ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : 
تا ساعت : 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰9/27

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰9/28

دريافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  ۳۶۶8۰۰۳۰-8- ۰۳1

)داخلی ۳۳۴(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاريخ انتشار: 1۴۰۰/۰9/۰9

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح 
گــذار نمایــد. زیــر را ازطریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

نوبت اول
گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

شماره 
محل تامين موضوع مناقصهمناقصه

اعتبار
مبلغ برآورد 

)ريال(
مبلغ تضمين 

)ريال(

۴۰۰-۳-17۰/۳
مديريت بهره برداری آب و 

فاضالب و خدمات مشترکین 
منطقه فريدونشهر

17.2۰2.71۳.۳72۶۴۶.۰81.۰۰۰جاری
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مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت: 
از میــان متقاضیانی که برای طرح مســکن ملی 
اســتان اصفهان ثبت نــام کردند ۱۵ درصــد آنان 

واجد شرایط هستند.
علیرضا قاری قرآن بــا اعالم این خبر، اظهــار کرد: 
بیش از ۱۵۰ هزار نفر در این اســتان بــرای دریافت 
مسکن ملی ثبت نام کرده اند که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد 

آنان واجد شرایط دریافت مسکن هستند.
وی با بیان اینکه نیمی از فرآیند اداری تخصیص 
پروژه های طرح اقدام ملی مســکن انجام شــده 
اســت، گفــت: در صــورت تأمیــن منابــع مالــی و 
تخصیص زمین، تسهیالت بانکی برای احداث 

مسکن به متقاضیان اختصاص می یابد.
به گزارش ایسنا، مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: متقاضیان و ساکنان شهر اصفهان 
برای ثبــت نــام در طرح مســکن ملــی می توانند 
از واحدهــای پیــش بینــی شــده در شــهرهای 

بهارستان و شاهین شهر انتخاب کنند.
وی چالــش اصلــی پیــش روی مســکن ملــی را 
گــذر از مراحــل اداری دانســت و افــزود: خواهــان 
گــذاری زمیــن بــرای  هماهنگــی بیشــتر بــرای وا
ساخت مسکن ملی هستیم که البته هر سازمان 
مطابق بــا دســتورالعمل های ابالغــی و مختص 
خود عمل می کند که الزمه آن عمل بر اساس یک 

دستورالعمل واحد است.  
قاری قرآن گفت: درصورتی که تسهیالت موردنظر 
و فرآینــد اداری ســریع تر صورت بگیرد، ســاخت 

مسکن ملی با سرعت باالتری انجام می شود.
وی اضافه کــرد: طرح بزرگ و ملی تولید مســکن 
باهدف ســاخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کل 
کشور در دست اجراست که سهم استان اصفهان 

۷۰ هزار و ۷۸۰ واحد است.

ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای 
گفــت: بــا حــل شــدن اختــالل ســامانه  نفتــی 
هوشمندسوخت، سامانه ثبت نام کارت سوخت 
المثنی پس از بازطراحی،  از دیروز)دوشــنبه(آماده 

فعالیت خواهد شد.
فاطمه کاهی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه پس 
از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در روز 
چهارم آبان ماه سال جاری و اختالالت ایجادشده 
در ایــن ســامانه، امــکان ثبــت درخواســت کارت 
ســوخت المثنی نیز با اختالل مواجه شــد، گفت: 
بــا اقداماتــی کــه صــورت گرفتــه، امــکان ثبت نــام 

متقاضیــان صــدور کارت ســوخت المثنــی برقــرار 
می شود و دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه متقاضیان صدور کارت سوخت 
المثنــی می توانند بــا مراجعه بــه دفاتر پلیــس ۱۰+ 
در سراسر کشــور، نســبت به ثبت درخواست خود 
اقدام کنند، اظهار کرد: اولویت صدور کارت سوخت 
المثنی برای خودروهای نفت گازسوز و خودروهای 
عمومی بنزین سوز اســت ولی مالکان خودروهای 
شخصی بنزین سوز نیز می توانند درخواست خود را 

برای صدور کارت سوخت المثنی ثبت کنند.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با بیان اینکه متوســط زمــان انتظــار بــرای صدور 
کارت ســوخت المثنــی خودروهــای شــخصی به 
یک ماه هم رســیده بود، گفت: در زمــان حاضر با 
توجه به اولویت صدور کارت سوخت خودروهای 
نفت گازســوز و خودروهــای عمومی بنزین ســوز، 
متوسط زمان انتظار مالکان خودروهای شخصی 
بنزین ســوز بــرای صــدور کارت ســوخت المثنی، 

کثر ۴۵ روز است. حدا

تنها کاالهایی که قبل از ابالغ ممنوعیت، سفارش 
گــذاری شــده اند جهــت جلوگیــری از زیــان تجــار و 

بازارگانان قابلیت ورود به کشور را دارند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه 
شــورایعالی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی، پــس از 
دســتور رهبــر معظــم انقــالب اســالمی مبنی بــر 
ممنوعیت واردات لــوازم خانگی کره ای به کشــور، 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و 
ویژه اقتصادی طی ابالغیه ای مناطق آزاد کشور را 

مشمول اجرای دستور رهبری نموده است.
از طرفی برخی از ثبت سفارش ها، خرید اقالم و لوازم 
خانگی و ورود این کاالها به انبار گمرک مناطق آزاد 
کشــور قبل از مصوبه و ابالغیه مقام معظم رهبری 
)مدظله( بوده اســت و زمان ثبت بارنامه در کشــور 
مبدا برای برخی تجار مربوط به قبل از ابالغیه رهبری 
است که این موضوع براساس دستور محمد عباسی 
دادستان عمومی و انقالب کیش نیز مورد تائید قرار 

گرفته است.

طبق اعالم مسئوالن منطقه آزاد کیش، محموله 
لوازم خانگــی کره ای کــه اخیــرا وارد ایــن جزیره 
شده هنوز ترخیص نشده است و در صورتی که 
مســتندات تائید کند ثبت ســفارش و خرید آن 
قبل از ممنوعیت صورت گرفته امکان ترخیص 
گر بعد از ممنوعیت باشد از ترخیص آن  دارد ولی ا

جلوگیری خواهد شد.
به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر محموله ای 
از لــوازم خانگــی ســاخت  کــره وارد منطقــه آزاد 
کیش شــد که مورد تاییــد گمرک ایــران نیــز قرار 
گرفت اما این موضوع مطرح بــود که با توجه به 
ممنوعیــت واردات لــوازم  خانگــی کــره ای که از 
کید قــرار گرفتــه تکلیف این  ســوی رهبر مورد تا
محموله چیســت، در عین حال کــه در 2۴ مهر 
شــورای عالــی مناطــق آزاد طــی ابالغیــه ای بــه 
مناطق ثبــت آمــاری و ورود کاالی لوازم خانگی 
با نشان تجاری و ساخت کره جنوبی به مناطق 
کید داشــت آن  را ممنــوع اعالم کرده بــود ولی تا
دسته از این کاال که دارای قبض انبار قبل از 2۴ 

مهر باشد مشمول ممنوعیت نیستند.
در همیــن رابطــه توضیــح معــاون اقتصــادی 
منطقه آزاد کیش، از این حکایت دارد که  با اعالم 
ممنوعیت هیچ گونه ثبت و  خرید بعد از آن قابل 
گر وارداتی صورت بگیرد ترخیص  قبول نیست و ا
نخواهد شــد، اما به هر حــال قوانیــن و مقررات 
عطف به ماسبق نمی شود و ما باید این موضوع را 
گر تاجر و وارد کننده  مورد توجه داشته باشیم که ا
کاال را قبل ممنوعیت ثبت و خریــداری کرده آن 
گاه از نظر شرعی و قانونی موظف به تعیین تکلیف 
کاالی خریداری شده هستیم چرا که این خرید 
زمانی صورت گرفته کــه حتی ممنوعیتی اعالم 

کم، بوده است. نشده و طبق ضوابط حا

همتی ادامه داد: در این راستا تمامی وارداتی که 
در زمان اعالم ممنوعیت صــورت می گیرد مورد 
گر اسناد و مدارک تائید کند  بررسی قرار گرفته و ا
که ثبت سفارش و خرید قبل از تاریخ ممنوعیت 
بوده است نسبت به ترخیص اقدام خواهد شد 
چرا که در غیر این صورت امنیت سرمایه گذاری، 

تجارت و حقوق قانونی افراد به خطر می افتد.
وی با بیان اینکه محموله اخیر لــوازم کره ای که 
به منطقه آزاد وارد شده نیز بر همین اساس هنوز 
ترخیص نشــده اســت گفت: این محموله فعال 
تا زمان تعیین تکلیف در انبار نگهداری خواهد 
شــد و در صورت تایید مــدارک و مســتندات در 
رابطه با خرید قبل از ممنوعیت واردات ترخیص 
گر بعد  و بــه صاحــب کاال تحویل می شــود امــا ا
از ممنوعیــت باشــد ترخیصی صــورت نخواهد 

گرفت.
این مقام مسول در منطقه کیش درباره اینکه آیا 
تمامی محموله های وارداتی لوازم خانگی صرفا 
در خود منطقه استفاده می شود گفت: به طور 
حتم همین طور اســت و هیچ گونه خروج لوازم 
خانگی با توجه به ممنوعیت واردات از کیش به 
سرز مین اصلی صورت نمی گیرد، در عین حال در 
منطقه کیش دو گمرک مستقر است و تمام ورود 

و  خروج ها ثبت و تحت نظارت قرار دارد.

واجد شرایط بودن ۱۵ درصد ثبت نام شدگان 
طرح مسکن ملی اصفهان

خبر

رئیــس اتحادیــه بارفروشــان گفــت: اجــازه 
نخواهیــم داد قیمت میــوه برای شــب یلدا 

باال رود.
مصطفی دارایی نژاد با بیان اینکه برای تامین 
میوه شــب یلدا برنامه ریزی های الزم انجام 
شده اســت، گفت:عالوه بر پرتقال و سیب و 
کیوی، انار و هندوانه برای شب یلدا تقاضای 

بسیاری دارد.
وی ادامه داد:  بــه دلیل همین تقاضای باال 
قرار اســت بار هندوانه زیادی از مینــاب و بار 
انــار نیــز از ســاوه و شــیراز، دماوند بــه میدان 
مرکزی میــوه وتــره بار برســد. البتــه مقداری 
هم از ایــن اقــالم دپــو کرده ایم کــه قیمت ها 

باال نرود.
رئیس اتحادیه بارفروشــان اضافه کرد:سایر 
میوه جات یعنی پرتقال، نارنگی و کیوی هم 

به صورت فراوان در بازار  وجود دارد.
وی در پایان گفت: با هماهنگی های صورت 
گرفته عرضه این اقالم را بیشتر خواهیم کرد و 

اجازه نمی دهیم که قیمت ها باال رود.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران گفت: با 
پیگیری های انجام شده توسط این انجمن 
و دســتور معاون اول رئیس جمهور مشــکل 
عرضه محصــوالت لبنی با عرضه مســتقیم 
در میادین میوه و تره بار سراسر کشور و یا قرار 
دادن این کاالها در بن الکترونیکی کاالهای 
اساسی خانوارهای محورم حل خواهد شد.
ســید محمدرضا بنی طبــا  اظهار کــرد: پیرو 
خ ۱۸ آبــان مــاه گذشــته انجمــن  نامــه مــور
صنایــع فرآورده هــای لبنی ایران بــه معاون 
اول رئیس جمهور در خصوص تداوم مشکل 
عرضــه محصــوالت لبنی مشــمول تخفیف 
۱۰ درصدی، محمد مخبر معاون اول رئیس 
جمهور از ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی 
خواســت مشــکل عرضه محصوالت لبنی را 
با قــرار دادن این محصوالت در ســبد کاالی 

دهک های محروم حل کند.
وی افزود: در همان ابتدای آغاز به کار دولت 
بود که وزیر جهــاد، از توافق بــا کارخانه های 
لبنی بــرای کاهــش غیــر دســتوری ۱۰ درصد 
ســه قلــم کاالی لبنــی خبــر داد. خبــری که 
فرآورده هــای  انجمــن صنایــع  از ســوی 
لبنــی تأیید و عنــوان شــد که ایــن کاهش ۱۰ 
درصــدی تصمیمی موقتی با هــدف کمک 
به دهک هــای محروم اســت که نــه از محل 
کاهــش هزینه هــای تولیــد بلکــه بــه نشــانه 
همراهــی صنایع لبنــی با دولــت و اعمــال ۱۰ 
درصــد تخفیف بــه مصــرف کننــدگان )پنج 
درصد از پخش و پنج درصد از خرده فروشی( 

ارائه شده است.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران گفت: 
با این حــال آنچــه در ادامــه اتفــاق افتاد این 
بود که مشــاهدات بــازار نشــان می داد، این 
کاالها آنچنان که انتظار می رفت در دسترس 
مصرف کنندگان قرار نگرفته و دلیل آن عدم 
انگیزه خرده فروشی ها به دریافت و عرضه این 
سه قلم کاال به دلیل کاهش سود این اقالم 

بود.
بنی طبا اضافه کرد: پس از این اتفاق، رئیس 
اتاق اصناف ایران در نامــه ای به معاون اول 
رئیس جمهور از گالیه اصناف به دلیل کاهش 
سودشــان در فروش ایــن اقــالم اشــاره کــرد، 
بنابراین انجمن صنایــع فرآورده های لبنی 
در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، وزیر 
جهــاد و وزیــر صمت، ضمــن تشــریح وجود 
مشکل عرضه محصوالت مشمول تخفیف 
با وجود تولید قابل توجه این اقالم، پیشنهاد 
داد کــه تولیدکننــدگان صنایــع لبنــی آماده 
هســتند اقالم مورد نیاز دهک هــای محروم 
را بــه هــر میزان کــه دولت مشــخص کنــد در 
میادین میوه و تره بار و یا با قرار دادن در سبد 
و بن الکترونیکــی کاالی خانوارهای محروم 

تأمین کند.
وی ادامه داد: این درخواســت منجر شد که 
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور که 
ریاست ستاد تنظیم بازار را نیز بر عهده دارد، 
با پیشنهاد انجمن صنایع فرآورده های لبنی 
موافقــت کــرده و از وزارت جهــاد کــه حــاال با 
احیای قانون تمرکز اختیارات این وزارتخانه، 
مســئولیت تأمیــن کاالهــای اساســی حوزه 
کشــاورزی را حتی تا ســطح خرده فروشی ها 
بــر عهــده دارد، خواســت مشــکل عرضــه 
محصــوالت لبنــی را بــا عرضــه مســتقیم در 
میادین میــوه و تره بار سراســر کشــور و یا قرار 
دادن این کاالها در بن الکترونیکی کاالهای 

اساسی خانوارهای محورم حل کند.

خبر مسکن در نیمه دوم ۱۴۰۰ ارزان می شود؟ 
طبــق آمارهــای منتشــر شــده و 
همچنین نظرات کارشناســان، 
نیمــه دوم ســال ۱۴۰۰ ثبــات در 

بازار مسکن مشهود است. 
بازار مســکن در روز هــای اخیر بــاز هم آهنــگ نابه 
که بسیاری از کارشناسان  سامانی سر می دهد چرا
و همچنین آمار ها نشان می دهد که قیمت مسکن 
در مقایســه با ماه های گذشــته با نوســاناتی روبرو 

شده است.
خ معامــالت مســکن در  کاهــش ۰.۳ درصــدی نــر
مهرمــاه ۱۴۰۰ هــم بــه نظــر فعاالن ایــن بخــش بــه 
که بانــک آمار  دلیــل رکــود در معامــالت اســت چرا
معامــالت مســکن در پایتخــت را هــم بــا کاهــش 
2۶تــا2۸ درصــدی اعــالم کــرده و تاییــدی بر ایــن 

موضوع است.
     نهضت ملی مسکن، چقدر بر بازار موثر است؟

مصطفی قلی خســروی رئیس اتحادیه مشــاوران 
ک کشــور در گفت وگــو با باشــگاه خبرنــگاران  امــال
جــوان، بــا بیان اینکه قیمــت مســکن در ماه های 
گذشــته بــه قــدری افزایــش یافته اســت کــه دیگر 
مردم و متقاضیان قادر به خرید مسکن نیستند، 
گفت: با توجه به مشــکالتی که در حوزه مســکن و 
ساخت وساز کشور طی ســال های گذشته ایجاد 
شــده قیمــت مســکن بــه شــکل جهشــی افزایش 
یافته که همین امــر خود باعث ایجاد رکــود در این 

بازار شده است.
او گفت: بازار مســکن خود کشــش افزایش قیمت 
دوبــاره ای را نــدارد بنابراین بعید اســت قیمت ها 

در این مدت اسیر گرانی شوند.
     خريد خانه با میلیارد ها تومان هم امکان 

پذير نیست
ک کشــوری تصریح  رئیس اتحادیه مشــاوران امال
گر یــک متقاضــی در ســال گذشــته بــا ۳ تا ۴  کــرد: ا
میلیارد تومان می توانســت یک ملکی را با قیمت 
مناســب خریــداری کنــد، امــا در حــال حاضــر با ۵ 
میلیارد تومان هــم نمی تواند یک ملک مناســب 
در محــدود یوســف آبــاد خریــداری کنــد بنابراین 
بازار مســکن در شــرایط حاضر با مشــکالت زیادی 
روبرو اســت که همین خود زمینه ســاز ایجاد رکود 

تورمی در بازا می شود.
خسروی گفت: دولت جدید با اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن و همچنین طرح جهش تولید مسکن 
بتواند بازار را به سمت رونق و افزایش تولید هدایت 

کند که این خود باعث بهبود وضعیت بازار مسکن 
خواهد شد.

خسروی معتقد است؛ هنگامی که یک مدت زمان 
محدودی برای ثبت نام طرح های مسکنی در نظر 
گری و داللی  می گیرد خود باعث می شود که سودا
در این حوزه افزایش یابد بنابراین باید مدت زمان 
طوالنی برای این طرح ها و همچنین ثبت نام آن ها 
در نظر بگیرد تــا شــاهد ایجاد چنین بازار ســیاهی 

در این بخش نباشیم.
     آمارهای بانک مرکزی، بازار مسکن را 

نامتعادل می کند
ک کشــوری گفت:  رئیس اتحادیــه مشــاوران امال
یکی از اصلی تریــن دالیل افزایش قیمت مســکن 
در ماه های گذشته بانک ها بودند که خود با ارائه 
آمار هــای غلــط زمینــه ســاز رشــد و گرانی مســکن 

شدند.
خسروی ضمن انتقاد از آمارهای ارائه شده توسط 
بانک مرکزی گفت: در تابستان وقتی که نرخ اجاره 
تنهــا ۱۹ درصــد افزایش یافته بــود بانــک مرکزی با 
انتشــار این آمــار اعالم کــرد کــه قیمت مســکن ۴۰ 
درصد افزایــش یافته کــه همین خود باعث شــد، 
گران از این فرصت اســتفاده کرده  مالکان و ســودا
وبه یکباره قیمت ملک و خانــه را حدود ۶۰ درصد 

افزایش دهند.
براســاس این گــزارش بــازار مســکن در نیمــه دوم 
سال به ســمت ثبات قیمتی حرکت می کند و این 
خود باعث می شــود که میــزان تقاضا در ایــن بازار 
کمی افزایش یابد، اما با توجه به آمار های اخیر که 
بانک مرکزی منتشــر کــرده به نظر می رســد بازهم 
گــوش دالالن و ســودگران تیــز شــود. هــر چنــد که 
دولت با اجرای طرح نهضت ملی مسکن به سمت 
افزایش تولید حرکت می کند اما اجرایی شدن این 

طرح هم با نظرات مختلفی همراه است.
     اجازه ورود بخش خصوصی به انبوه سازی 

مسکن را بدهند
ج رهبــر دبیــر انجمــن انبــوه ســازان مســکن  ایــر
اســتان تهــران در گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران 
جوان،گفت: ساخت یک میلیون واحد مسکونی 
که توسط رئیس جمهور به عنوان یکی از مهم ترین 
وعده هــای مســکنی دولــت مطــرح شــده تنهــا با 
همــکاری و حضــور بخــش خصوصی امــکان پذیر 
گر بخواهیم قیمت مســکن را  اســت. رهبر گفت: ا
با قیمت دالر بسنجیم با توجه به نوسات قیمتی 
که ایــن بخش داشــته بــه طــور قطع قیمــت خانه 
که در حــال حاضــر مصالح  تغییر خواهــد کــرد چرا
ســاختمانی در ایــن حــوزه بــا رشــد قیمتــی روبــرو 

شده است.
دبیــر انجمــن انبوه ســازان مســکن اســتان تهران 
اظهــار کــرد: فــوالد و ســیمان بــه عنــوان یکــی از 
مهم ترین عوامل اصلی ساخت مســکن در یک تا 
دو ماه گذشته با رشد چشمگیر قیمتی روبرو شده 
اســت، قیمت فوالد در ماه گذشته کیلویی ۴ هزار 
تومان گران تر شده که این خود در باال رفتن قیمت 

مسکن اثر گذار خواهد بود.
رهبر بیان کرد: دولــت باید برای ســاخت این یک 
میلیون واحد مســکونی در کشــور در ابتــدا اراضی 
کــه مهم تریــن گام بــرای  الزم را در نظــر بگیــرد چرا
ســاخت این تعداد خانــه تعییــن زمین و از ســوی 
دیگر مدیریت درســت و بــه کارگیری ســازندگان با 

صالحیت باشد.
رهبــر یادآورشــد: در ســال های گذشــته بــا کمبود 
ساخت مسکن در کشور روبرو بودیم که همین امر 
خود باعث بهم ریختــن تعادل در بخــش عرضه و 

تولید مسکن شده است.
بازار مســکن این روزهــا در معــرض اخبار ســاخت 
مســکن توســط دولــت، رکــود و در برخــی از آمارها 
کاهش نرخ را تجربه می کنــد که این موضوع طبق 
گفته وزیر راه و شهرسازی خود باعث کنترل قیمت 

در بازار مسکن است. 

بیش از یک ســال اســت کــه بــازار ســرمایه، بــا رکود 
همراه شده و این در حالی است که سرمایه گذاران، 
همچنان به بهبــود اوضــاع اقتصــادی امیدوارند. 
کرات برجام و ابهامات آن در افت شاخص کل  احتمال از سرگیری مذا

کرات تاثیری بر بازار خواهد گذاشت؟  بی تاثیر نبوده، اما آیا مذا
اقتصادآنالین ؛ روند نوسانی معامالت، مجددا ادامه یافت و به دنبال 
آن، شاهد رشــد شــکننده شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، در 
معامالت امروز بودیم. شاخص کل، همچنان در آینده ای نامشخص 
و تحت تاثیر مشــکالت فراوان قرار دارد و سردرگم اســت. افزایش بهره 
بانکی، نیز یکی دیگر از مشکالتی است که بازار، این روزها با آن دست و 
پنجه نرم می کند. مهدی سماواتی، کارشناس و فعال بازار سرمایه با 
کید بر تعمدی بودن وضعیت کنونی بازار، گفت: به نظر می رسد، در  تا
رشد نکردن بازار، تعمدی وجود دارد؛ زمانی که تورم در کشوری، طی 
یک سال به طور متوسط ۸۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می کند و همزمان 
با آن، شاخص کل حدود ۴۰درصد کاهش می یابد، نمی توان تحلیلی 

برای چنین وضعیتی داشت.
ایــن کارشــناس مهمتریــن مســئله بــازار را نبــود اعتمــاد و امنیــت 
دانســت و ادعا کرد ســرمایه گذاران معموال به ســمت بازاری می روند 
کــه پیش بینی پذیر باشــد اما ایــن روزها ما شــاهد بازاری هســتیم که 

معامالت روز جاری آن هم، پیش بینی پذیر نیست. چنین تصیمات 
خلق الســاعه ای، یا عمدا برای درگیر کردن بازار در نوسان و هیجانات 
گرفته شده و یا از روی بی تدبیری و غیرمتخصص بودن مسئوالن است.

وی در ادامــه تشــریح کــرد: بــا ادامــه یافتــن چنیــن رونــدی، اعتمــاد 
سرمایه گذاران به بازار بیش از پیش کاهش یافته و حتی صندوق های 
ســرمایه گذاری هم انگیــزه ای برای ســرمایهگذاری ندارنــد. مهم تر از 
همه این موارد، بعد از گذشت چهار ماه از روی کار آمدن هیئت دولت 
جدید این است که، به تمامی افراد ثابت شد، نباید امید واهی داشت.

کرات را برای بازار بی تاثیر دانست و  این فعال بازار ســرمایه نتیجه مذا
گفت: در چنین شرایطی که بازار به آرامش نیاز داشته و اقتصاد ایران درگیر 
مشکالت بنیادی است حتی تا پنج الی ۶سال آینده هیچ چشم انداز 

مثبتی از بهترین توافق هم جود ندارد.
کرات  وضعیت کنونی به خوبی نشان می دهد مشکالت بازار فارغ از مذا
کــرات، گارد دفاعی نگرفته و عــدم فروش ها  اســت و بازار به خاطر مذا
کــرات هم بــا توافق  گــر مذا کــرات نــدارد. حتی ا هیــچ ارتباطی بــه مذا
همراه شود، تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه نداشته و از طرفی دغدغه بازار 
کنونی قیمت دالر نیست. بلکه ما درگیر تصمیمات دولت و سیاست 
اقتصادی هستیم که عرضه نقدینگی بازار ســرمایه را به سمت خرید 
اوراق دولتی هدایت کرده و از طرفی با افزایش پایدار نرخ  بهره دست و 

پنجه نرم می کنیم.
سماواتی در پایان با بیان این موضوع که طبق آمار کارگزاری ها، هر روزه 
درخواست خروج وجوه خرد از بازار وجود دارد، افزود: عمدتا این وجوه 
به بازار سکه، طال و ارز و یا به سمت بازار ارز می روند. که این انتقال، حتی 
هیچ نفعی برای اقتصاد کشور هم ندارد. در چنین شرایطی که تدبیری 
برای نــرخ بهره وجود نــدارد و مســئوالن چاره ای برای رفع مشــکالت 
ندارند، مردم و سرمایه گذاران نباید تا پایان سال جاری، پول جدیدی 

وارد بازار سرمایه کنند.

معــاون امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر 
محدودیتی به عنوان تعطیلی به 
دلیل آلودگی نداریم، اما ســاعات کار صنایع آالینده 
واقــع در شــعاع ۵۰ کیلومتــری اصفهان، کمتر شــده 

است.
مهران زینلیان درباره تدابیر صورت گرفته با توجه به 
آلودگی باالی اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر تمام 
صنایع واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان توسط 
کیپ های نظارتی اداره کل محیط زیست و دانشگاه  ا

علوم پزشکی بررسی و کنترل می شوند.
کید کرد: از شــهروندان درخواست داریم موارد  وی تا
منشــاء آالیندگی هوا را بــه دبیرخانه کمیتــه اضطرار 

آلودگی هوا در اداره کل محیط زیست منتقل کنند.
معــاون امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان دربــاره 
محدودیــت فعالیــت صنایــع با توجــه بــه وضعیت 
آلودگی هوا، گفت: در حال حاضر محدودیتی به عنوان 
تعطیلی نداریم، اما ساعات کار صنایع آالینده واقع در 

شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان، کمتر شده است.
وی توضیح داد: از جمله صنایع آالینده کوره های آجرپزی هستند که در شب اجازه فعالیت ندارند، اما ساعات 

کاری آنها در روز بسته به میزان آالیندگی هوا در روز کمتر شده است.
زینلیان تصریح کرد: هنوز تعطیلی کامل هیچ صنعتی در اصفهان به دلیل آلودگی هوا را نداشته ایم، اما صنایعی 
استانداردهای الزم را نداشتند، از قبل تعطیل شده اند، از سوی دیگر ساعات کاری صنایع فعال محدود شده 

است.

وی تصریح کــرد: در حــال حاضر هیچ یــک از صنایع 
استان به خصوص آن دسته که در شعاع ۵۰ کیلومتر 
مستقر هستند، از سوخت مازوت استفاده نمی کنند.

معــاون امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان دربــاره 
دالیل تشدید شرایط آلودگی هوا، توضیح داد: بیشتر 
آالینده ها از دو منبع متحرک )خودروها( هستند که 
در حــال حاضــر آالیندگی تمــام خودروهای ســواری 
با اســتفاده از بنزین یورو ۴ کمتر شــده، اما ســوخت 
گازوئیل تمام خودروهای سنگین همچون اتوبوس ها 
هنوز یورو ۴ نشده، اما قرار است تا تابستان سال ۱۴۰۱ 

سوخت تمام این خودورها گازوئیل یورو ۴ شود.
وی با بیان اینکه یکی از اعضای ثابت کمیته اضطرار 
هوا، پلیس و راهنمایی و رانندگی است، گفت: درصد 
باالیی از خودروهای آالینده شناسایی و به پارکینگ 

منتقل شده اند.
زینلیان با اشاره به جدی تر شدن موضوع معاینه فنی 
کید کرد: تمام پایگاه های معاینه فنی در  خودروها، تا
استان رصد می شوند و در حال حاضر چند مورد از این 

پایگاه ها در سطح استان که فعالیت خود را به درستی انجام نمی دادند، پلمب شده است.
وی درباره تداوم پیش بینی آلودگی هوا و تعطیلی ادارات و...، گفت: تعطیلی ادارات همچنان در دستور کار این 
گر شرایط اضطراری شود و شــاخص آلودگی هوا باالی ۱۵۰ باشد، احتمال تعطیلی ادارات  ستاد نیست، اما ا

وجود دارد.
کید کرد: لزوما تعطیلی ادارات راهکار کاهش آلودگی هوا نیست  معاون امور عمرانی استانداری اصفهان البته تا

و در دستورالعمل های باالدستی معموال کاهش زمان فعالیت صنایع آالینده ها و بخش های مختلف است.

سهامداران نقدينگی جديدی وارد بازار نکنند؛

رکود بورس تعمدی است 

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان:

کمتر شد کار صنایع آالینده در اصفهان  ساعات 

کارت سوخت المثنی  امکان ثبت نام 
از دیروز فراهم شد     

کره ای  ورود لوازم خانگی 
کلیه مناطق آزاد ممنوع است به 

کیش کره ای ورودی به  شرط ترخیص لوازم خانگی 

میوه شب یلدا گران 
نخواهد شد

سخنگوی انجمن صنايع لبنی
 ايران خبر داد:

حل مشکل عرضه 
محصوالت لبنی

خبر

خبر

خبر
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کشاورزانی که به توافقنامه پایبند ماندند:

رفع مشکل آب با نگاه ملی

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

در شرایطی که برخی تالش می کنند 
اعتراضات اصفهان را به کشاورزان 
مرتبط کنند،  به گفته کشاورزان، آنها 

هیچ نقشی در فعالیت های حاشیه ای ندارند.
به گــزارش تســنیم،  هرچند چهارشــنبه صبح صنف 
کشــاورزان در بیانیه ای به تجمع ۱۵روزه خود در بستر 
زاینده رود پایان دادند اما برخی با نادیده گرفتن توافق 
صورت گرفته و انتشار فراخوان های غیرقانونی مردم را 

دعوت به تجمع اعتراضی کردند.
ایــن موضوع زمینه آن شــد کــه برخی در شــبکه های 
اجتماعی اعالم کنند که تجمع صورت گرفته از سوی 
کشــاورزان اصفهانی و در اعتراض به جریان زاینده رود 
بود، این در حالی اســت که پــس از پایان یافتن تجمع 
کشاورزان و مردم اصفهان از بستر رودخانه زاینده رود 
و صــدور بیانیــه ای کــه حاصــل یــک توافق نامــه بین 
کشــاورزان و مســئوالن اســتانداری بود، اعــالم کردند 
که چادرهای خود را از بستر رودخانه جمع می کنند و 
منتظر عمل مسئوالن به تعهدات خود باقی می مانند.
کشــاورزان و مردم اصفهــان که هفته های گذشــته با 
تجمع در بستر رودخانه زاینده رود خواستار پیگیری 
مطالبــات خودشــان و جــاری شــدن آب در رودخانه 
زاینــده رود بودنــد می گویند “با ایــن شــیوه از اعتراض 
کنون آنچه مهم به نظر می رسد این است  مخالفیم”. ا
که مطالبات مردم باید از مسیر قانونی به دور از حاشیه 

صورت بگیرد تا بهترین نتیجه را در بر داشته باشد.
     تاريخ بازگشايی رودخانه منوط به برگزاری 

نشست بين جهاد کشاورزی و صنف کشاورزی 
است

حســین وحیــدا، عضــو هیئــت مدیــره نظــام صنفی 
کشــاورزان شهرســتان اصفهان با اشــاره بــه پیگیری 
کشــاورزان، اظهــار داشــت: از طریــق  مطالبــات 
استانداری این مطالبات را پیگیری می شود و استاندار 
اصفهان یکــی از معاونان خــود را به صورت ویــژه برای 
پیگیری این موضوع قرار دادنــد. وی افزود: خط قرمز 
شــرب ۱2۰ میلیــون مترمکعــب در مصوبــات در نظــر 
گر هیچ آبی  گرفته شده به این صورت است که سه ماه ا
به سد زاینده رود وارد نشود شرب مشکلی پیدا نمی کند. 
عضو صنف کشاورزان با بیان اینکه موضوع آب شرب 
موضوع بسیار مهمی است، گفت: در زمان حاضر ۱۷۰ 
میلیون مترمکعب موجودی سد است که ۵۰ میلیون 
مترمکعب متعلق به حق آبه داران بخش کشــاورزی 
اســت و تاریخ بازگشــایی رودخانــه منوط بــه برگزاری 
نشست بین جهاد کشاورزی و صنف کشاورزی برای 

اعالم زمان بازگشایی است.
وی ادامه داد: امیدواریم با توجه به بارش های چند روز 
گذشته و پیش بینی بارش های آینده این ۵۰ میلیون 
مترمکعب حق آبه کشــاورزان افزایش پیدا کند که در 

زمان تقسیم بین کشاورزان مشکلی پیش نیاید.
وحیدا تصریح کــرد: ۸۰ درصــد از مصوبــات مربوط به 
اســتان اصفهان اســت که در چند ســال گذشته اجرا 
نشده است و استاندار اصفهان قول پیگیری دادند و 
امیدواریم هرچه زودتر به اجرا بیاید و مهم ترین موضوع 
تصفیه تکمیلی پساب و تحویل آن به کشاورزان است.

عضو صنف کشاورزان با ابراز اینکه تصفیه پساب در سال 
2۰۰ میلیون مترمکعب اســت، اضافه کرد: این مقدار 

آب کمی نیست و پایدار هم هســت به این صورت که 
ربطی به بارش ندارد و استاندار قول دادند کلنگ این 
کار بــه زودی زده شــود و تأمیــن اعتبــار آن هــم انجــام 
شــده اســت. وی افــزود: رســانه ها در ایــن ۱۸ روز اخیر 
خواسته کشاورزان را به خوبی مطرح کردند کشاورزان 
می خواستند صدایشان به گوش مسئوالن پایتخت 
برســد و خوشــبختانه رســید و رئیس جمهور دســتور 
پیگیری به وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی دادند و یکی 

از معاونان را برای پیگیری موضوع به کارگیری کردند.
وحیدا خاطرنشان کرد: ما معتقد هستیم که مسئوالن 
استانی و ملی در فضای آرام می توانند پیگیر مطالبات 
گر کارهای حاشــیه ای به وجود بیایــد دیر به  باشــند ا
نتیجه می رسیم و درخواســت می کنم از وارد حاشیه 
شدن خودداری کنند تا هرچه زودتر به نتیجه برسیم.

گــر قانــون اجــرا بشــود جاری شــدن رودخانه       ا
زاينده رود محقق شدنی است

رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان با اشاره 
بــه پیگیری هــای انجام شــده در مــورد زاینــده رود، 
خاطرنشان کرد: زاینده رود یک موضوع ملی است چون 
هم حوضه آب ریز آن و هم بســتر زاینده رود به گونه ای 

است که روی بسیاری از موضوعات اثرگذار است.
گر به درآمد کلی کشــور  عباس مقتدایی یــادآور شــد: ا
نگاه شود، مشاهده می شود که اصفهان در این زمینه 
اثرگــذار اســت و بود و نبــود رودخانــه زاینده رود بســیار 
گر در ســطح موضوعات گردشــگری به  فرق می کند، ا
آن نگاه شــود جنبه ملی پیدا می کند البته بخشــی از 
مردمی که در حاشــیه زاینده رود از ابتــدا تا انتهای این 
آب هستند بهره مند می شــود ولی واقعیت این است 
که زاینده رود ملی است و به همین دلیل ما به صورت 
مستمر در جلســاتی که در تهران داشتیم بر این نکته 

کید داشتیم. تأ
رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان با بیان 
مصوبات ۹گانــه آب، گفت: حرف مــردم اصفهان این 
اســت که “چون ما مصوبه داریم به آن عمل شــود” و 

تجمعاتی که در بستر رودخانه رخ داد مردم اصفهان 
کید می کردند، بنده هم کنار  بر موضوع قانون مداری تأ
کید کردم و  چادرها روی موضوع مفاد مصوبات ۹گانه تأ

با کشاورزان صحبت کردم.
کنــون خواســته همه ما از مســئوالن  وی ادامــه داد: ا
گر قانون اجرا  کشور این است که قانون اجرا شود چرا که ا
شود همه استان ها می توانند کنار یکدیگر مسالمت آمیز 
زندگی کننــد و مــا قانــون توزیــع عادالنــه آب را داریم و 

مصوبه ما حق آبه را به رسمیت شناخته است.
مقتدایی تصریح کرد: دولت ســیزدهم پای کار است 
و در جلســه  اخیــری کــه در اســتانداری برگزار شــد و در 
جلسه ای که در تهران با حضور رئیس جمهور داشتیم 
کید کردیم  بر موضوع ملی نگاه کردن به زاینــده رود تأ
و این موضوع را با مرزهای سیاسی و جغرافیایی مصوبه 
وزارت کشور نباید نگاه کنیم، طبیعت یک حوضه آبریز 
مهمی را تعریف کرده است و باید به اقلیم عمل کرد و به 

آن احترام گزارد.
رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان با اشاره 
بــه گــزارش پیگیری هــای زاینــده رود، اظهار داشــت: 
تمامی نمایندگان مجلس شورای اسالمی اصفهان در 
جلسه با رئیس جمهور حضور یافتند و محور اساسی 
صحبت فقط موضوع آب بود و آقای رئیسی هم موضع 
کید کردند که  کالن ملی نسبت به این قضیه داشتند و تأ

حتما به موضوع رسیدگی شود.
وی افــزود: مــا بــه کمتــر از جــاری شــدن زاینــده رود 
گــر قانــون اجــرا بشــود این موضــوع  قانــع نیســتیم و ا
محقق شــدنی اســت چون طبق منابع تعریف شــده 
زیست محیطی هر بستری که در زاینده رود است باید 
آب داشته باشــد و در آن جلسه رئیس جمهور دستور 
ورود وزیر نیرو به اصفهان و استان های مجاور را دادند 
و موضوع را میدانی پیگیری کنند که در آینده نزدیک 

نتیجه این سفر به اطالع خواهد رسید.
مقتدایی خاطرنشــان کــرد: در زمان حاضر اســتاندار 
اصفهان تمام قد مقابل موضوع آب ایســتاده اســت، 

مسئوالن اســتانی هم برای رسیدگی موضوع به خط 
شــدند و وزیر نیــرو هم قــول دادنــد “شــخصا پای این 
کار ایســتاده ام و بــرای بهتــر پیش بردن ایــن کار یکی از 
معاونان ارشــد خود را متولی این امر می کنم”، رئیس 
جمهــور هــم دســتورات الزم را دادنــد و خوشــبختانه 

تا این جای کار خوب است.
رئیــس مجمــع نماینــدگان شهرســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکه عده ای گفتند “ما نمی خواهیم آرامش ایجاد 
شود” و بیانیه دادند، گفت: این موضوع باعث شد فضا، 
گر  فضای ملتهبی بشود و کشــاورزان قانع شــده اند، ا
از این جا به بعد کسی بخواهد شیطنت و ساختارشکنی 
کند حتما محکوم می شــود، وقتی می شــود موضوع 
اجتماعی را با صنف کشاورزی و مطالبه مردم اصفهان 
دنبال کرد بسیار خوب است و همه استقبال می کنند.

وی ادامــه داد: این کــه از اینجا به عنــوان یک محملی 
برای سوءاستفاده ضدانقالب استفاده کنند هیچ کس 
کید می کنم  نمی پذیرد و من به عنوان نماینده مجلس تأ
ساختارشکنان و کسانی که خالف قانون حرف می زنند 
از ما مردم نیستند و عده ای از این داستان سوءاستفاده 
می کنند چرا که تجمع کشاورزان خاتمه پیدا کرده است 
اما مطالبه آنهــا و ما ادامــه دارد و نباید حــرف آنها روی 
زمین بماند و باید رودخانه زاینده رود جاری شود همه 
مسئوالن کشوری باید بدانند که موضوع فقط موضوع 
محلی اصفهان نیست و ملی و کشوری است مطالبه 

چندین میلیون نفر است که بر قوت خود باقی است.
مقتدایی تصریــح کــرد: حرف مــردم اصفهــان قانون 
و رعایــت مقــررات اســت و هیــچ چیــز غیــر از قانــون 
گر قانون اجرا شود رودخانه زاینده رود  نمی خواهیم، ا

جاری خواهد شد.
گرچه مردم اصفهان همچنان اعتقــاد دارند که باید  ا
رعایت قانون و حقوق آنها صورت بگیرد اما با این حال، بر 
اساس اعالم کشاورزان و نمایندگان آنها، هیچ نقشی در 
تجمعات ندارند و بدون شک با حضور دولت سیزدهم، 

به دنبال حل مشکالت خود هستند.

کید  رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان با تا
بر لــزوم پیگیــری تعهــدات اجرایی مســئوالن 
از طریــق قانــون، گفــت: هــر اقــدام دیگــری از 

مسیرهای نادرست پذیرفتنی نیست.
محمــد نورصالحــی در نوزدهمیــن جلســه 
شــورای اسالمی شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه 
اتفاقــات دو جمعه اخیــر در ارتباط با مســئله 
کــرد: مــردم در روز جمعــه 2۸  آب، اظهــار 
آبــان مــاه بــا حضــور نجیبانــه و خردمندانــه، 
مطالبــات بحــق خــود را بــر اســاس قانــون از 
مدیــران خواســتار شــدند که ایــن نــوع بیــان 
دغدغه مندی و مطالبه گری، تحسین همگان 
را در پی داشت، اما در جمعه گذشته عده ای 
با ایجاد رخنه در این حرکــت عظیم و مردمی، 
حق طلبانه و نجیبانه ســعی در بهره برداری از 

آن را داشتند. 
وی افزود: در پایان تجمع 2۸ آبان ماه از سوی 
دولــت رفع معضــالت و احقــاق حقــوق وعده 
داد و قــرار شــد مطالبــات مــردم و کشــاورزان 
در دســتور کار دولــت و مدیریــت اســتان قــرار 
گیرد تا اعتماد از دســت رفته مردم به واســطه 
وعده هــای عملــی نشــده در ســال های قبــل 

بازگردد.
رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح 
کرد: بدیهی اســت که ایــن اقدامات مســتلزم 
زمــان اســت بنابرایــن اقدامــات جمعــه اخیر 
در ایــن راســتا و حرکــت نبــود و همــگان بایــد 
مراقب باشــیم کــه هیچ کــس نخواهد فضای 
ناامنی ایجــاد کرده و از آن ســو اســتفاده کند. 
نورصالحــی اضافــه کــرد: نماینده کشــاورزان 
اعالم کرد دولت از ســال ۶۱ یک و نیم میلیارد 

متــر مکعــب آب فروختــه اســت. از گذشــته 
عده ای سهم و حقابه از زاینده رود داشته اند 
و این نمونه ســو مدیریت اســت که آب وجود 
کنون  نداشــته را تخصیص داده و بفروشند و ا

مردم با مشکل روبرو شوند.
کید بر لــزوم پیگیری تعهدات اجرایی  وی با تا
مسئوالن از طریق قانون، خاطرنشان کرد: هر 
اقدام دیگری از مسیرهای نادرست پذیرفتنی 
نیســت و جــا دارد از اطــالع رســانی بــه موقــع 
صداوســیما و پیگیری و جدیت اســتاندار نیز 

قدردانی شود.
ح جامــع اصفهــان بايــد درخــور و       طــر

متناسب با محدوديت ها باشد
ح جامع شــهر اصفهان،  نورصالحی گفت: طر
مبــارزه جــدی بــا فســاد، دولــت الکترونیک و 
گام هایــی  حرکــت در مســیر شــهر هوشــمند 
است که در کنار رفع چالش های بزرگ و مهم 
حال حاضر اصفهان باید بر روی آن تمرکز کرد.
وی افزود: مقطع تاریخــی خوبی برای اجرای 
طرح جامع انتخاب شده است، زیرا مشکالت 
امــروز ماننــد آلودگی هــای زیســت محیطــی، 
فرونشســت و خشــکی زاینده رود به ما دیکته 
می کند که اصفهان باید به چه ســمتی پیش 
بــرود و آیــا امــکان توســعه فضایــی و جمعیت 
دارد یــا خیــر؟ رئیــس شــورای اسالمی شــهر 
اصفهــان تصریــح کــرد: بــا توجــه به اینکه این 
شهر یکی از ۱۰ شــهر تاریخی جهان است، باید 
بر اساس ظرفیت های این مادر شهر جهانی، 
ح جامــع تهیــه و تدویــن شــده و مبتنــی  طــر
بر گردشــگری و صنایــع دانش بنیــان و دارای 
ارزش افــزوده بــاال باشــد. وی خاطرنشــان 
کــرد: مرکــز پژوهش هــای شــورا، کمیســیون 
شهرسازی، معاونت شهرسازی و برنامه ریزی، 
وزارت راه و شهرســازی و اداره کل اســتان نیــز 
ح جامع  باید دست به دست هم بدهند تا طر
اصفهان درخور و متناســب با محدودیت ها و 
ظرفیت ها آماده شود و امیدواریم در این راستا 

توسعه کیفی مدنظر باشد.

یک عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره 
به مشکالت کشاورزان این استان گفت: خسارت 
خشکســالی و تدبیر بارگذاری هــای نــاروا در زاینده 
رود باید با تصمیمات گفته شده از سوی وزارت نیرو 
اصالح شــود. محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی 
مجلس شورای اســالمی در تذکر شــفاهی خطاب 

به وزیر نیرو گفت: وضعیت کشاورزان اصفهان نیاز 
به گفتن ندارد. درخواســت کمک آنها را شنیدید. 
خســارت خشکســالی و تدبیر بارگذاری هــای ناروا 
در زاینده رود باید با تصمیمات گفته شده از سوی 

وزارت نیرو اصالح شود.
وی در ادامــه در تذکــری خطــاب بــه وزیــر آمــوزش 
و پرورش بیــان کرد: خمینی شــهر کمبــود فضای 
کز آموزشی نیز نیاز به  آموزشی دارد و بســیاری از مرا

مرمت دارند.
این عضــو کمیســیون قضائــی و حقوقــی مجلس 
شــورای اســالمی در پایان خطاب به هیأت رئیسه 
مجلس خواستار تسریع در دســتور کار قرار گرفتن 

طرح شفافیت آراء نمایندگان شد.

اســتاندار اصفهــان گفت: طــرح تکمیلــی تصفیه 
پساب در تصفیه خانه های شمال و جنوب اجرایی 
می شود. ســیدرضا مرتضوی با اشاره به مشکالت 
حــوزه زاینــده رود اظهــار داشــت: در این دومــاه که 
به عنوان اســتاندار اصفهان انتخاب شده ام بیش 
از دو ســوم وقت خود را صرف رســیدگی به مشکلی 
کرده ام که قریب به دو دهه از بروز و توسعه آن می گذرد 
و بالغ بر ده ها جلسه با کشــاورزان و مسئوالن ملی 
و اســتانی داشــته ام. وی افــزود: پــس از رایزنی ها و 
دستور آیت اهلل رئیسی، وزیر نیرو پس از شش سال 
به اصفهــان آمدنــد و به صــورت میدانی از شــرق تا 
غرب اســتان اصفهان بازدید کردند و با کشــاورزان 
به گفت وگو نشستند. استاندار گفت: رئیس جمهور 
دستور تشکیل ستاد احیاء زاینده رود را ابالغ کردند 

و یــک جلســه از آن بــه ریاســت مخبــر معــاون اول 
رئیس جمهور با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، 
صمــت، معــاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان 
حفاظت از محیط زیست و استانداران استان های 
اصفهان، شهرکرد، یزد و خوزستان و… برگزار شده 
که این روند تا حصــول نتایج نهایــی ادامه خواهد 
یافت. وی تصریح کرد: با مدیریت متمرکز و اهتمام 
همــه دســت اندرکاران، در حــال مدیریت کاهش 
مشکالت انباشته شده هستیم که با تعامل با مردم 
شریف اســتان به ویژه کشــاورزان و مســئوالن ذی 

ربط این دشواری ها رفع خواهد شد.
مرتضوی گفت: در آینده بسیار نزدیک طرح تکمیلی 
تصفیه پساب در تصفیه خانه های شمال و جنوب 

اجرایی می شود.

تا آبان امسال میزان تولید برق این نیروگاه نسبت به 
مدت مشابه پارسال ۷۵ درصد افزایش یافته است.
 مدیــر امــور بهره بــرداری واحد هــای گازی نیــروگاه 
هســا بــا بیان اینکه این میزان رشــد تولید بــا توجه 
به شــرایط خاص برق کشــور در پایداری برق کشور 
تاثیر داشته اســت گفت:در این مدت بیش از ۱۶2 
میلیون کیلووات ساعت انرژی در این نیروگاه تولید 
شده است. علی نقدی پور افزود:از این مقدار تولید 

انرژی الکتریکی، ۶ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۸2۰ کیلووات 
ســاعت آبان امســال تولیــد و به شــبکه سراســری 

تحویل شد.
نیروگاه گازی هســا که در شــمال منطقه اصفهان 
واقع شده و زیرمجموعه شرکت مدیریت تولید برق 
کنــون دارای دو واحد گازی  اصفهان اســت و هــم ا
C ۴ GG هــر یــک بــه ظرفیــت اســمی 2۹ و دو دهم 

مگاوات است.

رئیس شورای شهر اصفهان:
مطالبه حقابه زاینده رود 

از مسیر نادرست پذیرفتنی نیست

تذکر یک نماینده مجلس به وزارت نیرو 
کشاورزان اصفهان برای جبران خسارت خشکسالی 

استاندار اصفهان:

 طرح تکمیلی تصفیه پساب 
در تصفیه خانه های شمال و جنوب اجرایی می شود

افزایش ۷۵ درصدی تولید برق 
گازی هسای اصفهان در نیروگاه 

سرپرســت امور بــرق اردســتان گفت: مشــکل 
خاموشی ها با همکاری مردم برطرف می شود 
و در صورتــی کــه مــردم صرفــه جویــی کننــد، 

خاموشی نخواهیم داشت.
محسن قاســمی اظهار کرد: با توجه به کاهش 
دما در شرایط فعلی مدیریت در مصرف سوخت 

برای پایداری شبکه برق الزامی است.
وی افــزود: کاهش روشــنایی چراغ هــای معابر 
اصلی در شــهرهای اردســتان با هدف کاهش 
مصــرف ســوخت نیروگاه هــا و حفــظ پایــداری 
شبکه سراسری برق انجام می شود. سرپرست 
امور برق اردستان با بیان اینکه برای جلوگیری 
از اعمال محدودیت در تامین برق، مشــترکان 
بایــد در آخریــن روزهــای پاییز توجه بیشــتری 
در مصرف انرژی داشــته باشــند، گفــت: بر این 
اساس، مشترکان خانگی در صورتی که مصرف 
برق خود را طبق الگوی خاصی کاهش دهند، از 
مشوق های صنعت برق برخوردار خواهند شد.
قاسمی تصریح کرد: مشترکان با اقداماتی ساده 
مانند خامــوش کــردن المپ هــای اضافــی در 
منازل و ادارات و اســتفاده بهینــه از آبگرمکن و 
بخاری برقی می توانند عالوه بر کاهش هزینه برق 
مصرفی، تولید نیروگاه هــا را کاهش دهند که با 
چنین اقدامات ساده مشکلی در تأمین گاز و برق 
کشور در روزهای سرد سال به وجود نخواهد آمد.

گالیــه شــهروندان در خصــوص  وی دربــاره 
کاهش روشنایی معابر، افزود: کاهش روشنایی 
چراغ های معابر اصلی در شهرهای اردستان با 
هدف کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها و حفظ 
پایداری شبکه سراسری برق صورت گرفته است 
و این موضوع تنها مختص اردستان نیست و در 

سراسر کشور انجام می شود.
سرپرســت امــور بــرق اردســتان بــا بیان اینکــه 
روشــنایی مســیرهای پرتــردد و چهــار راه های 
شــهری بــرای جلوگیــری از حــوادث رانندگی و 
ترافیکــی تقویــت می شــود، گفــت: برای اینکه 
بتوانیم خیابان هــای اصلــی شــهر را تعویض و 
تقویــت المپ های کــم مصرف کنیــم نیازمند 
پنج میلیــارد ریال اعتبار هســتیم کــه پیگیری 
اجرای ایــن پــروژه در دســتور کار قــرار دارد. 
قاسمی تصریح کرد: به طور میانگین در تابستان 
گذشــته میزان مصــرف بــرق در شهرســتان 2۰ 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته که 
عوامل مختلفی از جمله گرمای هوا سبب این 
افزایش شده  اســت. وی با بیان اینکه امور برق 
اردســتان بیــش از ۳2 هــزار مشــترک خانگــی، 
کشاورزی و صنعتی دارد که حدود ۶۰ درصد بار 
مصرف برق در بخش کشاورزی انجام می شود، 
گفت: مشــکل خاموشــی ها با همــکاری مردم 
برطرف می شود و در صورتی که مردم در روزهای 
باقی مانده از فصــل پاییز صرفــه جویی کنند، 

خاموشی نخواهیم داشت.

ع شهرستان  برداشت زعفران از ۴۰ هکتار از مزار
برخوار آغاز شد.

مدیــر جهــاد کشــاورزی برخــوار گفت: بــه طور 
میانگین از هر هکتار ۵ کیلو گرم زعفران برداشت 
می شود که به دلیل شرایط کم آبی و خشکسالی 

۳۰ درصد کاهش عملکرد داشته ایم.
بهرام کریمی افزود:پیش بینی می شود تا اواسط 
آذر بیــش از 2۰ هــزار کیلوگرم گل زعفــران جمع 
آوری و پس از فراوری 2۵۰ کیلو گرم زعفران خشک 

بسته بندی و توزیع شود.
وی گفــت: گیاهانی مثــل زعفــران که نیــاز آبی 
کمی دارنــد در شهرســتان ترویــج و توســعه 
می دهیم و پیش بینی می شــود در ســال های 
آینده هر ســال ۳۰ درصد ســطح زیر کشــت این 

محصول بیشتر شود.
برگزاری کالس های آموزشی و ترویجی کاشت، 
داشــت و برداشــت زعفران بــا همــکاری جهاد 
سازندگی سپاه ناحیه برخوار یکی از برنامه ها برای 

توسعه ی کشت این محصول در برخوار است.
کارآفرین و کشــاورز نمونه در برخوار نیز گفت: با 
راه اندازی تاالر زعفران از سال گذشته در برخوار 
عالوه بر خرید تضمینی گل زعفران از کشاورزان 
منطقه، برای ۸۰۰ نفر هم اشــتغال ایجاد شــده 
است. مجتبی حق شناس گفت: اولین و تنها 
عامــل خریــد و فــروش گل زعفــران در منطقــه 
مرکزی کشور هستیم که گل زعفران را به صورت 
تضمینی از کشــاورز خریداری کرده و خدماتی 
از قبیل جداسازی، گل، خشک کردن و بسته 
بنــدی را انجــام می دهیــم. زهراجهانبخــش 
مدیرتاالر فراوری زعفران هم گفت: زعفران های 
که وارد این مجموعه می شود در ۴ دسته سرگل، 
پوشال، نگین و سوپر نگین بسته بندی می شود 
و بیشــترین تمرکز مجموعه برای تولید زعفران 
سوپر نگین برای صادرات به کشور های استرالیا، 

اتریش، عمان، قطر و کانادا است.

خبر خبر

خبر

استان

خبر

جمعی از کارکنان شرکت فوالد مبارکه به مناسبت سالروز 
تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی 
رحمته اهلل علیه، با حضور در مرکز فرهنگی توان بخشــی 
جانبازان شهید مطهری اصفهان از جانبازان حاضر در این آسایشگاه دیدار و 

با اهدای شاخه های گل به تکریم ایشان پرداختند.
در این بازدید که با حضور معاون ســرمایه های انسانی و سازماندهی، مدیر 
روابط عمومی و فرمانده بسیج حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت 
فوالد مبارکه و تنی چند از مدیران، رؤسا و کارکنان بخش های مختلف این 
شرکت با همراهی معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام 
شد، خاطرات دفاع مقدس و صحبت های جانبازان ســرافراز از زبان ایشان 

برای حاضران گفته شد و در فضایی بسیار صمیمی و معنوی یاد و خاطره رشادت های شهدا و رزمندگان ایثارگر 
دفاع مقدس برای آن ها بازگو گردید. کارکنان شرکت کننده در این بازدید که به نمایندگی از کارگران پرشمار شرکت 
فوالد مبارکه حضور پیدا کرده بودند، در مواجهه با هرکدام از جانبازان سرافراز بر عظمت و بزرگی کار رزمندگان دفاع 
کید کردند و صبر همراه با صالبت جانبازان عزیز را نشانه قدرت معنوی  مقدس و ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس تأ

و باور عمیق ایشان به آرمان های انقالب اسالمی دانستند.
در این دیدار همچنین برخــی از جانبازان از تالش ها و فعالیت های کارکنان شــرکت فــوالد مبارکه به نیکی یاد 
کردند و خدمات این شرکت در عرصه صنعت کشور را امری مقدس و ضروری برشمردند و ابراز داشتند: جهاد 

امروز فرزندان این مرزوبوم حرکت در مسیر کسب موفقیت های اقتصادی و 
صنعتی است.

کبری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان در بخشی  سرهنگ ا
از این دیدار، در گفت وگو با خبرنگار ما ابراز داشت: هرسال در هفته بسیج، این 
حوزه به اتفاق شورای حوزه بسیج و فرماندهان پایگاه های بسیج به آسایشگاه 
جانبــازان مطهــری می آمدنــد و از توصیه های ایــن مقربیــن خدا اســتفاده 
می کردند، ولی متأسفانه به علت ویروس کرونا و حفظ سالمت جانبازان، دو 
سال از این نعمت بی بهره بودیم و این توفیق از ما صلب شده بود که به لطف 

خدا این مهم امسال محقق شد و قوت قلبی برای ادامه راه گردید.
کبری با بیان اینکه باید از صحبت های این بزرگان درس گرفت و رهنمودهای  ا
کید کرد:  آنان را چراغ راه خود قرار داد تا نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را به سرمقصد منظور برسانیم تأ
باید در راستای بیانات رهبرعظیم الشان انقالب که در خصوص گام پنجم انقالب، خودسازی، جامعه پردازی و 
تمدن سازی قدم های محکم و استواری برداریم. وی در ادامه افزود: به توصیه این مجاهدان باید گوش به فرمان 

والیت فقیه باشیم و در دفاع از والیت و نظام مقدس جمهوری اسالمی ممارست و تالش کنیم.
فرمانده حوزه شهید موحدیان فوالد مبارکه با اشــاره به روحیه جهادی و انقالبی جانبازان هشت سال دفاع 
مقدس، تصریح کرد: درسی که از جانبازان آموختیم این است که وظیفه هیچ وقت از ما ساقط نمی شود و در هر 

لحظه باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.

مته های سوراخکاری ریل ذوب آهن، بومی سازی شد.
کارشناس خرید تجهیزات و قطعات مکانیکی  شرکت ذوب آهن با اشاره به اینکه ساخت این 
مته در انحصار یک شرکت اسرائیلی بوده  گفت: با تکیه بر تولید داخلی شرکت کاتر پالس 
تبریز برای ساخت و تحویل مته اعالم امادگی کرد که پس از تست و بهره برداری آزمایشی در محل شرکت، 

بعد از چند مرحله تایید شد.

فرهاد بخشی با بیان اینکه در سه سال گذشته حدود ۴۵۰ عدد مته با قیمت هر عدد ۴۰ میلیون ریال معادل 
۱۴۰ یورو خریداری شده افزود: قیمت وارداتی هر عدد مته بیش از ۷۰۰ یورو است.

وی با اشاره به اینکه با افزایش تولید ریل، مصرف مته ها افزایش یافته گفت: در حال حاضر مصرف مته ها در 
سال بیش از 2۰۰ عدد است که با اختالف قیمت ۵۶۰ یورویی مته های وارداتی با تولید داخل، با افزایش دانش 

شرکت های داخلی و صرفه جویی ۱۱2 هزار یورویی را همراه داشته و از خروج مبلغ ارز جلوگیری شده است.

امســال ۳۳2 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد اشــتغال به شهرستان سمیرم اختصاص 
داده شده است که در قالب تسهیالت به متقاضیان پرداخت می شود. رئیس اداره کار 
و رفاه اجتماعی سمیرم گفت: متقاضیان می توانند اعتبارات را براساس مشاغل خانگی 
و طرح هایی که ارائه می دهند و در کارگروه اشــتغال شهرستان مصوب می شود به صورت تسهیالت کم 

بهره دریافت کنند. غالمحسین صابری افزود: ۱۶۷ میلیارد ریال از اعتبار شهرستان از ناحیه بنیاد علوی و 
بنیاد برکت است و در صورتی که طرح ارائه شده توجیه اقتصادی داشته باشد و برای چند خانوار اشتغال 
پایدار ایجاد کند اعتبار دریافت می کند. وی به ۱۸۰۰ نفر سهمیه اشتغال مشخص شده برای شهرستان در 

کنون ۳۰۰ نفر از این سهمیه محقق شده است. سال جاری اشاره کرد و گفت: تا

در بازديد جمعی از کارکنان فوالد مبارکه از آسايشگاه شهید مطهری عنوان شد:

صبر همراه با صالبت جانبازان؛ نشانۀ قدرت معنوی و باور عمیق ایشان به انقالب اسالمی

بومی سازی مته های سوراخکاری ریل ذوب آهن

اختصاص ۳۳۲ میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد اشتغال به شهرستان سمیرم

خبر
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مردم صرفه جویی کنند،
 خاموشی نخواهیم داشت

برداشت زعفران 
ع از ۴۰ هکتار از مزار

 شهرستان برخوار
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ماجرای مرگ حافظ

2۵ مهرماه امســال بــود که حافظ 
عالــی پــور، کــودک ۳ و نیــم ســاله 
اصفهانی بعد از مراجعه به کلینیک 
دندانپزشکی و بیهوشی برای ترمیم دندان هایش، دیگر 

به هوش نیامد و خانواده ای را داغدار کرد. 
خانــواده حافــظ روزهــای اول بعــد از ایــن اتفــاق تلــخ 
دچار شــوک و داغ سنگینی شــده بودند، اما بعد از آن 
تصمیم گرفتند با شــکایت و پیگیــری پرونــده و حاال 
بعد از ثابت شــدن قصور پزشــکی، با رســانه ای کردن 
ماجــرا و اطالع رســانی، جلــوی تکــرار چنیــن اتفاقات 

تلخی را بگیرند.
جلیل عالی پور پــدر حافــظ در گفت وگو با ایســنا، این 
ماجرای تلخ را این طور روایت می کند: حدود یک هفته 
بود که دندان های پسرم درد گرفته بود. بعد از پرس وجو 
یک خانم دندانپزشک را به ما معرفی کردند و ما به این 
دندانپزشک مراجعه کردیم. بعد از معاینه دکتر به ما 
گفت ۱۴ دندان حافظ خراب است، اما بچه ها در این 
سن درد را تحمل نمی کنند و به همین دلیل معموال 
آن ها را بیهوش می کنند و یک دفعه همــه دندان ها را 

درست می کنند تا بچه درد نکشد.
عالــی پــور ادامــه داد: بعد از اینکــه دندان پزشــک این 
پیشنهاد را به ما داد گفتیم حافظ از بدو تولد مشکل 
قلبی دارد و دندان پزشک گفت اول با دکتر قلب مشورت 
کنید. وقتی ســراغ فوق تخصص قلب اطفال رفتیم و 
موضوع را مطرح کردیم حتی یک ثانیه هم مکث نکرد و 
گفت هیچ مشکلی نیست و تأییدیه کتبی نوشت و مهر 
و امضا کرد. ما برگه تأییدیه دکتر را پیش دندان پزشک 
بردیم، اما گفت برای بیهوشــی بایــد به یک کلینیک 
پزشکی بروید البته بهتر است نوبت حافظ را یک هفته 
به تأخیر بیندازیم تا یکی از بهترین متخصصان بیهوشی 

هم حضور داشته باشد.
او درباره ماجرای آن روز تلخ می گوید: روز 2۵ مهرماه به 
کلینیک رفتیم، لباس های حافظ را عوض کردیم و یک 
کی دادند تا بــه او بدهیم، دارو خیلی تلخ  داروی خورا
بود و به سختی به حافظ دادیم، بعد هم در اتاق عمل 
داروی بیهوشی به دست حافظ تزریق کردند. ساعت 
۱۱ حافظ بی هوش شد و به اتاق عمل رفت تا ساعت ۳ 
بعدازظهر، یعنی بعد از ۴ ساعت دیدیم اورژانس آمده 
است، گفتیم چی شــده؟ یک آقایی گفت پدر حافظ 
شمایید؟ گفتم بله، گفتند بروید بیمارستان کودکان 
امام حسین)ع(. گفتم مگر چه اتفاقی افتاده؟ گفتند 
حافظ حالش بد شده و به بیمارستان اعزام شده، ما 
پشت سر آمبوالنس به بیمارستان رفتیم و آنجا احیا را 

انجام دادند اما حافظ برنگشت...
پــدر حافظ بــا اشــاره به مشــورت بــا برخی از پزشــکان 
درباره مرگ پســرش، می گوید: پزشکان می گویند کار 
دندانپزشکی نهایتا 2 ساعت طول کشیده و بعد از آن 
احتماال تالش کرده بودند حافظ را همان جا احیا کنند 
گر  اما نتوانستند و بعد اورژانس را خبر کردند، درحالی که ا
همان اول اورژانس را خبر کرده بودند و به بیمارستان 

می رفتیم شاید این اتفاق نمی افتد.
وی ادامه می دهد: همان روز کارهای پزشکی قانونی 
و کالبدشــکافی را انجام دادیم و حاال نتیجه پزشــکی 
قانونی هم آمده و قصور پزشکی و متخصص بیهوشی را 
علت فوت اعالم کرده اند. ما شکایت خود را به سازمان 
نظام پزشکی، کالنتری و دادسرا اعالم کرده ایم و منتظر 

تماس آن ها برای پیگیری پرونده هستیم.
عالی پور البته این را هم می گوید که روزهای اول چنان 
در شــوک و ناراحتی بوده انــد که اصال به شــکایت فکر 
نکرده بودند و یادآور می شود: آن زمان خیلی ها گفتند 
شکایت کنید، گفتیم شکایت که دیگر حافظ را به ما 
برنمی گرداند! اآلن هم به حال ما فرقی نمی کند اما این 
گاهی بخشی شود تا  کار را انجام دادیم تا اطالع رسانی و آ
پزشکان به راحتی کودکان را بی هوش نکنند، به ویژه 
کودکانــی که بیمــاری زمینــه ای دارنــد، متخصصانی 
که با آن ها مشــورت می شــود این قدر راحــت تأییدیه 
گــر تأییدیه می دهند خودشــان هم حضور  ندهند و ا
داشته باشند. ترجیحا بیهوشی برای دندانپزشکی در 
بیمارستان های انجام شود که تجهیزات کامل و شرایط 
احیا و آی ســی یو وجود داشــته باشــد، در این صورت 
احتمال بــه خطر افتــادن جان کــودکان بســیار کمتر 
می شود. ما نمی دانیم تجهیزات این کلینیک در چه 
حد بوده و داروهایی که برای بیهوشی استفاده شده 
مشکلی داشــته یا خیر، بعدا فهمیدیم این کلینیک 
اصــال مجــوز بــرای کــودکان نــدارد! ما ایــن مســائل را 
نمی دانستیم و بعد متوجه شدیم، اما پزشکی که ما را به 
آنجا راهنمایی کرد باید این موارد را به ما اطالع می داد.

کنش دندان پزشک و متخصص بیهوشی  او درباره وا
بعد از فــوت حافظ نیز می گوید: قبل از اینکه شــکایت 
کنیم و همان روزهای اول بعد از فوت حافظ، متخصص 
بیهوشی با همسرم تماس گرفت که ما همه تالشمان 
را کردیم و من خودم حالم بد شــد، اما چرا متخصص 
بیهوشی باید حالش بد شود!؟ دندان پزشک هم چند 
بار با همسرم تماس گرفته و گفته از وقتی شما در فضای 
مجــازی اعــالم کرده اید چــه اتفاقی افتــاده، خیلی ها 
تماس می گیرند و به ما ناسزا می گویند! خیلی عجیب 
است که از ما می خواهند درباره این ماجرا حرفی نزنیم!
عالی پور خاطرنشان می کند: در این مدت به ما خیلی 

سخت گذشت، همسرم ۶ ماهه باردار است و این اتفاق 
تلخ نه فقط ما که همــه فامیل را به هم ریخته اســت، 
گر متخصص قلب از ما پرســیده بود کدام  درحالی که ا
کلینیک یا بیمارستان می روید و چه کســی قرار است 
بچه را بی هوش کند حداقل شک و شــبهه ای در دل 
ما می افتاد، یا پزشکی که ما را به کلینیکی برد که مجوز 
کودکان ندارد و متخصص بیهوشی که قبل از اینکه دیر 
شود اورژانس را خبر نکرد، همه مقصرند اما اتفاقی که 
درنهایت باعث مرگ پســر ما شــد بیهوشی تشخیص 

داده شده است.
کیــد بر اینکه هــدف ما این اســت که با  پدر حافظ با تأ
اطالع رسانی به مردم، جلوی تکرار این اتفاقات تلخ را 
بگیریم، خواستار برخورد جدی با مقصر مرگ پسرش 
شــد و گفت: اینکه فقط چند مــاه فعالیت متخصص 
بیهوشی ممنوع و دوباره مشغول کار شود هیچ دردی 
را دوا نمی کند و ممکن است یک بار دیگر قصور پزشکی 

خانواده ای را مثل ما داغدار کند.
دکتر محمدعلی عطاری استاد گروه بیهوشی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان نیز می گوید: ما تخصص بیهوشی 
اطفال نداریم، فلوشــیپ بیهوشــی اطفــال داریم که 
تخصص دارد اما به طور اختصاصی تر درزمینه بیهوشی 

اطفال کار می کند.
وی بابیان اینکه در مورد بیهوشــی اطفال اصلی ترین 
موضوع ایــن اســت کــه شــرح حال بگیرنــد، توضیــح 
می دهد: مــواردی مثل اینکه کودک ســابقه بیماری 
گر ســابقه بیمــاری دارد باید با  مادرزادی دارد یا خیر و ا
متخصص کودکان مشــورت شــود، همین طــور وزن 
کودک اهمیت زیادی دارد چون ما به ازای وزن دارو به 

کودک می دهیم و مانیتورینگ می کنیم.
دکتر عطاری بابیان اینکه کودکان نسبت به بزرگ ساالن 
حساس تر هستند، ادامه می دهد: درجه حرارت بدن 
کودکان زود پایین می آید و سردشان می شود. همچنین 

تنظیم دستگاه تنفس، مراقبت از بیمار، لوله گذاری و 
انجام آن برای کودکان سخت تر است و مهارت بیشتری 
می خواهد، محاســبه دقیق ســرم و مایــع درمانی نیز 
اهمیت دارد. نوزاد ساعتی یک بار شیر می خورد اما یک 
بزرگ سال می تواند ۱2 ساعت روزه بگیرد و غذا نخورد، 
برای بزرگ ســال وزن دقیق اهمیــت زیادی نــدارد اما 
برای کودکان وزن دقیــق و آخرین باری که غذا خورده 
همه اهمیــت دارد. همه ایــن موارد بیهوشــی اطفال 
را حســاس تر می کند، بنابراین باید با دقت و احتیاط 

بیشتری انجام شود.
استاد گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در مورد انجام بیهوشی برای دندانپزشکی کودکان نیز 
اظهار می کند: در گذشته دندان های شیری کودکان 
را درســت نمی کردنــد امــا اآلن ترمیــم می کننــد چون 
پایه دندان اصلی اســت و حالت فک کــودک را عوض 
می کند، اما در صــورت بیهوشــی، این کار باید با دقت 

زیادی انجام شود.
او خاطرنشــان می کند: بیهوشــی کودکان یک بحث 
مجزا در کتاب های درسی دانشگاهی است و بیهوشی 
کودکان از بزرگ ساالن متفاوت است و مالحظات خاص 
خودش را دارد، حتی شرایط اتاق عمل نیز برای کودکان 

باید متفاوت باشد و این کار ظرافت زیادی دارد.
علی ســلیمان پــور  مدیــرکل پزشــکی قانونی اســتان 
اصفهــان نیــز در مورد ایــن پرونــده به ایســنا می گوید: 
اطالعات پرونده خاص را نمی توانم رسانه ای کنم و باید 

از طرف مرجع قضایی اعالم شود.
وی توضیح می دهد: پزشــکی قانونی فقط اعالم نظر 
کارشناســی می کند، اما پذیرفته شــدن یا نشدن این 
نظر کارشناسی در اختیار مرجع قضائی است که تعیین 
تکلیف پرونده به عهده آن ها است و باید مرجع قضائی 
در صورت صالحدید بعد از اتمام بررسی و صدور حکم، 

نتیجه پرونده را اعالم کند.

خبر
در اولیــن جشــنواره علمی پژوهشــی بســیج در 
دانشــگاه فنــی و مهندســی گلپایــگان از 2۰نخبه 

بسیجی تجلیل شد. 
سرگرد خالد گمار معاون جهاد علمی سپاه صاحب 
الزمان)عــج)در اولین جشــنواره علمی پژوهشــی 
بســیج در دانشــگاه فنی مهندســی گلپایــگان با 
بیان اینکه ایــن جشــنواره بــرای اولیــن بــار در 
2۰شهرستان برگزار می شــود، گفت: 2۵  میلیون 
تومان کمک بالعوض برای حمایت از طرح های 
پژوهشــی به افرادی که ایــده خــود را به محصول 
تبدیل کنند پرداخت و به نخبگانی که اختراع آن ها 
با قابلیت عرضه در بازار یک میلیــارد و ۴۰ میلیون 

تومان تسهیالت بالعوض اعطا می شود.
وی افزود: در این جشنواره از سه اختراع پژوهشگاه 
شهید یاسینی پایگاه بسیج امیرالمومنین)ع( در 

دانشکده فنی مهندسی گلپایگان رونمایی شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
گفت: بجای مشاوره رایگان وکال در دادگستری ها 
کم قضایی، کارشــناس حقوقی استخدام  و محا
شود.  آیت اهلل سید یوســف طباطبایی نژاد امام 
جمعه اصفهان در نشست با اعضای هیات مدیره 
مرکز وکال قوه قضاییه در اصفهان گفت: ارائه مشاوره 
توسط وکال در دادگستری ها زمینه رانت برای گرفتن 

پرونده های قضایی را فراهم می کند.
وی بیان کرد: وکالی عضو این مرکز نســبت به کار 
خود تعهد دارند و قوه قضاییه هم برای جلوگیری 
از سوءاستفاده احتمالی نظارت دارد، اما بهترین 
راهکار استخدام کارشناس حقوقی و ارائه خدمات 

مشاوره توسط این افراد است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
به هزینه های این موضوع برای قوه قضاییه اشاره 
و بیــان کرد: بــرای خدمت بــه مردم هزینــه کردن 
اشکال ندارد و تامین منابع آن برای رفع نیاز جامعه 

و اصالح امور است.
وی ادامه داد: افراد عضو مرکز وکال قوه قضاییه هم 
اصالح این ســاختار را پیشنهاد بدهند که به نفع 

آنان و عموم مردم خواهد بود.
امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه توصیه هــای 
قــرآن در خصــوص رعایت حــق و حقــوق دیگران 
اذعان داشــت: وکال و قضات برای رضــای خدا و با 

گر بر علیه  صداقت شهادت بدهند و این کار حتی ا
خودشان، پدر و مادرشان و نزدیکانشان هم باشد 

باید واقع گرا باشند.
وی افــزود: شــاید در یــک اظهارنظر، فــردی دچار 
مشــکل و فقر بشــود، این موضوع اشــکالی ندارد 
چرا که روزی دهنده خداوند بوده و نباید به خاطر 
خودمان، زمینه خســران را بــرای دیگــران فراهم 

سازیم.
آیــت اهلل طباطبایی نــژاد بــا بیان اینکــه وکال روی 
مرز جهنم و بهشت حرکت می کنند، خاطرنشان 
کرد: این خطر برای وکال نسبت به قضات به دلیل 

ذی نفع بودن و هزینه گرفتن بیشتر است.
وی اضافه کــرد: برای مال دنیــا و گذر زندگی نباید 
هســتی خــود را ویــران و مشــکالتی بــرای دنیــا و 

آخرت ایجاد کنیم.
ارائه ۷۱ هزار مشاوره رایگان توسط وکال قوه قضاییه

رئیس مرکز وکال قوه قضاییه اصفهان گفت: در یک 
سال گذشته ۷۱ هزار مشاوره رایگان توسط وکال این 

مرکز به صورت رایگان ارائه شده است.
نرگس صلواتــی با اشــاره بــه راه انــدازی خط تلفن 
افــزود:  ۱2۹ مشــاوره قضایــی دادگســتری ها 
پاسخگویی این خط ارتباطی توســط وکالی این 
مرکــز انجــام می شــود کــه امســال بیــش از ۱۰ هزار 

مشاوره ارائه شده است.
وی به نحوه گزینش مرکز وکال قوه قضاییه اشاره کرد 
و اظهارداشــت: عالوه بر گزینش علمی صالحیت 
فردی نیز بررسی می شود که همین موضوع وجه 
تمایز با کانون وکال دادگستری است که در آن مرکز 

چنین فرآیندی وجود ندارد.
رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه اصفهان ادامه داد: 
خدمــات رایــگان مشــاوره ای و وکالت بــرای افراد 

نیازمند جامعه توسط این نهاد انجام می شود.

اصفهــان در جمــع آوری و بازیافــت پســماندهای 
ک خانگی در کشور پیشرو است.  خطرنا

 قوطی هــای رنــگ، حشــره کش ها، باتری هــا و... 
به دلیــل وجــود ترکیبــات ســمی، قابل اشــتعال و 
ک خانگی  کنش دهنده پســماندهای خطرنــا وا
محســوب می شــوند کــه بایــد به صــورت مجــزا 
تفکیــک و اصولی دفن شــوند؛ موضوعی که کمتر 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و اطالع رســانی ها هــم در 
گاهی بخشی به شهروندان بسیار اندک  راستای آ
و ناچیز بوده اســت. همین غفلت، ســبب شده تا 
ک خانگی با پســماندهای  پســماندهای خطرنا
عادی مخلوط و در سطل های زباله رها شوند. این 
در حالی اســت کــه به گفته فعاالن محیط زیســت 
ک خانگی درست جداسازی  گر زباله های خطرنا ا
و دفن نشــوند می توانند تهدیدی برای بهداشت 

عمومی و محیط زیست باشند.
استفاده از تجارب شهرها و کشورهایی که در حوزه 
ک خانگی موفق  جمع آوری پســماندهای خطرنا
بوده اند می تواند به عملکرد بهتر مدیریت شهری 

کمک کند.
سعید مرادی کیا فعال محیط زیست در شهر اصفهان 
گفــت: اصفهــان جــزو شــهرهایی اســت کــه بــرای 

ک در حوزه زیست محیطی  پســماندهای خطرنا
ک تولید شده  برنامه دارد و توانسته پسماند خطرنا

را به صورت هدفمند جمع آوری و بازیافت کند.
وی به موضوع بازیافت در حوزه تولید هم اشــاره و 
عنوان می کند: مدیران اجرایی و تولیدکنندگان این 
موضوع را مدنظر داشــته باشــند که برای بازیافت 
بهینه پسماند باید قبل از تولید اقدام کنند که با این 
کثری  رویکرد تمام تولیدات بــا هدف بازیافت حدا
صــورت می گیــرد و ایــن یعنــی موفقیــت در حــوزه 

پسماند.
به گفته ایــن فعــال محیط زیســت، دنیــا به ســوی 
کاهش پسماند از مبدأ گام برداشــته است و ما هم 
باید با تصویب مصوبات ملی و شهری در این مسیر 

حرکت کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت: تجهیز شهرها و روستاها برای مدیریت 
حوادث اقلیمی و پیشــگیری از وقوع حوادث 
غیر مترقبه و کاهش خسارات ضروری است. 

منصور شیشــه فــروش، افــزود: شــروع ســرما و 
کاهش دما در هفته های گذشــته و امکان بروز 
حوادث در آینده، نیازمند تقویت ظرفیت ها در 

برابر بحران های احتمالی است.
وی بیان کــرد: آبگرفتگــی از جملــه مهمترین 
گیــر در اســتان اصفهــان  حــوادث طبیعــی فرا
اســت که بی توجهی به این مساله با کمترین 
میــزان بارندگی هــا هــم بــه بحــران تبدیــل 

می شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
از شهرداری ها و دهیاری ها خواست تا با انجام 
تهمیدات الزم نسبت به دفع آب های سطحی 

گوار بشوند. اقدام و مانع از بروز اتفاقات نا

هواشناســی  تقویت ایســتگاه های  بــر  وی 
کیــد کــرد و گفت:  بــرای رصــد وضعیــت هــوا تا
تشکل های صنفی کشــاورزی در تامین منابع 
مالــی بــرای خریــد تجهیزات این ایســتگاه ها 
همــکاری کننــد چــرا کــه ســرمایه گذاری های 
آنان و فعالیتشان وابســته به پیش بینی های 

هواشناسی است.
شیشه فروش ادامه داد: شرکت گاز و آتش نشانی 
در خصوص آموزش مردم و مدیریت ایمنی نصب 
بخاری منازل اقدام کنند تا میزان حوادث این 

بخش کاهش یابد.
به گفته وی، آموزش مردم شــهرها و روســتاها  
برای توانمندسازی و افزایش تاب آوری در برابر 
حوادث اقلیمی ضروری است که شهرداری ها 

و دهیاری ها باید به این مساله توجه کنند.
از میان ۵۳ مخاطره طبیعی در ایران، ۴۳ مورد 

آن در استان اصفهان سابقه وقوع دارد.

تجلیل از ۲۰ نخبه بسیجی در دانشگاه گلپایگان 

امام جمعه اصفهان: 

کارشناس حقوقی جایگزین مشاوره وکال در دادگستری شود 

خبر

ک خانگی  اصفهان پیشرو در بازیافت پسماندهای خطرنا

تجهیز شهرها و روستاها 
برای مدیریت حوادث اقلیمی ضروری است

خبر

مدیــرکل پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه شهرداری  
و دیگر نهادهای مربوطه به تنهایی قادر به حل 
معضل کارتن خوابی نیستند، گفت: جمع آوری 
و ســاماندهی کارتن خواب های ســطح شهر با 

همکاری ۱۳ ارگان مرتبط میسر است. 
گــر ۱۳ ارگان مرتبــط  روح اهلل ابوطالبــی افــزود: ا
بــا بحــث کارتن خواب هــا، همــکاری  الزم را بــا 
کــز نگهــداری موقت ایــن افراد  شــهرداری و مرا
داشــته باشــند و شــهرداری را تنها نگذارند، در 

عمل وضعیت شهر نیز بهبود پیدا می کند.
وی ادامه داد: فرمانداری، سازمان بهزیستی، 
دادگستری، اداره کار و امور اجتماعی، سازمان 
فنــی و حرفــه ای، نیــروی انتظامی،کمیتــه 
امداد، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان برنامه 
و بودجــه، صــدا و ســیما، اداره کل اتبــاع و امــور 
خارجه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و شهرداری 
ارگان های دخیل در امر جمع آوری و ساماندهی 

کارتن خواب ها هستند.
مدیــرکل پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری 
شهرداری اصفهان بیان کرد: همکاری نکردن 
دســتگاه های متبوع دارای ماموریــت قانونی 
که به وظایف خود عمل نمی کنند شهر را مملو 
از دست فروشان، متکدیان، کارتن خواب ها و 

کودکان کار می کند.
وی بــا بیان اینکــه شــهرداری مصمــم اســت 
کارتن خواب ها در هوای سرد زمستان در سطح 
خیابان نباشند، تصریح کرد: با توجه به هزینه 
باالی نگهداری کارتن خواب ها، ۱۵۰ نفر از آنان 
تا پایان سال جاری توسط شهرداری اصفهان 
کز ماده ۱۶  و با هزینه این ارگان جمع آوری و در مرا

و یا کمپ های متولی این امر مستقر می شوند.
بــا اشــاره به اینکــه اغلــب افــراد  ابوطالبــی 
کارتن خــواب را معتــادان تشــکیل می دهنــد، 
خاطرنشان کرد: پس از جمع آوری این افراد، از 
آنها آزمایش  PCR گرفته شده و پس از استحمام 
و تعویــض لبــاس به مــدت یــک هفتــه در مرکز 
غربالگری قرنطینه و درصورت نداشتن بیماری 

به کمپ منتقل خواهند شد.
مدیــرکل پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری 
شهرداری اصفهان یادآور شد: افراد معتاد پس 
از غربالگری، تفکیک و دســته بندی شــده و بر 
کز مختلف  اساس نوع ماده مخدر مصرفی به مرا
مربوطه مانند بهزیستی، ماده ۱۶ و شورای مواد 

مخدر ارجاع می شوند.
وی این کارتن خواب ها را آسیب دیده و مایل به 
زندگی در مکان مناسب و ترک اعتیاد دانست و 
افزود: معتادان کارتن خــواب  به مدت پنج ماه 
زیر نظر گروه های پزشکی و متخصص، مراحل 
ترک را آغاز می کنند و در صــورت ترک، به آغوش 

خانواده بازمی گردند.
ابوطالبــی عنــوان کــرد: همچنیــن افــرادی که 
نیازمنــد مشــاوره و درمان های روانی هســتند 
کز درمانی تخصصی منتقل شده و تحت  به مرا

درمان قرار می گیرند.
کید کرد: طرح جمع آوری ۱۵۰ کارتن خواب  وی تا
از ســطح شــهر اصفهــان با هــدف رفــع دغدغه 
کسازی  شهروندان و ایجاد آرامش در جامعه و پا
کن بی دفاع شهری از هفته جاری آغاز خواهد  اما

شد.
کــن بی دفــاع شــهری، از جملــه فضاهایــی  اما
گی هــای کالبــدی-  هســتند کــه بدلیــل ویژ
اجتماعی، فرصت بزهکاری و خشونت در آنها 

باالست.
مدیــرکل پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری 
گفــت: در چنــد هفتــه اخیر نیــز بدلیل بــرودت 
هوا و بارش هــای مختلف در شــهر اصفهان ۷۰ 
کارتن خواب جمع آوری شــدند که از این تعداد 

۶۸ نفر مرد و 2 نفر زن بودند.
وی افزود: کارتن خواب های جمع آوری شده به 
کز غربالگری میدان استقالل)ویژه مردان( و  مرا
بزرگمهر )ویژه بانوان( تحویل داده می شــوند و 
کم جمعیت به صــورت موقت به  درصــورت ترا
کمپ های خصوصی قانونی زیر نظر بهزیستی 

منتقل خواهند شد.
مدیــرکل پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری 
شــهرداری اصفهان اظهار داشــت: به اســتناد 
مصوبه شورای عالی اداری کشور در سال ۱۳۷۸ و 
طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، کارتن خواب ها 
به 2 دسته معتادان متجاهر و افراد فاقد سرپناه و 

بی سرپرست گروه بندی می شوند.
وی بــا اشــاره به اینکــه دســتگاه های اجرایــی 
مکلفند در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود 
اقدام هــای حمایتــی و تامینــی را در راســتای 
تعییــن تکلیــف و ســاماندهی کارتن خواب ها 
انجام دهند، بیان کرد: شناسایی، جمع آوری، 
نگهــداری موقــت، درمــان و توانمندســازی 
معتــادان متجاهــر برعهــده نیــروی انتظامی و 

بهزیستی است.
ابوطالبی، باردیگر بر لزوم همــکاری ارگان های 
کید  دخیــل در ســاماندهی کارتن خواب هــا تا
کرد و داشتن شهری عاری از بزه و نازیبایی را در 

گرو مشارکت همه بخش های مرتبط دانست.

ساماندهی کارتن خواب ها 
گرو همکاری در اصفهان در 

 ۱۳ ارگان مرتبط است

آبفــای اســتان اصفهــان پــس از ممیــزی خارجــی 
توسط شرکت مودی اینترنشنال، موفق به دریافت 
 ۹۰۰۱:2۰۱۵ ISO  گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
شد. معاون منابع انســانی و تحقیقات شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان اصفهــان گفت: پــس از اســتقرار 
کیفیــت ISO ۹۰۰۱:2۰۱۵ در  سیســتم مدیریــت 
ســتاد مرکزی، مناطق 2 و ۶ شهر اصفهان و مناطق 
خودگردان برخوار، خمینی شهر، نجف آباد، لنجان، 
تصفیه خانه آب بابا شیخعلی وتصفیه خانه فاضالب 
شمال، این گواهینامه با اعتبار سه سال برای آبفای 
اســتان اصفهان صــادر شــد.  مجتبــی قبادیــان در 
 ۹۰۰۱:2۰۱۵ ISO خصوص سیستم مدیریت کیفیت
افزود: این سیســتم شناخته شــده ترین استاندارد 
مدیریتی در جهان است که در ســال 2۰۱۵ ویرایش 
جدید )پنجمین نســخه( آن توســط ســازمان بین 

المللی استانداردها ارائه شده است. 
 وی مبنــای اســتقرار سیســتم مدیریــت  کیفیــت
 ISO ۹۰۰۱:2۰۱۵  را بــر اســاس اســتاندارد های بیــن 
المللــی اعــالم کــرد و گفــت: بــا اجرای ایــن فراینــد، 
توانایی ارائه خدمات مستمر به مشترکین به منظور 
افزایش رضایت مردم فراهم می شود چرا که هدف از 

اجرای این استاندارد بین المللی، یکسانی در ساختار 
سیستم های مختلف مدیریت کیفیت است.

معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهــان بــا بیان این کــه  بــه کارگیــری یک 
سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک 
برای شــرکت  اســت که زمینــه را بــرای  فعالیت های 
توســعه پایدار فراهم می کند، تصریــح کرد: بــرآورده 
سازی مستمر الزامات و پرداختن به نیازها و انتظارات 
آینده، در استقرار این سیستم مدیریت کیفیت، باعث 
افزایش پویایی، اصالح، بهبود، نوآوری و خالقیت در 

انجام کارها می شود. 
قبادیان مزایای اســتقرار سیستم مدیریت کیفیت  
ISO ۹۰۰۱:2۰۱۵ را افزایــش بهره وری و مزیت رقابتی، 
مشخص نمودن مســئولیت ها در سراسر سازمان، 
بهینه کردن فرآیند ها، کنترل مناسب مستندات، 
بهبود ارتباط با کارکنان و مشــتریان، فراهم نمودن 
سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر، کاهش هزینه ها 

و افزایش سطح رضایت مشتریان عنوان کرد. 
شــایان ذکر اســت ممیــزی خارجی توســط شــرکت 
مودی اینترنشنال  در تاریخ های ۳۰ آبان،یکم  و دوم  

آذرماه جاری انجام شد.

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان گفت: آمار فوت 
ناشی از وقوع حوادث کار در هفت ماهه امسال در 
استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۱ 
درصد افزایــش یافــت.  علی ســلیمانپور مدیرکل 
پزشــکی قانونی اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
کنون ۷2 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از  تا

دست داده اند که همگی مرد بودند.
وی با بیان اینکه سقوط از بلندی و اصابت جسم 
سخت، همواره بیشــترین ســهم را در آمار تلفات 
حوادث کار به خود اختصاص می دهد، ادامه داد: 
در هفت ماه امسال 2۹ نفر از قربانیان حوادث کار 
بدلیل ســقوط از بلندی و 2۹ نفر دیگــر نیز بدلیل 

اصابت جسم سخت جان خود را از دست دادند.
مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان سوختگی، برق 
کســیژن را در رتبه هــای بعدی  گرفتگی و کمبــود ا
عامل مــرگ در حــوادث کار برشــمرد و اضافه کرد: 
شهرســتان های اصفهان، کاشان، شاهین شهر 
و میمه و نجف آباد به ترتیب بیشترین آمار تلفات 

حوادث کار را در این هفت ماه داشته اند.
وی اظهار داشــت: در ایــن مدت آمــار مصدومان 
حــوادث کار که به ادارات پزشــکی قانونی اســتان 

مراجعه کردند نیــز با یک هزار و ۵۱۶ نفر نســبت به 
مدت مشابه ســال قبل ۵.۴ درصد افزایش یافته 
است. سلیمانپور تصریح کرد: از این تعداد مصدوم 

۱22 نفر زن و یک هزار و ۳۹۴ نفر مرد بودند.
     افزايش ۳ درصدی مراجعه به پزشکی 

قانونی اصفهان
وی همچنین به میزان مراجعات به پزشکی قانونی 
استان اصفهان در حوزه معاینات سرپایی در هفت 
ماهه امسال  اشاره و بیان کرد: این آمار با ۷2 هزار و 
۹۹۸ مورد مراجعه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۳.۱ درصد رشد نشان می دهد.
مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان گفت: 22 هزار و 
۸۷۸ نفر از این افراد زن و ۵۰ هزار و ۱2۰ نفر مرد بودند.

وی تصریح کرد: اجساد معاینه شــده در اداره کل 
کز تابعه نیز در این مدت  پزشکی قانونی استان و مرا
دو هزار و ۴۸2 نفر شامل ۴۸۸ زن و یک هزار و ۹۹۴ 
مرد بود که نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۱۹ 

درصد رشد داشت.
سلیمانپور عنوان کرد: تصادفات حدود ۴۰ درصد 
از مرگ هــای غیرطبیعــی را بــه خــود اختصــاص 

می دهند.

خبرخبر
کیفیت گواهینامه سیستم مدیریت  دریافت 

 ISO 9۰۰۱:۲۰۱۵  توسط آبفای اصفهان
افزایش ۱۶ درصدی آمار فوت ناشی از 

کار در اصفهان  حوادث 
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان: 

۱.۵ میلیارد تومان اعتبار برای پایتخت نهج البالغه 
در کاشان اختصاص یافت

ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
از  اصفهــان  اسالمی اســتان 
اختصــاص یــک و نیــم میلیارد 
تومــان اعتبــار مالــی بــرای پایتختــی نهج البالغه 
کاشان خبر داد و گفت: ۵۰۰ میلیون تومان از این 
اعتبار از ســوی معاونت قرآن و عتــرت وزارتخانه 

تامین و بخشی از آن نیز پرداخت شده است. 
حجت االســالم رمضانعلی معتمــدی در دیدار با 
نماینده ولــی فقیه و امــام جمعه کاشــان افزود: 
اســتانداری اصفهــان نیــز پرداخــت ۵۰۰ میلیارد 
تومان )بقیــه اعتبار( را متقبل شــده کــه با وجود 
مکاتبات زیاد با اســتانداری و سازمان مدیریت، 

هنوز محقق نشده است.
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  افــزود:  وی 
اســالمی اصفهان نیــز 2۰۰ میلیــون تومــان اعتبار 
کاشــان  بــرای موضــوع پایتختــی نهج البالغــه 
پرداخت کــرده و مقرر شــده ۳۰۰ میلیــون تومان 
نیز شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کاشان 

به این مهم کمک کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
اظهــار داشــت: ۳۰ برنامــه بین المللــی، ملــی، 
منطقه ای، اســتانی و شهرستانی برای پایتختی 
نهج البالغه کاشان تعریف شده که تمامی آنها در 

دست اجراست.
وی ادامه داد: اختتامیه این برنامه ها در سالروز 
والدت حضــرت علــی )ع( )2۶ بهمــن( برگــزار 
می شود و امیدواریم این برنامه ها مقدماتی برای 
ترویج و گســترش کتــاب گرانســنگ و ارزشــمند 
نهج البالغــه شــودو برکت هایــی بــرای کشــور و 
منطقه داشــته باشــد.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی اصفهان خاطر نشان کرد:
حجت االســالم معتمــدی بــا اشــاره بــه رویکــرد 
اســالمی به  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  جدیــد 
گفــت: بر ایــن پایــه  شــورای فرهنــگ عمومــی، 
تمامی فعالیت های این وزراتخانه باید با شورای 
فرهنــگ عمومی گــره بخورد  تــا شــورای فرهنگ 

عمومی بتواند راهبری در فعالیت های وزارتخانه 
داشته باشد.

وی با اشــاره بــه توانمنمدی های بســیار باالیی 
کــه کاشــان در زمینه هــای فرهنــگ، هنــر و دین 
دارد، تصریــح کــرد: می تــوان از ظرفیت هــا برای 
فیلم ســازی بــا رویکــرد دینــی مذهبی اســتفاده 
شود تا اثر مهمی برای معرفی گذشته و حال این 

خطه از کشور باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
در ادامــه از رونمایــی نقشــه فرهنــگ و هنر ایــن 
استان  در افق ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این نقشه 
وضع موجود فرهنگ و هنر شــهر به شــهر استان 
اصفهان رصد و وضع پنج ســال آینــده هم پیش 

بینی شده است.
گفتــه وی، در ایــن راســتا شهرســتان های  بــه 
اســتان با پیوســت عدالــت و ســرانه فرهنگی زیر 
ســاخت های فرهنگــی و هنــری را تقویــت کننــد 

تا در پنج ســال آینده بــا کمک بخــش خصوصی 
برخی زیر ســاخت های فرهنــگ وهنــر در این ها 

تقویت شود.
     لزوم استفاده بهتر از ظرفیت های کاشان

کشــور  انجمــن ســینمای جــوان  مدیرعامــل 
نیز بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای فرهنگــی مذهبی 
کــه بایــد به ایــن  گونــه  گفــت: آن  شهرســتان 

ظرفیت ها پرداخته نشده است.
مهــدی آذرپندار با اشــاره به ظرفیــت هنرمندان 
و فیلم ســازان جوان توانمند و حرفه ای کاشــان 
افــزود: ظرفیت هــای فرهنگــی و مذهبی ایــن 
شهرستان می تواند با ساخت فیلم های کوتاه و 

به نسبت بزرگ  پررنگ شود.
وی اظهار داشت: انجمن سینمای جوان دارای 
توانمندی هــای بزرگ و حرفــه ای و در عین حال 
ارزان اســت که با توجه به پایتختی نهج البالغه و 
همچنین فرش دست بافت، می توان از آن برای 

تولیدات تصویری و هنری استفاده کرد.
     استفادن نکردن از نزديک به 9۰ درصد 

ظرفیتی فرهنگی کشور
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان با اشاره 
به اینکه کارهای فرهنگی با توجه به نیاز جامعه 
انجام نشده است، اظهار داشــت: نزدیک به ۹۰ 
درصــد از ظرفیت فرهنگی کشــور مورد اســتفاده 
گر خــال فرهنگــی در جامعه  قــرار نگرفته اســت و  ا
وجود نداشــت امروز ایــران اســالمی دچار عرفان 

کاذب نمی شد.
وی با اشــاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران در 
برابر تمامی جهان، هشت سال به دفاع مقدس 
پرداخت، افزود: آیا توانسته ایم در زمینه فرهنگ 
از ایــن دفــاع مقــدس حســن اســتفاده را انجــام 
دهیم تا فضای ارزشی این دفاع در محیط و حوزه 

فرهنگی جامعه، محفوظ بماند.
کید کرد:  رییس شورای فرهنگی عمومی کاشان تا
گر مســجدها، تکیه ها و وزارت فرهنگ و ارشــاد  ا
اسالمی بتوانند نیازهای فطری و فرهنگی مردم 
را پاســخگو باشــند، جوانان به انحراف کشــانده 

نمی شوند.
کید کرد: انجمن ســینمای جوان با توجه  وی تا
به دارا بودن نیروهای توانمند جــوان، می تواند 
با مسجدمحوری تحول فرهنگی در کشور ایجاد 

کند.
آیــت اهلل ســلیمانی بــا گرامیداشــت یــاد شــهید 
سرافراز سپهبد قاسم سلیمانی، افزود: این شهید 
واالمقام توانست تحول فرهنگی ارزشی با روحیه 

جهادی در جامعه به وجود آورد.
شهرســتان کاشــان از 2۱ مهــر ۱۳۹۹ بــه مــدت 2 
ســال به عنــوان نخســتین پایتخــت نهج البالغه 
کشــور نام گــذاری شــده اســت؛ افــزون بــر ۵۰ نفــر 
حافــظ نهج البالغــه، یــک هــزار و 2۰۰ نفــر حافظ 
بخش هایی از این کتاب ارزشمند، 2۰۰ نفر حافظ 
کل قــرآن مجیــد و ۱۵ نفــر حافــظ کل صحیفــه 
سجادیه در شهرستان کاشان آموزش دیده اند.

پوســتر اولیــن همایــش ملــی 
شــیوه ها و راهکارهــای ترویــج 
قرآن کریم در فرهنگ عمومی، با 

حضور امام جمعه اصفهان رونمایی شد. 
اولین همایش ملی شــیوه ها و راهکار های ترویج 
قرآن کریــم در فرهنــگ عمومی توســط دارالقرآن 
الکریم اصفهان و دانشگاه قرآن و معارف اهل بیت 

)ع(،اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.
در همیــن راســتا،اعضای اولیــن همایــش ملــی 
شیوه ها و راهکار های ترویج قرآن کریم در فرهنگ 
عمومی باحضور در دفتر امام جمعــه اصفهان، از 
پوستر اولین همایش ملی شیوه ها و راهکار های 
ترویــج قــرآن کریــم در فرهنــگ عمومی رونمایی 

کردند.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه 
و نماینده ولــی فقیــه در اصفهان در حاشــیه این 
رونمایی گفت: ترویج فرهنگ قرآن کریم در جامعه 
مورد توجه خاص قرار گیرد و برگزاری این همایش 
نقطه ی عطفی در جهت بررسی بیشتر ابعاد قرآن 

کریم در جامعه شود.
وی افــزود: برپایی ایــن همایــش می تواند مســیر 
همواری برای بســط و توسعه شــیوه های جدید 

ترویج قرآن کریم در بخش های مختلف ایجاد کند 
و نگرش ایمانی و تعمیق باور های قرآنی در فرهنگ 
عمومی جامعه برای همه اقشار خصوصا جوانان و 

نوجوانان داشته باشد.
کــرد:  آیــت اهلل طباطبایــی نــژاد خاطرنشــان 
قرآن کریم سرچشــمه ای بــی کران بــرای هدایت 

انســان هایی اســت کــه معنویــت و قــرب الهــی را 
مهم ترین اصل یــک زندگی ناب دانســته و بدون 
تردیــد نخســتین گام در فهــم و عمــل بــه چنین 
معارفــی دسترســی انســان ها بــه محتوای ایــن 
آموزه هاست و باید حالوت فرهنگ قرآن کریم در 

بدنه جامعه، ساری و جاری شود.

در ایــن مراســم، مدیرعامــل دارالقــرآن الکریــم 
اصفهــان و رئیــس همایــش ملــی شــیوه ها و 
راهکار های ترویج قرآن کریم در فرهنگ عمومی، 
به نوســازی و روزآمــدی در ترویج فرهنــگ قرآن 
کریم اشاره کرد و گفت: دســت یابی به الگو های 
علمــی و عملــی ترویــج قــرآن کریــم در جامعــه، 
شناخت نیاز ها و کمبود های فرهنگی و تحصیلی 
در اجرای شــیوه های حضور و ترویــج قرآن کریم 
تمرکز بر توسعه توان و مهارت افزایی کارشناسان، 
مربیان، مدیران، فعاالن امور قرآنی، آحاد مردم 
و نســل جــوان جامعــه از اهــداف برگزاری ایــن 

همایش است.
حجــت االســالم احمــد زادهــوش بــا بیان اینکــه 
دارالقرآن الکریم اصفهان با همت مرحوم حجت 
االسالم والمسلمین حاج شیخ مهدی مظاهری 
در ۳۳ ســال قبل تأســیس شــد، افــزود: امروز این 
مجموعه فعال قرآنی با ۱۳۰ شعبه درشهراصفهان و 
۳۰ نمایندگی در شهرستان های استان و ۱۵ پیش 
دبستانی و ۸ مدرسه غیر انتفاعی و دانشگاه قرآن 
و عترت از بزرگترین و کامل ترین موسسات قرآنی 
کشور است که توانسته توجه مردم به قرآن کریم را 

بیش از گذشته جلب نماید.

یک شهرســاز و معمار با اشاره به شــهرهایی که 
حتی بعد از بمبــاران جنگ جهانــی دوم از احیا 
و بازســازی آن هــا قطــع امیــد نشــد، نادرســتی 
استفاده از کلیدواژۀ »فرسوده« را برای توصیف 

وضعیت بافت تاریخی اصفهان یادآور می شود. 

محمــود درویش،می گویــد: بعــد از جنــگ جهانــی دوم، بیشــتر 
فضاهــای شــهری کشــورهای اروپایــی در اثــر بمبــاران یــا شــعله 
افکن و لودر و بولدوزر، کامال تخریب شــده بود به طوری که تصور 
کســازی و ســاختن دوبارۀ شــهر غیر ممکن و غیــر اقتصادی به  پا

نظر می رسید.

او ادامــه می دهد: در چنین شــرایطی برخی پیشــنهاد می دادند 
که شهر جدید، بیرون از فضای قدیمی آسیب دیدۀ شهر ساخته 
شود، اما با وجود مشکالت و هزینه های بسیار آن هم در شرایط 
پس از جنــگ، تصمیم بــه بازســازی و احیــای آنچه از شــهر باقی 

مانده بود گرفتند.
این شهرســاز خاطرنشــان می کنــد: بــا همۀ این ســختی ها آن ها 
هیچ گاه صفــت »فرســوده« و »مخروبــه« را بــه کار نبردنــد و برای 
حفظ هویت خــود و تاریخشــان، تصمیــم گرفتند تن به ســختی 
احیا و بازســازی بدهنــد. درویش یــادآور می شــود که این مرمت 
و بازسازی در شــهری مثل ورشو، ۳۰ سال طول کشــید، در دیگر 
کشــورها نیــز بــه همیــن ترتیــب بــود و چون ایــن فضاهــا زیــر نظر 
کنون سند هویت کشورهایشان  متخصصان طراحی و اجرا شد، ا

و جذابترین فضای شهری برای گردشگران است.
او می گوید: متأســفانه بعد از گذشــت حدود هشــتاد ســال از این 
تجربۀ مدون و قابل مطالعه و دسترسی، هنوز بحث ما بر سر این 

است که بافت فرسوده و تاریخی چیست.
گر چه آثار شاخص معماری اصفهان  این معمار تصریح می کند: ا
مثل کاخ هــا و پل ها و مســاجد نیز زیر ســایۀ غفلــت و بی توجهی 
دچــار آســیب شــده اند و در این شــرایط، انتظــاری از به ســامانی 
بافت دردشــت و مســجد جامع عتیق نمی توان داشت، اما الزم 
است مدام یادآور شویم که این فضاها، نه بناهایی فرسوده بلکه 
گاهی و یا  جواهراتی ذی قیمت هســتند کــه در اثر بی کفایتــی، ناآ
ک روبه ها رها شــده اند و خنک آن زرگری که  ســودجویی، در خا

قدر زر می داند.

رونمایی از پوستر همایش ملی شیوه ها و راهکارهای ترویج قرآن 

ما هنوز اندر خم واژۀ »فرسوده«ایم!

خبر

همایش

میراث 
تاریخی

کــی« بــه  فصــل ســوم ســریال پرمخاطــب »زیرخا
نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان و تهیه کنندگی 
رضــا نصیری نیــا کلیــد خــورد. در نخســتین روز از 
کــی« ژالــه صامتــی و رایــان  تصویربــرداری »زیرخا
سرلک در یکی از محالت تهران مقابل دوربین جلیل 
ســامان رفتند. ضبط این ســریال که بــرای پخش 
در نوروز ۱۴۰۱ از شــبکه یک ســیما تولید می شــود، 
فعــال در تهــران ادامــه خواهد داشــت. فصــل دوم 
کی« با به اســارت رســیدن فریبرز و ناصری  »زیرخا
به دســت نیروهای بعثی در جبهه به پایان رسید. 
چندی پیــش با برگــزاری بیســت و یکمیــن دوره از 
جشن حافظ، ژاله صامتی به عنوان بهترین بازیگر 
زن کمدی و پژمان جمشــیدی به عنوان بهترین 
بازیگــر مرد کمــدی بــه خاطــر بــازی در فصل های 
کــی« انتخــاب شــدند. اول و دوم ســریال »زیرخا

بازیگران این سریال تولید مرکز سیمافیلم عبارتند از 
پژمان جمشــیدی، ژاله صامتی، نادر فالح، گیتی 
کبر  قاســمی، مریــم ســرمدی، خســرو احمــدی، ا
رحمتی، مهری آل آقا، اصغر نقی زاده، رایان سرلک، 

ستاره پسیانی، هومن برق نورد و نسرین نصرتی.
کی« عبارتند از مدیر فیلمبرداری: امیر  عوامل »زیرخا
کریمی، طراح گریم: عباس عباسی، طراح صحنه: 
بهنام جعفری، برنامــه ریز: میثم نجفی، دســتیار 
یک کارگردان: رضا شریفی، مدیر صدابرداری: جواد 
مقدس، طراحــی و ترکیــب صدا: محمد کشــفی، 
تدوین: نیما حسن دوست، آهنگساز: آرش بادپا، 
منشی صحنه: مرجان تاجیک، مدیر تولید: جواد 
راهزانی، مدیر تدارکات: حســین لنجابی، عکاس: 
مهســا طیب طاهــر، مدیــر روابــط عمومــی: مریم 

عرفانیان

شــورای پروانــه ســاخت ســازمان ســینمایی در 
تازه ترین جلسه خود مجوز ســاخت »مرد بازنده« 

به کارگردانی محمدحسین مهدویان را صادر کرد.
روابــط عمومی ســازمان  کل  اداره  از  نقــل  بــه 
امــور ســینمایی و ســمعی بصــری، شــورای پروانه 
ساخت سازمان سینمایی برای چند فیلم جدید 
پروانه ســاخت صادر کرده اســت که بر این اســاس 
محمدحســین مهدویــان بــرای کارگردانــی فیلــم 
ســینمایی مــرد بازنده بــه تهیه کنندگی مشــترک 
امیر بنان و ســید محســن حجازی دهاقانی مجوز 
گرفتــه اســت. فیلمنامه ایــن اثــر توســط حســین 
حسنی، ابراهیم امینی و محمدحسین مهدویان 
نوشته شده اســت. مهدویان در حال حاضر فیلم 

کران دارد. این شورا همچنین  شیشلیک را آماده ا
برای فیلمنامه پسر مریم به کارگردانی علی جعفرآباد و 
تهیه کنندگی مهدی فرجی مجوز ساخت صادر کرده 
است. سمیرا برادری و روح اهلل برادری هم به عنوان 
تهیه کننده برای فیلمنامه اشغال به کارگردانی حامد 

رجبی مجوز ساخت گرفته است.

نمایش و تحلیل فیلم های برگزیده سینمای ایران 
و جهان بــا حضور منتقدین و کارشناســان مطرح 
ســینما در فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان 
برگزار می شــود. فصل اول از این برنامه که ازســوی 
فیلم خانــه حــوزه هنــری اســتان اصفهــان و دفتر 
تخصصی سینما برگزار می شود به تماشا و تحلیل 
فیلــم "گاوخونــی" بــه کارگردانــی "بهــروز افخمــی" 
اختصــاص دارد. ایــن نشســت بــا حضــور "عطیــه 

سلطانی" فیلمساز و استاد دانشگاه سپهر اصفهان 
برگزار می شود و دبیر نشست "محسن رهنما" برگزیده 

دومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران است.
گاوخونی فیلمی بــه کارگردانی و نویســندگی بهروز 
افخمی و تهیه کنندگی علی معلم، بر اســاس رمان 
گاوخونی نوشــته جعفر مــدرس صادقی محصول 
سال ۱۳۸۱ است. نمایش و تحلیل فیلم گاوخونی 

سه شنبه نهم آذرماه ساعت ۱۸ برگزار خواهدشد.

سریال امنیتی »ضد« به کارگردانی ابراهیم شیبانی 
و تهیه کنندگی علیرضا جاللی مدتی است که کلید 

خورده است. 
 سریال »ضد« را ابراهیم شیبانی کارگردانی می کند 
و بازیگران مختلفی از جمله حســام منظور، بهاره 
کیان افشار، ســعید چنگیزیان، مرتضی اسماعیل 

کاشی و … در آن بازی می کنند.
در این سریال تالش شده از جان گذشتگی و تالش 

نیروهای امنیتی در جهت حفظ امنیــت و آرامش 
جامعه تصویر شود.

تهیه کنندگی این مجموعــه به علیرضــا جاللی که 
پیش تر بــه همــراه زنده یــاد حمید آخونــدی تهیه 
سریال »دولت مخفی« و فیلم های »ماهورا« و »روز 

سوم« را عهده دار بوده، سپرده شده است.
این سریال در فضایی امنیتی ساخته شده است و از 
دیگر سریال هایی است که این روزها سیمافیلم برای 
به تصویر کشیدن تالش های ماموران امنیتی کشور 

به تولید می رساند.
 این روزها سریال »ســرجوخه« به کارگردانی احمد 
معظمی، نویســندگی سیدحســین امیرجهانی و 
تهیه کنندگی ابولفضل صفری دیگر سریال امنیتی 
اجتماعی تلویزیون اســت که از شــبکه ســه سیما 
پخش می شود. ابراهیم شیبانی پیش از این سریال 

تلویزیونی »نجوا« را کارگردانی کرده بود

به کارگردانی جلیل سامان؛

کی« منتشر شد اولین تصاویر از فصل سوم »زیرخا

که مهدویان مجوز  »مرد بازنده« پروژه جدیدی 
گرفت ساختش را 

گاوخونی در فیلم خانه حوزه هنری اصفهان

به کارگردانی ابراهیم شیبانی؛

کلید خورد یک سریال امنیتی دیگر 

فیلم و سریال

سینما

خبر

فراخــوان چهاردهمیــن دوره جشــن بــزرگ 
منتقدان و نویســندگان ســینمایی ایران به 

دبیری جعفر گودرزی منتشر شد.
در ایــن دوره قــرار اســت فیلم هــای حاضــر 
در ســی و هشــتمین و ســی و نهمیــن دوره 
جشنواره ملی فیلم فجر )سال های ۹۸ و ۹۹( 
همچنین آثار ایرانی حاضر در سی و هفتمین 
و سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 

)سال های ۹۸ و ۱۴۰۰(، داوری شوند.
آثــار  اعضــای انجمــن منتقــدان، داوری 
چهاردهمین جشن منتقدان و نویسندگان 
ســینمایی ایران را برعهــده دارنــد و پــس از 
جمع بندی آرا، نتایج به صورت رسمی اعالم 

خواهد شد.
     داوری آثار در بخش های زير انجام 

خواهد شد:
بهترین فیلم

بهترین کارگردان
بهترین فیلمنامه نویس

بهترین بازیگر مرد نقش اول
بهترین بازیگر زن نقش اول

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل
بهترین بازیگر زن نقش مکمل

بهترین فیلمبرداری
بهترین موسیقی متن

بهترین صدای فیلم
بهترین تدوین

بهترین دستاورد فنی )چهره پردازی، صحنه، 
لباس، جلوه های ویــژه میدانی، جلوه های 

بصری، انیمیشن، تیتراژ(
جایزه خالقیت و اســتعداد درخشــان )ویژه 

فیلمسازان اول(
فیلم هــای  تمــام  میــان  از  انتخاب هــا 
ســینمایی ایرانی بخش مســابقه )مســابقه 
اصلــی، طبــق فهرســت ضمیمــه فیلم های 
معرفی شده توســط انجمن( جشنواره های 

یادشده انجام می شود.
کثر پنــج عنوان به  کادمی باید حدا اعضــای آ
ترتیب اولویت و در هر عنوان تنها یک انتخاب 
با قیــد نــام فیلــم و هنرمنــد را از لحظــه اعالم 
کثر ۷2 ســاعت بعــد ازطریق  فراخوان تا حدا
راه های ارتباطی چهاردهمین جشــن بزرگ 
منتقــدان و نویســندگان ســینمایی ایران 

ارسال کنند.

رئیــس اداره امــور قرآنــی اداره کل اوقــاف 
گفــت:  و امــور خیریــه اســتان اصفهــان 
مســابقات رشــته تفســیر 2۱ آذرماه امسال 
در اداره کل اوقاف اصفهان برگزار می شود. 
حمیــد بخشــی رئیــس اداره امــور قرآنــی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره 
به مشــخص شــدن زمــان برگــزاری مرحله 
کشــوری چهل وچهارمین دوره مسابقات 
قرآن ســازمان اوقاف و امــور خیریه، گفت: 
از اســتان اصفهان،۳۱ نفر در این مرحله از 

مسابقات حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه مرحله کشوری مسابقات 
از 2۹ آذر تا ســوم دی ماه امسال  به صورت 
حضــوری و بــه میزبانــی مرکــز امــور قرآنــی 
سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود، 
گفت: شرکت کنندگان همه رشته ها به جز 
تفســیر باید در زمان برگزاری مســابقات در 

پایتخت حضور پیدا کنند.
رئیــس اداره امــور قرآنــی اداره کل اوقــاف و 
امــور خیریه اســتان اصفهــان اضافــه کرد: 
شــرکت کنندگان رشته تفســیر که از استان 
اصفهــان ۱۸ نفر را شــامل می شــوند، برای 
شــرکت در مرحله کشوری مســابقات باید 
در ادارات کل استان ها حضور پیدا کنند.

وی بــا بیان اینکــه همــه شــرکت کنندگان 
در مرحلــه کشــوری مســابقات بایــد دو دز 
کسن کرونا را دریافت کرده باشند، ادامه  وا
داد: مراســم قرعه کشــی نیــز روز دوشــنبه، 
هشتم آذرماه امسال  انجام شدو چنانچه 
فردی قصد انصراف از حضور در مسابقات 
را داشته باشد، باید تا قبل از 2۴ آذرماه به 

دبیرخانه مسابقات اعالم کند.
بخشــی بــا بیان اینکــه مســابقات رشــته 
تفســیر نیــز در تاریــخ 2۱ آذرمــاه امســال  
رأس ساعت ۱۰ صبح در ســالن اجتماعات 
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
اصفهان برگزار می شــود، افزود: این آزمون 
دارای ۴۰ ســؤال تســتی و چهــار ســؤال 
تشریحی اســت و به صورت حضوری برگزار 

می شود.

فراخوان جشن منتقدان 
و نویسندگان سینمایی ایران

 منتشر شد 

اعالم زمان و مکان برگزاری
 مسابقات رشته تفسیر 

در اصفهان 

2 فیلمساز ایرانی در بخش های مختلف جشنواره 
»سینمای کودکان« در هند به عنوان داور حضور 
دارند. محمدحسن شــاه محمدی فیلمساز در 
دومین جشنواره بین المللی سینمای کودکان 
Kidz CINEMA آثار راه یافته به بخش انیمیشن 

کوتاه این جشنواره را داوری کرد. 
همچنین آزاده شــکوری راد نیز به عنــوان داور در 
بخش »بچه ها فیلم می ســازند« که مخصوص 

نوجوانــان اســت، حضــور داشــت. در ایــن دوره 
یک هزار ۵۱۹ فیلم از ۹۳ کشــور بــه دبیرخانه این 

جشنواره ارسال شده بود.
جشنواره Kidz CINEMA از تاریخ 2۰ نوامبر تا ۱۹ 
دسامبر برابر با 2۹ آبان تا 2۸ آذرماه در شهر بمبئی 

هند برگزار می شود. 
شــاه محمــدی عضــو انجمــن فیلــم کوتاه ایران 
و انجمــن بیــن المللــی فیلــم کــودک و نوجــوان 
)سیفژ( است و پیش از این داور پانزدهمین دوره 
جشنواره Short Soup سیدنی و یازدهمین دوره 

کادمی ایسفا بوده است. آ
در این دوره از جشنواره کودکان از سرتاسر جهان 
بــا ثبــت نــام در جشــنواره می تواننــد فیلم های 
حاضر در جشنواره را تماشا و در کارگاه های آنالین 
فیلمسازی، فیلمنامه نویسی و انیمیشن شرکت 

کنند.

کودکان« هند حضور ۲ داور ایرانی در جشنواره »سینمای 

خبر

خبر

تفسیر
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۳۰ نوامبر    2۰21 ورزش6
گیتی پسند ۴ _ سن ایچ ساوه ۳

تثبیت صدرنشینی با پیروزی در نبرد بزرگ هفته
کشــاورز در  گردان محمــد  شــا
جدالی نزدیک و حساس ۴ بر ۳ 

از سد سن ایچ گذشت.
گیتی پسند و ســن ایچ ســاوه در مصافی حساس 
در ســالن پیروزی اصفهان مقابل هم صف آرایی 
کردنــد کــه در نهایــت بــا پیــروزی تیــم اصفهانــی 
همراه شــد تا یک صدرنشــینی خود را یک هفته 

مانده به پایان نیم فصل اول تثبیت کند.
بازی را گیتی پسند بهتر شروع کرد و در چهارمین 
دقیقــه از میهمــان خــود پیــش افتاد. پــاس گل 
گیتی پســند را خیلــی زود ســن ایچی ها دادنــد تا 
کمتر از یک دقیقه همه چیز دوباره برابر شود. در 
گردان کشــاورز حمالت بیشتری را  ادامه نیز شــا
انجام می دادند اما فرصت طلبــی علیرضا جوان 
خ پوشــان  ســن ایچ را پیش انداخــت. برتــری سر
ساوه ای نیز دوام چندانی نداشت و فرهاد توکلی 
بازی را به تساوی دو بر دو کشاند تا نیمه نخست 

با همین نتیجه خاتمه یابد.
گر سیوهای  نیمه دوم را باز هم میزبان آغاز کرد و ا
تماشــایی باقــر محمــدی در دقایــق ابتدایــی 
نیمــه دوم نبــود، گیتی پســند خیلــی زود پیــش 
می افتاد. با این حــال بازیکنان گیتی پســند قدر 
موقعیت هایشــان را ندانســتند. پــس از دقایقی 
گردان حسن زاده جلو کشیدند اما در همین  شا
شــرایط روی یک کرنر، به زیبایی هــر چه تمام تر 
تسلیم والی دیدنی میثم خیام شدند تا از میزبان 

عقب بیافتند.
گل خــورده فشــار  ســن ایچی ها بــرای جبــران 
حمالت خود را افزایش دادنــد. در دقایق پایانی 
آن ها چنــد باری هــم تــا آســتانه رســیدن به گل 
تســاوی پیــش رفتند امــا ســپهر محمــدی مانع 
شــد. دقیقه پایانــی طوفانی ســپری شــد و ابتدا 

گیتی پسند و سپس سن ایچ به گل رسیدند.
ح گل:      شر

دقیقه ۴ - احمد عباســی چراغ اول را روشن کرد 
و با ســر توپ گلر ســن ایچ را جا گذاشــت تا دروازه 

خالی را بگشاید.
دقیقه ۵- علی مروتی درون محوطه گیتی پسند 
چرخیــد و تــوپ را از باال ســر ســپهر محمــدی به 

دروازه فرستاد.

دقیقه ۱2- ضد حمله سریع سن ایچ ساوه با تکل 
جوان همراه شد تا قفل دروازه گیتی پسند برای 

دومین بار باز شود.
دقیقه ۱۶- ضربه اوت را توکلی قطع کرد تا بازی را 

به تساوی بکشاند.
دقیقــه 2۹- کرنر ارســالی مهدی کریمــی را میثم 
خیام سر ضرب و والی به سمت دروازه شوت کرد 

تا باقر محمدی تسلیم شود.
دقیقــه ۴۰- پرتاب دســت بلند ســپهر محمدی 
باعث شــد تا احمــد عباســی بــا ســر دروازه خالی 

سن ایچ را بگشاید.
گیتی پســند  دقیقــه ۴۰- در شــلوغی محوطــه 
بهادیوند توانست اختالف را در ثانیه های پایانی 

به حداقل برساند.
     کسانی که از خانه بازی را ديدند، لذت 

بردند
سرمربی گیتی پسند گفت: نمی دانم برای آینده 
چه اتفاقی خواهد افتاد و تنها چیزی که می توانم 
بگویم این است که مجموعه گیتی پسند نهایت 
تالش خود را خواهد کرد تا امسال نتیجه خوبی 

بگیریم.
گردانش مقابل  محمد کشاورز پس از پیروزی شا
ســن ایچ در جمــع خبرنــگاران اظهار کــرد: بازی 
خیلی خوب و پرفشاری از ســوی هر دو تیم بود. 
فکر می کنم کســانی کــه در خانه بــازی را دیدند، 

لذت بردند.
وی افزود: در نیمه اول بازی پایاپایی را داشــتیم 
اما در نیمه دوم بهتر عمل کردیــم و ۳-۴ پنالتی 
گر اســتفاده  نقطه دوم هم به دســت آوردیم که ا
کرده بودیم، شرایط خیلی برایمان بهتر می شد. 

از تک تک بازیکنانم تشکر می کنم.
ســرمربی گیتی پســند در رابطه با آینــده تیمش، 
خاطرنشان کرد: نمی دانم برای آینده چه اتفاقی 
خواهد افتاد و تنها چیزی که می توانم بگویم این 
است که مجموعه گیتی پسند نهایت تالش خود 

را خواهد کرد تا امسال نتیجه خوبی بگیریم.
     سوت های داور کیفیت بازی را کاهش داد

سرمربی سن ایچ ســاوه معتقد است اشتباهات 
داوری در شکســت این تیــم مقابل گیتی پســند 

تاثیرگذار بوده است.

محســن حســن زاده پــس از شکســت تیمــش 
مقابــل گیتی پســند در جمــع خبرنــگاران اظهار 
کرد: بازی خیلی خوب و جذاب را شــاهد بودیم. 
فکــر می کنــم تیــم مــا مســتحق شکســت نبــود و 
بازیکنان مــان خــوب و فنــی بــازی کردند. اینکه 
۳-۴ بازیکن هایمــان مصدوم شــدند کمی به ما 

فشار وارد کرد.
وی با اشاره به قضاوت این مسابقه، خاطرنشان 
کــرد: ســوت هایی کــه داورهــا زد فکــر می کنــم در 
بعضی صحنه هــا عادالنه نبــود و عدالــت رعایت 
نشــد. این موضــوع باعــث شایســتگی بچه هــا 
تحت الشــعاع قرار گیــرد. علیرغم بــازی خوب دو 
تیم سوت هایی که به ویژه داور دوم زد، کیفیت 

بازی را کم کرد.
سرمربی سن ایچ تصریح کرد: به تیم گیتی پسند 
تبریــک می گویم. این تیم نیــاز به تعریــف ندارد. 
بازیکنان ملی پــوش و کادر خوبی دارد و در خانه 
بازی می کرد که از امتیاز میزبانی توانست نهایت 
بهــره را ببرد و ســه امتیاز را کســب کند. شــاید به 

زعم من نتیجه عادالنه نبود.

خبر

علیرضا بیرانوند سنگربان تیم ملی کشورمان از تیم 
رسانه ای تیم ملی ناراحت است.

بــه گزارش ایمنا، علیرضا بیرانوند در شــرایطی به 
خاطر پرتاب دست فوق العاده اش در بازی ایران 
و کره در مرحلــه انتخابی جام جهانــی 2۰۱۸ وارد 
کتاب رکوردهای گینس شــد کــه علی رغم توجه 
ویژه رسانه های بین المللی به این خبر، صفحه 
گرام با تأخیری چند  رســمی تیم ملی در اینســتا
کنش نشان داد. اتفاقی که  ساعته به این ماجرا وا

باعث مطرح شدن شایعات عجیبی شده است.
گرام تیم ملی  علی بیررانوند از تأخیر صفحه اینستا
ناراحت شــده و به همین دلیل تصمیم به آنفالو 

کردن این صفحه گرفته است.
خیلی ها از داخل و خارج از ایران به علیرضا تبریک 
گفتند. گلر شــماره یک تیــم ملی انتظار داشــت 
از مســئوالن فدراســیون فوتبــال حداقل کســی 
بــه او تبریک بگویــد اما فدراســیون نشــین ها نه 

تنها این کار را نکردند، بلکه خبر موفقیت بیرانوند 
را هم پوشش ندادند. موضوعی عجیب که به نظر 

می رسد حق با بیرانوند باشد.
تیــم رســانه ای تیــم ملــی حتــی در صفحــه 
رسمی خودش نه تنها به بیرانوند تبریک نگفت، 
حتی خبــر مربوطــه را هم با ســاعت ها تأخیــر کار 
کردند تا دلخوری علیرضا بیشتر شود و تصمیم به 

آنفالو کردن صفحه رسمی تیم ملی بگیرد.

از هفته هجدهم لیگ دســته دوم اســپانیا، 
عابــدزاده  شــیت  کلیــن  بــا  پونفرادینــا 
مقابل ایبیــزا بــه برتــری دســت یافــت. بــه 
گزارش فارس، از هفته هجدهم رقابت های 

لیگ دسته دوم اسپانیا، پونفرادینا 
در خانه ایبیزیــا بــه میــدان رفت 
و بــا نتیجه یک بر صفــر به برتری 

دست یافت.
تک گل این بازی را نارانخو در دقیقه 

۳۳ از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. 
امیــر عابــدزاده ســنگربان ایرانی 
در ایــن دیدار به طــور ثابت در 
ترکیب تیمش حضور داشت 
و موفق بــه ثبت کلین شــیت 

شد.
پونفرادینــا با ایــن بــرد ۳2 
امتیازی شد و در رده دوم 

قرار دارد.

پس از برگزاری رقابت های انتخابــی ورود به اردوی 
تیم ملی، ۱۶ فینالیســت این رقابت ها به همــراه ۹ 
تکواندوکار دیگر با نظر کمیته فنی به اردوی تیم ملی 

دعوت شدند.
مسابقات ورود به اردوی تیم ملی تکواندو به منظور 
حضور در بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی 
جهان 2۰22 - چین، با حضور ۶2 هوگوپوش در خانه 

تکواندو برگزار شد.
این رقابت ها با حضور نفرات اول و دوم مسابقات آزاد 

کشــوری و منتخبین کادرفنی، مدال آوران طالیی 
دهمین دوره مسابقات جام باشگاه های آسیا، مدال 
آوران طالیی سی ویکمین دوره مسابقات جام فجر، 
فینالیست های سومین دوره مسابقات آزاد آسیا، 
مدال آوران مسابقات قهرمانی آسیا2۰2۱ در  لبنان 
و مدال آوران بازی هــای المپیک جوانــان 2۰۱۸ در 

آرژانتین پیگیری شد.
نفرات اول و دوم این رقابت ها و منتخبین کمیته فنی 

به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند.

زنیــت در هفتــه شــانزدهم رقابت هــای لیــگ برتر 
روســیه در مصاف با زسکا مســکو به برتری دست 

یافت.
از هفته شــانزدهم رقابت هــای لیگ برتر روســیه، 
زنیت در مسکو میهمان زسکا مسکو بود و با نتیجه 

2 بر صفر به برتری رسید.
در این بازی ســردار آزمون مهاجم ایرانی از ابتدا در 
ترکیب تیمش حضور داشت و ۶۷ دقیقه بازی کرد.

گل های ایــن بــازی را کالدینهــو در دقیقــه ۳۴ و 
موستوی ۴+۹۰ به ثمر رساندند.

زنیت با این برد ۳۶ امتیازی شــد و به صدرنشینی 
خود در لیگ برتر روسیه ادامه داد.

رییــس کمیتــه ملــی المپیــک گفــت: در دوره 
قبــل ۱۰۰ نفــر از زنــان بــه بازی هــای آســیایی 
اعــزام شــدند و در ایــن دوره بایــد تعــداد زنان 

افزایش یابد.
گزارش ایســنا، صالحــی امیــری، رییــس  بــه 
کمیته ملی المپیک در مراسم بدرقه تیم ملی 
هندبال زنان گفــت: در برنامه ۱۰ ســاله ای که 
داریم بایــد تعداد اعزامی دختران و پســران به 
بازی هــای آســیایی را بــه هــم نزدیــک کنیم. 
باید ایــن عــدد بــرای دوره بعــدی تغییــر کنــد 
و بــه ورزشــکاران اعتمــاد کنیــم و آن هــا را بــه 

عرصه های جهانی و آسیایی بفرستیم.
او گفــت: معاون امــور بانوان کســی اســت که 
بــه دنبــال توســعه هندبــال اســت. رییــس 
فدراســیون جوانــی دارید کــه همیشــه پیگیر 
است. انگیزه دختران همیشه زیاد است و هر 
جا اعتماد کردیم، جــواب گرفتیم. این تجربه 

ما در سالیان متمادی است.
وی افزود: باید قواعد را بپذیریم. در دوره قبل 
بازی های آسیایی ۱۰۰ نفر از زنان به بازی های 
آســیایی اعزام شــدند و ایــن دوره تعــداد زنان 
بایــد افزایــش یابد چون هــم شــعار IOC و هم 
باور ماســت. باید از نظر کمی و کیفی مردان و 

زنان را به هم نزدیک کنیم.
حمیــد ســجادی، وزیــر ورزش نیــز در ایــن 
گفــت: اوال وظیفــه دارم از ریاســت  مراســم 

فدراســیون تشــکر کنم که کارهای ارزشــمند 
و برنامه محــوری دارند. دوما می خواســتم با 
کاظمی پور معــاون وزارت و ورزش هم بیش تر 
آشنا شوید. در فدراسیون هایی حضور داشته 

و علم ورزشی می داند.
ســجادی گفت: هدف از حضور شــما در آسیا 
کنون با  کســب مجوز ســهمیه جهانی بود که ا
تیم ملــی مردان برابــری داریــد. امیدوارم این 
اتفــاق در ســال های متمــادی ادامــه داشــته 

باشد.
در ایــن  آســیایی  کرســی های  گفــت:  وی 
فدراسیون کسب شــده و قرار است ۴ سهمیه 
گر کمکی در این راه از  دیگر نیز کسب شود که ا
دست ما بر بیاید آن را انجام خواهیم داد. این 

کرسی ها برای ورزش مهم است.
گفــت: مــن وظیفــه دارم در ایــن  ســجادی 
مراسم ها حاضر شوم. بخشی از اصول تعلیم و 
تربیت این سندیت و رسمیت دادن به حضور 

شما در مسابقات جهانی است. 
ما چشــم انتظــار نتایج خوب شــما هســتیم. 
انتظار زیادی از شــما نداریم امــا حضور، نظم 
و انضباط، لباس آراســته و... بــرای ما افتخار 
گــر ببرید  و بــرگ برنــده اســت. در کنــار آن هــا ا
و یــا خــوب بــازی کنیــد باعــث خوشــحالی ما 
غ از هــر نتیجه ای اســتقبال خوبی  اســت. فار
در فرودگاه از شما خواهیم داشت. برای شما 

آرزوی موفقیت دارم.  
وی گفت: خواسته کاپیتان تیم ملی را بررسی 
می کنیم و افزایش سهمیه زنان در بازی های 
گــر نتایج  آســیایی در دســت بررســی اســت و ا
زیبایی داشته باشید سهمیه المپیک بگیرید 
و بــرای اعــزام بــه بازی هــای آســیایی تصمیم 
می گیریم. شاید این قول انگیزه ای برای شما 

باشد تا نتایج بهتری بگیرید.

کردن صفحه تیم ملی توسط بیرانوند پشت پرده آنفالو 

خبر

کرد؛ پونفرادینا پیروز شد کلین شیت  عابدزاده 

دعوت 2۵ تکواندوکار به اردوی تیم ملی

عاشورزاده هم دعوت شد

پیروزی زنیت در حضور ۶۷ دقیقه ای سردار آزمون

قول مساعد صالحی امیری و سجادی 
برای بررسی اعزام بانوان هندبالیست به بازی های آسیایی

خبر

دیدار پایانی رقابت های فوتبال سوپر لیگ آران 
و بیــدگل بین دو تیــم انقالب و ســتارگان افســر 

برگزار شد.
در این دیدار تیم ســتارگان افســر با نتیجه 2 بر ۱ 

مقابل تیم انقالب به پیروزی رسید.
با این پیروزی تیم ستارگان افسر قهرمان فوتبال 

سوپر لیگ آران و بیدگل شد.

در آئینی از تکواندوکار ناشــنوای شهرضایی 
صاحب مدال برنز جهان استقبال شد.

در مســابقات قهرمانــی جهــان تکوانــدو 
ناشــنوایان در بخش کیوروگی مــردان که به 
میزبانی تهران برگزار شد امیرساالر امیری فرد 
تکواندوکار ناشنوای شهرضایی به مقام سوم 

دست یافت.
امیری فرد در دور اول 2۷ بر ۳ ورزشکار امارات 
را شکســت داد، در دور دوم ۳۱ بــر ۱۷ برابــر 
حریف اوکراینی پیروز شد و در نیمه نهایی ۳۰ 
بر ۸ مغلوب ورزشکار روس شد و به مدال برنز 

 دست یافت.

ملــی پــوش تکوانــدوی بانوان ایــران پــس از 
کسب مدال طالی رقابت های آزاد قهرمانی 
جهان، گفت: با همه وجودم برای رســیدن 

به مدال طال مبارزه کردم.
تیــم تکوانــدوی بانوان ایــران بــا یــک مدال 
طالی زهــرا شــیدایی و 2 برنــز کوثر اساســه و 
ملیکا میرحسینی به کار خود در رقابت های 
آزاد قهرمانــی جهــان در ریــاض پایتخــت 

عربستان پایان داد.
زهــرا شــیدایی پــس از درخشــش در ایــن 
مســابقات و کســب مدال طال در گفت وگو با 
ســایت فدراســیون جهانی تکوانــدو، اظهار 
کــرد: خــدا را شــکر، خیلــی خوشــحالم کــه 
توانســتم اولیــن مــدال طــالی بانوان ایــران 
در ایــن رقابت هــا را از آن خــود کنــم. بــا همه 
وجودم جنگیدم و می خواستم که به مدال 

طال برسم.
بانــوی تکوانــدوکار وزن ۵۷- کیلوگرم ایران، 
افزود: ایــن اولیــن مــدال مــن در مســابقات 
بین المللی بود که خوشبختانه با مدال طال 

همراه بود.
او دربــاره ســطح کیفی ایــن رقابت هــا نیــز 
گفت: مســابقات در گرید ۴ برگزار شد و همه 
المپیکی ها در آن حضور داشــتند به همین 
دلیل نیز سطح کیفی مســابقات خیلی باال 

بود.
شیدایی در پایان گفت: از کادر فنی تیم ملی 
و همه افرادی که در این مسیر من را حمایت 
کردند تشکر می کنم. از خانواده و مخصوصا 
پدرم که همیشه حامی من بوده نیز قدردانی 

می کنم.

با اعالم فدراسیون جهانی تکواندو، کشورهای 
روســیه، انگلیس و ایران به عنوان سه تیم برتر 
مســابقات آزاد قهرمانــی جهــان تکوانــدو زنان 

معرفی شدند.
اولیــن دوره مســابقات آزاد قهرمانــی جهــان 
تکواندو زنان ۴G( 2۰2۱( با حضور ۱۷۰ تکواندوکار 
از ۳۱ کشور طی روزهای چهارم تا ششم آذرماه در 

سالن "گرین هال" ریاض برگزار شد.
در پایان ایــن رقابت هــا، فدراســیون جهانــی 
تکواندو جدول رده بندی این رقابت ها را منتشر 
کرد که بر اساس این جدول، تکواندوکاران ایران 
با کسب یک مدال طال )زهرا شیدایی( و دو برنز 
)کوثر اساســه و ملیکا میرحســینی( توانســتند 
جایگاه سومی جهان را به خود اختصاص دهند.
تکوانــدوکاران روســیه بــا دو مــدال طــال، چهار 
نقره و دو برنز در رده اول قرار گرفتند؛ انگلیس با 
یک مدال طال و سه برنز در جایگاه دوم ایستاد. 
کره جنوبی، برزیــل، ترکیه و ســاحل عاج نیز که 
هر کــدام یک مدال طــال گرفتنــد در رده چهارم 

هستند.

قهرمانی تیم فوتبال 
ستارگان افسر در دیدار 
پایانی رقابت های سوپر

 لیگ آران و بیدگل

استقبال از تکواندوکار
 ناشنوای شهرضایی 

صاحب مدال برنز جهان

بانوی تکواندوکار ايران 
پس از درخشش در عربستان: 

با همه وجود 
برای مدال طال جنگیدم

سومی تکواندوی 
بانوان ایران در رقابت های

 آزاد قهرمانی جهان

نوار پیروزی های سپاهان در هفته دهم لیگ برتر 
والیبال مردان باشــگاه های کشــور با برتــری ۳ بر 
یک مقابل شهداب یزد همچنان ادامه پیدا کرد.

هفته دهم لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های کشــور جام سردار 
دلها» ســپهبد قاســم ســلیمانی« با انجام چند دیدار در شــهرهای 
مختلف پیگیری شــد. در اصفهان در ســالن ۶ هزار نفــری 2۵ آبان 
ورزشــگاه بزرگ نقــش جهان اصفهــان تیم فــوالد مبارکه ســپاهان 
میزبان شهداب یزد بود که در پایان با نتیجه ۳ بریک به برتری رسید.

     ست اول:
هر دو تیم شــروع بــازی را بــا احتیــاط و با ریســک کمتر آغــاز کردند، 
شناخت دو تیم از یکدیگر که در جریان تورنمنت چهارجانبه سپاهان 
صورت گرفت موجب شــد تا دو تیم رقابت پایاپای را آغــاز کنند،  در 
گردان محمدی راد با دفاع خــود روی تور و تیزهوشــی در  ادامه شــا

انتخاب فضای خالی زمین حریف فاصله ۴ امتیازی ایجاد کردند تا 
نتیجه ۵-۹ در تابلو ورزشگاه ثبت شود.

ســرویس های خوب پزشــکی، با درخشــش میرزاجانپور به همراه 
قائمی فاصله سپاهان را بیشتر از قبل کرد و سپاهان فاصله ۷ امتیازی 
از میهمان خود گرفت، در این ست مرندی دریافت های اول خوبی 

را داشت و پاسور تیم را به خوبی تغذیه کرد.
ســت اول پــس از رقابت  22 دقیقــه ای دو تیــم  با نتیجــه ۱۶-2۵ به 

پایان رسید.
     ست دوم :

ست دوم را سپاهان با دو ســرویس خوب قائمی  شــروع کرد، اما در 
گردان عمده غیاثی دو امتیاز از دست رفته را جبران کردند  ادامه شا
توانســتند در ادامه بازی همپــای حریف طالیی پوش خــود امتیاز 
کسب کنند و به لطف سرویس های خوب حاجی پور ۸-۱۰ از میزبان 

خود پیشی بگیرند.
سرویس های سرعتی و برق آســای قائمی و دفاع روی تور سپاهان 
امتیــازات از دســت رفتــه را بــرای ســپاهان جبــران کــرد و در نهایت 
موجب شــد تا ســرمربی شــهداب در امتیاز برابر ۱2- ۱2 درخواست 
وقت اســتراحت کند تا وقفه ای در روند امتیازگیری ســپاهان کند. 
دو تیم تا امتیاز 2۰ نیز تنه به تنه هم پیش رفتند تا حساســیت این 

ست چند برابر شود.
در این ســت دو تیــم رالی هــای زیبایی را بــه نمایش گذاشــتند و در 
امتیاز 2۶ برابر شدند. این ست نفس گیر  پس از ۳۳ دقیقه در نهایت 

با نتیجه 2۶-2۸ به سود سپاهان به پایان رسید.
     ست سوم:

ست سوم را دو تیم باز هم همپای یکدیگر آغاز کردند و در طول ست 
گاهی شــهدای برتــری امتیــازی داشــت و گاهی ســپاهان، کاهش 
اشــتباهات دو تیم، دریافت های اول خوب از سوی لیبروها و دفاع 
خــوب روی تور موجب شــد تــا دو تیم نزدیــک به هم پیــش بروند، 
هرچند در ادامه شهداب  تیم برتر میدان بود. از دست دادن سرویس 
گردان عمده غیاثی را به امتیاز 2۳ رساند، سرویس  توسط غالمی شا
ســرعتی غفــور دو تیــم را در عــدد 2۳ برابر کــرد تا تیم شــهداب وقت 

استراحت خود را درخواست کند.
در این ســت نیز دو تیم در امتیــاز پایانی پا به پای هــم پیش رفتند و 
امتیاز برابر 2۵ در تابلو ثبت شد، این ست زیبا با نتیجه 2۷ بر 2۵ و پس 

از گذشت ۳۵ دقیقه به سود شهدای یزد خاتمه پیدا کرد.
     ست چهارم: 

در ست چهارم باز هم دو تیم ســعی کردند تا از نقاط ضعف یکدیگر 
برای رســیدن به امتیاز اســتفاده کنند، هــر دو تیم در امتیــاز ۶ برابر 
شدند، رضایی که به جای پریرا در ست دوم و سوم به میدان آمده 
بود و عملکرد خوبی داشت در این ست نیز توانست امتیازات خوبی 

برای شهداب کسب کند.
در این ست با توجه به اعتراض تیم سپاهان در تصمیم داور، پرویز 

پزشکی از داور اخطار گرفت.
سرویس قدرتی قائمی و تیزهوشــی میرزاجانپور در انتخاب مدافع 
روی تــور ســپاهان را دو امتیــاز جلو انداخــت، ســپاهان در نهایــت 
توانســت با برتری 2۵ بر 22 به برتری برسد تا در مجموع نیز ۳ بریک 
به پیــروزی برســد و دهمین پیــروزی خــود را در جدول ثبــت کند و 

همچنان صدرنشین باقی بماند.

هفته دهم لیگ برتر والیبال؛

تاخت و تاز سپاهان در صدر جدول

خبر

ســرمربی تیــم ملــی مــوی تــای 
بــرای  ورزش  وزارت  موافقــت 
بــه مســابقات  تیــم  اعزام ایــن 

قهرمانی جهان در تایلند را خواستار شد.
مرتضی علی پناهی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
برخی سنگ اندازی ها در صدور مجوز اعزام تیم ملی 
موی تای به رقابت هــای قهرمانی جهان در تایلند، 
اظهار کرد: برای نخســتین بار اســت که فدراســیون 
بین المللی موی تای، مســابقات جهانی خــود را به 
دلیل شرایط کرونا، به شکل سهمیه ای برگزار می کند. 
براســاس اعالم IFMA نفرات اول و دوم رقابت های 
جهانی مستقیما سهیمه شرکت در دو رویداد مهم 
ورلد گیمــز و ایندورگیمــز )بازی های داخل ســالن( را 
کسب خواهند کرد که متولی اصلی برگزاری آن کمیته 
بین المللی المپیک و شــورای المپیک آســیا است. 
از همین رو حضور تیم ایران در این مسابقات بسیار 

حائز اهمیت است.
او افزود: حتی دبیرکل IFMA طی نامه ای تهدیدآمیز 
بــه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک اعــالم کرده، 

چنان چه تیم ملی ایران از شرکت در این رویداد سرباز 
زند، دیگر امکان کسب سهمیه برای ورزشکاران ایرانی 

وجود نخواهد داشت.
علی پناهی خاطرنشان کرد: در این مدت بارها پیگیر 
موضوع شدیم. حتی بنده شخصا به اتفاق چند تن از 
دوستان به محل دفتر امور مشترک و همچنین وزارت 
ورزش مراجعه کردیم که در کمال ناباوری به ما اعالم 
شــد که از محتوای نامه درخواســت بی اطــالع بوده 
و اصوال  چنین نامه ای اصال به دست شــان نرسیده 
اســت!! واقعا نمی دانم چرا برخی تا این حد با موی 
تای خصومت دارند که این گونه چوب الی چرخ این 

ورزش می گذارند.
ســرمربی تیم ملی بزرگســاالن موی تای اضافه کرد: 
بیش از ۷۰۰ ورزشــکار جــوان پــس از دو ســال و اندی 
وقفه، با شور و اشتیاق در مسابقات انتخابی تیم ملی 
شرکت کردند و به امید پوشیدن پیراهن تیم ملی با 
یکدیگر رقابت کردند. خدا می داند که در این مدت 
چه استرس و فشاری را تحمل کردیم. تامین هزینه ها 
و یافتن اسپانســر یک طرف، آماده سازی نفرات هم 

طرف دیگر، آن هم در شــرایطی کــه حتی یک مجوز 
برگزاری اردو را هم از ما دریغ کردند. با این شرایط ما تیم 

را تنها در دو هفته به مرز آمادگی ۹۰ درصد رساندیم.
وی افــزود: در حــال حاضــر اســامی تمام اعضــاء تیم 
ملی در سایت فدراسیون جهانی موی تای ثبت نام 
شــده و حتی کار خرید بلیت هواپیما و تهیه گواهی 
کسیناسیون کرونا و تاییدیه غربالگری برای همه  وا
کنون تنها  نفرات کاروان اعزامی انجام گرفته است. ا
مشکل ما تاخیر در صدور مجوز شــورای برون مرزی 
اســت که متاســفانه این تعلل هر لحظــه بیش تر به 
ضرر تیم تمام می شود. علی پناهی خاطرنشان کرد: 

چرا مســووالن، حرف دل ما را گوش نمی کنند. مگر 
آن ها جدا از این ورزشــکاران هستند. تیم ملی موی 
تای ایران چه خطایی قرار است در این اعزام مرتکب 
شــود که این گونه باید برایش مانع تراشی می کنند. 
بارها ثابت شــده و همه دیدند که ورزشــکاران موی 
تای تنها هدف شان کسب پیروزی و اهتزاز پرچم ایران 
بوده است. خود من چندبار تصمیم گرفتم عطای کار 
را به لقایش بخشیده و کنار بروم؛ اما باز هم به عشق 

خدمت به این جوانان ماندیم و ادامه دادیم.
گر مجوز این  او تصریح کرد: شفاف و واضح می گویم ا
اعزام صادر نشود، موی تای ایران به نابودی کشیده 
می شود. ما به این جوانان با استعداد تعهد داریم. بعد 
از دو سال دوری از مسابقات، این بزرگ ترین میدانی 
است که خود را در آن محک می زنند. به همین راحتی 
آینده یک جوان ورزشکار نابود می شود. شاید سال 
دیگر این نفرات اصال شرایط مسابقه دادن را نداشته 
باشــند. آن ها ســرمایه های این مملکت هســتند و 
وظیفه ما این است که زیر بال و پر آن ها را بگیریم. نباید 

به موضوع نگاه شخصی داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی موی تای: 

به مسابقات جهانی اعزام نشویم، موی تای ایران نابود خواهد شد

خبر



سال پنجم - شماره 1289

سه شنبه  9  آذر 1۴۰۰ - 2۴ ربيع الثانی 1۴۴۳

۳۰7 نوامبر    2۰21 سالمت

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

1( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳29 مورخ 1۴۰۰/۰7/18 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن یبلوئی 
خمسلوئی به شماره شناسنامه ۴ و کدملی 1129۶8۴9۵۴ صادره از فریدونشهر فرزند 
شیرزاد، در شش دانگ یکباب ساختمان دامداری بمساحت 1۵۰۳/8۰ مترمربع از 
پالک 1 فرعی از 22 اصلی واقع در شهرستان فریدونشهر، شهر برف انبار، محله خمسلو، 
بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی خود مالک 

رسمی می باشد( محرز گردیده است.
2( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳۳2 مورخ 1۴۰۰/۰7/22 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه 
خاتون لچینانی با شماره شناسنامه ۳۴1۰ و کدملی 11288۶۴1۰1 صادره از فریدونشهر 
فرزند عیدی محمد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات 
توزیع عادالنه آب ها، بمساحت ۶۶۵/7۵ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع 
در فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی خود مالک رسمی می باشد( محرز 

گردیده است.
۳( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳۳۴ مورخ 1۴۰۰/۰7/22 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدفضل 
اله موسوی با شماره شناسنامه ۴۵ و کدملی 1129۵۵۴۶۵1 صادره از فریدونشهر فرزند 
سیدجواد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه 
آب ها، بمساحت 1۶۶/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، 
خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر 

خریداری از مالک رسمی )متقاضی خود مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
۴( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳۳۶ مورخ 1۴۰۰/۰7/22 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه موسوی 
با شماره شناسنامه 18۶ و کدملی 1129۶۰۴۴11 صادره از فریدونشهر فرزند سیدموسی 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، 
بمساحت ۳۰8/97 مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان 
شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری 

از وراث مالک رسمی آقای سیدموسی موسی محرز گردیده است.
۵( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳۳8 مورخ 1۴۰۰/۰7/22 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
الچینانی به شماره شناسنامه 1۰۵ و کدملی 1129۶۰۶۶۰۰ صادره از فریدونشهر 
فرزند محمدعلی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات 
توزیع عادالنه آب ها، بمساحت 9۵۰/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در 
فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر خریداری از وراث مالک رسمی آقای محمدعلی الچینانی محرز گردیده است.

۶( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳۴۰ مورخ 1۴۰۰/۰7/22 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ایران 
رحیمی با شماره شناسنامه 19 و کدملی 11297۳18۳9 صادره از فریدونشهر فرزند 
رحیم در ششدانگ یکباب خانه بمساحت 8۳۳/۳۰ مترمربع از پالک 2۵2 اصلی واقع 
در فریدونشهر، روستای بردآسیاب، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از 

مالک رسمی آقای علی رحیمی محرز گردیده است.
7( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳۴2 مورخ 1۴۰۰/۰7/22 هیات موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
الچینانی به شماره شناسنامه 1۰۵ و کدملی 1129۶۰۶۶۰۰ صادره از فریدونشهر 
فرزند محمدعلی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات 
توزیع عادالنه آب ها، بمساحت ۶۶۵/7۵ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در 
فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر خریداری از وراث مالک رسمی آقای محمدعلی الچینانی محرز گردیده است.

8( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳۴۴ مورخ 1۴۰۰/۰7/22 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه خاتون 
الچینانی با شماره شناسنامه ۳۴1۰ و کدملی 11288۶۴1۰1 صادره از فریدونشهر فرزند 
عیدی محمد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات قانون 
توزیع عادالنه آب ها، بمساحت 9۵۰/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع 
در فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی خود مالک رسمی می باشد( محرز 

گردیده است.
9( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳۴۶ مورخ 1۴۰۰/۰7/22 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدفضل 
اله موسوی با شماره شناسنامه ۴۵ و کدملی 1129۵۵۴۶۵1 صادره از فریدونشهر فرزند 
سیدجواد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه 
آب ها، بمساحت ۳۰8/97 مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، 
خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر 

خریداری از مالک رسمی )متقاضی خود مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
1۰( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳۴8 مورخ 1۴۰۰/۰7/22 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه موسوی 
با شماره شناسنامه 18۶ و کدملی 1129۶۰۴۴11 صادره از فریدونشهر فرزند سیدموسی 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، 
بمساحت ۳۳2/87 مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان 
شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری 

از وراث مالک رسمی آقای سیدموسی موسی محرز گردیده است.
11( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳۵۰ مورخ 1۴۰۰/۰7/22 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه موسی 
با شماره شناسنامه 18۶ و کدملی 1129۶۰۴۴11 صادره از فریدونشهر فرزند سیدموسی 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، 
بمساحت 1۶۶/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان 
شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری 

از وراث مالک رسمی آقای سیدموسی موسی محرز گردیده است.
12( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳۵2 مورخ 1۴۰۰/۰7/22 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدفضل 
اله موسوی با شماره شناسنامه ۴۵ و کدملی 1129۵۵۴۶۵1 صادره از فریدونشهر فرزند 
سیدجواد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه 
آب ها، بمساحت ۳۳2/87 مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، 
خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر 

خریداری از مالک رسمی )متقاضی خود مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
1۳( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳۵۴ مورخ 1۴۰۰/۰7/22 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نصرت اله 

گوگونانی با شماره شناسنامه 181 و کدملی 1129۵72۴۰۴ صادره از فریدونشهر فرزند 
صفدر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه 
آب ها، بمساحت 1۶1۶/8۵ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، 
خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر 

خریداری از مالک رسمی )متقاضی خود مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
1۴( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۳۵۶ مورخ 1۴۰۰/۰7/22 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شهرام اصالنی 
با شماره شناسنامه 1۰2۴ و کدملی 112989۴7۳8 صادره از فریدونشهر فرزند ملک 
محمد در ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 1۰۰۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 
2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، بلوار بسیج، جنب شهرک امام، بخش سیزده حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالکان رسمی آقایان حاج محمد، نوراله، یداله و 

میرزآقا همگی اصالنی محرز گردیده است.
لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا بشرح فوق به منظور اطالع عموم در 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
گهی به مدت دو  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آ
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1۴۰۰/۰8/2۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
سه شنبه 1۴۰۰/۰9/۰9 – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر سیدمحمد 

حسینی – 122۰7۵8 / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضاء مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۳7۵۶ 
مورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۵ حمیدرضا حسن عباسی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 799 
صادره از مرکزی بشماره ملی 1289۳917۴2 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در ثبت اصفهان به مساحت 128/2۰ 
مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی به آقای عبدالحسین فزوه 
فرزند حاج محمدحسن. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/۰9، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰9/2۴ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی 

وصفی – 12۳1۵8۳ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقای رضا فرقانی فرزند محمد باارایه وکالت نامه ازسوی هما سلطانی تهرانی 
فرزند حسین به شماره 27828، 1۴۰۰/۰8/27 دفترخانه اسناد رسمی 282 تیران و 
یک برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسما طی شماره 12۰28، 1۴۰۰/۰9/۰2 
دفترخانه 282 تیران گواهی گردیده مدعی مفقود شدن سند مالکیت شماره 7۵۰98۳ 
شده که به میزان یک پنجم سهم مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی از 22 سهم ششدانگ 
پالک 1۵92 فرعی از یک اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان به نام نامبرده در دفتر ۴9 صفحه 

292 ذیل شماره ۶۴۳8 ثبت و صادر گردیده است. اینک برابر ماده 12۰ اصالحی قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
است از تاریخ انتشار این آگهی تا 1۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارایه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارایه نشود سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک تیران و کرون سیدمحمدحسن مصطفوی – 12۳1۵1۶ / 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 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰8۵11 مورخ 1۴۰۰/۰۶/2۳ هیات یک آقای مجتبی رفیعی 
وردنجانی به شناسنامه شماره 19۴ کدملی ۴۶2۳۶۶71۵۴ صادره شهرکرد فرزند غالمعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 22۶/1۵ مترمربع از پالک شماره )188 و 189( 
فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق 
قولنامه عادی مع الواسطه از مالکیت حسین حمامیان موضوع سند انتقال 2۰1۶7، ۵1/8/1 
دفتر 82 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: 1۴۰۰/۰9/۰9، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/2۴ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۳1۵۰۳ / 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 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰9۴8۵ مورخ 1۴۰۰/۰7/۰8 هیات دو خانم شیوا 
جاودان به شناسنامه شماره ۶7۴ کدملی 129۰۳۵81۵1 صادره اصفهان فرزند مصطفی 
نسبت به 2۵8 سهم مشاع از 8۳8 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 8۴۶/۶۰ 
مترمربع از پالک شماره 21 و 17۰ فرعی از 1۵177 اصلی )که به پالک 1۵177/997۳ 
تبدیل شده است( واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که 
خود متقاضی مالک رسمی میباشد. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰9۴8۶ مورخ 
1۴۰۰/۰7/۰8 هیات دو آقای علیرضا جاودان به شناسنامه شماره 1۵۴۴ کدملی 
129۰772۶91 صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت به ۳2۴ سهم مشاع از 8۳8 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 8۴۶/۶۰ مترمربع از پالک شماره 21 و 17۰ فرعی 
از 1۵177 اصلی )که به پالک 1۵177/997۳ تبدیل شده است( واقع در اصفهان بخش ۵ 
اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. رای شماره 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰9۴89 مورخ 1۴۰۰/۰7/۰8 هیات دو خانم مرجان جاودان به 
شناسنامه شماره ۳2۶۶ کدملی 12919۶۳82۰ صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت 
به 2۵۶ سهم مشاع از 8۳8 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 8۴۶/۶۰ مترمربع 
از پالک شماره 21 و 17۰ فرعی از 1۵177 اصلی )که به پالک 1۵177/997۳ تبدیل 
شده است( واقع در اصفهان بخش ۵ 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: 1۴۰۰/۰9/۰9، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/2۴ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – 12۳129۵ / م الف

آگهی

چرا موهایم بوی بد می دهد؟ 
ســندروم بــوی بــد مو هــای ســر 
یکــی از شــایع ترین مشــکالت 
خ  اســت که بنابر علل مختلفی ر
می دهد، در حالی که خیلی ســاده مي توان آن را 

برای همیشه رفع کرد.
بیشــتر افراد در فصل گرم تابستان با بوی بد بدن 
مواجــه می شــوند، امــا عــالوه بر بــوی بــدن، بوی 
بد موی ســر نیــز آزاردهنده اســت. ســندروم بوی 
نامطبوع موی سر دربیشــتر افراد دیده می شود و 

به سن و بهداشت کم مرتبط نمی باشد. 
برخی از عوامل سبب می شوند مو های شما بوی 

بدی بدهند. این عوامل عبارتند از:
کتری روی پوست سر      رشد با

کتــری و میکــروب اســت.  مــوی انســان دارای با
میکروب با تغذیه کــردن از خود بــوی نامطبوعی 
منتشر میکند و موجب بدبویی مو ها خواهد شد.

     چرب شدن مو ها
مو های چرب آلودگی های محیط اطراف و بو های 
قــوی را بــه خــود جــذب می کننــد و افــراد دارای 
مو هــای چــرب بیشــتر دچــار ســندرم بدبویی مو 

می شوند.
     رعايت نکردن بهداشت

کثیفــی،  روزانــه  شــما  مو هــای  و  ســر  پوســت 
ســلول های مرده، عرق و ســبوم را به خود جذب 
گر موهایتان را چندین روز نشویید، این  می کند و ا
مواد به تدریج در پوســت ســر شــما تجمــع یافته 
کتری هــا و  و موهایتــان بــه مکانــی بــرای تولیــد با

چ های بدبو تبدیل می شود. قار
     شستن بيش از حد معمول مو های خود

همانطــور کــه نشســتن مو هــا موجب بــوی بد آن 
می شــود، شســتن بیش از حد مــو با شــامپو های 
خشــن یــا آب داغ باعث از بیــن رفتــن چربی های 
طبیعــی پوســت ســر و خشــکی بیــش از حــد آن 
می شــود. ســپس غــدد چربــی بــرای آبرســانی به 
پوست سر تولید می شوند واین می تواند مشکل 

بد بو یا پوست سر شما را بدتر کند.
     عدم تعادل هورمون ها

عواملی مانند اســترس و عدم تعــادل هورمون ها 
نیــز ممکــن اســت منجربه بــوی بــد مو ها شــوند. 
بلوغ و تغییــرات هورمونی در بدن ســبب افزایش 
غدد چربی شــده و تجمع چربی در پوســت ســر را 
فراهــم می کنــد. اضطراب و اســترس نیز بــر میزان 
هورمون ها تأثیر منفی گذاشته و به تولید بیش از 

حد سبوم در پوست سر منجر می شود.
     کار کردن با مواد شیمیايی

کار کــردن در محیط سرشــار از مواد شــیمیایی در 
گر  بروز ســندروم بــد بویی مو هــا تاثیرگذار اســت. ا
آالینده هــای محیطــی و شــیمیایی در مو هــای 
چرب و پوســت ســر شــما گیر کننــد بوی بــدی به 

آن ها می بخشند.
     مواد غذايی نامناسب

خــوردن غذا هــای معطــرو تند ماننــد پیــاز، زیره، 
ســیر و کاری و... عــرق شــما را بدبــو می کند. ایــن 
مواد غذایی حــاوی روغن هایی هســتند که بوی 
تند می دهند. این روغن های تند از طریق منافذ 

پوست از بدن دفع می شوند.
     گرمای هوا

در هوای گرم شما بیشتر عرق می کنید و بنابراین 
کتریایــی یا قارچی در  خطر ابتال بــه عفونت های با

پوست سر افزایش می یابد.
     استفاده منظم از محصوالت شیمیايی مو

گــر بیــش از حــد از محصــوالت شــیمیایی مــو  ا
اســتفاده نمایید، پوســت سر شــما خشک شده 
و PH طبیعی آن مختل می شود. این امر منجر به 
تولید بیش از حد ســبوم می شــود تــا از بین رفتن 
رطوبت را جبران کند بنابراین بوی بد مو و پوست 

سر ایجاد می شود.
     پوشاندن مو ها

گر شما به مدت زمان طوالنی مو ها را بپوشانید و  ا
روسری و کاله سر کنید، جریان هوا در پوست سر 
شما قطع شده و تعریق بیش از حد ایجاد می کند. 
گــر مجبــور بــه پوشــاندن موهایتــان هســتید، از  ا

روسری سبک و قابل تنفس استفاده کنید. 
     بيماری های زمینه ای پوست

بیماری هــای زمینــه ای پوســت ماننــد درماتیت 
تماسی آلرژیک، پسوریازیس، درماتیت سبورئیک 
و... می توانند از عوامل بیماری سندروم بد بویی 

مو ها باشند.
     درمان های خانگی برای درمان بوی بد 

مو ها
هر مشــکلی راه حلی دارد پس بهتر اســت راه حل 
رفع بوی بــد موهایتــان را بدانیــد و به ســادگی در 

خانه آن را برطرف کنید. 
     روغن درخت چای

این روغن بــا دارا بــودن خاصیت ضــد میکروبی، 
ســبب کاهش شــوره ســر، درمان عفونت پوست 
ســر شــده و به حــل مشــکل بدبویی مو هــا کمک 

می کند. 
     طريقه استفاده:

کمی از روغن درخت چای را در آب حل کنید.
آن را به پوست سر بمالید.

پس از 2۰ تا ۳۰ دقیقه سرتان را با شامپو بشویید.
     آلوئه ورا

آلوئه ورا مشــکالت پوســت ســر را درمان می کند و 
موجب نرمی مو ها، کاهش شــوره ســر، جلوگیری 
از ریــزش مومی شــود و می توانــد بــوی بــد مو ها را 

کاهش دهد. 
     طريقه استفاده:

ابتدا موهایتان را با شامپو بشویید.
بعــد از شــامپو آلوئــه ورا تــازه یــا ژل آن را روی ســر 

بزنید.
۱۰ تــا ۱۵ دقیقــه صبر کنیــد و ســپس موهایتــان را 

آبکشی کنید.
     پوست پرتقال

آب یا پوســت پرتقال از شــوره و چربی پوســت سر 
جلوگیری کرده و برای خوشــبو کــردن مو ها کامال 

مناسب است.
     طريقه استفاده:

پوست پرتقال را در یک ظرف شیشه ای بریزید.
روی پوست پرتقال سرکه سیب ارگانیک بریزید.

شیشــه حاوی پوســت پرتقال و سرکه ســیب را به 
مدت 2 هفته در کابینت بگذارید. 

پس از این مدت محلول را صاف کرده و در یخچال 
بگذارید.

گــرم آب 2 قاشــق غذاخــوری از  در ۳۵۰ تــا ۵۰۰ 
محلول را بریزید و داخل موهایتان اسپری کنید.

     نکات مهم
از شامپو های ضد شوره اســتفاده کنید که دارای 
تار )زغال(، گوگرد و زینک باشد، زیرا این ترکیبات 
کتری هایی که عامل بوی بد سر  به از بین بردن با

هستند کمک می کنند.
شستشوی مو ها با شامپو، نباید بیش از سه روز به 
کتری ها  تعویق افتد، زیرا این امر موجب تجمع با
می شود. روی پوست سرتان نرم کننده نزنید، زیرا 
کتری های  محیطی مرطوب برای تکثیر و تجمع با

عامل بوی بد سر ایجاد خواهد کرد.
حوله خــود را حداقل هفتــه ای یک بار بشــویید، 
زیرا اســتفاده مکــرر از یک حولــه، می توانــد منجر 
کتری هــا بــه داخــل مو هــا پــس از  بــه بازگشــت با

شستشوی آن ها شود.
روبالشــی های خــود را یــک روز در میــان تعویــض 
کنید، زیــرا عدم تعویــض منظم آن، ممکن اســت 
کتری ها باقی مانده بر روی روبالشی را به  بو ها و با

مو های شما بازگردانند.
در صورت استفاده از درمان های طبیعی و میسر 

نبودن آن ها حتما به پزشک مراجعه نمایید. 

پوست و مو

تحقیقــات جهانی نشــان داده اســت ماســک ۵۳ 
درصد در کنترل همه گیری کووید ۱۹ موثر بوده است.  
گرچه واکسن کرونا هم اینک به طور گسترده در اختیار 
مــردم قــرار دارد، امــا مقامات بهداشــتی همچنان 
کید دارند افراد شیوه نامه های بهداشتی را رعایت  تا
کنند. یکی از مهمترین و کاراترین این شیوه نامه ها 
استفاده از ماسک است. تحقیقات جهانی جدید 
در ایــن رابطــه نشــان می دهد اســتفاده از ماســک 
بیش از ۵۳ درصد میزان همه گیری کرونا را کاهش 
کســن کرونا ایمن و موثر است،  داده است. گرچه وا
اما به طور صد درصد تاثیر گذار نیســت، بسیاری از 
کسینه نشده اند و معلوم نیست این  مردم هنوز وا
کسن ها توانایی مقابله با گونه های جهش یافته  وا
در آینده را داشــته باشــند. از همین روی، استفاده 
کسن همچنان ضروری اســت. در ماه میالدی  از وا
جاری شمار افراد آلوده به کرونا از مرز 2۵۰ میلیون نفر 
عبور کرد. براساس برآورد سازمان جهانی بهداشت، 
هنوز هــر ۹۰ روز یک بار ۵۰ میلیون نفر به شــمار افراد 
مبتال به کووید ۱۹ افزوده می شود. این افزایش شمار 

مبتالیان به دلیل گسترش نوع دلتای کروناست که 
قابلیت انتقال بیشتری دارد. دانشمندان در مطالعه 
جهانی خود مشاهده کردند رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی شامل شستن دست، استفاده از ماسک، 
و حفظ فاصله اجتماعی به طــور موثری در کاهش 
شمار مبتالیان به کووید ۱۹ تاثیر گذاشته است. تجزیه 
و تحلیل داده های ۳۰ مطالعه وسیع جهانی حاکی از 
آن است که استفاده از ماسک به میزان ۵۳ درصد و 
حفظ فاصله اجتماعی به میزان 2۵ درصد در کاهش 
شــمار مبتالیان به کرونا موثر بوده اســت. شســتن 
دست ها نیز به اندازه استفاده از ماسک )معادل ۵۳ 
درصد( در کاهش همه گیری کووید ۱۹ تاثیر گذاشته 
است. گرچه استفاده از ماسک و اجباری کردن آن در 
اوایل همه گیری کرونا در بسیاری از کشور ها اجرایی 
شد، اما متاسفانه امروزه شمار افرادی که از ماسک 
اســتفاده می کنند کاهــش یافتــه اســت. مقامات 
سازمان جهانی بهداشت همچنان تاکید دارند برای 
کنترل همه گیری کرونا و قطع زنجیره انتقال استفاده 

از ماسک ضروری است.

افراد باالی ۴۰ سال ممکن است تا ۸ درصد از توده 
عضالنی خود را در هر دهه از زندگی از دست بدهند. 
بعد از ۷۰ سالگی، ســرعت کاهش ممکن است دو 
برابر شود. »ســارکوپنی« یا از دســت دادن عضالنی 
پیشرفته، تقریبا یک سوم افراد باالی ۵۰ سال را تحت 
تأثیر قرار می دهد. ماهیچه ها برای عملکرد اندام ها، 
سالمت پوست، ایمنی و متابولیسم، و همچنین 
برای اعمال معمول فیزیکی مانند برداشتن اشیا، 
باز کردن شیشه یا بلند شدن از صندلی بسیار مهم 
هستند. به بیان دیگر، حفظ توده عضالنی با افزایش 
سن برای داشتن یک زندگی شاد و سالم بسیار مهم 
اســت. از دســت دادن عضله یک عامــل مرتبط با 
افزایش ســن اســت که به ندرت درباره آن صحبت 
می شــود و افــراد عالئــم آن ماننــد از دســت دادن 

قدرت و انرژی را به عنوان بخشــی طبیعی از پیری 
می پذیرند. اما خبر خوب این است که می توانید با 
انجام اقدامات احتیاطی مناســب از روند کاهش 
عضله جلوگیــری کنید یا بــه تأخیــر بیاندازید. این 

اقدامات شامل موارد زیر هستند.
۱. برای حفظ عضــالت و قــدرت، ورزش منظــم، از 

جمله تمرینات مقاومتی داشته باشید.
2. رژیم غذایی حاوی منبع خوب پروتئین از گوشت 
غ و لوبیا داشته باشید. در هر  بدون چربی، تخم مر

وعده غذایی 2۵ تا ۳۰ گرم پروتئین مصرف کنید.
۳. یــک رژیــم غذایــی متعــادل پــر از ســبزیجات، 
میوه ها، غالت کامل، پروتئین ها، چربی های سالم 
و ویتامین ها و مواد معدنی کلیدی مانند کلسیم و 

ویتامین D را انتخاب کنید.

کرونا  کنترل همه گیری جهانی  ماسک ۵۳ درصد در 
موثر بوده است 

توصیه محققان؛
سه راه قوی نگه داشتن توده های عضالنی در دوران پیری

دانستنی ها

کهنسالی

گفته می شود که صبحانه مهم ترین وعده غذایی 
کنون بر ایــن باورند  در روز اســت، اما محققــان ا
کــه خوردن این وعــده در صبــح زود می تواند به 
داشــتن عمــر طوالنی تــر کمــک کند. خــوردن 
صبحانه قبل از ساعت ۷ صبح می تواند طول عمر 
را افزایش دهد اما تحقیقات نشان می دهد که 
صبحانه خوردن ساعت ۱۰ صبح به بعد می تواند 
موجب مرگ زودهنگام شود. تحقیقات قبلی 
نشان داده اســت که غذا خوردن در اواخر شب 
ساعت داخلی بدن را مختل می کند و خطر ابتالء 
به دیابت نوع 2 و بیماری قلبی را افزایش می دهد. 
اما مطالعات کمی به این موضوع پرداخته اند که 
آیا زمان خوردن صبحانه تأثیر مشــابهی دارد یا 
خیر. محققان دانشگاه نیویورک سیتی بیش از 
۳۴۰۰۰ آمریکایی باالی ۴۰ سال را برای چندین 
دهه تحت نظر گرفتند. داوطلبان زمان خوردن 
غذا را ثبــت کردند و دانشــمندان این زمــان را با 
میــزان مــرگ و میــر در طــول مطالعــه مطابقت 
دادند. نتایج نشان داد کسانی که بین ساعت 
۶ تا ۷ صبــح صبحانه می خورند، شــش درصد 
کمتر از افرادی که به طور منظم ساعت ۸ صبح 
صبحانه می خورند، در معرض خطر مرگ زودرس 
ناشی از بیماری های مهمی مانند بیماری قلبی یا 
سرطان هستند. همچنین خطر مرگ زودهنگام 
در این افراد در مقایسه با کسانی که اولین وعده 
غذایی شــأن را ســاعت ۱۰ صبح می خورنــد، ۱2 
درصد کمتر است. محققان معتقدند نخوردن 
صبحانــه یــا دیرهنــگام خــوردن آن، »ســاعت 
غذا« بدن- برنامه ریزی داخلی بدن که ترشــح 
هورمون های مرتبط با تغذیه مانند انسولین را 
کنترل می کند- را مختل می کند. این هورمون 
به سوزاندن گلوکز در جریان خون کمک می کند 
و سطح آن در اوایل صبح به اوج خود می رسد. 
دیر غذا خوردن ممکن است به این معنی باشد 
که بدن به تدریج میزان انســولین و گلوکز خون 
را کاهش می دهد که منجر به دیابــت، چاقی و 

بیماری قلبی می شود.

سبک زندگی

مطالعات نشان می دهد؛

خوردن صبحانه قبل از 
۷ صبح موجب افزایش طول

 عمر می شود



www.presssimayeshahr.ir روزنامه اقتصادی، اجتماعی سیمای شهر
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بابک ایران پور

 آدرس: اصفهان. میدان الله. مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان. 
 طبقه اول. واحد 1۰

تلفن روابط عمومی و امور آگهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27

نمابر:  ۰۳1-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

info@simayeshahr.ir :پست الکترونیکی
سامانه پیام کوتاه: ۵۰۰۰۵12۰۳۳

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز

سال پنجم - شماره 1289
روزنامه اقتصادی اجتماعیسه شنبه  9  آذر 1۴۰۰ - 2۴ ربیع الثانی 1۴۴۳ - ۳۰ نوامبر    2۰21

 PC Health با اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد برنامــه
Check و WhyNotWin۱۱، می توانید متوجه شوید 
که آیا رایانه شــخصی شــما می توانــد به روزرســانی 

ویندوز ۱۱ مایکروسافت را انجام دهد یا خیر.
از زمانی که مایکروسافت در تابستان از اولین ارتقاء 
سیستم عامل ویندوز خود در شش سال گذشته 
رونمایــی کــرد، عــدم اطمینــان در مورد ســازگاری 
موضوع رایج بسیاری از کاربران رایانه شخصی بوده 
گ این  است. خوشبختانه، طبق یک پســت وبال
کثر رایانه های شــخصی  شــرکت، ویندوز ۱۱ باید با ا

کار کند. 
نکته آزاردهنده این است که ابزار خود مایکروسافت 
 PC Health برای تعیین سازگاری دستگاه - برنامه
Check - زمانــی کــه مایکروســافت بــرای اولیــن 
بــار وینــدوز ۱۱ را معرفــی کــرد )گزارش هایــی وجــود 
داشــت که اطالعات کافــی در مورد عدم ســازگاری 
دستگاه هایشان به مردم ارائه نمی کرد( هم سطح 
نبود.، بنابراین شرکت به طور موقت برنامه را حذف 
کرد. اما بررسی سالمت رایانه شخصی مایکروسافت 
کنون آنالین و در حال کار است. این برنامه به شما  ا
می گوید که آیا رایانه شــما شــرایط الزم برای اجرای 

ویندوز ۱۱ را دارد یا خیر.
اما این تنها راه برای بررســی اینکه آیا دســتگاه شما 
با به روزرســانی رایگان وینــدوز ۱۱ کار می کند یا خیر 
نیست. تمام گزینه های خود را برای بررسی سازگاری 
دستگاه با ویندوز ۱۱ بخوانید. با توجه به اینکه تاریخ 
انتشار ویندوز ۱۱ در نهایت به پایان رسیده است، ایده 
گر  خوبی اســت کــه رایانــه خــود را بررســی کنیــد. ا
دستگاه شما شرایط واجد شــرایط بودن را برآورده 
نمی کند، ممکن اســت الزم باشــد رایانه شخصی 

خود را تا سال 2۰2۵ تعویض کنید زیرا مایکروسافت 
ویندوز ۱۰ را طی چند ســال آینده بــه تدریج حذف 

خواهد کرد.
از برنامه PC Health Check مایکروسافت استفاده 
کنید تا ببینید آیــا رایانه شــما می تواند وینــدوز ۱۱ را 

اجرا کند یا خیر
این مراحل را دنبال کنید تا بررسی کنید که آیا رایانه 
شخصی شما با سیستم مورد نیاز ویندوز ۱۱ مطابقت 

دارد یا خیر.
۱. بررسی سالمت کامپیوتر مایکروسافت را دانلود 
کنید. فایل را باز کنید، با شرایط خدمات موافقت 
کنید و روی Install کلیک کنید. مطمئن شوید که 
کادری که می گوید Open PC Health Check عالمت 

زده شده باشد و روی Finish کلیک کنید.
2. صفحه اصلی برنامه که ظاهر می شود، می گوید 
PC health at a glanc در بــاال کادری نوشــته شــده 
کنون بررسی را کلیک  اســت: »معرفی ویندوز ۱۱«. ا

کنید.
گر دستگاه شما سازگار نباشد، پیامی دریافت  ۳. ا
خواهید کرد که می گوید: این رایانه در حال حاضر 
نیازمندی هــای سیســتم وینــدوز ۱۱ را بــرآورده 

نمی کند.

گــوگل تصمیــم دارد محدودیت هــای بیشــتری 
بر مــوارد اســتفاده از داده های مرورگر کــروم خود 

اعمال کند.
هدف از این اقدام برطرف کردن نگرانی هایی است 
که رگوالتور رقابت انگلیس درباره طرح ممنوعیت 
کوکی های طرف ثالث مطرح کرده است. تبلیغ 
کنندگان بــا اســتفاده از ایــن کوکی هــا کاربــران را 

ردیابی می کنند.
اداره رقابت و بازارهای انگلیس )CMA( مشغول 
بررسی طرح گوگل برای قطع پشتیبانی از برخی 
کوکی های کروم است زیرا نگران آن است که رقابت 
در بازار تبلیغات دیجیتال را مختل کند. این طرح 

گوگل »Privacy Sandbox« نام دارد.
گوگل پیش از این اعالم کرده بود کاربرانش هنگام 
جســتجو در وب خواهــان حفاظت بیشــتری از 

حریم خصوصی شان هستند و نمی خواهند در 
سراسر سایت ها ردیابی شوند.

دیگر شــرکت های فعال در بازار جهانی تبلیغات 
دیجیتــال اعــالم کرده انــد حــذف کوکی هــا در 
مشهورترین مرورگر جهان توانایی آنها برای جمع 
آوری اطالعات جهت شخصی سازی تبلیغات را 
محدود می کند و در نتیجــه آنها بیش از پیش به 
مخزن داده های کاربران گوگل وابسته می شوند.
گوگل در اوایل ســال جاری توافق کرد این طرح را 
بدون تأیید CMA اجرا نکند و عالوه بر آن تغییراتی 
که با توافق رگوالتور انگلیسی تأیید شده، به طور 

جهانی اجرا خواهد کرد.
CMA اعالم کرد گوگل به برخی نگرانی های باقی 
مانده این سازمان از جمله تعهدات درباره کاهش 
دسترســی به IP آدرس ها و شــفاف ســازی حد و 
مرزهای داخلی درباره داده های قابل اســتفاده 

پرداخته است.
گی اعالم  این شرکت آمریکایی در یک پست وبال
کرد قصد دارد این طرح را طوری توسعه دهد که 

کوسیستم کارآمد باشد. برای کل ا
اداره رقابــت و بازارهای انگلیس نیز اعــالم کرد در 
۱۷ دسامبر جلسه برای مشــاوره درباره تعهدات 

جدید برگزار می کند. 

اطالعــات ارائــه شــده نشــان می دهد کــه احتماال 
شــرکت هــواوی تولیــد انبــوه نســل بعدی گوشــی 
هوشــمند تاشــو خــود را آغــاز کرده اســت.  شــرکت 
هــواوی از ماه نوامبر تولید انبوه گوشــی هوشــمند 
تاشو جدید خود را آغاز کرده است، این مدل گوشی 
هوشــمند برای رقابت با گوشــی تاشــو گلکسی زد 
فلیپ ســه در اختیــار کاربران قــرار خواهــد گرفت. 
البته به نظر می رسد که قیمت گوشی تاشو جدید 
شــرکت هواوی نســبت به رقیب سامسونگ خود 
 Zhaoli پایین تر خواهد بود. در جلسه سرمایه گذاران
Technology کــه 2۵ نوامبــر برگزار شــد، مشــخص 
شــد که تولید انبوه یک لوالی جدید برای گوشــی 
هوشمند تاشو آغاز شده است، البته مشخص نشده 
است که این لوال برای چه شرکتی تولید می شود، اما 
ناظران صنعت گوشی هوشمند معتقدند که این 

قطعه برای گوشی های شرکت هواوی تولید شده 
است. گوشــی های تاشــو انقالب بزرگی در طراحی 
گوشی های هوشمند ایجاد کرده اند و تقریبا همه 

شرکت های بزرگ در این زمینه فعالیت داشته اند.
این گوشی های هوشمند معموال ضخیم هستند و 
قیمت آن ها دو برابر گوشی های هوشمند معمولی 
اســت. بنابرایــن زمانی که گلکســی زد فلیپ ســه 
سامســونگ با قیمــت مقرون بــه صرفــه در اختیار 
کاربران قرار گرفت، تنها در عرض یک ماه در سراسر 
جهان بیش از یک میلیون فروش داشت. شرکت 
سامسونگ به دنبال این موفقیت تصمیم گرفته 
است که در سال 2۰22 میالدی تعداد گوشی های 
هوشمند خود را از هفت میلیون واحد به ۱۳ میلیون 
واحد افزایش دهد که شامل چهار میلیون گوشی 
گلکسی زد فولد و ۹ میلیون گوشی زد فلیپ می شود.

یکــی از مهمتریــن مشــکالت در تهیــه پفیــالی 
خانگی، پف نکــردن ذرت هاســت کــه میتواند 
علل مختلفی داشته باشد، دالیلی که دانستن 

آنها شما را استاد تهیه پاپ کورن خواهد کرد.
     داليل پف نکردن ذرت عبارتند از:

۱. ذرت خریداری شده شما نامرغوب است.
2. ذرت شما کهنه است.

۳. ذرتی که خریده اید، نم دار است.
۴. زمان تهیه پفیال حرارت خیلی کم است.

۵. رطوبــت داخــل قابلمــه زیــاد اســت و پــاپ 
کورن ها خیس می شود.

     نکاتی برای پف کردن ذرت
     از ذرت خشک استفاده کنید

ذرت مرطــوب حتــی در روغن داغ هــم به خوبی 

باز نمی شوند و قبل از آنکه بشکفد، سرخ شده یا 
می سوزد پس دانه های ذرت را در جای نامناسب 

قرار ندهید و در جاهای خشک قرار دهید.
     حرارت نبايد کم باشد

زمان تهیه پفیال، حرارت نباید خیلی کم باشد، 
چون باعث عرق کردن داخل قابلمه می شــود 
و پــاپ کورن هــا خــوب پــف نمی کنــد و خیــس 

می شود.
     قابلمه را خوب تکان دهید

درســت تکان نــدادن قابلمــه، باعث ســوختن 
بعضی از ذرت ها و باز نشدن بعضی از آنها می شود 
پس در میانه باز شدن ذرت ها نباید در قابلمه را 
باز کنید و قابلمه را روی حرارت باال تکان دهید 

تا همه دانه ها را باز شود.

گار است؟ کجا بفهمیم سیستم ما با ویندوز ۱۱ ساز از 

کروم گوگل بر روی داده های  افزایش محدودیت های 

گوشی تاشو جدید هواوی آغاز شده است؟ تولید انبوه 

کورن خانگی دالیل مهم پف نکردن پاپ 

فناوری

خانه داری

حرکت به سمت دنیای دیجیتالی 
در این خبر می توانید با بخشی 
از آینــده ارتباطــات و ابزار هــای 
ارتبــاط جمعــی در نســل  های 

بعد آشنا شوید. 
در ســال های گذشــته فقط افــراد محــدودی به 
فنــاوری دسترســی داشــتند ولــی گوشــی های 
هوشمند و شــبکه های اجتماعی در حال حاضر 
در اختیار عموم مردم قرار دارد و افراد می توانند از 
طریق آنها در دهکده جهانی با سرعت مناسب و 

به سهولت ارتباط برقرار کنند.
در گذشــته فناوری هــای مرتبط با صــدا و تصویر 
فقط در اختیار سیاســتمداران یا بعضی مشاغل 
خاص بوده است، اما با ظهور اینترنت اشیا و هوش 
مصنوعی نحــوه تعامــالت دگرگون شــده اســت. 
کنون در مورد فناوری های پیش پا افتاده مثل  تا
گوشی های هوشمند، خودرو های خودران  و...
که در ســال های اخیــر از آنها اســتفاده می شــود، 
صحبت کردیــم اما اوضــاع آینده چگونه اســت؟ 
یکــی از فناوری هــای  آینده کــه تغییــرات زیادی 
را ایجاد خواهد کرد واقعیت افزوده و ابزار های این 
حوزه مانند عینک ها هستند که انسان می تواند از 

طریق آن دنیای دیجیتالی را تجربه کند.
     کاربردهای سیستم واقعیت افزوده

در یک سیستم واقعیت افزوده، کاربران جهان را 
از طریق پوشش فناوری مشاهده می کنند. این 
ارتباط می تواند از طریق تلفن هوشــمند باشــد. 
در هر حال با این فناوری مدرن می توانید دنیای 
اطراف و اطالعات دیجیتالی را بی درنگ مشاهده 
کنید. برای مثال می توانید جلوی یک رستوران 

بایســتید و از طریــق سیســتم واقعیــت افــزوده، 
نظرات مشتریان را بخوانید یا غذا های ویژه آن روز 
را ببینید. تصور کنید به یک غریبه نگاه می کنید 
و نام آن شــخص، نمایه فیســبوک، آیدی توئیتر 
و اطالعــات دیگــر مربــوط بــه او بــرای شــما ظاهر 
می شــود. واضح اســت که نگرانی هایــی در مورد 
حفظ حریم خصوصی و ایمنی در سیســتم های 
واقعیت افزوده وجود دارد، اما آنها در حال توسعه 

هستند.
     عصر کنفرانس ويدئويی

در حالی که فناوری ویدئو کنفرانس سال هاست 
وجــود دارد، اما تماس هــای ویدئویــی در آمریکا 
رایــج نیســتند. شــاید به ایــن دلیــل باشــد کــه 

ســخت افزار به اندازه کافی قانع کننده یا مقرون 
کنــون وب کم هــا در  به صرفــه نبوده اســت. امــا ا
تلویزیون ها ظاهر می شــوند و در بســیاری از لپ 
تاپ هــای اســتاندارد وجــود دارنــد. شــاید مــا در 
آستانه ورود به عصر کنفرانس ویدئویی هستیم. 
یکی از ایرادات کنفرانس ویدئویی این اســت که 
یــا از شــما می خواهــد در طــول مــدت تمــاس در 
یک مکان بمانید یا دستگاهی داشته باشید که 
در طــول مکالمه چهــره تان معلــوم باشــد. ما به 
آزادی زیاد در حین صحبت کردن با تلفن عادت 
کرده ایم. آیا واقعا فناوری  را اتخاذ خواهیم کرد که 
مستلزم حفظ آن باشیم؟ شاید از ویدئو کنفرانس 
بــرای مناســبت های خــاص یــا مکالمــات کوتاه 

استفاده کنیم.
در حــال حاضــر دســتگاه هایی وجــود دارنــد که 
می توانند زبان ها را در زمان کوتاه ترجمه کنند و 
به افراد از کشــور ها و فرهنگ های مختلف اجازه 
می دهند بدون نیاز به مترجم بــا یکدیگر ارتباط 
برقرار کننــد. احتمــاال در آینــده ای دور بتوانیم با 
ارسال افکار خود از طریق شبکه مستقیما با مغز 
شخص دیگری ارتباط برقرار کنیم. ما ده ها سال 
با چنین فناوری فاصله داریم، اما دانشمندان در 
حال کار بر روی ایجاد رابط های مغز و رایانه هستند 
که به افراد اجازه می دهد افکار را مستقیما به رایانه 
منتقل کنند. شــاید تــا ۵۰ ســال آینده همــه ما از 

نسخه الکترونیکی تله پاتی استفاده کنیم.

فناوری

داستان کوتاه

حقایق جذاب زیادی در مورد تلفن، این 
دســتگاه کوچــک کــه بــه بخش اساســی 
زندگی روزمره ما تبدیل شده، وجود دارد 
که در این گزارش بیشتر به آن ها خواهیم 

پرداخت. 
این روز ها تلفن را در هر جایی می بینیم. 
دســتگاهی که در ابتدا تنها برای آسان تر 
کــردن ارتباطات ایجــاد شــد حــاال بــه 
یــک ابــزار کامــال پیشــرفته و پیچیــده بــا 
قابلیت هــای فوق العــاده تبدیــل شــده 

است. 
گــر تلفن هایی  به طــوری کــه اجــداد مــا ا
کــه امــروزه مــا از آن هــا اســتفاده می کنیم 
هــم  تشــخیص  حتــی  می دیدنــد،  را 
نمی دادند این دستگاه چیست! حقایق 
جــذاب زیــادی در مورد ایــن دســتگاه 
کوچک که حاال به بخش اساســی زندگی 
روزمره ما تبدیل شــده، وجود دارد که در 
ادامه بیشــتر به آن ها خواهیم پرداخت. 

پس با ما همراه شوید.
     مردم هنوز هم از تلفن های 

عمومی استفاده می کنند!
ممکــن اســت عجیــب به نظــر برســد، اما 
تلفن های عمومی هنوز هــم وجود دارند 
و مــردم از آن ها اســتفاده می کنند! با این 
حال تعداد ایــن تلفن ها با گذشــت زمان 
کــرده اســت، امــا تخمیــن  کاهــش پیــدا 
کــه هنــوز هــم ۱۰۰ هــزار تلفــن  زده شــده 
عمومی در سرتاســر ایاالت متحده وجود 
دارد. با این حال این اعداد در مقایسه به 
زمان قدیم به خصــوص در دهه ۱۹۹۰ که 
تعداد تلفن های عمومی دو میلیون بود، 
با کاهش چشم گیری مواجه شده است.

      “الو” بعد ها به وجود آمد
همه ما بالفاصلــه بعد از جــواب دادن به 
تلفن از کلمه “الو” استفاده می کنیم. این 
عبــارت رایج همیشــه بــه همیــن صورت 
ع  نبوده است. الکساندر گراهام بل مختر
تلفن اســتفاده از کلمه “آهوی” را هنگام 
کــرد.  جــواب دادن بــه تلفــن پیشــنهاد 
درواقع کســی که اســتفاده از کلمــه “الو” 
را پیشنهاد داد توماس ادیسون بود. این 
حقایــق ممکــن اســت بــه نظرتان ســاده 
کتور  به نظر برســند، اما همچنان یــک فا
بــا اهمیــت در اختــراع تلفــن بــه حســاب 

می آیند.
     اولین تماس از راه دور

اولین تمــاس از راه دور توســط الکســاندر 
گراهام بل برقرار شد. این تماس و ارتباط 
بین دفتر تلگراف Dominion در برانتفورد 
کانــادا )نــه پاریــس  و پاریــس در انتاریــو 

فرانسه!( ایجاد شد.
     پيغام گیر در زمان های قديم نیز وجود 

داشت
از این کــه  قبــل  قدیــم،  زمان هــای  در 
خبــری از پســت صوتــی دیجیتــال باشــد 
گــر می خواســتید تــا در صورت از دســت  ا
دادن تماسی، شــخص مورد نظر برایتان 
پیغــام بگــذارد باید حتمــا یــک پیغام گیر 
تلفنی می خریدید. هنوز هم ممکن است 
دستگاه های پیغام گیر را مشاهده کنید، 
اما بــه خاطر این کــه دیگر تقاضــای خرید 
برای این دســتگاه ها وجــود نــدارد از رده 

ج محسوب می شوند. خار

شــبی، بــرف فراوانــی آمــد و همه جــا را 
ســفیدپوش کرد. فردای آن شــب  دو پســر 
کــه از روی  کوچــک بــا هــم شــرط بســتند 
یک خط صــاف، از راهی عبور کننــد که به 

مدرسه میرسید.
 یکی از آنان گفت: »کار ســاد ه ای اســت!«، 
بعد بــه زیر پای خود  نگریســت کــه با دقت 
نیمــی از  پیمــودن  از  پــس  بــردارد.  گام 
مسافت، سر خود  را بلند کرد  تا به رد پاهای 
خود  نگاه کند. متوجه شــد کــه به صورت 

گ قدم برد اشته است.  زیگ زا
کــن  گفــت: ســعی  دوســتش را صــدا زد  و 

که این کار را بهتر از من انجام دهی.
کار ســاد ه ای اســت!،   پســرک فریــاد  زد: 
 بعد ســر خــود  را باال گرفــت، به در مدرســه 
چشــم د وخت و بــه طرف هدف خــود گام 

برداشت. ردپای او کامال صاف بود.

حقایقی درباره تلفن که 
احتماال نمی دانستید 

خط صاف

غ بــا طعــم ســیر و لیمو غــذای  مــر
بســیار لذیذ و خوشــمزه ای است 
کــه از امتحــان کردن آن پشــیمان 
نخواهید شد. برای اینکه تنوعی در پخت مرغ داشته 

باشید شاید بد نباشد این مطلب را دنبال کنید.
مرغ با طعم سیر و لیمو دستوری ساده و خوش طعم 
برای یک ناهار یا شام خوشمزه است. همچنین تجربه 
یک طعم متفاوت برای یک شــام کم کالری به شمار 
می آید. همین طور برای کودکان یک شام خوشمزه 
غ جزو مواد پروتئینی سالم و  محسوب می شــود. مر
مقوی به شمار می رود. اســتفاده از آن در وعده های 

غذایی تان را حتما توصیه می کنیم. 
     مواد الزم

• فلفل قرمز )خردشده( نصف قاشق چای خوری

• پاپریکا ۱ قاشق چای خوری
• گشنیز )خردشده( ۱/۴ پیمانه

• آب مرغ ۱ پیمانه
• لیمو ترش )آب و رنده پوست آن( ۱ عدد

• فلفل هالوپینو )رنده شده / اختیاری( ۱ عدد کوچک
• سیر )خردشده( ۳ حبه

• پیاز )خردشده( ۱/۴ پیمانه
• روغن زیتون ۱ قاشق غذاخوری

• سینه مرغ )بدون پوست و استخوان( ۴ تکه متوسط
• خامه یا شیر پرچرب: ۳ قاشق غذاخوری

• نمک و فلفل به مقدار الزم
غ با طعم لیمو و سیر      طرز تهیه مر

• ابتدا در ظرف مورد نظر یک قاشق غذاخوری روغن 
زیتون ریخته و اجازه می دهیم کمی گرم شود )با 

حرارت متوسط(
• تکه های مرغ را به نمک و فلفل آغشته کرده و حدود 
۵ دقیقه در ظرف روی حرارت قرار می دهیم. برای هر 

دو طرف این کار را تکرار می کنیم.
• پیاز، ســیر و فلفل هالوپینــوی رنده شــده را اضافه 
غ را حــرارت  می کنیــم. 2 تــا ۳ دقیقــه مجــددا مــر

می دهیم.
غ را اضافه کرده، ۱ قاشــق غذاخوری  • ســپس آب مر
آبلیمــوی تــازه و ۱ قاشــق چای خــوری رنده پوســت 
لیموتــرش، گشــنیز خردشــده، پاپریکا و فلفــل قرمز 

خردشده را اضافه می کنیم.
• سپس کمی مرغ را زیر و رو کرده تا مواد کامال به خورد 
غ رفته و ســس غلیظ شــود. ۷ الی ۸ دقیقــه زمان  مر
غ ها را زیر و  الزم داریم و در طی این مــدت ۱ الی 2 بار مر

رو می کنیم.
• نمک و فلفل )برحسب ذائقه( اضافه کنید. 2 دقیقه 
غ  دیگر مجددا زمــان می دهیم تــا جذب ســس و مر

شود.
     نکته مهم

• تکه های مرغ از قبل نیم پز شوند.

اطالعات ارائه شده نشان می دهد 
کــه لــپ تاپ هــای لنــوو مجهــز به 
تراشه نســل دوازدهم اینتل سال 

2۰22 میالدی معرفی خواهد شد. 
مدیر بازاریابی بخــش لپ تاپ های لنــوو در چین در 
وب سایت Weibo اعالم کرده است که لپ تاپ های 
جدید این شرکت با پردازنده های نسل دوازدهم اینتل 

ســال جدید میالدی وارد بازار خواهند شد. با توجه 
به این که فعالیت تأمین کنندگان قطعات مورد نیاز این 
شرکت پیشرفت قابل توجهی داشته است، معرفی و 
عرضه لپ تاپ های جدید در سال 2۰22 دور از انتظار 
نیســت، البته تعداد لپ تاپ های جدید که در سال 

آینده عرضه خواهند شد محدود است.
هنوز مشخص نشده است که کدام مدل لپ تاپ های 

شــرکت لنوو به صورت محــدود عرضه خواهد شــد، 
اما انتظار می رود که ســال آینده مدل های متفاوتی 
از کامپیوترهای شــخصی، لپ تاپ های گیمینگ و 
لپ تاپ های ســبک وزن با جدیدترین تراشــه های 

نسل دوازدهم در اختیار کاربران قرار بگیرد.
 Duet اخیرا شرکت لنوو از لپ تاپ دو در یک خود به نام
2۰2۱ رونمایی کرده اســت که به صورت پیش فرض 

با سیســتم عامل ویندوز ۱۱ اجــرا می شــود، بنابراین 
می توان به این نتیجه رسید که عملکرد زنجیره تأمین 
کنندگان این شــرکت در حال توســعه و بهبود است. 
هنوز اطالعات بیشــتری در مورد لپ تاپ های نسل 
آینده لنوو منتشــر نکرده اســت، اما در آینــده نزدیک 
اطالعات بیشتری در مورد این محصوالت شرکت لنوو 

در دسترس قرار خواهد گرفت.

غ با طعم سیر و لیمو طرز تهیه مر

لپ تاپ های لنوو مجهز به تراشه نسل دوازدهم اینتل چه زمانی معرفی خواهد شد؟

دره »تو بیرون« در نزدیکی شهر 
دزفــول در اســتان خوزســتان 
اســت. این مکان شگفت انگیز 
در 2۰کیلومتری دزفول و در منطقه تنگه سرا بخش 
سردشت این شهرستان در جنوب ایران قرار دارد. 
»تو بیــرون« از 2 کلمه »تو« و »بیرون« ترکیب شــده 
است که کلمه »تو« در گویش مردمان محلی معنی 
تــب را می دهــد و کلمــه »بیــرون« هــم به بریــدن و 
ازبین بردن معنا شده است. در گذشته ها، مردمان 
محلی برای درمــان دردهای بدنشــان بــه دره »تو 
بیرون« می آمدند. آن ها بر این باور بودند که آب این 

دره از خواص درمانی برخوردار است.

دره »تو بیرون« 
دزفول

گردشگری

دستپخت

فناوری

خواندنی ها

هیات موسس: عباس راحم، عباس ضیغمی، شاپور همگینی زاده

به استناد ماده 1۳1 قانون کار و آیین نامه مصوب هیئت وزیران انجمن صنفی باعنوان فوق درشرف تاسیس می باشد.
کارگــران ســاختمانی کــه دارای کارت مهــارت فنــی و حرفــه ای و متقاضــی عضویــت در انجمــن فوق الذکر می باشــند، می توانند 
کثــر بــه مــدت 2۰ روز درخواســت کتبــی خــود را بــه همراه مدارک شناســایی و مــدارک مهارتی به  گهــی حدا از تاریــخ انتشــار این آ
آدرس دهاقــان، میــدان امــام رضــا، دفتــر خدمــات کامپیوتــری بــاران، کدپســتی 8۶۴1۶99۶۴7 آقــای عبــاس راحــم به شــماره 

همــراه ۰91۳27۵9۶9۰ تحویل نمایید.
شماره واتس آپ: ۰91۳822۰22۶

اطالعیه پذیرش عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی 
شهرستان دهاقان )درشرف تاسیس(


