
مالیاتی در پیچ وتاب اجرا: 

مهلت تمام شد و خانه خالی معرفی نشد!
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رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: بخش 
عمده ای از اتوبوس های اصفهان فاقد استاندارد های زیست محیطی است. خیلی وقت است 
که هوای اصفهان انباشته از آالینده هاست. هر روز صبح با خبر هایی همچون شاخص کیفیت 
هوای اصفهان برای همه گروه ها یا گروه های حساس ناسالم است، شروع می شود. آالینده ها 
آنقدر در هوای اصفهان زیاد شده که این شهر در یکی دو سال اخیر همواره به عنوان اولین یا 

دومین کالنشهر آلوده کشور شناخته شده است. 
ک و اقدامات و تصمیماتشان برای  در آستانه فصل ســرما مســئوالن مرتب از قانون هوای پا
کاهش آالینده ها می گویند، اما این روز های قرمز و نارنجی است که یکی پس از دیگری به تقویم 
زیست محیطی استان اضافه می شود. در این بین خودرو ها از متهمان اصلی آالیندگی به شمار 
می آیند و باید گفت شبکه حمل و نقل عمومی هم به جای کمک به بهبود تردد و کاهش تردد 
خودرو های شخصی به یکی از منابع آالیندگی هوا تبدیل و حتی موتورسیکلت های کاربراتوری 

همدست اتوبوس ها در بستن راه نفس اصفهان شده است.

گرفته اصفهان گزوز خودرو ها در ریه های  دود ا

با توجه به خشکسالی و فرونشست در استان:

امکان توسعه صنعت و کشاورزی 
در اصفهان وجود ندارد

وضعیت قیمت کاالهای اساسی در آذر ماه؛

کاغذی، رب و شکر  دستمال 
در صدر افزایش قیمت

 نماینده مردم خمینی شهر در بازدید از فوالد مبارکه: 

این صنعت میزان وابستگی 
به آب خام را به شدت 

کاهش داده است

گلپایگان و خوانسار در مجلس: نماینده مردم 

مسئوالن مشکالت را 
صادقانه بگویند

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان:

اصفهان آماده اجرای بی نقص 
طرح نسخه نویسی الکترونیک
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رئیس فدراسیون 
کرد از باشگاه ذوب آهن بازدید 

سرگردانی بیش از 1۰۰ تن فلفل  پس از ممنوعیت صادرات
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فراز و فرودهای مستندسازی 
در اصفهان
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# اصفهان  تنها  نیست

شهردار اصفهان: 

شهر باید بستر هوش افزایی 
کودکان باشد
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معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان از پیشرفت فیزیکی حدود ۱۰۰ درصدی ۴ پروژه عمرانی 

در سطح استان اصفهان خبر داد.
بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه پروژه های عمرانی این 
اداره کل با سرعت مطلوب و مطابق با برنامه زمان بندی در 
دست اجرا قرار دارند اظهار کرد: در حال حاضر چهار پروژه 
عمرانی دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۱۰۰ درصدی بوده و در 
واقع تنها چند قدم مانده تا به سوت پایان ساخت این پروژه ها 
نزدیک شویم.   وی به تشریح اقدامات انجام شده برای این 
پروژه ها پرداخت و اذعان داشت: نخستین پروژه، احداث 
باند دوم اصفهان-چادگان است که در آغاز، با هدف رفع نقاط 
حادثه خیز و جلوگیری از تصادفات رخ به رخ در دستور کار این 

اداره کل قرار گرفت.  

 معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان با بیان اینکه این پروژه به طول ۲.۵ کیلومتر تکمیل 
شده عنوان کرد: برای این میزان از پروژه ۶۰ میلیارد ریال اعتبار 

هزینه شده است.  

 وی از دیگر پروژه های راهسازی این اداره کل به پروژه احداث ۱.۵ 
کیلومتر از باند دوم رزوه - چادگان اشاره کرد و گفت: این طرح در 
راستای کاهش تصادفات و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه 
بسیار حائز اهمیت بوده و تکمیل این میزان راهسازی ۵ میلیارد 

ریال هزینه در بر داشته است.  
 شاهسوندی با بیان اینکه پروژه تقاطع غیرهمسطح گلشن 
از دیگر پروژه های با پیشرفت ۱۰۰ درصدی این اداره کل است 
خاطرنشان کرد: این پروژه شامل احداث ۳.۵ کیلومتر راهسازی 
و دو دستگاه پل بوده که جهت احداث آن ۴۸ میلیارد ریال اعتبار 

هزینه شده است.  
 وی در نهایت به پروژه زیرگذرمسکن مهر نایین اشاره کرد و گفت: 
برای تکمیل این پروژه ۴.۵ کیلومتر راهسازی اجرا و دو دستگاه 
پل ساخته شده است و مجموعا اعتبار هزینه شده برای این 

پروژه ۱۹۰ میلیارد ریال بوده است.  

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: مساله 
زاینده رود فقط مشکل مردم اصفهان نیست بلکه ملی و سراسری 
است و همه باید به فکر آن باشند.  حجت االسالم والمسلمین 
مرتضی آقا تهرانی  در مراسم ششمین سالگرد شهادت شهید 
علی شاه سنایی که در خیمه گلستان شهدای اصفهان برگزار 
شد، اظهار داشت: رفتار همگانی در قبال حل مشکل زاینده رود 

الزم است اما مصلحت هم در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه بندگان باید مجاهدت در راه خدا داشته باشند 
و هر کاری را برای رضایت خداوند انجام دهند، خاطرنشان کرد: 
خواست خدا از هر چیزی مهمتر است و ما باید بندگی خداوند را 
در نظر بگیریم تا به راه سعادت برسیم. رییس کمیسیون فرهنگی 
کید کرد: پس از خدا هر کار را برای رضایت والدین انجام  مجلس تا
گر چنین باشد، جامعه ما زهرایی و حسینی می شود.  دهید که ا
وی با اشاره به جامعه خدایی و نمونه بازر آن در اربعین حسینی 
ادامه داد: دشمن از همین اتحاد می ترسد که چرا مردم اینچنین 
در پیاده روی اربعین از نقاط مختلف جهان برای حق پرستی و 
گر کسی بندگی خدا  بندگی یک راه را می روند. آقا تهرانی گفت: ا
را درست انجام داد مورد توجه خدا قرار می گیرد که یک نمونه 
از این بندگان مقرب درگاه خدا، مرحوم آیت اهلل قمی بود. نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی  با بیان اینکه ما نباید به هر 

گر آن خالف  راه خالفی که دیگران می روند، برویم، افزود: حتی ا
را عده زیادی انجام دهند ما نباید به راهی که رضایت خدا در آن 

نیست برویم.
کرد: مثال برخی بی حجابی می کنند و می گویند  وی اضافه 
همه این طور هستند و جامعه به این سمت رفته است در حالی 

که ما باید رضایت خدا را مد نظر داشته باشیم.
وی همچنین اظهار داشت: افراد هر چه گناه کنند از ریل خط خدا 

پایین می افتند و این ارتباطی به اینکه فرد اهل کجا باشد، ندارد. 
در این مراسم که با مداحی حاج مهدی سلحشور همراه بود، یاد 
شهید علی شاه سنایی نهمین شهید مدافع حرم از خطه شهید 

پرور اصفهان گرامی داشته شد.
شهید علی شاه سنایی متولد ۱۳۶۴ از نیروهای لشکر ۱۴ امام 
حسین )ع( بود که بصورت داوطلبانه برای دفاع از حرم عقیله  

بنی هاشم عازم سوریه شد و به شهادت رسید.

تیم های اصفهانی در هفته چهارم مسابقات لیگ برتر گلف 
شکست خوردند. 

بنابر اعالم فدراسیون گلف، در هفته چهارم مسابقات لیگ 
برتر گلف در گروه اول هیات گلف شاهین شهر با نتیجه صفر بر ۵ 
مقابل پتروشیمی مسجدسلیمان شکست خورد و هیات گلف 
اصفهان هم با نتیجه یک بر ۳ مغلوب تاراز مسجد سلیمان شد.

این دوره از رقابت ها با حضور ۱۰ تیم از استان های تهران، 
خوزستان، قم و اصفهان برگزار می شود که از میان ۱۰ تیم شرکت 

کننده ۶ تیم متعلق به خوزستان است.
در هفته پنجم لیگ برتر گلف نهم و دهم دی هیئت گلف 
اصفهان مقابل هی جو قم و هیئت گلف شاهین شهر اصفهان 

هم مقابل تاراز مسجد سلیمان به میدان می رود.

معاون راه و شهرسازی استان خبر داد؛

چند قدم تا پایان ۴ پروژه عمرانی در استان اصفهان

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس:

مساله زاینده رود یک مشکل ملی است

شکست تیم های اصفهانی در لیگ برتر گلف 

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان اصفهــان درنظــردارد اجــرای پروژه هــای زیــر را بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط ازطریق ســامانه 
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد قیمــت  گــذار نمایــد.  تــدارکات دولــت )ســتاد( وا
کتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد  گران و بازگشایی پا مناقصه 
گواهــی امضــای  گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت  شــد. الزم اســت مناقصــه 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 1۴۰۰/1۰/۰۵ می باشــد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1۴۰۰/1۰/11

آخرین مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 1۳:۳۰ روز پنجشنبه تاریخ 1۴۰۰/1۰/2۳
کتهای مناقصه: ساعت 8:۳۰ صبح شنبه تاریخ 1۴۰۰/1۰/2۵ زمان بازگشایی پا

کــت الــف: آدرس  گــزار جهــت دریافــت اطالعات بیشــتر درخصوص اســناد مناقصــه و ارایه پا اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه 
اصفهان خیابان 22 بهمن مجموعه اداری امیرکبیر، شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان اصفهان و تلفن ۳2۶۴7۳۰۰، ۰۳1

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 1۴۵۶، ۰21
گهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. هزینه درج آ

موضوع مناقصه: احداث ساختمان اداری آتشنشانی شهرک صنعتی سمیرم )شماره 2۰۰۰۰۰1281۰۰۰1۵۳ در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه: 1۶/22۰/2۵1/۵9۳ ریال و براســاس فهارس بهای ســال 1۴۰۰ ســازمان برنامه و بودجه کشــور )اعتبار طرح 

جاری(
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 811/۰1۳/۰۰۰ ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه ۵ یا باالتر در رشته ابنیه
مدت اجرا: 12 ماه

موضوع مناقصه: احداث ســاختمان اداری آتشنشانی شهرک صنعتی اســفیدواجان )شــماره 2۰۰۰۰۰1281۰۰۰1۵۴ در سامانه 
ستاد(

کشــور )اعتبــار  مبلــغ بــرآورد اولیــه: 1۶/۴۰۵/9۳۶/۳8۵ ریــال و براســاس فهــارس بهــای ســال 1۴۰۰ ســازمان برنامــه و بودجــه 
طــرح جــاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 82۰/297/۰۰۰ ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه ۵ یا باالتر در رشته ابنیه

مدت اجرا: 12 ماه
موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای فیبر نوری شهرک صنعتی علویجه )شماره 2۰۰۰۰۰1281۰۰۰1۵۵ در سامانه ستاد(

کشــور )اعتبــار  مبلــغ بــرآورد اولیــه: 12/1۴7/۰8۵/۴22 ریــال و براســاس فهــارس بهــای ســال 1۴۰۰ ســازمان برنامــه و بودجــه 
طــرح جــاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۶۰7/۳۵۵/۰۰۰ ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه ۵ یا باالتر در رشته ارتباطات

12۴8۵88 / م الفمدت اجرا: ۴ ماه

نوبت اول
گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای« »آ
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سخنگوی سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره 
وری برق ایران گفت: نخستین خط تولید سلول 
خورشــیدی به بهره برداری رسید و به این ترتیب 
کشــورمان به جمع کشــورهای تولیــد کننده این 

تجهیز پیوست.
به گزارش ایرنا، توسعه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه های 
کبر  تجدید پذیر یکی از برنامه هایی بود که "علی ا
محرابیان" وزیر نیــرو در ابتــدای آغاز بــه کار دولت 
ســیزدهم تحقــق آن را وعــده داده بــود. بر همین 
اســاس چندی پیش رئیس ســازمان انرژی های 
تجدید پذیــر و بهــره وری برق ایران در نشســتی با 
خبرنگاران گفت: ۱۰ هــزار مگاوات نیــروگاه جدید 
در بخــش انرژی هــای تجدیــد پذیــر بــا کمــک 

سرمایه گذاران بخش خصوصی احداث می شود.
یکــی از اولویت هــای مورد نیــاز تحقق ایــن میزان 
انرژی هــای تجدیــد پذیــر داشــتن کارخانجــات 
تولید تجهیزات مورد نیاز است. جعفر محمدنژاد 
سیگارودی، سخنگوی سازمان انرژی های تجدید 
گرام  پذیر و بهــره وری برق ایران در صفحه اینســتا
خود با انتشــار ویدئویی از افتتاح نخســتین خط 
تولید ســلول های خورشیدی نوشــت: این خط 
تولید برای نخستین بار در کشورمان به بهره برداری 

رسید و وزیر نیرو آن را افتتاح کرد.
وی گفت: تکمیل این خط طی یکی دو سال آینده 
سبب خواهد شد ساالنه امکان تولید یک هزار و ۵۰۰ 

مگاوات پنل خورشیدی فراهم شود.
ســخنگوی ســازمان انرژی هــای تجدیــد پذیــر و 
کید کرد: این اقدام زیر بنایی  بهره وری برق ایران تا
می تواند گام بسیار بسیار مهمی در رفتن به سمت 

تولید برق سبز بدون آالیندگی باشد.
پیش تر سخنگوی سازمان انرژی های تجدید پذیر 
و بهره وری انرژی برق گفت: ایــران دارای ظرفیت 
احداث ۶۰ هــزار مگاوات نیروگاه خورشــیدی و ۴۰ 

هزار مگاوات نیروگاه بادی است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران 
کید بر اینکــه سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانــی از ابتدا  با تا
اشتباه بود، گفت: در حال حاضر به دلیل اختالف 
قیمت ارز دولتی و آزاد، شرایط برای حذف آن دشوار 

شده است.
سید احمد مقدسی در گفتگو با مهر درباره مباحث 
مطرح شده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات 
کاالهای اساسی، گفت: تولیدکنندگان و تجار کامال 
بالتکلیف هستند و مشخص نیست که وضعیت در 

نهایت به چه صورت خواهد بود؟
کید بر اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا  وی با تا
اشــتباه بود، اضافه کــرد: دولتمــردان نبایــد اجازه 
می دادند اختالف قیمــت ارز دولتی و بــازار آزاد این 

همه زیاد شــود و بایــد زودتر این سیاســت را اصالح 
می کردند.

مقدســی تصریح کــرد: در حــال حاضر با حــذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی شــوک بزرگی بــه تولید وارد می شــود 
چرا که در این صورت نیاز واحدهای تولید به تأمین 
نقدینگی ۵ برابر خواهد شد و دولت باید برنامه ریزی 

می کرد این نقدینگی چطور تأمین شود؟
وی با بیان اینکه باید دولتمردان با کل زنجیره تولید 
مشورت می کردند و نظرات آنان را جویا می شدند، 
گفت: در حــال حاضر مباحث بســیار زیادی مبهم 
است و تکلیف آن مشخص نیســت، بعنوان مثال 
گر دولت ارز نیمایی را حدود ۲۴ هزار تومان عرضه  ا
می کند تا چه مدت قیمت آن ۲۴ هزار تومان خواهد 
بود؟ چون این قیمت با نرخ ۳۰ هزار تومانی بازار آزاد 

نیز حدود شش هزار تومان فاصله دارد.
این فعال بخش خصوصــی ادامــه داد: همچنین 
باید به این نکته مهم توجه شود که احتمال کاهش 
گر مردم نتوانند  قدرت خرید مردم بسیار زیاد است، ا
محصوالت تولیدی را خریداری کنند، تولیدکننده 
باید چه کند، آنهــا را دور بریــزد؟ تمام اینها مواردی 
است که باید برای آنها برنامه ریزی و بعد اقدام شود.

سرپرســت طــرح گنــدم وزارت جهاد کشــاورزی 
گفــت: ۲ میلیــون و ۶۰۰ هــزار هکتــار از اراضی دیم 
کشور تحت پوشش طرح جهش تولید در دیمزارها 

هستند.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی سهراب سهرابی، 
سرپرست طرح گندم وزارت جهاد کشــاورزی در 
جلسه ستاد جهش تولید در دیمزارها با بیان این 
ع گنــدم، جو،  که ایــن میزان ســطح شــامل مــزار
نخــود و دانه هــای روغنــی اســت، گفت: اســتان 
کرمانشــاه یکی از ۱۵ استان در طرح جهش تولید 
دیمزارهاســت که خوشــبختانه در اجــرای طرح 

و پوشش بیمه محصوالت، پیشرو بوده است.
وی سپس به توسعه کشاورزی قراردادی پرداخت 
و افزود: برنامه ریزی شده اســت تا ارائه بذر، کود و 
سموم و حمایت ها در قالب کشاورزی قراردادی 
قــرار گیرد تا کشــاورزان به این ســمت ســوق پیدا 

کننــد. سرپرســت طــرح گنــدم در ادامه با اشــاره 
به اینکه در حال حاضر کاشت محصوالت زراعی 
به اتمام رسیده و در مرحله داشت هستیم گفت: 
باید در مرحله داشت به مدیریت آفات، بیماری ها 

و مبارزه با علف های هرز توجه شود.
وی همچنیــن بــه تاثیــر تغذیــه گیاهــی بــر تولید 
اشــاره و تصریــح کــرد: توصیــه می شــود مصــرف 
کودهای شیمیایی همچون اوره، ریزمغذی ها و 
محلول پاشی با اســتفاده از ظرفیت کارشناسان 

انجام گیرد.
سهرابی هدف از حضور در استان را پیگیری روند 
اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهــا و بازدید و 
ع گندم استان عنوان کرد تا  بررسی از وضعیت مزار
از نزدیک با مسائل و مشکالت پیشرو این دو دستور 
کار آشنا شویم و در جهت رفع موانع تصمیمات الزم 

اتخاذ کنیم.

تفاهم نامه اســتقرار نمایشــگاه های منطقه ای 
اصفهان در بندربصره عراق امضا شد.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه استقرار نمایشگاه 
منطقه ای اصفهــان در بصره عــراق کمک قابل 
توجهی به شــرکت ها، برندها، تولیدکننــدگان و 
فعــاالن اقتصــادی اصفهانــی خواهد داشــت تا 
محصــوالت خــود را بــه بازار های جهانــی عرضه 
کنند افزود: بر اساس این تفاهم نامه، نمایشگاه 
بین المللــی اصفهان یــک فضای نمایشــگاهی 
دائمی را در بندر بصــره در اختیار خواهد داشــت 
کــه در تمامی روز هــای ســال نســبت بــه برپایــی 
نمایشــگاه و ارائــه توانمندی هــا، ظرفیت هــا، 
کاالها، محصوالت و خدمات شرکت های ایرانی و 
اصفهانی در این فضای مطلوب اقدام خواهد کرد.

علیرضا مرتضــوی با بیان اینکه شــهر بصره، تنها 
شهر عراق است که به دریا و خلیج فارس راه دارد 
و به دلیل وجود کانال های آب که از داخل شــهر 
عبــور می کند بــه ونیز شــرق می شناســند گفت: 
حدود ۸۵ درصد مبــادالت تجــاری و اقتصادی 
عراق با کشور های دیگر از پایانه های دریایی بصره 
انجام می شود و دسترسی این استان به آب های 

آزاد، ارزش افزوده ویژه ای برای این استان فراهم 
کرده است.

وی گفــت: در شــهر بصــره فعالیت هــای تجاری 
انجــام  مختلــف  حوزه هــای  در  گســترده ای 
می شــودکه شــامل مــواردی نظیــر نفــت و گاز، 
کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع سنگین مانند 
آهن و فوالد، کود، پتروشــیمی، پــرورش ماهی و 

راه آهن است.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
اســتان اصفهــان ابــراز امیــدواری کــرد بــا اجرای 
تبــادالت تجــاری میــان شــهر بصــره و اصفهان، 
زمینه توسعه کسب و کار های صنعت گران و تولید 
کنندگان ایرانی و عراقی بیش از پیش فراهم شود.

کننده  کشورهای تولید  ایران به جمع 
سلول خورشیدی پیوست

خبر

بررسی قیمت کاالهای اساسی در ماه گذشته 
نسبت به ماه آبان نشان می دهد که دستمال 
کاغذی با ۱۹ درصد، رب گوجه فرنگی با ۱۶ درصد 
و شکر بســته بندی با ۱۳ درصد افزایش قیمت 
غ با  در صدر افزایش قیمت قــرار دارند و تخم مر
کاهش ۱۱ درصدی بیشترین کاهش قیمت را به 

خود اختصاص داده است.
بر اســاس گزارش کارگــروه رصــد و پایش قیمت 
اقــالم اساســی و پرمصــرف بــازار منتهــی بــه ۳۰ 
آذر ۱۴۰۰ کــه از ســوی انجمــن حمایــت حقوق 
مصرف کنندگان منتشر شده، قیمت گوشت 
گوسفندی و گوساله؛ گوسفند و گوساله زنده؛ 
چای گلستان؛ انواع روغن؛ لپه؛ مقاطع فوالدی؛ 
الســتیک ســمند و الســتیک ال نــود طــی ماه 

گذشته نسبت به آبان تغییری نکرده است.
اما قیمت ۱۸ قلم کاال شــامل شــیر؛ کــره؛ قند و 
کارونــی؛ نخود،  شــکر؛ چای دو غزال؛ برنــج؛ ما
لوبیا، عدس؛ ســیب زرد؛ سیب زمینی؛ گوجه؛ 
خرما؛ آب آشامیدنی بطری؛ گچ سفید؛ الستیک 
پژویی؛ روغن موتور بهران؛ پودر شوینده؛ کاغذ 
نسبت به ماه قبل بین یک تا ۱۰ درصد افزایش 

قیمت داشته اند.
در این میان قیمت شــکر بســته بندی؛ سیب 
گوجــه فرنگــی؛ ســیمان؛ روغــن  قرمــز؛ رب 
موتور ایرانول؛ دستمال کاغذی در آذر ماه امسال 
نســبت به ماه قبلش افزایش قیمت بیش از ۱۰ 

درصد داشتند.
از بیــن کاالهای یاد شــده دســتمال کاغذی با 
۱۹ درصد، رب گوجه فرنگی با ۱۶ درصد و شــکر 
بسته بندی با ۱۳ درصد افزایش قیمت در صدر 
جدول قرار دارد. به طوری که در آذرماه امسال 
قیمت هر بسته ۲۰۰ برگ دستمال کاغذی به ۱۱ 
هزار تومان، قوطی ۸۰۰ گرمی رب گوجه فرنگی به 
۳۱ هزار تومان و هر کیلوگرم شکر به نزدیک ۱۷ هزار 

تومان رسیده است.
قیمت برخی اقالم هم در آذر ماه امسال کاهش 
یافته است که از جمله آن ها می توان به گوشت 
مرغ تازه؛ پنیر پاستوریزه؛ موز؛ الستیک پرایدی 
بــارز با کاهــش قیمت بیــن یــک تــا ۱۰ درصدی 
نســبت به آبان ماه اشــاره کرد. اما قیمت تخم 
غ در این ماه بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته،  مر
به طوری که میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ 
بــا ۱۱ درصد کاهش بــه بیــش از ۲۳ هــزار تومان 

رسیده است.
انجمن حمایت از حقوق مصــرف کنندگان در 
حاشیه این گزارش به این نکته هم اشاره کرده 
که اقالم شــیر کم چرب، پنیر پاســتوریزه، شــکر 
بســته بندی، قند، نخود، ســیب زمینــی، آب 
آشامیدنی بطری، رب گوجه فرنگی و سیمان 
نسبت به یک سال گذشــته بیش از ۸۰ درصد 

افزایش قیمت داشته اند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه 
تعرفه حداقل نگهــداری خط تلفــن ثابت در 
۱۲ سال گذشته تغییری نکرده، گفت: اصالح 
تعرفه به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات 
رســیده و بــا تأییــد ســتاد تنظیــم بــازار عملی 

می شود.
به گزارش ایسنا،  مجید سلطانی در نمایشگاه 
تلکام ۱۴۰۰،  در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
چه برنامه ای برای حمایت از صنایع مخابراتی 
داریــد، گفــت: شــرکت مخابــرات لوکوموتیــو 
گر این  صنعــت آی ســی تی در کشــور اســت و ا
لوکوموتیو آسیب ببیند قطعا اثر مستقیمی در 
 ICT توســعه بومی ســازی، تولیــد و صنعــت
خواهد داشت. به سبب سیاست گذاری های 
گذشته، شرکت مخابرات با مسائل درآمدی 
روبرو شد و توازن میان درآمد و هزینه شرکت به 
هم خورد و این ضربه بزرگی به شرکت مخابرات 

و شرکت های همکار و صنعت آی سی تی زد.
وی افــزود: در جلســاتی کــه اوایــل ســال بــا 
سندیکاها داشتیم متوجه شدیم که فقط ۲۵ 
درصد صنعت مخابراتی ما فعال است و در این 
بخش مشکالت جدی داریم، اما با تغییر دولت 
و نگاه مثبت وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
اخیرا کارهای خوبی انجام شده است و آینده 
شرکت مخابرات و صنعت آی سی تی را روشن 
می بینیم، زیرا نگاه حمایتی به شرکت مخابرات 

برقرار شده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت 
مخابــرات بنــگاه اقتصــادی بزرگــی اســت که 
باید حمایت شــود و همه کشــورهای دنیــا از 
صنایع مادر و از بنگاه های اقتصادی خودشان 

حمایت کنند.  

خبر مالیاتی در پیچ وتاب اجرا:

مهلت تمام شد و خانه خالی معرفی نشد!
طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی 
بــرای معرفــی خانه هــای خالی تا 
پایــان آذرمــاه ســال جاری فرصت 
داشــت در حالی که ایــن وزارتخانــه ادعــای ارســال 
اطالعات ۲.۳ میلیون خانه خالی را به ســازمان امور 
مالیاتی داشت اما سازمان مالیاتی اعالم می کند که این 
اطالعات را دریافت نکرده است. از سوی دیگر، سامانه 
ک و اسکان نیز به دلیل مشکالتی فعال امکان ثبت  امال
اطالعات سکونتی برای شناسایی خانه های خالی و 

صاحبان آن ها را ندارد.
بر اســاس قانــون مالیــات خانه هــای خالــی مصوب 
گر واحد مسکونی در شهرهای  آذرماه سال گذشته، ا
باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  
مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان 
مذکور،  ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر 
درآمد اجاره به شرح ضرایب ســال اول معادل شش 
برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات 
متعلقه و ســال ســوم به بعد معادل ۱۸ برابــر مالیات 

متعلقه خواهد شد.  
در این بین، وظیفه شناســایی خانه های خالی را بر 
ک  عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه امال
و اسکان گذاشته شده است اما در حال حاضر امکان 
ک و اسکان  درج اطالعات ســکونتی در ســامانه امال
وجود نــدارد و رســتم قاســمی  وزیــر راه و شهرســازیـ  
گفته است که به زودی این سامانه مجددا راه اندازی 

خواهد شد.
از سوی دیگر، ماه هاست که بین وزارت راه و شهرسازی 
و سازمان امور مالیاتی اختالف بر سر معرفی خانه های 
خالی ایجــاد شــده اســت زیــرا، وزارت راه می گوید که 
اطالعات ۲.۳ میلیون خانه خالی را به ســازمان امور 
مالیاتــی داده اما ایــن ســازمان اعالم می کنــد که این 

اطالعات را دریافت نکرده است.

در این زمینه، رئیس سازمان امور مالیاتی به ایسنا گفته 
بود که تا زمانی که مهلت قانونی در نظر گرفته شــده 
برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل اطالعات 
مربوط به خانه های خالی تمام نشده است ، اطالعاتی 
که در این زمینه در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور 
مالیاتی قرار می گیــرد، نمی توان به عنــوان اطالعات 

نهایی تلقی کرد. 
اختالف دیگری که در زمینه معرفی خانه های خالی 
مطرح می شــود، به چگونگی معرفی این واحدها بر 
می گردد که گفته می شود، اطالعات به صورت دستی و 
در قالب سی دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده اما 
سازمان امور مالیاتی ترجیح می دهد که این اطالعات 

را در قالب سامانه دولتی دریافت کند.
این در حالی است که مسئوالن سازمان مالیاتی بارها 

ک و اسکان را مرجع اطالعات واحدهای  سامانه امال
خالی از سکنه اعالم کرده اند.

کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس به ایــن  ســرانجام، 
اختالف اینگونه خاتمه داد که به دلیل پایین بودن 
ک و اسکان در پی حمله  ضریب امنیت سامانه امال
سایبری تابســتان امســال که به توقف دو ماهه این 
سامانه منجر شد، سامانه ای امن با محوریت وزارت 
کنون  ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد شــود که تا
چنین سامانه ای طراحی و به وزارت راه و شهرسازی 

تحویل نشده است.
الزم به ذکر است که مجوز ایجاد یک سامانه جدید قرار 
است توسط مجلس ارائه شود و قبال این مجوز از سوی 

ستاد ملی کرونا ارائه شده بود.
از آنجا که طبق بند یک تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون 

مالیات های مستقیم باید تا پایان آذرماه، اطالعات 
خانه های خالی به دست سازمان مالیاتی می رسید 
که ایــن ســازمان تــا پایــان دی مــاه بــه صاحبان این 
خانه ها اطالع دهد تــا با فرصت یک ماهــه مالیات را 
وصول کند؛ اما در حال حاضر، ۳ روز از مهلت قانونی 
ارســال اطالعات واحدهای خالی از سکنه گذشته و 
خبری از این اطالعات نیست و اخذ این مالیات را درگیر 

اختالفات کرده است.
بنابرایــن، در حالی به ماه هــای پایانی ســال نزدیک 
می شویم که صاحبان خانه های خالی باید تا پایان 
بهمن ماه نسبت به پرداخت مالیات مربوطه طبق 
قانون اقدام کنند اما فعال نه تعداد و نه صاحبان این 
خانه ها مشخص نشده است که اجرای این قانون در 

سالجاری را دور از تصور می کند.

جدیدترین آمار منتشر شــده از ســوی وزارت صمت 
نشان می دهد که تهران، اصفهان و خراسان رضوی 
میزبان بیشترین واحدهای فعال صنعتی، خراسان 
شــمالی، ایالم و خراســان جنوبی در قعر جدول قرار دارند و مناطــق آزاد 
و ویژه اقتصــادی نیز فقــط ۲.۶ درصــد از کل واحدهای فعــال را در خود 

جای داده اند.
بر اساس این آمار تا پایان مهر ماه امسال در مجموع حدود ۷۱ هزار واحد 
فعال با اشــتغال بیش از دو میلیون و ۴۷۰ هزار نفر در گروه های مختلف 

صنعتی و معدنی در کشور فعالیت می کنند.
بیشترین واحدهای فعال در گروه "سایر محصوالت کانی های غیرفلزی" 
است که ۱۵ هزار و ۲۷۱ واحد در آن وجود دارد. همچنین گروه "محصوالت 
غذایی و آشامیدنی" و گروه "محصوالت از الستیک و پالستیک" با فعالیت 
۸۲۷۵ و ۷۲۳۸ واحد در رده دوم و سوم قرار می گیرند و به طور کلی نزدیک 
به نیمی از کل واحدهای فعال در ســه گروه یاد شــده فعالیت می کنند. 
در این سه گروه به ترتیب حدود ۳۷۲، ۳۶۱ و ۱۷۰ هزار نفر مشغول به کار 

هستند.
گروه هایی که کمترین واحد فعال را دارند نیز شامل "جمع آوری، تصفیه 
و توزیع آب" با دو واحد، "تولید انرژی" بــا ۱۲ واحد و "فاضالب، دفع زباله، 
بهداشت محیط و سایر فعالیت های مشابه" با ۱۹ واحد است که به ترتیب 

۲۸، ۱۶۲ و ۳۹۵ نفر در آن ها شاغل هستند و کمترین میزان اشتغال را در 
بخش های مختلف دارند.

      کدام استان ها بیشترین واحد فعال را دارند؟
تهران، اصفهان و خراسان رضوی تا پایان مهر ماه به ترتیب ۸۸۳۵، ۸۶۵۰ 
و   ۵۴۷۶ واحد فعال داشتند که بیشترین تعداد واحد در بین استان ها 
است و اشــتغال این اســتان ها در واحدهای فعال صنعتی و معدنی نیز 
به ترتیب بیــش از ۴۱۱ هزار نفر، ۲۷۴ هــزار و ۲۰۴ هزار نفر اســت. کمترین 

واحد فعال در بین استان ها به خراسان شمالی، ایالم و خراسان جنوبی 
اختصــاص دارد کــه فقــط ۳۳۸، ۴۹۱ و ۴۹۶ واحــد فعــال در آن ها جای 

گرفته است.
      وضعیت مناطق آزاد

در این میان از بین کل  واحدهای فعال، فقط ۱۹۱۱ واحد، معادل حدود 
۲.۶ درصد کل واحدهای فعال در کشــور، در هشــت منطقــه آزاد و ویژه 
کو با ۱۵۷  اقتصادی فعال اســت.  منطقه آزاد کیش با ۵۵ واحد فعال، ما
و قشم با ۱۵۹ واحد کمترین واحد فعال را در بین مناطق آزاد دارند که به 

ترتیب ۱۸۷۳، ۴۵۹۴ و ۵۷۳۶ نفر در آن ها مشغول هستند.
همچنین تا پایان مهــر امســال ۱۵۴ واحد فعال صنعتی در منطقــه آزاد 
چابهار، ۱۶۹ واحد در اروند، ۲۰۹ واحد در انزلی، ۲۹۵ واحد در ارس و ۷۰۴ 

واحد در منطقه ویژه اقتصادی مسقر شدند.
مجموع اشتغال تمام ۱۹۱۱ واحدهای فعال صنعتی و معدنی مستقر در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ۱۲۱ هزار و ۶۳۹ نفر، یعنی نزدیک به پنج 

درصد کل اشتغال واحدهای فعال است.
این در حالی اســت که  مناطــق آزاد و ویــژه تجاری با قوانیــن محدودتر و 
تشریفات گمرکی ساده تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله 
حمایت از صنعت داخلی کشور،  جذب فناوری های نوین در امر تولید، 

گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه اندازی شده اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان 
گفت: سیاست کلی در این اســتان حرکت به سمت 
توســعه صنعت گردشــگری و صنایــع با فنــاوری باال 

است.
به گزارش ایرنا، مهران زینلیان در جلســه خدمات سفر استان در سالن 
جلســات اســتانداری اصفهان، افزود: با توجه به مشــکالتی کــه در این 
استان در زمینه فرونشست، بی آبی و خشکسالی وجود دارد امکان توسعه 
صنعت و کشاورزی وجود ندارد و باید سیاست کلی به سمت طرح های 

محتمل دیگر باشد.
وی با بیان اینکه الزم است فضا و بستر مناسبی برای گردشگری و گردشگر 
در استان اصفهان ایجاد شود، اظهار داشت: هنوز کرونا وجود دارد اما در 
زمان حاضر سیاست ما مبتنی بر جذب مسافر است و باید به این سمت 

و سو حرکت کنیم.
وی اضافه کرد: موضوع گردشگری باید بصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و 
جذب گردشگر خارجی برای اصفهان بعنوان سیاست استان تلقی شود.  
زینلیان با اشاره به اینکه باید موضوع بوم گردی در این استان بطور جدی 
و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: ظرفیت گردشگری 
و مباحث خدماتی و طرح های برتر و فناورانه در این زمینه در اصفهان به 

خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.   
کید کرد: باید طرح های بهتر، خالقانه و نوآورانه در این زمینه ارائه  وی تا
شود و به سمت جذب گردشگر خارجی حرکت کنیم تا استان اصفهان را 

از این وضعیت موجود نجات دهیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان افزود: نگاهمان به 
نوروز باید مقداری تغییر کند و کارهای جدیدی در این زمینه انجام شود 

و معضالتی که امکان تبدیل شدن آنها به بحران است را برطرف کنیم.
وی گفت: باید نیازهای اولیه استان در زمینه گردشگری از جمله نظافت 
و امنیت را شناســایی کنیــم و به نحو مطلــوب و بهتر از گذشــته و بهتر از 

شهرهای خودشان در اختیار گردشگران قرار دهیم تا با خاطره خوبی این 
استان را ترک کنند.

زینلیان با بیان اینکه باید با تبلیغات بمنظور جذب گردشگر هم تالش 
کنیم، اظهار داشت: ستادهای نوروزی باید از در استان تشکیل شود و 
کنون انجام دهیم تا به نوعی تبلیغ  یک سری کارهای مقدماتی را از هم ا

هم محسوب شود.
وی تصریح کرد: بافت تاریخی اطراف میدان امام )ره( و بطور خاص گذر 
آقا نجفی بعنوان یک محور گردشگری و محل گذر مردم در زمان حاضر 

وضعیت خوبی ندارد.
به گفته وی، برخی از این بافت های تاریخی با استفاده از الوار نگهداری 
شــده اســت و در صورت تخریب، آســیب های بســیاری بهمراه خواهد 

داشت.
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان افــزود: باید با نگاه 
دقیق تری به این محله ها توجه داشته باشیم که در صورت وقوع ترافیک 
از بروز خطر جلوگیری شود و اقدامات پیشگیرانه توسط شهرداری در این 

زمینه انجام شود.
وی بیان کرد: فرونشست در اصفهان در حال وقوع هست اما نباید مساله 
را بزرگتر از چیزی که هست نگاه کنیم اما در عین حال نادیده انگاشتن این 

قضیه هم مناسب نیست.  

یک کارآفرین صنعت چاپ و بسته بندی گفت: در سال های اخیر صنعت بسته بندی 
رشد مناسبی داشته اســت، اما مانند هر صنعت دیگری دائمٌا نیازمند رشد بوده و به 
رشد اقتصادی صنایع دیگر وابسته است. به گزارش ایمنا، علیرضا احمدی در حاشیه 
گشایش دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار اظهار کرد: در سال ۱۳۸۶ با نگاهی تخصصی به صنعت 
چاپ وارد شدیم و با ۱۰ نفر پرسنل آغاز به کار کردیم و با متمایزسازی و تمرکز توانستیم به رتبه بزرگ ترین 
مجموعه چاپ و بسته بندی کشور با ۴۰۰ نفر پرسنل برسیم. وی افزود: طی سال های گذشته به تدریج 
کنون با تولید  در زمینه بســته بندی ، بروزترین ماشــین آالت و تکنولوژی آن را وارد و راه اندازی کردیــم، ا
کنون  بسته بندی های بین المللی در رقابت در بازارهای خارجی قرار گرفته ایم. احمدی خاطر نشان کرد: ا

در زمینه های بهداشتی نیز به عنوان اولین مجموعه با رعایت استاندارهای غذا و دارو فعالیت می کنیم، 
همچنین در زمینه حفظ محیط زیســت نیز به عنوان اولین مجموعه کاندید صنعت ســبز شدیم، زیرا 
اقداماتی فراوانی جهت بازیافت فاضالب انجام شــده اســت. این کارآفرین صنعت چاپ و بسته بندی 
گفت: در رابطه با تحریم های اقتصادی افزود: با توجه به اینکه صنعت چاپ و بسته بندی مکمل صنایع 
دیگر است برهمین اساس بخش عمده ای از صنایع بزرگ کشور با این مجموعه همکاری دارند و ارتقای 

سطح کیفی بسته بندی ها می تواند به فروش و صادرات محصول کمک کند.
وی تصریح کرد: در سال های اخیر صنعت بسته بندی رشد مناسبی داشته است، اما مانند هر صنعت 

دیگری دائمٌا نیازمند رشد بوده و به رشد اقتصادی صنایع دیگر وابسته است.

بعد از تهران :

اصفهان دومین استان دارای بیشترین واحد فعال صنعتی 

با توجه به خشکسالی و فرونشست در استان:

کشاورزی در اصفهان وجود ندارد امکان توسعه صنعت و 

 یک کارآفرین صنعت چاپ و بسته بندی:

صنعت چاپ و بسته بندی مکمل صنایع دیگر است

بالتکلیفی تجار و تولیدکنندگان درباره حذف 
یا عدم حذف ارز ترجیحی

اجرای طرح جهش تولید 
کشور در ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی دیم 

امضای تفاهم نامه استقرار نمایشگاه های منطقه ای 
اصفهان در بندربصره عراق

وضعیت قیمت کاالهای اساسی
 در آذر ماه؛

دستمال کاغذی، رب و شکر 
در صدر افزایش قیمت

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

اصالح تعرفه تلفن ثابت 
کمیسیون  به تصویب 
تنظیم مقررات رسید

خبر

خبر

خبر

خبر
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2۶3 دسامبر     2۰21
شهردار اصفهان:

شهر باید بستر هوش افزایی کودکان باشد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

شــهردار اصفهان بــا بیان اینکه 
۹ دســته هــوش بــرای کــودکان 
شناســایی شــده اســت، گفت: 
هیچ کودک کم هوشــی در جامعه وجــود ندارد، 
در ایــن راســتا باید هــوش و اســتعداد کــودکان را 
پیدا کــرد تــا بتوانیــم در راســتای تحقــق اهداف 

آن ها حرکت کنیم.
علــی قاســم زاده در ویــژه برنامه فرهنگــی هنری 
ســربند عاشــقی اظهار کرد: در گذشــته صحبت 
کنون در  از کودکان باهوش و کم هوش بــود، اما ا
علــم جدید روانشناســی گفته می شــود کــه باید 
اســتعداد کودکان را در ســن پایین کشــف کنیم 
گر کودکان و  تا در آینده به اهداف خود برســند؛ ا
نوجوانان هدف خود را به درستی انتخاب کنند 
در سن جوانی و بزرگسالی به قله موفقیت دست 

می یابند.
کــودکان و  گــر بــه اســتعداد  وی بــا بیان اینکــه ا
نوجوانان توجه نشــود، آنان هر روز از مسیر خود 
دورتــر می شــوند، افــزود: خودشناســی کمــک 
می کنــد تــا خانواده ها نســبت بــه فرزندانشــان و 
گاهی الزم  کودکان و نوجوانان نســبت به خــود آ

را پیدا کنند.
شــهردار اصفهان بــا بیان اینکــه والدیــن باید در 
طول سه ســال، هوش فرزندان خود را بسنجند 
و ســپس اســتعداد آن ها را کشــف کنند، تصریح 
کرد: برخی کودکان هوش کالمی دارند؛ کودکانی 
گی برخوردار هســتند زودتــر از بقیه  که از ایــن ویژ

کلمات را بیان و جمله سازی می کنند.
وی ادامــه داد: کودکانــی که هــوش کالمی دارند 
در دوران تحصیــل نیــز ارتباط کالمی قــوی برقرار 
گر این موضوع به موقع کشف شود این  می کنند، ا
کــودکان در آینــده می تواننــد بــه نویســندگان و 

اساتید بزرگی تبدیل شوند.
قاســم زاده با بیان اینکه برخی از کودکان در سن 
پایین هــوش منطقی ریاضی دارند خاطرنشــان 
کرد: این افراد از بازی های چیدنی و منظم کردن 
اشــیا لذت می برند و همیشه اســباب بازی های 
آن ها منظم است. این کودکان در دوران مدرسه 
عالقه دارند در ابتدا مسائل ریاضی را حل کنند، 
البته ایــن کــودکان بــه معمــا و حــل مســئله نیــز 

گر به استعداد  اشتیاق زیادی نشان می دهند، ا
آنــان توجــه شــود، مهندســان بزرگــی را تحویــل 

اجتماع خواهیم داد.
شــهردار اصفهان بــا بیان اینکــه برخــی از کودکان 
هوش فضایی و تجسمی دارند تصریح کرد: قدرت 
تخیــل در ایــن دســته از کــودکان زیاد اســت، این 
کودکان زمانی که به محیط هــای جدید می روند 
همه چیز را ضبــط می کنند و در آینــده همه آن ها 
را به یــاد دارند، البتــه کودکانی که هــوش فضایی 
دارنــد عالقمند هســتند کــه افکار خــود را بــر روی 

کاغذ بیاورند.
قاسم زاده اظهار کرد: کودکانی که هوش فضایی 
دارنــد عالقــه بــه پرتــاب کــردن اجســام دارنــد و 
همچنیــن بــه نقاشــی و کارهــای هنــری عالقــه 
گر ایــن دســته از افــراد مــورد  نشــان می دهنــد. ا
حمایت قرار بگیرند، آن ها در آینده به معماران و 

گرافیست های بزرگ تبدیل می شوند.

کــودکان نیــز نســبت بــه  وی ادامــه داد: برخــی 
دیگران زودتــر فعالیت می کننــد و جنب و جوش 
گر این کودکان مورد حمایت قرار  بیشتری دارند، ا
گیرنــد می توانند در آینــده قهرمان های ورزشــی 

باشند و برای کشور افتخار آفرینی کنند.
شهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: برخی کودکان 
هــوش موســیقایی دارنــد کــه ریتــم را تشــخیص 
می دهند، همچنین این دسته از افراد بیان آهنگین 
گر مــورد شــناخت و حمایــت قــرار بگیرند  دارنــد و ا
در آینــده بــه شــاعران و یــا مداحــان بزرگــی تبدیل 

می شوند.
وی ادامــه داد: برخی از کــودکان هوش طبیعت 
گرا دارند، این دسته از افراد همیشه به نگهداری 
گر مورد حمایت  حیوانات و گل عالقه دارند کــه ا
قــرار بگیرنــد در آینده به زیســت شناســانی بزرگ 

تبدیل می شوند.
قاسم زاده تصریح کرد: برخی کودکان نیز هوش 

درون فــردی دارنــد کــه گاهــی اوقــات بــا افــراد 
خجالتی اشــتباه گرفتــه می شــوند؛ این کودکان 
عالقه دارند چندین ســاعت به تنهایی مشغول 
گــر آن ها نیــز مــورد توجــه قرار  بــه بــازی شــوند و ا
بگیرند در آینده به شخصیت های هنری تبدیل 

می شوند.
بــا بیان اینکــه هــوش میانبــردی از دیگــر  وی 
خصوصیات برخی کودکان است که آن ها می توانند 
در روابط بین فردی خوب عمل کننــد، ادامه داد: 
همچنیــن برخــی افــراد هــوش معنــوی دارنــد و 

گاه شوند. عالقه مند هستند که از عمق مباحث آ
کنون ۹ دســته هوش  شــهردار اصفهان گفت: تا
بــرای کودکان شناســایی شــده و گفته می شــود 
هیچ انســان کم هوشــی در جامعه وجود ندارد، 
بنابرایــن باید هوش و اســتعداد کــودکان خود را 
پیدا کرد تا بتوانیم در این راســتا اهــداف آن ها را 

مشخص کنیم.

برنامه ریزی ســتاد خدمات سفر اســتان اصفهان 
برای نوروز ۱۴۰۱ آغاز شد.

مهــران زینلیــان معــاون هماهنگــی امــور عمرانی 
اســتانداری اصفهــان گفت : بــا توجه به شــرایطی 
کنون بــه واســطه تأمین منابــع آبــی در بخش  که ا
کشاورزی و صنعت وجود دارد رویکردآینده استان 
درحوزه های زیرساختی باید به سمت گردشگری و 
بهره گیری از آثار تاریخی منحصربه فرد اصفهان رود.

کــری مدیــرکل دفتــر امــور شــهری و  علــی اصغــر ذا
شورا های استانداری اصفهان هم با بیان آنکه ستاد 
خدمات سفر متشکل از ۲۷ دستگاه متولی حوزه 
گردشگری است، گفت: ۱۰ دستگاه به عنوان رئیس 

کمیته هســتند که شــهرداری اصفهان بــه عنوان 
رئیس ستاد اجرایی اســت و دستگاه هایی، چون 
آموزش و پرورش، هــالل و احمر، راه و شهرســازی، 
میراث فرهنگی، صــدا و ســیما، دفتر امور شــهری 
کمیته هایــی هســتند کــه براســاس وظایفــی کــه 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
فراهم کرده اســت، از یکم دی هر ســال کار خــود را 

آغاز می کنند.
دبیر ســتاد نــوروزی اصفهان افــزود: در چند ســال 
گذشته به دلیل مسائل و مشکالتی که در سطح بین 
المللی و تحریم های ظالمانه به وجود آمد گردشگری 
دستخوش این تغییرات قرار گرفت و پس از آن کرونا 

شوک بزرگی به تأسیسات گردشگری ما وارد شد.
کامران هارونــی با بیان آنکــه حدود ۵ هــزار میلیارد 
تومــان در پی ایــن تحــوالت بــه حــوزه تأسیســات 
گردشگری خســارت وارد شــده اســت، گفت: ۶۰ تا 
۷۰ درصد از فعالیت گردشــگری ما تبدیل شدند و 
در خصوص راهنمایان دچار مشــکل ۱۰۰ درصدی 

شدیم که اغلب آنان شغل خود را تغییر دادند.

معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهــان گفــت: گفتمــان دولــت فعلــی "انقــالب 
اسالمی" است و به تفکر لیبرال، اقتصاد غیر اسالمی و 
ولنــگاری اجتماعی اعتقــادی نــدارد و در مســائل 

سیاسی نیز نگاهش به بیرون کشور نیست.
محمدرضا جان نثاری در مراســم تودیــع و معارفه 
فرماندار خوانسار، اظهار کرد: نظام اسالمی طی ۴۳ 
کنون از  سال اخیر منشــا خدمات مختلف بوده و ا
عزت باالیی در ســطح دنیا برخور داریم و سردمدار 
مقاومت اسالمی هستیم، اما مشکالتی در سطح 
جامعــه داریــم که بــه ســرمایه اجتماعــی و اعتماد 
عمومی مــا خدشــه وارد کــرده اســت. در ۸ ســال 
گذشته آنچه که باید اتفاق می افتاد، انجام نشد و 
ظرفیت کشور تلف و مردم بی دلیل معطل شدند 
کنــون بــرای اداره کــردن زندگــی خود با مشــکل  و ا

مواجه هستند.
وی ادامه داد: هر دولتی یک گفتمان دارد و گفتمان 
دولــت فعلــی "انقالب اســالمی" اســت که بــه تفکر 
لیبرال، اقتصاد غیراســالمی و ولنــگاری اجتماعی 

اعتقادی ندارد و در مسائل سیاسی نیز نگاهش به 
بیرون کشور نیست. تمام کارگزاران این دولت باید 
بدون لکنت به این گفتمان اقرار و به آن عمل کنند.

به گزارش ایسنا، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی 
استانداری اصفهان گفت: فرماندار باید بین مردم 
زندگی کند و شانه به شانه آنها باشــد تا درد مردم را 
حس کند. گلپایگان و خوانســار از قوت رســانه ای 
خوبی برخوردار هســتند، از اصحاب رسانه انتظار 
داریم که مســئوالن و از جمله فرمانــدار را همراهی 
کنند. در این مراســم از خدمــات ۱۸ ماهه محمود 
مســلم زاده قدردانــی و عباســعلی علــی خاصــی، 

به عنوان فرماندار جدید خوانسار منصوب شد.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان تیران و کرون با 
اشــاره به توقف صادرات فلفل دلمه ای به روســیه 
گفــت: روزانه بیــش از ۱۰۰ تــن فلفل دلمــه ای رنگی 
صادراتی ایــن شهرســتان در بازار هــای داخلــی 
سرگردان اســت. به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان،  محمدحسین 
احمدی، مدیر جهاد کشــاروزی شهرستان تیران 
و کــرون بــا بیان اینکه این شهرســتان قطب تولید 
محصوالت گلخانه ای در اســتان اصفهان اســت، 
اظهــار داشــت: از ســطح ۲۳۰ هکتــار گلخانه های 
نوین این شهرستان ساالنه ۳۲ هزار تن محصول با 

کیفیت تولید و بیش از ۹۰ درصد آن صادر می شود.
وی با اشــاره بــه توقف صــادرات فلفل دلمــه ای به 
روســیه افزود: روزانه بیــش از ۱۰۰ تن فلفل دلمه ای 
رنگی صادراتی این شهرستان در بازار های داخلی 

سرگردان است.

یک سوم قیمت تمام شده باید محصوالتمان را 
به فروش برسانیم

یکی از گلخانه داران تیران و کرونی هم با بیان اینکه 
قیمت تمام شــده فلفل بیــن ۱۵ تــا ۲۰ هــزار تومان 
اســت و در حال حاضر با قیمت ۵ تا ۶ هزار تومان به 
فروش می رســد، گفت: فلفل دلمــه ای رنگی یکی 
از این محصوالت اســت که تحت شــرایط مراقبتی 
خاص تولید می شــود و با توجه به حساســیت این 
گیاه استفاده از کود و سموم باید بر اساس استاندارد 
باشد و درغیر این صورت دچار ضرر و زیان در میزان 
تولید خواهد شد. وی افزود: بر این اساس تولیدات 
تیران و کرون یا به صورت مبــارزه بیولوژیک با آفات 
تولید می شود و یا زیر نظارت جهاد کشاورزی از سموم 
بدون دوره کارنس استفاده می شود که این موضوع 
با اجرای آزمایشات جهاد کشاورزی مشخص است 
که هیچگونه ماندگاری سموم در فلفل تولید تیران و 
کرون مشاهده نشده است. این کشاورز گفت: تیران و 
کرون به عنوان یکی از بزرگترین قطب های تولید فلفل 
دلمه ای رنگی با کیفیت در کشور شناخته می شود 
که این روز هــا گلخانــه داران آن با مشــکالت زیادی 
دســت و پنجه نرم می کننــد و در تامین هزینه های 
تولید، حق الزحمه کارگران، هزینه های ســوخت و 

اقساط معوق بانکی در مانده اند.

نماینــده مــردم خوانســار و گلپایــگان در مجلــس 
شورای اسالمی گفت: مردم انتظار دارند مسئوالن 
خوب کار کنند، تبعیض قائل نشوند و مشکالت را 
حل و صادقانه کاستی ها را بیان کنند. سید مسعود 
خاتمی اظهار کرد: انتظارمان از مسئوالن این است 
که در خوانسار به طور جدی کار کنند. از مشکالتی 
کنون در سطح کشور وجود دارد مطلع هستیم.  که ا
کرونا، تحریم و کم آبی هر کدام به تنهایی می تواند 
کمرشکن باشد و سوتدبیرهای دولت قبل هم وجود 
دارد که هیچ توجیه کارشناسی ندارد. وی ادامه داد: 
دولت جدید با مشکالت جدی مواجه است، اما به 
هر شکل مردم به این دولت امید بســته اند. من از 
طرف مردم صحبت می کنم، چرا که از مردم هستم، 
مردم انتظار دارند مسئوالن خوب کار کنند، تبعیض 
قائل نشــوند و مشــکالت را حل کننــد. انتظارمان 
از فرماندار جدید این اســت که جهــادی کار کند تا 

مشکالت موجود کاهش پیدا کند. 
نماینده مردم خوانسار و گلپایگان گفت: خوانسار 
باید وســعت پیدا کند و گســترش یابــد، زیــرا برای 
کاهش مهاجرت این امر الزم است. برای طرح هایی 

که قرار اســت در شــهر انجام شــود از مســئوالن این 
شهرستان و کارشناسان نظرسنجی و از ظرفیت آنها 

به خوبی استفاده شود.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه 
من خدمتگــزار مــردم هســتم نــه کدخــدای آنها، 
خاطرنشــان کــرد: جلســاتی کــه برای این شــهر در 
اســتان برگزار می شــود به شهرســتان آورده شــود. 
همچنیــن ادارات باید بــه گونه ای عمــل کنند که 
زمانی مــردم وارد آنجا می شــوند، حــس کنند آنها 
خدمتگزار هســتند. خانــواده فرمانــدار جدیــد در 
کن شــود تا به معنای واقعــی در کنار  خوانســار ســا

خانواده خود تالش کند.
خاتمی با بیان اینکه در شهرستان نیروها را پرورش 
دهید و از ظرفیت شان استفاده کنید، تصریح کرد: 
حضور در بین مردم وظیفه است، فرماندار و روسای 
ادارات باید مشکالت را به استان و مرکز انتقال دهند، 
زیرا مردم در فشــار هســتند. مــردم بایــد بدانند در 
کنار این مشکالت مسئوالن خواب را بر خود حرام 
کرده اند، حداقل انتظار آنان این است که مسئوالن 

مشکالت را صادقانه بگویند.

آغاز برنامه ریزی ستاد خدمات سفر استان اصفهان

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:

دولت به اقتصاد غیراسالمی و 
ولنگاری اجتماعی اعتقادی ندارد

سرگردانی بیش از 1۰۰ تن فلفل 
پس از ممنوعیت صادرات

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس:

مسئوالن مشکالت را صادقانه بگویند

گذشــته جلســه ای بــا حضــور  پنــج شــنبه 
مقامات استانداری اصفهان، آب منطقه ای، 
جهــاد کشــاورزی و کشــاورزان اصفهانــی برای 
تصمیم گیری در مورد مسائل زاینده رود برگزار و 
مشکالت و مطالبات کشاورزان در آن پیگیری 
گاه در گفت وگــو با ایمنــا بــا  شــد. یــک منبــع آ
بیان اینکه پنجشنبه ســوم دی ماه جلسه ای 
با کشاورزان برگزار شــد، اظهار کرد: این دومین 
جلسه ای است که با حضور مقامات استانداری 
اصفهــان، آب منطقــه ای، جهــاد کشــاورزی و 
کشاورزان اصفهانی برای تصمیم گیری در مورد 
مسائل زاینده رود برگزار شده است. وی افزود: 
اولین جلســه چهار جانبه در این خصــوص دو 

هفته گذشته برگزار شده بود. 
گاه بر اساس تفاهمی که در  به گفته این منبع آ
یک ماه گذشــته بین کشــاورزان و اســتانداری 
برقرار شد، قرار بود هر دو هفته یک بار جلسات 
چهارجانبــه ای برگزار شــده و فعالیت هایی که 
در راستای حل مشکالت انجام شده پیگیری 
شود. هنوز مصوبات این جلسات تعیین نشد 
و به محض آنکه مصوبات مکتوب و تأیید شود 

توسط این رسانه اعالم خواهد شد.

شــرکتی در آران و بیــدگل بــرای نخســتین بــار 
دســتگاه مکنده روغــن بــادی- برقی ایرانــی را 

طراحی و تولید کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ 
علی عنایتی بیدگلی برای نخستین بار دستگاه 
کشن های روغن برای دستگاه های صنعتی  سا
و انواع خودرو های سبک و سنگین را طراحی و 

تولید کرده است.

با تعیین پیمانکار، عملیات اجرایی بازســازی 
جاده نکوآباد به زودی آغاز می شود. 

نماینــده   مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای 
اسالمی گفت: با برگزاری مناقصه ی این طرح و 
تعیین پیمانکار، عملیات اجرایی بازسازی جاده 
محله ی نکوآباد با محوریت راهداری به زودی 

آغاز خواهد شد. 
پروین صالحی افزود: این جاده از نظر زیر سازی 
و آسفالت ســطحی در وضعیت نابسامانی قرار 
دارد و با توجه به عبور و مرور ماشین های سنگین 
و پرترافیک بودن آن، نیازمند انجــام اقدامات 

موثر است. 
مشکالت این جاده، یک بانده و کم عرض بودن 
و عبور و مرور ماشین های سنگین و ترافیک باال و 
پایین بودن کیفیت آسفالت آن است که موجب 

نارضایتی اهالی این محل شده است.

نمایشــگاه عرضــه مســتقیم کاال در کاشــان 
گشــایش یافــت. مســئول نمایشــگاه عرضــه 
مســتقیم بازار کاشــان گفت: این نمایشگاه با 
هدف تنظیم بازار و دسترسی مردم به کاال های 
پــر مصــرف بــا مدیریــت اتاق هــای اصنــاف 
کید بر عرضه کاال های ایرانی  شهرستان ها و با تا
برپــا شــده اســت. محمــد کریمی افزود:در این 
نمایشگاه کاال های اساسی و تاثیر گذار در سبد 
غ، برنج، شــکر،  خانــوار همچــون گوشــت، مــر
ک، کیف و کفش، آجیل و خشکبارو انواع  پوشا
شــیرینی عرضــه شــده اســت. وی گفت: ایــن 
نمایشگاه تا ۱۰ دی دایر است و اجناس آن با ۳۰ 

تا ۵۰ درصد تخفیف ارائه می شود.

خبر خبر

استان

خبر

حجت االســالم محمدتقــی نقدعلی گفــت: منافع 
و درآمد ایــن شــرکت در کل کشــور توزیــع می شــود، 
بنابراین از رئیس مجلس شــورای اســالمی و رئیس 
که  جمهور تقاضامندم که توجه ویژه ای به این صنعت داشته باشند چرا
نخستین و بزرگترین واحد تولید آهن اسفنجی در دنیا برای فوالد مبارکه 

عنوان کوچکی نیست و نیازمند تصمیمات دقیق تری است.
بــه گزارش ایراســین، نماینــده مردم خمینی شــهر و عضو کمیســیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ضمن بازدید از 
خطوط تولید، تصفیه خانه پساب صنعتی و تصفیه خانه استحصال 
پساب شهری شرکت فوالد مبارکه با بیان این که فوالد مبارکه صنعتی 

محلی و منطقه ای نیســت و بایــد به آن نگاه ملی داشــت، اظهــار کرد: 
مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه و چالش محدودیت انرژی در این شرکت 

بهانه ای برای بازدید از این صنعت شد.
وی با بیان این که ۳ هزار و ۵۰۰ صنعت به صورت مستقیم به شرکت فوالد 
مبارکه وابسته هستند و در برخی تصمیم گیری ها به این موضوع توجه 
نمی شود، افزود: طی بازدیدی که از فوالد مبارکه انجام شد، مسائل و 
مشکالت این بنگاه صنعتی در خصوص تأمین گاز مورد نیاز مطرح شد 

که امیدواریم مسئوالن دولتی در رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصفیه 
و بازچرخانی آب در شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: اعداد و ارقامی که 
در خصوص مصرف آب فوالد مبارکه در رسانه ها مطرح شده اعداد و ارقام 
صحیحی نیست و این در حالی است که این مجموعه با بهینه سازی 
مصرف آب در فرایندهای تولید فوالد، جمع آوری و استحصال پساب 
شهری و همچنین تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی عالوه بر ارتقای 
سطح بهداشت و حفظ محیط زیست، با سرمایه گذاری های انجام شده، 

میزان وابستگی به آب خام را به شدت کاهش داده است.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه مصرف آب خام توسط شرکت فوالد 
مبارکه در افق ۱۴۰۴ اذعان داشت: شرکت فوالد مبارکه الگوی سایر صنایع 
کشور در مصرف بهینه آب در کشور است و نمونه دومی در این خصوص 
در کشور نداریم که با تولید ۳۰ درصد از فوالد کشور تا این میزان در مصرف 

آب خام صرفه جویی کند.
حجت االسالم نقدعلی اضافه کرد: در خصوص چگونگی بازچرخانی و 

مصرف آب و تصفیه پساب توسط شرکت فوالد مبارکه به جاست جامعه 
نخبگانی و مسئولین اطالع رسانی بهتری صورت گیرد.

وی با بیان این که فــوالد مبارکه ســعی کرده کمترین میــزان آالیندگی 
کید کرد: این شــرکت در زمینه کاهش آالیندگی هم  را داشته باشــد، تأ
جایگاه برتری دارد اما متاسفانه سوء برداشت ها و اطالعات غلطی در این 
خصوص مطرح شده که الزم است توسط جامعه نخبگانی برطرف شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: فوالد مبارکه 
نه تنها برای استان اصفهان اشتغال آفرینی داشته بلکه بخش عمده ای از 
اشتغال کشور را پوشش داده  و درآمد این مجموعه یک درآمد ملی است 
و صرفا به اســتان اصفهان اختصاص ندارد، بنابراین برخی مسئولین 
نباید این برداشــت را داشته باشــند که درآمد فوالد مبارکه در اصفهان 

هزینه می شود.
کید کرد: منافع  وی با بیان این که فوالد مبارکه یک افتخار ملی است، تأ
و درآمد این شــرکت نیز در کل کشــور توزیع می شــود، بنابراین از رئیس 
مجلس شورای اسالمی و رئیس جمهور تقاضامندم که توجه ویژه ای 
که نخســتین و بزرگترین واحد تولید  به این صنعت داشته باشند چرا
آهن اسفنجی در دنیا برای فوالد مبارکه عنوان کوچکی نیست و نیازمند 

تصمیمات دقیق تری است.
حجت االسالم نقدعلی ادامه داد: در موضوع مسئولیت های اجتماعی، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه روند جدیدی را رقم زده که قابل تقدیر 
که این امر به صورت هدفمند در حال انجام است و آثار و ثمرات  است چرا

آن برای همه مردم و کلیه صنایع کشور است.

ســخنگو و عضو هیئــت رئیســه شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان گفت: در چند روز اخیر با توجــه به بارش باران 
رحمت الهی و برودت هوا زمزمه هایی برای رفع پلمب 
مشــعل های مازوت ســوز بعضــی از صنایــع اصفهــان مطــرح شــده کــه 

امیدواریم این شنیده ها و اطالعات در حد گمانه زنی باقی بماند.
علی صالحی در گفت و گو با ایمنا، اظهار کرد: گمانه زنی هایی وجود دارد که 

کان بعضی از صنایع از سوخت مازوت استفاده می کنند. کما
وی افزود: در چنــد روز اخیر با توجه به بــارش باران رحمت الهــی و برودت 
هــوا زمزمه هــا و زمینه هایــی بــرای برخــی تصمیمــات وجــود دارد مبنی 
بر اینکه صنایعی که در ماه ها و روزهای قبل از مازوت استفاده نمی کردند و 

مشعل های آنها پلمب  و از مدار مازوت سوزی خارج شده بود، برای مدار استفاده قرار گرفتن آنها تصمیم گیری 
شود که امیدواریم این شنیده ها و اطالعات در حد گمانه زنی باقی بماند.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: به تدبیر مسئوالن استانی و کشوری باور 
داریم و امیدواریم به قول داده شده خود به مردم پایبند باشند.

وی با بیان اینکه بعضی از افراد در کالنشهرها و مسئوالن کشوری قیاس مع الفارق دارند که چون در بعضی 
کالنشهرها مازوت سوزی مجدد انجام شده در اصفهان نیز باید اقدام شود، اما این فقط بخشی از گذاره است 
زیرا کالنشهر اصفهان علی رغم داشتن جمعیت کمتر نسبت به کالنشــهرهایی همچون تهران و مشهد، 
آلوده ترین روزها را پشت سر گذاشته و در عین حال کم بارش ترین کالنشهر کشور در سال های اخیر بوده است.

صالحی ادامه داد: حتی بعضی کالنشهرها از جمله تبریز چند برابر اصفهان بارش داشته است که میزان بارش ها 
و آالیندگی دالیلی منطقی برای تصمیم گیری در ارتباط با مازوت سوزی کفایت می کند.

وی گفت: معتقدم معیار کالنشهر بودن، معیار خوبی برای اتخاذ تصمیم 
نیست که امیدواریم در استان های دیگر و پایتخت حتما این دالیل منطقی 
در نظر گرفته شود و در استان اصفهان نیز متولیان امر و دستگاه های نظارتی 

همچون گذشته پای وعده های داده شده به مردم، ثابت قدم باشند.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: در 
اوج روزهای آلودگی در قالب بحث منافع ملــی، مردم اصفهان و متولیان 
استانی رضایت ندارند چرخ حرکت قطب های بزرگ اقتصادی و صنعتی 
شــهر و اســتان اصفهان به جهت آلودگی هوا از حرکت بایســتد، البته آنها 
فعالیت خود را با ظرفیت قابل توجهی ادامه دادند، مردم نیز شرایط اضطرار 
و آلودگی هــا را تحمل کردنــد، اما بیــش از این هــوای اصفهان تــاب تزریق 

آالینده های بیشتر را ندارد.
کید کرد: وقتی در حوزه ای در استان اصفهان پای منافع ملی ایستاده و اجازه ندادیم چرخ اقتصاد و  وی تا
اشتغال کشور دچار اشکال شود، انتظار از مسئوالن ملی و سایر استان های کشور این است که شرایط اقلیمی و 
میزان آالیندگی و کم بارشی اصفهان را در نظر بگیرند تا شرایط حداقلی که این روزها برای مردم در حوزه تنفس 

به وجود آمده، حفظ شود.
صالحی ادامه داد: با بازگشایی احتمالی بعضی از مجموعه های مازوت سوز از شرایط اضطرار هم عبور خواهیم 

کرد و آن زمان مشخص نیست چه تصمیمی برای اصفهان خواهند گرفت.
وی اظهار کرد: درخواست ما از متولیان دستگاه های نظارتی و استانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
کنش داشته باشند و از حقوق  حفاظت محیط زیست این است که در این حوزه به طور جدی و عملیاتی وا

مردم اصفهان نسبت به شرایط ایجاد شده، دفاع کنند.

 نماینده مردم خمینی شهر در بازدید از فوالد مبارکه: 

کاهش داده است این صنعت میزان وابستگی به آب خام را به شدت 

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

پلمب مشعل های مازوت سوز باز نشود

خبر

خبر

گاه خبر داد: یک منبع آ

برگزاری دومین جلسه 
بررسی مشکالت 
حوزه زاینده رود

به همت صنعتگر آران وبیدگلی:

تولید نخستین 
دستگاه مکنده 

بادی - برقی ایرانی

با تعیین پیمانکار:

آغاز عملیات اجرایی
 بازسازی جاده نکوآباد

برپایی نمایشگاه عرضه
کاشان کاال در   مستقیم 
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گزوز خودرو ها در ریه های گرفته اصفهان  دود ا

رئیس اداره امور آزمایشــگاه های 
محیــط  حفاظــت  کل  اداره 
زیســت اســتان اصفهــان گفــت: 
بخــش عمــده ای از اتوبوس هــای اصفهــان فاقــد 

استاندارد های زیست محیطی است. 
خیلــی وقت اســت کــه هــوای اصفهــان انباشــته از 

آالینده هاست.
هر روز صبح با خبر هایی همچون شاخص کیفیت 
هــوای اصفهــان بــرای همــه گروه هــا یــا گروه هــای 

حساس ناسالم است، شروع می شود.
آالینده ها آنقدر در هوای اصفهان زیاد شده که این 
شهر در یکی دو ســال اخیر همواره به عنوان اولین یا 

دومین کالنشهر آلوده کشور شناخته شده است.
در آســتانه فصــل ســرما مســئوالن مرتــب از قانــون 
ک و اقدامات و تصمیماتشان برای کاهش  هوای پا
آالینده ها می گویند، اما این روز هــای قرمز و نارنجی 
است که یکی پس از دیگری به تقویم زیست محیطی 

استان اضافه می شود.
در ایــن بیــن خودرو هــا از متهمــان اصلــی آالیندگی 
به شــمار می آینــد و باید گفت شــبکه حمــل و نقل 
عمومی هم به جای کمک به بهبــود تردد و کاهش 
تردد خودرو های شخصی به یکی از منابع آالیندگی 
هوا تبدیل و حتــی موتورســیکلت های کاربراتوری 
همدســت اتوبوس ها در بســتن راه نفس اصفهان 

شده است.
      تردد اتوبوس های فرسوده و فاقد 

استاندارد های زیست محیطی
امــور  و  پایــش  اداره  رئیــس  صادقیــان  بابــک 
آزمایشــگاه های اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهان گفت: با توجه به مطالعات انجام 
شده در اصفهان اتوبوس ها بعد از کامیون ها در رتبه 
دوم تولید ذرات معلق pm۲.۵ (ذرات کوچکتر ۲.۵ 

میکرون( هستند.
وی گفــت: اتوبوس هــای شــرکت واحــد بخشــی از 
اتوبوس های مورد اشــاره هســتند، ولی بــا توجه به 
پیمایش بیشتر در معابر شهری می توانند اثر بیشتری 

در آلودگی شهر داشته باشند.
رئیس اداره پایــش و امــور آزمایشــگاه های اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: در 
حال حاضــر میانگیــن ســنی اتوبوس های شــرکت 
واحــد اصفهــان باالتــر از ســن فرســودگی اســت و 
بخــش عمــده ای از اتوبوس هــای اصفهــان فاقــد 

استاندارد های زیست محیطی است.
صادقیان گفت: به دلیل هزینه های سنگین نوسازی 
و محدودیت هــای تامیــن و واردات، طــی دو ســال 
اخیر شهرداری اصفهان فقط به بازسازی اتوبوس ها 
پرداخته، اما به دلیل نبــود امکان فنی نصب فیلتر 
دوده روی بخش عمده ای از اتوبوس ها )یورو ۲ و یورو 

۳( مشکل ایجاد آلودگی در آن ها رفع نشده است.

وی گفت: در خصوص موتورسیکلت ها شرایط بدتر 
است، موتور سیکلت ها به خصوص نوع کاربراتوری 
آن ها سبب انتشار آالیند های گازی )ترکیبات آلی و 

منوکسید کربن( می شوند.
      اتوبوس های جدید وارد ناوگان نشده

ســیدعباس روحانــی مدیرعامــل شــرکت واحــد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: دلیل باال بودن 
عمر ناوگان اتوبوسرانی تولید نشدن اتوبوس در کشور 
است؛ می توان گفت کمک های دولتی در دولتهای 

یازدهم و دوازدهم تقریبا قطع شد.
وی گفت: البته ســهم اتوبوس رانی نسبت به سایر 
وسایل حمل و نقل شهری و دستگاه هایی که وارد 

می شوند بسیار کم و ناچیز است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
گفت: در حال حاضر اصفهان ۶۰۰ دستگاه اتوبوس 

دارد که ۳۵۰ دستگاه اتوبوس های یورو ۴ است.
روحانی گفت: باالترین استاندارد کشور یورو ۴ است 
که این اتوبوس ها با این استاندارد کمترین آالیندگی 

را دارند.
وی گفــت: در اصفهــان اتوبوس هــای زیــادی تردد 
می کنند کــه از حومــه و شــهر های همجوار بــه مرکز 
استان می آیند و نباید این اتوبوس ها را به سازمان ما 

و اصفهان ربط داد.
مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهــان و 
حومه گفت: مــا ســعی در اســتفاده از اتوبوس های 
جدید داریم که این اتوبوس ها باید اســتاندارد یورو 
۴، سامانه بدون نقص سوخت رسانی و معاینه فنی 

داشته باشند.
      روحانی گفت: سازمان اتوبوس رانی در همه 

خیابان ها بازرس دارد و از تردد اتوبوس ها با نقص 

فنی جلوگیری می کند.
وی در پایــان گفت:شــهروندان نیــز می تواننــد در 
صورت مشاهده این گونه اتوبوس ها باشماره ۱۳۷ 

تماس بگیرند.
      اتوبوس ها نباید 1۰ ساله شوند

ابوالفضل خسروی مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت 
هوای اصفهــان گفــت: ۹۰۰ اتوبوس فعال ســازمان 
اتوبوس رانی به دلیل استفاده از گازوئیل با گوگرد زیر 

۵۰ppm آلودگی بسیار کمی دارند.
وی گفت: متوســط عمر نــاوگان اتوبــوس اصفهان 
۱۰ ســال و نیم اســت. عمر برخی از اتوبوس هــا به ۱۷ 
سال هم رسیده و ممکن اســت که وسایل باالی ۱۰ 

سال ایجاد کننده آالیندگی باشند.
مدیر مرکز پایــش و کنتــرل کیفیت هــوای اصفهان 
گفت: ما باید تالش کنیم عمر ناوگان اتوبوسرانی را به 
زیر ۱۰ سال برسانیم که در این زمینه دولت و شهرداری 

باید اقدام کنند تا کار به نتیجه برسد.
خسروی گفت: اتوبوس رانی یک پایگاه معاینه فنی 
سنگین دارد و اتوبوس هارا به صورت مرتب معاینه و 
بررسی می کند. وی گفت: اتوبوس های دارای نقص 
فنی در شهر نمی توانند حرکت کنند، ولی اتوبوسی که 
عمر باالی ۱۰ سال دارد از نظر استاندارد های داخلی 
کیفیت خوبــی نــدارد و ممکــن اســت ایجاد کننده 
آالیندگی باشد، بنابراین سازمان روی این دستگاه ها 
نظارت کامل دارد و نمی گذارد این خودرو ها با نقص 

فنی داخل شهر تردد کنند.
مدیرمرکــز پایــش و کنتــرل کیفیــت هــوای اســتان 
اصفهان گفت: وضع نگران کننــده در حمل و نقل 
عمومی و خودرو هــای ســنگین، ســرویس ادارات، 
دانشــگاه ها، پادگان ها و شــرکت های بزرگ اســت، 

روی این دســتگاه ها کنترل خیلی زیادی نیســت، 
همچنین از گازوئیل با گوگرد باال استفاده می کنند که 

پلیس باید با آن ها برخورد کند.
      آالیندگی موتورسیکلت ۴ برابر خودرو

خســروی گفت: موتورســیکلت های کاربراتــوری و 
بنزینی نقش عمده ای در آلودگی هوا دارند، حدود ۶۰۰ 
هزار موتور سیکلت در شهر اصفهان تردد میکند که هر 
موتورسیکلت کاربراتوری ۴ برابر خودرو آلودگی ایجاد 

می کند.
وی گفت: موتور سیکلت ها هیچ گونه معاینه فنی 
ندارند و هیچ نظارتی روی آن ها درخصوص ارزیابی 
وضع آالیندگیشان وجود ندارد؛ بنابراین پلیس باید 

در این زمینه دقت بیشتری بکند.
      اقدامات پلیس برای مقابله با آلودگی هوا

سرهنگ علی مولوی رئیس پلیس راهور شهرستان 
اصفهان گفت: برخورد با وسایل نقلیه دودزا شامل 
ک تعمیری بر  ک و نصب پال جریمه نقدی، فک پال
روی آن و رانندگی با خودروی دودزا در کالنشهر ها۵۰ 

هزار و در سایر شهر ها ۴۵ هزار تومان است.
وی گفت: از ابتدای امسال ۱۰ هزار دستگاه خودرو با 
نقص فنی به تعمیرگاه اعزام و برای ۴۰ هزار دستگاه 

خودرو دودزا اعمال قانون شده است. 
      تردد موتورسیکلت های کاربراتوری در 

شهر های آلوده، ممنوع
سرهنگ محمدرضا محمدی، رئیس پلیس راهور 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: برخورد 
بــا موتورســیکلت های فرســوده کــه از منابع ایجــاد 
آلودگی هستند در دستور کار جدی پلیس راهور قرار 
گر ماموران پلیس این موتورسیکلت ها  دارد و قطعا ا
کبــان آن هــا برخــورد قانونی  را مشــاهده کننــد بــا را

می شود.
انــواع  تــردد  نامــه  آییــن  براســاس  گفــت:  وی 
موتورسیکلت های بنزینی که سامانه سوخت رسانی 
کاربراتوری دارند در شــهر های با اولویت آالیندگی، از 

ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع است.
رئیــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامی اســتان 
اصفهان گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان، هزار و 
۱۶۳ دستگاه موتورسیکلت به علت تخلفات گوناگون 
اعمال قانون شدند، بخشی ازاین موتورسیکلت ها 
هم به علت دودزا بودن توقیف و به پارکینگ منتقل 

شدند.
خودرو ها هرچند تنها متهمان آلودگی هوای اصفهان 
نیستند و باید خشکی زاینده رود، فعالیت واحد های 
صنعتی آالینده، وضع اقلیم و برخی موارد دیگر را به 

فهرست منابع آالیندگی هوا اضافه کرد.
اما به هر حال کاســتن از غلظــت آالینده ها نیازمند 
کاهش ســهم هر یــک از عوامــل آن هم بــا همکاری 
و هماهنگــی دســتگاه های مربوط اســت. اینجا در 

اصفهان برای نفس کشیدن هوا کم است.

خبر
کنان منازل آســیب دیــده در زلزله ســال  تمام ســا
گذشته سی ســخت تا اوایل زمســتان واحد های 

بازسازی شده خود را تحویل می گیرند. 
چهارشنبه شب ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، زمین لرزه ای به 
بزرگی ۵.۶ ریشتر، شهر سی سخت، مرکز شهرستان 

دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد رالرزاند.
این زلزله تلفات جانی نداشت، اما به صد ها منزل 
مسکونی آسیب رساند و هزاران نفر را بی خانمان 
کرد. ایــن زلزلــه بــه خانه های همســایه دنــا یعنی 
پادنــای ســمیرم در جنوب اســتان اصفهــان هم 
خسارت زیادی وارد کرد.  زلزله سی سخت تلفات 
جانی نداشت، اما بروز آن در در این منطقه سردسیر 
برای اســکان مردم نگرانی هایی ایجاد کــرد. حاال 
یک سال پس از زمین لرزه مسئوالن از پیشرفت ۹۰ 
درصدی طرح بازسازی و نوســازی منازل آسیب 

دیده از زلزله خبر می دهند.
      خسارت حدود دو هزار واحد در کانون 

زلزله
عبدالحمید پناهی، فرماندار دنا مهر امسال گفت: 
طبق برآورد اولیه هزار و ۹۲۰ واحد مسکونی در شهر 
سی سخت و ۳۵ روستای شهرستان زلزله زده دنا 

خسارت دید.
وی گفــت: ۱۵۰۰ واحــد مســکونی شــهری و ۱۴۰۰ 
واحد مسکونی روســتایی نیز به تعمیر و بازسازی 

نیاز دارند.
فرماندار دنا گفت: به صاحبان خانه هایی که باید 
به طور کامل بازسازی شوند و واحد هایی که نیاز به 

تعمیر دارند تسهیالت تعلق می گیرد.
پناهی گفت:  مصوب شــد ۲۰ میلیون تومــان وام 
بالعــوض بــه خســارت دیــدگان شهرســتان زلزله 
زده دنــا بــرای اجــاره، جابجایــی و اســکان موقت 

داده شود.
      خانه های بیش از ۵۰ مددجوی کمیته 

امداد تخریب شد
اوایل مرداد امسال کریم زارع مدیرکل کمیته امداد 
استان اصفهان از اعطای تسهیالت برای احداث و 
بازسازی ۵۴ واحد مسکونی مددجویان پادنایی 

آسیب دیده از زلزله خبر داد.
وی گفــت: در زمین لــرزه ســی ســخت، ۴۴ واحد 
مســکونی متعلق بــه مددجویــان کمیتــه امداد 
در پادنــا به طــور کامل تخریــب شــد و ۱۰ واحد هم 

خسارت دید.
مدیرکل کمیتــه امداد اســتان اصفهــان گفت: با 
همــکاری بنیاد مســکن بــرای احــداث هــر واحد 
مسکونی ۸۰ میلیون تومان به صورت بالعوض و 

۱۱۰ میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شود.
ع گفــت: کمک هــای نقــدی بالعــوض بــرای  زار
احداث ۲۷ واحد مســکونی به مددجویــان پادنا 
پرداخــت شــده و مابقــی نیــز بــه زودی پرداخــت 

می شود. 
      اعطای تسهیالت و خدمات رایگان به 

زلزله زدگان سمیرمی
منصور شیشــه فروش مدیــرکل مدیریــت بحران 
اســتانداری اصفهــان گفــت: اواخــر بهمن ســال 
۱۳۹۹ زلزله در منطقه دنا در کهگلویه بویراحمد و 

پادنای سمیرم در استان اصفهان اتفاق افتاد که 
بر اثر آن تعداد زیادی از منازل بخش پادنای اولیا، 

تخریب شد.
وی گفت: پس از زمین لرزه بنیاد مسکن، در مناطق 
آسیب دیده ستاد بازسازی تشکیل داد تا خانه های 
تخریب شــده را بازســازی کند و بر اســاس صورت 
جلســه، بنیاد مســکن موظف اســت منازل را به 

صورت بازسازی شده، تحویل بدهد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
هیئت وزیران طی یک جلسه، ۳۶ میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی، ۱۶ میلیارد تومان کمک بالعوض 
و ۵ میلیارد تومان برای تاسیسات زیربنایی به ما 

اختصاص داد.
شیشه فروش گفت: برای تعمیر و بازسازی منازل 
دهیاری هــا خدماتــی همچــون توزیــع مصالــح، 
خدمات رایگان مهندسی، نقشه کشی، نظارت و 
تاسیسات را ارائه کردند و انتخاب پیمانکاران هم 

به عهده خود مردم بود.
      بازسازی1۳۰ واحد قبل از زمستان

محســن قوی بیــان معــاون بازســازی و مســکن 
روســتایی بنیاد مســکن انقالب اسالمی اســتان 
اصفهان گفت: طــرح احــداث و بازســازی منازل 
آســیب دیــده از زلزلــه در پادنا ۹۰ درصد پیشــرفت 
دارد و در اوایل دی همه واحد ها به صاحبانشان 

تحویل می شود.
وی گفت: ۱۶ میلیارد کمک بالعوض تعیین شده 
کنون ۱۲ میلیارد از آن را دریافت کرده ایم و قرار  که تا

شده تا به زودی بقیه اعتبارات را دریافت کنیم.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان اصفهان گفت: در بخش 
پادنا ۲۱۷ واحد مسکونی شامل ۵۸ واحد شهری 
و ۱۵۹ واحد روستایی، که تخریب شده بود به طور 
کامل بازســازی شــد. قوی بیان گفت: ۳۵۰ واحد 

نیز که در زمین لرزه خسارت دیده بود مرمت شد.
وی گفــت: در ۱۶۶ واحــد ســقف اجــرا و ۱۴۱ واحد 
دیوارچینی شده، ۱۳۰ واحد نیز به اتمام رسیده و 

قابل بهره برداری است.
زلزله ها هشــداری برای مقاوم ســازی واحد های 
مســکونی بــه خصــوص در مناطــق روســتایی 
هستند. طرحی که پس از زلزله بزرگ بم آغاز شد، 

اما همچنان به سرمنزل مقصود نرسیده است.
گر اعتبارات بیشتری به این امر اختصاص یابد قبل  ا
از آنکه سیل و زلزله خانه ها را آوار و مسئوالن را ناچار 
به صرف هزینه برای بازسازی ها کند، سقف هایی 
مســتحکم و ایمن بر ســر خانواده ها خواهد بود و 
رنج اســکان در چادر، کانکس و... را هم متحمل 

نخواهند شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان 
گفت: قابلیت استفاده بستر آموزشــی شاد برای 
نابینایــان و کم بینایــان، فعــال شــد. محســن 
الماسی رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان 
اصفهــان، گفت: با مناسب ســازی برنامه شــاد، 
کاربران نابینا و کم بینا می توانند با استفاده از ابزار 
eSpeakNG منو ها و پیام های موجود در شــاد را 
بشنوند و به صورت شنیداری از محتوای کانال ها 

و گروه ها استفاده کنند.

وی گفت: شاد همچنین به منظور آشنایی بیشتر 
کاربران با این قابلیت، توضیحات و نحوه اجرای 
راه اندازی آن برای دانش آموزان نابینا و کم بینا را 
در بخش »شاد را بیشتر بشناسیم«قرار داده است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان 
گفت: اعتراضات زیــاد از طرف جامعه نابینایان و 
خانواده هایشان، باعث شد تا چاره ای برای دانش 
آموزان نابینا و کم بینا اندیشــیده شود. الماسی 
گفــت: ســاخت این برنامــه بومی ســختی های 
بســیاری داشــت و به مشــکالت زیــادی برخورد 
کردیم، اما با همکاری برنامه نویسان توانستیم این 

مشکالت را برطرف کنیم.
وی گفــت: در گذشــته کالس های ایــن افــراد در 
بی تالــک برگزار می شــد کــه مشــکالت زیــادی از 
جمله اینترنت کم سرعت و هزینه زیاد را به دنبال 
داشت، اما این برنامه اینترنت داخلی و رایگان دارد 
و سرعت آن نسبت به برنامه بی تالک بیشتر است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
گفــت: همشــهریان می تواننــد در فرصــت باقــی 
مانده به دفاتر پلیس + ۱۰ نسبت به گرفتن صفحه 
وضعیت خالفی خودروی خــود اقدام کننــد و از 
طریق اپلیکیشــن »پلیس من« یا ســایت »راهور 
۱۲۰« خالفــی خودروی خــود را رؤیــت و پرداخت 
کنند. سرهنگ محمدرضا محمدی در خصوص 
پرداخت جریمه های خالفی شهروندان از طریق 
اپلیکیشن تعیین شــده، اظهار کرد: بخشودگی 
مازاد جریمه های دو برابری راننده ها تنها مشمول 
افرادی اســت که قبل از ســال ۱۴۰۰ جریمه شده 
باشــند و همشــهریان می توانند تا پایان دی ماه 
به دفاتر پلیس + ۱۰ نسبت برای گرفتن وضعیت 
خالفــی خــودروی خــود اقــدام کننــد و از طریــق 
اپلیکیشــن »پلیس مــن« یا ســایت »راهــور ۱۲۰« 

خالفی خودرو را رؤیت و پرداخت کنند.
کید می کنم در  وی اضافه کرد: به همشــهریان تا
فرصت باقی مانده به دفاتر پلیس، سایت راهور ۱۲۰ 
و یا اپلیکیشن پلیس من مراجعه کنند و انجام این 
کار را بــه روزهای آخر موکول نکنند به دلیل اینکه 
کم ایجاد شــود و  احتمــال دارد در روزهای آخر ترا

همشهریان نتوانند وارد سایت مورد نظر شوند.

بازسازی کامل منازل آسیب دیده در زلزله پادنای سمیرم 

خبر

شاد شدن دل روشن دالن با برنامه جدید شاد 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

پایان دی ماه آخرین مهلت پرداخت مازاد جرایم 
راهنمایی و رانندگی

خبر

مدیر دفتــر همکاری هــای علمی بین المللی 
دانشگاه اصفهان با رد هرگونه شــایعه درباره 
قطــع همــکاری دانشــگاه های فرایبــورگ 
بــا دانشــگاه اصفهــان گفت: ایــن همــکاری 

همچنان ادامه دارد. 
بتازگی یک روزنامه صهیونیستی خبری مبنی 
بر قطع همکاری دانشگاه آلمانی فرایبورگ از 
سال ۲۰۱۹ با دانشگاه اصفهان بدلیل بازنشر 
مطالبی دربــاره نابــودی رژیم صهیونیســتی 
منتشرکرده اســت که این خبر در شبکه های 

اجتماعی بازنشر شده است.
سید کمیل طیبی مدیر بین الملل دانشگاه 
اصفهــان بــا اشــاه بــه بازنشــر این خبــر در 
شبکه های اجتماعی گفت: این خبر از طریق 
یــک روزنامــه صهیونیســتی و بنــا بــه دالیــل 
نامعلوم منتشر شده که شــک برانگیز است، 
در صورتی که به هیچ وجه این اتفاق نیفتاده 
و ایمیلــی از آن دانشــگاه آلمانــی به دانشــگاه 

اصفهان ارسال نشده است.
گفــت: انتشــار این مطلــب شــیطنت  وی 
رسانه ای محسوب می شود و آن ها به احتمال 
زیاد به دنبال ایجاد شک و تردید در این ارتباط 

دانشگاهی هستند.
مدیر بین الملل دانشگاه اصفهان گفت: این 
در حالیســت که تا چنــدی پیــش همچنان 
مبادلــه دانشــجو با ایــن دانشــگاه آلمانــی 
صورت گرفته و هیچ مشکلی وجود نداشته و 

پیامی در این باره دریافت نشده است.
کنون با حدود  وی گفت: دانشگاه اصفهان ا
۱۴۰ دانشــگاه خارجی و منطقه ای همکاری 
و ارتباطات علمی بــا دوام دارد که از جمله آن 
می توان به دانشــگاه های اروپایی، آسیایی، 
چنــد دانشــگاه آمریکایــی و دانشــگاه های 
کســتان اشــاره  منطقــه ای از جمله ترکیه و پا

کرد.
طیبی گفت: یکی از همکاری ها و ارتباط خوب 
و نزدیک مــا در بین چند دانشــگاه آلمانی، با 
دانشــگاه فرایبورگ اســت که حدود ۱۷ سال 
اســت کــه مبادلــه دانشــجو صــورت می گیرد 
و  امســال نیز ایــن ارتبــاط علمی برقرار بــوده و 
هســت که مبادله در قالب دریافت بورسیه از 
آن دانشگاه و اعزام دانشــجو و تحصیل برای 

یک یا ۲ ترم صورت گرفته است.
دانشگاه اصفهان با حدود ۱۷ هزار دانشجو و 
۶۶۰ عضو هیات علمی یکی از دانشــگاه های 

جامع برتر کشور است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان 
گفــت: طــرح نســخه نویســی الکترونیــک، از 
مدت ها قبل بــرای مردم و پزشــکان توضیح 

داده شده و توجیه هستند. 
علی اعتصام پور مدیر درمان تأمین اجتماعی 
اســتان اصفهــان گفــت: درخصــوص طــرح 
نســخه نویســی الکترونیــک، بــا دانشــگاه و 
همکاران در حوزه پزشکی و داروخانه  مشورت 

شده و جلسات متعدد برگزار شده است.
وی گفت: حتی سازمان ها تسهیالتی از طریق 
بانک رفاه برای همکارانی که مشکلی در تهیه 
نرم افزار و سخت افزار این طرح داشتند پیش 

بینی کردند.
مدیــر درمــان تأمیــن اجتماعــی اســتان 
اصفهــان گفت: نســخه نویســی الکترونیک 
جزو برنامه های ضــروری دولــت الکترونیک 
است و از مدت ها پیش برای آن برنامه ریزی 

شده است. 
اعتصام پور گفت: در بیمارستان هایی مثل 
شــریعتی و غرضی حدود ســه ســال است که 

نسخه نویسی الکترونیک انجام می شود.
وی گفت: هیــچ بیمــاری در این طــرح دچار 
گر پزشــکی طرف  مشــکل نمی شــود، حتی ا
قرارداد نباشد ایرادی ندارد، همچنان نسخه 
گر  را بــه صــورت الکترونیــک ثبــت می کنــد و ا
بیماری در تعهد بیمه نباشد می تواند نسخه 

را آزاد دریافت کند.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان 
گفــت: همه ایــن مســائل پیــش بینی شــده 
گر همکاران ما مجبور باشــند که به  اســت و ا
صورت کاغذی نسخه را بنویسند، داروخانه 

کلینیک ها این همکاری را با ما دارند. و پارا
اعتصام پــور در پایان گفــت: شــماره ۱۴۲٠ در 
تمام ساعات شبانه روز، و تلفن های مستقیم 
و شــماره های همــراه همــکاران در اســتان و 
بیمــه ســالمت در خدمت همــه همــکاران و 

مردم است.

تکذیب خبر قطع همکاری
 دانشگاه های فرایبورگ 

و اصفهان 

مدیر درمان تأمین اجتماعی
 استان اصفهان:

 اصفهان آماده اجرای 
 بی نقص طرح 

نسخه نویسی الکترونیک 
سید جالل جلیلی معلم نوش آبادی، برای نخستین 
بار جایزه جایزه ترویج علم ایران در بخش آموزش و 

پرورش را برای استان اصفهان به ارمغان آورد. 
ســید جــالل جلیلــی نــوش آبــادی برگزیده بیســت 
و دومیــن دوره جایــزه ترویــج علم ایــران گفــت: 
جایــزه ترویــج علم ایــران، با هــدف تقدیــر از افــراد یا 
سازمان هایی اهدا می شود که مؤثرترین فعالیت ها را 
برای همگانی کردن علم، گسترش اندیشه و فرهنگ 
علمی در ایران و کاربرد علم در هریک از سطوح زندگی 

اجتماعی انجام داده اند.
وی گفت: این جایــزه بــا معیار های انگیــزه افزایش 
ســواد علمی و ارتقــای فرهنگــی جامعــه از راه ترویج 
علم، همت شخصی یا گروهی، استمرار بیش از سه 
سال، گستردگی سنی و جغرافیایی، برنامه ریزی موثر 
برای رسیدن به نتیجه ای ماندگار و کالن، مبتنی بر 

خالقیت و نوآوری داوری می شود.
به گفتــه وی جایزه ترویج علم جایــزه ترویج علم به 
اســتناد مصوبه ۲۰ مرداد ســال ۱۳۸۱ هیــأت مدیره 
انجمــن ترویــج علم ایــران، بــه منظــور قدردانــی از 
کوشش های مروجین علم و تشویق عموم به فعالیت 
و زمینه ســازی بــرای ارتقای بینش و تفکــر علمی در 
جامعه، هرســاله مراســم جایــزه ترویج علــم را برای 
تقدیر از افراد یا سازمان های انجام دهنده بهترین و 
مؤثرترین فعالیت ها در راستای همگانی کردن علم، 
گسترش اندیشه و فرهنگ علمی در ایران و کاربرد علم 

در هریک از سطوح زندگی اجتماعی برگزار می شود.

منتخــب دریافــت جایــزه ترویــج علم ایــران گفــت: 
مروجان علم می توانند از گروه های آموزندگان علم، 
سیاستگذاران، برنامه ریزان علمی و سرمایه گذاران 

در ترویج علم نیز انتخاب می شوند.
جلیلــی گفــت: یــک طــرح مشــخص پژوهشــی در 
ترویج علم یا خروجی ترویجی حاصل از آن طرح ه ای 

پژوهشی نیز می تواند نامزد دریافت جایزه شود.
وی گفت: معیار های اهدای جایزه شــامل انگیزه، 
همت، ســابقه فعالیــت، گســتردگی، برنامــه ر یزی 
موثر، توان تأثیرگذاری دستاورد، اصالت، کارگروهی، 
زمینه ســازی بــرای فعالیت هــای علمی جوانــان و 

نوجوانان به طور مستقیم یا غیر مستقیم است.
بیســت و دومیــن دوره جایــزه ترویــج علم ایــران 
پنجشنبه دوم دیماه در کتابخانه ملی ایران برگزار شد 
و جایزه هنریک مجنونیان در بخش محیط زیست 
کی، جایزه توران  به حسین آخانی سنجانی و رضا سا
میرهادی در بخش ادبیات کودک به علی اصغر سید 
آبادی و جایزه محمد بهمن بیگی در بخش معلمان 
مناطق محروم به سید جالل جلیلی نوش آبادی و 

شهناز عشایری رسید.
همچنین جایزه بخش انجمن های علمی و نهاد های 
مروج علم به محمد تقی توسلی، سیامک زند رضوی و 
پژوهشگاه اقیانوس شناسی و جایزه حوزه سالمت به 
سید علیرضا ناجی و جایزه بخش تاریخ علم و رسانه 
به محمد رضا نوروزی، امیرعماد میرمیرانی و شبکه 

آموزش سیما تعلق گرفت.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری 
فردی که با پرداخت چک های بالمحل بالغ بر ۱۰ 
میلیارد تومان کالهبرداری کرده و ۴ ماه متواری 

بود، خبر داد. 
فرمانــده  میرحیــدری  محمدرضــا  ســردار 
انتظامی اســتان اصفهان گفت: در پی شــکایت 
تعدادی از شهروندان کاشانی مبنی اینکه فردی 
با پرداخت چک های بالمحل از آنان کالهبرداری 
و متواری شده است به دلیل حساسیت موضوع، 
شناســایی و دســتگیری این فــرد در دســتور کار 
ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان کاشان 

قرار گرفت.
وی گفت: در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شــد فرد مذکور افــرادی که قصد فــروش خودرو، 
زمیــن و ملــک داشــتند را شناســایی و ســپس با 
تنظیــم قولنامــه وپرداخت چک هــای بالمحل 
خــودرو و ملــک را از آنــان خریــداری می کــرده که 
فروشندگان پس از فرا رســیدن موعد چک خود 
متوجه بالمحل بــودن آن ها می شــده و با توجه 
به اینکه متهم نشانی و شــماره تلفن های واهی 
کیان اثری از وی پیدا نمی کردند. ارائه کرده بود شا

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان بــا اشــاره به 
کیان  متــواری بــودن ۴ ماهه متهم از دســت شــا
گفت: با پیگیری هــا و رصد های مامــوران پلیس 
امنیت عمومی شهرستان کاشان مشخص شد، 
فرد مذکــور طی ایــن مــدت در شــهر های تهران، 

مشهد و قم مخفی شده است.
این مقام ارشد انتظامی گفت: سرانجام مخفیگاه 
متهم در شــهر قــم شناســایی و مامــوران بــا اخذ 
نیابــت قضائــی به ایــن شــهر رفتــه و با همــکاری 
ماموران پلیس امنیت عمومی این شــهر در یک 
عملیات هماهنگ و منسجم وی را دستگیر و به 

شهر کاشان منتقل کردند.
ســردار میرحیدری براســاس تحقیقــات صورت 
گرفتــه و اعترافات به دســت آمــده از متهــم، رقم 
کالهبــرداری وی را ۱۰۰ میلیــارد ریــال و تعــداد 
کیان را ۱۶ نفر اعالم کرد و اظهار داشت: در این  شا
خصوص پرونده تشکیل و این فرد کالهبردار برای 
رسیدگی به فعالیت های مجرمانه خود تحویل 

مرجع قضائی شد.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان در خاتمه با 
هشــدار نســبت به کالهبرداری از مــردم با صدور 
چک های بالمحل گفت: بــا توجه به اینکه هنوز 
دسته چک های قدیمی در دست خیلی از افراد 
قرار داشته و تا زمان اتمام نیز اعتبار دارند بنابر این 
هنوز با این گونه کالهبرداری ها مواجه هســتیم 
و بــه همیــن جهــت بــه مــردم توصیــه می کنیــم 
حتمــا قبــل از دریافــت چــک از هویــت اصلــی و 
اعتبار فرد صــادر کننده چک اطمینــان حاصل 
کرده و حتما معامالت خــود را در دفترخانه های 
کن  رسمی انجام دهند و از تنظیم قولنامه در اما

عمومی خودداری کنند.

خبرخبر
معلم نوش آبادی برگزیده جایزه 

ترویج علم ایران شد 
کالهبردار پایان فرار ۴ ماهه 

 1۰ میلیاردی در اصفهان 
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2۶5 دسامبر     2۰21 رفهنگ
آغاز رسمی طرح کالس شهر در مدارس اصفهان

ح »کالس شــهر« در  اجــرای طــر
مــدارس اصفهــان بــه صــورت 
اجتماعــات  ســالن  رســمی در 

کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان آغاز شد.
به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان، مسئوالن سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان و 
اداره کل آموزش و پرورش استان، همراه با جمعی 
از آمــوزگاران و مدیــران مــدارس شــهر اصفهان در 
ســالن همایش کتابخانه مرکزی گردهم آمدند تا 
در آئینی، آغاز رسمی طرح کالس شهر در مدارس 

اصفهان را جشن بگیرند.
طرح کالس شهر تالشی از سوی معاونت اجتماعی 
و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان برای آموزش مباحث 
اجتماعی، محیط زیســت و اخالق شهروندی به 
دانش آموزان است که با همراهی اداره کل آموزش و 
پرورش استان به تدوین کتاب هایی در این زمینه 
منجر شد و پس از اجرای آزمایشی، قرار است از این 
پس در تمــام مدارس اصفهــان و در دو پایــه اول و 

ششم دبستان تدریس شود.
ح کالس شــهر در مــدارس  آئیــن آغــاز رســمی طر
مراحــل  از  کلیپ هایــی  نمایــش  بــا  اصفهــان 
ح و همچنیــن  آماده ســازی کتاب های ایــن طــر
اجــرای آن در تعــدادی از مــدارس اصفهــان آغــاز 
شــد و در ادامــه، نمایــش بخش هایــی از ســریال 
قصه های مجید خاطرات حاضران در این مراسم 

را زنده کرد.
مرتضی حســینی یــا همــان آقای حیــدری معلم 
ریاضــی و ورزش مجید در ایــن ســریال، در ادامه 
برنامه بر روی صحنه رفــت و با همراهی دختران 
و پســران دانش آموز به اجرای یک نمایش کوتاه 
دربــاره اهمیــت بازیافــت پرداخــت و در ادامــه 
هم حضــور محمدعلــی میانــدار که نقــش معلم 
ســخت گیر ریاضی مجیــد را از او بــه یــاد داریم، با 
همــان شــوخ طبعی همیشــگی به ایفــای نقــش 
پرداخت تا این دو هنرمند پیشکسوت حاضران 
را به سال های پخش آن مجموعه دیدنی ببرند.

در ادامــه مجتبــی شــاه مرادی، معــاون فرهنگــی 
شــهردار و رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ورزشی شهرداری اصفهان تداوم اقدامات خوب 
گذشته را یکی از اهداف مدیران جدید شهرداری 
اصفهان دانست و اظهار کرد: جا دارد از تالش های 
مدیرعامل سابق سازمان و همکاران ایشان برای 

به ثمر نشستن طرح کالس شهر تشکر کنم.
گــر قــرار اســت اصفهــان شــهر زندگــی  وی افــزود: ا
باشد این امر به دست فرزندان این شهر و دختران 
و پســران دانش آمــوز رقــم می خــورد، چــون آن ها 
صاحبــان آینــده اصفهــان هســتند که قرار اســت 
از این میراث گرانقدر پاســداری کننــد و امیدوارم 

اصفهان همچنان بدرخشد.
شــاه مرادی بــا بیان اینکــه بــا تالش هــای اداره 
توســعه فرهنــگ شــهروندی در ادوار گذشــته 
شــهر اصفهان تبدیــل به یک کالس درس شــد، 
ح کالس شــهر، این بار  ادامــه داد: بــا اجــرای طــر
شــهر به داخل کالس برده می شــود تا بــا آموزش 
مهارت هایــی که در گذشــته خــأ آنها احســاس 
می شــد، آینــده بهتری داشــته باشــیم و شــئون 
گون فرهنــگ شــهروندی را در رفتار تک تک  گونا

شهروندان ببینیم.
ح کالس شهر می تواند الگویی برای        طر

تمام کشور باشد
گر طرح  معاون فرهنگی شــهردار اصفهان گفت: ا
کالس شــهر نتایــج و بازخوردهای خوبی داشــته 
باشد، عزم ما بر تداوم این طرح استوار است. این 
اتفاق بــزرگ که در کشــور بی نظیر اســت می تواند 
الگویــی برای تمــام کشــور باشــد و آمادگــی داریم 
محتوای این طرح و ســایر طرح های شهرداری را 

در اختیار سایر استان ها نیز قرار دهیم.
وی با اشــاره به توجه ویژه به سه ضلعی خانواده، 
کــرد:  ح بیــان  معلــم و دانش آمــوز در ایــن طــر
کتاب های طرح کالس شهر برای هر سه این ارکان 
گر این سه رکن به خوبی در کنار هم  آماده شده و ا

قرار گیرند شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
همچنیــن ســعید امامــی، معــاون اجتماعــی و 
مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به تعامل خوب 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان و وزارت آموزش 
و پــرورش برای به ثمر نشســتن طرح کالس شــهر 
کنــون کتاب های ایــن طــرح در میان  گفــت: هم ا

دروس رســمی پایه های اول و ششم دبستان قرار 
گرفته کــه جــا دارد از همــکاران خــود در ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهان 

و مسئوالن آموزش و پرورش استان تشکر کنم.
وی با اشــاره بــه چــاپ ۱۰۰ هــزار جلد کتــاب طرح 
کالس شــهر برای پایه های اول تا ششــم دبستان 
افــزود: از این تعداد ۷۰ هزار جلــد کتاب به آموزش 
و پــرورش تحویــل داده شــده و ۳۰ هــزار جلــد 
نیزتحویــل داده خواهد شــد تا طرح کالس شــهر 
از دی مــاه جــاری بــه صــورت رســمی در مــدارس 

اصفهان آغاز شود.
وی تصریــح کرد: اســتمرار این طــرح و اجــرای آن 
در سایر پایه های تحصیلی مستلزم همت جدی 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان بــرای اجــرای 
درســت این طــرح و نظــارت بــر اجــرای کامــل آن 
در مــدارس اســت. ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ورزشــی شــهرداری نیــز بــه حمایت هــای خــود از 
اجرای این طرح ادامه خواهد داد و قطعا در آینده 
شــاهد نتایج ملمــوس اجــرای طرح کالس شــهر 
در اصفهــان و پایبنــدی شــهروندان بــه فرهنــگ 

شهروندی خواهیم بود.
لیــال ســادات ابطحــی، معــاون آمــوزش ابتدایــی 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان نیــز 
در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه امضــای تفاهم نامــه 
طرح کالس شــهر در تیرماه ۹۸ میان این اداره کل 
و ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
اصفهان گفت: این طرح در راســتای شــعار ســند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر »مدرسه 
در خدمــت محلــه، محلــه در خدمــت مدرســه« 

اجرا شد.

وی با بیان اینکه شــهروندان کوچک شهر باید در 
رشد آن برای داشتن شــهر بهتر و امن تر مشارکت 
داشــته باشــند، ادامــه داد: بایــد مهارت هــای 
دانش آمــوزان پایه ابتدایی را توســعه دهیــم تا در 
آینده شهروندانی مسئولیت پذیر و تأثیرگذار باشند 
و به شهر خود احساس تعلق داشته و درباره حفظ 

محیط زیست احساس مسئولیت کنند.
ح کالس  ابطحی با اشــاره به آموزش محتوای طر
شــهر به صــورت آزمایشــی طــی ۲ ســال افــزود: در 
ادامه ایــن محتــوا مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و 
کتاب های آن پــس از چاپ و مورد تأیید ســازمان 
پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی وزارت آمــوزش 
و پرورش قــرار گرفت و ایــن محتوا عالوه بر اســتان 

اصفهان، آماده ارائه به تمام کشور است.
معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و 
پرورش اســتان اصفهان ادامه این طــرح با وجود 
تغییــر مدیریت هــا را نشــان دهنده همــت بــاال و 

خوش فکری مدیران شهرداری دانست.
وی با اشــاره بــه رونمایــی از کانال کالس شــهر در 
شبکه شاد برای تبادل نظر میان معلمان و مدیران 
خاطرنشان کرد: کشورهای توسعه یافته پیش تر 
از ما به ارائه آموزش های شهروندی به شهروندان 
کوچک خود پرداخته اند اما برای ما نیز دیر نیست 
و امیــدوارم در آینــده شــاهد ثمــرات مبارک ایــن 

طرح باشیم.
در پایان این مراسم زنگ طرح کالس شهر نواخته 
و کانال کالس شهر در شبکه شاد آموزش و پرورش 
رونمایی و پیام شــهردار اصفهان توسط مجتبی 
شــاه مرادی معاون فرهنگی شهردار در این کانال 

بارگذاری شد.

اصفهــان، امســال در جشــنوارۀ بین المللی ســینما 
حقیقــت شــش نماینــده داشــت و توانســت، بــرای 
فیلم های »ریتم کند« به کارگردانی محسن علیدادی و 
»مادر بی سیم« به کارگردانی زهرا نیازی، نامزد دریافت 

جایزۀ بهترین کارگردانی از بخش بلند و کوتاه شود. 
یکی از اعضای هیئت مؤسس خانه مستند اصفهان، به همین بهانه، از 

وضعیت سینمای مستند اصفهان سخن گفته است.
رسول  انتشاری می گوید: طی سال های گذشته، همیشه نمایندگانی 
از اصفهان با فیلم هایشان یا با داوری هایشان، در جشنوارۀ بین المللی 
سینما حقیقت حضور داشته اند و برخی از آن ها، البته اصفهانی هایی 

هستند که دیگر در این شهر زندگی نمی کنند.
او ادامه می دهد: تقریبا می توان گفت که این حضور )جز در سال ۱۳۹۳(، 
همواره در وضعیت ثابتی بوده، حال آنکه می شد سهم اصفهان، خیلی 

بیشتر و بهتر از این باشد.
این مستندساز تصریح می کند: مستندسازان اصفهان، حداقل در یکی 
دو ســال گذشــته فیلم های زیادی داشــته اند که نتوانســته اند مراحل 
ساختشان را به پایان برسانند و برای جشنواره ها ارسال کنند. دلیل آن 

هم چیزی نیست جز نبودن بودجه، حمایت و انگیزۀ کافی.
انتشاری، یادآور می شود که در سال جاری، فیلم فرهاد بردبار تنها به این 
دلیل که یک بار از تلویزیون پخش شده بود و این مسئله، صادقانه از سوی 
خود کارگردان به اطالع دبیرخانۀ جشنواره حقیقت رسید، نتوانست به 
جشنواره راه پیدا کند، حال آنکه پیش تر، فیلم هایی با همین شرایط در 
جشنواره حضور داشته اند و انتظار می رفت مسئوالن فرهنگی با چانه زنی، 

بتوانند این مشکل را حل کنند.
عضو هیئت مؤسس خانه مستند اصفهان می گوید: ناهماهنگی بین 

صداوســیما و نهادهای فرهنگی و نبود حمایت، این گزاره را در ذهن ما 
تثبیت می کند که مستندسازان اصفهان تنها هستند؛ خودشان باید 

بدون حامی فیلم بسازند و خودشان هم برای جشنواره ها ارسال کنند.
او خاطرنشان می کند: به همین دلیل ما از ابتدای امسال پیگیر تأسیس 
خانه مستند اصفهان شدیم. انتخابات این خانه ۲۹ مهرماه برگزار شد و 
کنون مراحل ثبت را طی می کند. امیدوارم خانه مستند اصفهان محلی  ا
که سینمای مستند  برای متمرکز شدن فعالیت مستندسازان باشد، چرا
اصفهان بی هیچ اغراقی، از نظر کم و کیف یکی از بهترین های کشور است.
انتشاری، در پاسخ به این سؤال که بحران کرونا چه تأثیری بر سینمای 
مستند اصفهان داشــته؟ توضیح می دهد: بحران کرونا و تأثیری که بر 
همۀ شئون زندگی مردم گذاشت را می توان با جنگ مقایسه کرد؛ جنگی 
با هفتصد کشته در روز و بسیار غم انگیز. در ذهن من این سؤال بارها شکل 
گرفت که آیا مستندسازان ما توانســتند راوی زمانه ای باشــند که در آن 
زیست می کنند و غم نامه های کرونا را در قالب مستند ثبت و ضبط کنند؟ 

و پاسخم هر بار این بود که نه.
 البته جسته گریخته کارهایی انجام شد اما آنطور که باید و شاید نبود. 
مستندســازان ما نه دربارۀ این بحران و نه دربارۀ بحران خشک سالی و 
فرونشســت، که اصفهان با آن دست و پنجه نرم می کند، نتوانستند اثر 
قابل توجهی بسازند و دالیل این نتوانســتن، حتما باید احصا و بررسی 

و اعالم شود.
که  از دید این مستندساز، مهم ترین دلیل این امر، نبود حمایت است؛ چرا
فیلم سازی هزینه دارد و دستمزدها خیلی عقب تر از تورم حرکت می کند. او 
در این باره می گوید: سال گذشته شورای شهر اصفهان بودجه ای را برای 
حمایت از تولید فیلم در شرایط کرونایی در نظر گرفت و مستند هم از آن 
سهمی داشت، اما این بودجه در مسیر درستی هزینه نشد. امیدوارم با 

وجود خانه مستند این مسئله تکرار نشود.
عضو هیئت مؤسس خانه مستند اصفهان، حسن شــیوع کرونا را نیز، 
کران فیلم ها و کارگاه های آموزشی جشنواره ها می داند؛  آنالین شــدن ا
اقدامی که کمک شایان توجهی به رشد مستندسازان می کند و کیفیت 

آثارشان را بهبود می بخشد.
او بــا اشــاره بــه مصوبــۀ الــزام مســتندنگاری در دســتگاه های اجرایــی، 
خاطرنشان می کند که الزم است دولت، تعریف دقیقی از فیلم مستند و 
جایگاه آن در این مصوبه ارائه کند و ادامه می دهد: قطعا مستندسازی که 
بتواند در سال، دو سه فیلم برای دستگاه ها بسازد، از رهگذر همین تحقیق 
و پژوهش و فعالیت، یکی دو سوژۀ خوب دیگر نیز پیدا خواهد کرد و درآمد 

کافی برای مواجهۀ خالقانه با آن سوژه را هم خواهد داشت.
انتشــاری، معتقد اســت که هنوز مدیران حوزه های مختلف، اهمیت 
مستندنگاری و مستندسازی را درک نکرده اند و امیدوار است که خانه 

مستند اصفهان بتواند در تغییر این نگاه نقش مؤثری ایفا کند.

فراز و فرودهای مستندسازی در اصفهان

خبر

مستند 
سازی

هنر ســفالگری با گذشــت یک قرن دوبــاره در 
شهرستان فریدن احیا شد.

کارشــناس میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی 
گفــت:  فریــدن  شهرســتان  وگردشــگری 
و  اســت  وگل  آب  بــا  کار  هنــر  ســفالگری 
قدیمی ترین هنر بشــر اســت که قدمــت آن به 

حدود ۷ تا ۸ هزار سال قبل ازمیالد می رسد.
زهرا گرامی افزود: این هنر تا یک قرن گذشــته 
در ایــن شهرســتان رونــق داشــت، امــا بعد ها 
متاســفانه بــه فراموشــی ســپرده شــد کــه بــه 
زهــرا شــیخی وزهــرا اســکندری دوبانــوی 
هنرمندهنرسفالگری دوباره احیا شده است.
زهرا شیخی هنر مند سفالگر حدود یک سالی 
اســت که باســرمایه اولیــه ۳۰۰ میلیــون ریالی 

اقدام به راه اندازی این کارگاه کرده است.
وی گفــت: عالوه بر آشــنایی قبلــی با این هنر، 
گیــری بهتر این  دو دوره آموزشــی نیز بــرای فرا

هنر در تهران گذرانده است.

زهرا اســکندری دیگر هنرمند سفالگر حمایت 
ازاین هنر راالزم وضروری دانســت وگفت: هنر 
سفالگری در این کارگاه درهر دوره به حدود ۱۰ 

هنرجو آموزش داده می شود.
محمــود سلیمی مســئول نمایندگــی میــراث 
فرهنگی صنایع دستی وگردشگری فریدن هم 
با اشاره به حمایت ازصنایع دستی ورونق آن 
گفت: امسال بیش از ۵ میلیاردریال تسهیالت 
خ ســود ۴ درصــد بــه هنرمنــدان صنایــع  بانــر

دستی منطقه پرداخت شده است.

بازیگر فیلم ســینمایی "صحنه زنــی" در صفحه 
گرام از رونمایــی از  شــخصی خــود در اینســتا

تیزر این فیلم خبر داده است.
گرام  بهرام افشاری با انتشار ویدئویی در اینستا

خود آورده است:
"فکر می کنم دیگه باید شمشیرارو از رو ببندیم!

تیزر فیلم متفاوت صحنه زنی همزمان با شروع 
کران ایــن فیلــم از امــروز در ســینماها رونمایی  ا

شد.
بازیگران:

مهتــاب کرامتی، بهرام افشــاری، پیام احمدی 
نیا، لیندا کیانی، محمد نادری، فرزانه سهیلی، 
سیامک ادیب، غزاله جزایری، اشکان صادقی و 
مجید صالحی با حضور حمیدرضا نعیمی، امید 

روحانی و آتش تقی پور.

کارگردان: علیرضا صمدی
تهیه کننده: مجید رضاباال

ع سرمایه گذار: مسعود و مجید زار
پخش از: بهمن سبز

ساخت تیزر: امید میرزایی
گفته از خشــونت، عشــق  صحنــه زنی روایتــی نا

و گنگ"

تئاتــر »گالیلــه« بــه نویســندگی، طراحــی و 
کارگردانــی محمدرضــا بزرگــزاد، تــا ۱۴ دی ماه 
در تماشــاخانه اصفهان روی صحنــه می رود 
تــا نبــرد همیشــگی خــرد و قــدرت را، در قالب 

داستان به نمایش بگذارد. 
محمدرضا بزرگــزاد، دربارۀ ایــن تئاتر می گوید: 
نمایشنامۀ »گالیله« با اقتباسی از متن برتولت 
برشــت نوشته شــده و روایتگــر سرگذشــت 
کــه بــاور دارد،  دانشــمندی ایتالیایی اســت 
زمین به دور خورشید می چرخد، اما در دادگاه 
تفتیــش عقایــد، مجبــور می شــود بابت ایــن 

عقیدۀ درست، توبه کند.
او ادامــه می دهــد: »گالیلــه« یــک داســتان 
بی زمــان و مــکان اســت؛ جنــگ همیشــگی 
خرد و قدرت کــه در طــول تاریخ بارهــا و بارها 

تکرار می شود.
این کارگردان، خاطرنشان می کند: در تئاتری 
که بعد از ســه ماه تمرین آمادۀ اجــرا کرده ایم، 

یکــی دو داســتان دیگر نیز مــوازی با داســتان 
گالیله، در متن نمایش گنجانده شده تا از نظر 
دراماتیک، کشــش کافی را بــرای جلب توجه 

مخاطب داشته باشد.
بزرگزاد، دربارۀ چرایی اجرای تئاتر »گالیله« در 
تماشــاخانۀ اصفهان، کــه بعد از شــیوع کرونا 
در آن بــه روی مخاطبــان بســته بــوده اظهــار 
می کند: ایــن ســالن امکانات نوری مناســب و 
سالن انتظار ندارد، تجهیزات گرمایشی آن هم 
پر سر و صداســت، به همین دلیل هنرمندان 
ترجیح می دهند کارهایشان را در سالن های 
دیگر اجرا ببرند. تنها حسن آن این است که در 

مرکز شهر قرار دارد.
عالقه مندان برای تماشــای تئاتر »گالیله« که 
با حمایــت دفتــر تخصصی هنرهای نمایشــی 
آمــادۀ اجــرا شــده و بازیگرانــی چــون حســن 
جویره، جهانگیر نکویی، احمدرضا سلیمانی، 
محمدرادمهــر، مســعود یزدانبخــش، محمد 
بارانــی، ریحانه مظاهری مهر، بیتا محســنی، 
علی ایرانپور، سپهرام ســلیمانی و جواد مدنی 
در آن ایفــای نقــش می کننــد، تــا ۱۴ دی مــاه 
فرصــت دارند بــا تهیــۀ بلیت از ســایت گیشــه 
تماشــاخانۀ  بــه   ۱۹ ســاعت  رأس  هشــت، 
اصفهــان واقــع در مجتمــع فرهنگــی هنــری 

فرشچیان مراجعه کنند.

مجموعه تلویزیونی »سریالیست« با اجرای پدرام 
کریمی پس از پایــان گرفتن فصل دوم خود تا ســه 

هفته روی آنتن نخواهد رفت. 
با پایان فصل دوم »سریالیســت« با اجــرای پدرام 
کریمی این برنامه ســه هفته روی آنتــن نمی رود. 
»سریالیســت« هــر هفتــه بــا حضــور کارگــردان و 
بازیگــران یکی از ســریال های اخیــر تلویزیون، بی 
پرده و صریح با عوامل آن گفتگو می کند و آنها را به 

نقد و چالش می کشد.
این برنامه در بخش نوستالژی هر هفته با حضور 
یک هنرمند پیشکسوت با یکی از آثار خاطره انگیز 
سیما خاطره بازی می کند. شوخی سامان گوران با 

سکانس های منتخب سریال ها و گفتگو با عوامل 
پشــت صحنه ســاخت مجموعه های تلویزیونی 

دیگر آیتم های »سریالیست« هستند.
همچنیــن پرونده هفته بخــش دیگــری از برنامه 
است که هر بار یکی از ژانرها، عناصر و ویژگی های 
مشترک برخی از سریال های تلویزیونی را در طول 
ســه، چهار دهه اخیر با حضور یک چهره بررسی و 

مرور می کند.
فصل اول »سریالیست« در شــب های نوروز ۱۴۰۰ 
پخش و در آن، بهترین سریال سال ۹۹ با مشارکت 
۲ و نیــم میلیــون نفری مــردم معرفی شــد. فصل 
دوم این برنامه نیــز از ۱۷ تیر به صــورت هفتگی در 
حال پخش بود. ضمن اینکه در دهه اول محرم نیز 
طی ۱۱ ویژه برنامه سریال های مذهبی تلویزیون در 

»سریالیست« بررسی شدند.
ایــن برنامــه بــه تهیه کنندگــی محمــد باریکانی و 
مجتبی فرجی و با اجرای پدرام کریمی کاری است 
از گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک که از ۱ ماه 
دیگر فصل سوم آن پنجشنبه ها ساعت ۲۳:۱۵ از 

شبکه یک پخش می شود.

با راه اندازی کارگاه و آموزش هنرآموزان:

جان دوباره سفالگری با دستان بانوان هنرمند فریدنی 

رونمایی از تیزر فیلم سینمایی "صحنه زنی"

گالیله؛ داستان بی زمان و مکان

پخش »سریالیست« متوقف شد

سفالگری

فیلم

تلویزیون

تئاتر

اولین تیزر فیلم ســینمایی »مســت عشق« به 
کارگردانی حسن فتحی منتشر شد.

این اثر محصول مشترک ایران و ترکیه و برشی از 
زندگی موالنا، شــاعر بزرگ ایرانی است که در آن 
پارســا پیروزفر در نقش موالنا، شهاب حسینی 
در نقــش شــمس تبریــزی و حســام منظــور در 
نقــش حســام الدین چلبــی، جلــوی دوربیــن 
رفته اند. قرار بود همایون شــجریان و ســهراب 
پورناظری، دیگر ایرانی های حاضر در این فیلم 
سینمایی برای ساخت موسیقی تیتراژ باشند که 
انصراف این دو نفر، شرایط را طور دیگری رقم زد.

اما در این تیــزر ۱۲۰ ثانیه ای چه می گــذرد؟ تیزر 
با چنــد جمله بــه زبــان ترکی شــروع می شــود، 
موســیقی، طراحی لبــاس و فضــای صحنه ها 
بیشتر روایتگر یک فیلم ترکی است و دیالوگ ها 
نیز به زبان ترکی بین بازیگران رد و بدل شده و با 

یک زیرنویس انگلیسی همراه است.
      پس تکلیف موالنا و شمس تبریزی و 

دیوان شعر فارسی چه می شود؟
فیلمی که قرار است زندگی یک شاعر بزرگ فارسی 
و مواجهه اش با عارف بزرگی چون شمس تبریزی 
را روایت کند، چرا نباید هیچ نماد و نشانی از زبان 
فارسی، در اولین تیزر منتشر شده این فیلم باشد 
و به مخاطبی که ممکن است از هرجای جهان 
به تماشای این فیلم بنشیند معرفی و یادآوری 
کند که او موالناست، موالنای بزرگ ایرانی ها که 
باید در جهان، او را شاعر بزرگ زبان فارسی بدانند 
و الغیر. شــخصیت بزرگــی که ترک ها همیشــه 
درصــدد مصــادره او بــه نفع خــود هســتند؛ اما 
تالش های ما بــرای معرفی و حفــظ او، چندان 

کارساز نبوده است.
این که تا به حال در چند گوشه دنیا، چند نفر و 
چه کسانی خواسته اند موالنا را جلوی دوربین 
ببرند و شکست خورده اند مهم نیست؛ مهم این 
است که الاقل حواسمان به ایرانی بودن موالنا 
و تعلــق وی بــه فرهنگ ایرانــی و زبــان شــیرین 

فارسی باشد.

شــش نفــر از بانــوان قرآنی شــهر درچــه برگزیده 
آزمون سراســری ترنم وحی ویــژه حافظان کل 
مهد قرآن کریم کشور شدند.  مسئول مهد قرآن 
کریم و والیت شهر درچه گفت: در آزمون مرحله 
کشوری ۱۱۵ حافظ کل خواهر و برادر عضو مهد 
قرآن، از ۱۳ استان کشور شرکت کردند.  محمد 
ســلیمانی افزود: در آزمون های شفاهی حفظ 
کل و کتبی ترجمه، تدبر و تفســیر که به صورت 
غیر حضوری و در فضای مجازی برگزار شد،۷۹ 
حافظ کل موفق به کســب حد نصــاب قبولی 
شدند که بانوان شهر درچه در این آزمون بسیار 
خوش درخشــیدند. وی گفــت: مهد قــرآن در 
مدت ۲۶ ســال ســابقه فعالیت در زمینه های 
قرآنی، توانسته ۱۳۰ حافظ کل قرآن کریم و بیش 
از ۱۳ هزار نفر قرآن آموز آموزش دهد. از ۱۶ برگزیده 
استان اصفهان ۶ نفر از درچه، ۴ نفر دولت اباد، 
۳ نفر اصفهان، ۲ نفر خمینی شهر و ۱ برگزیده از 
گرگاب هستند. از هر ۲۰۰ نفر جمعیت شهر درچه 
یک نفر حافظ کل قرآن کریم بوده و به عنوان شهر 
نمونه قرآنی استان اصفهان معرفی شده است. 
بر اســاس نتایج مرحله کشــوری سیزدهمین 
دوره آزمون سراســری حفظ کل قــرآن همراه با 
ترجمه، تدبر و تفسیر “ترنم وحی” سال ۱۴۰۰ ویژه 
حافظان کل عضو مؤسسه مهد قرآن از سراسر 
کشــور، تعداد ۷۹ نفر از شــرکت کننــدگان قبول 
شدند که ۱۶ نفر از آنان از استان اصفهان هستند 
و افتخار بیشترین سهم استان اصفهان را شهر 
درچه با تعداد ۶ نفر برگزیده از آن خود کرده است.

عباس کوثری بــه عنــوان یکــی از داوران جایزه 
معتبر عکاسی ورلدپرس انتخاب شد. 

برگزارکنندگان جایزه عکاسی ورلدپرس در سال 
۲۰۲۲ فهرســت داوران منطقه ای این رویداد را 
اعالم کردند و عباس کوثری از ایران به عنوان یکی 

از چهار داور منطقه آسیا انتخاب شد.
عباس کوثری از روزنامه شرق در کنار عکاسانی 
از کشورهای هنگ کنگ، بنگالدش و عربستان 
ســعودی، آثــار جایــزه عکاســی ورلدپــرس را در 
منطقه آسیا داوری می کنند و آثار برگزیده آسیایی 
را بــرای رقابت جهانی ورلدپرس در ســال ۲۰۲۲ 

انتخاب خواهند کرد.

 به بهانه انتشار اولین تیزر 
»مست عشق«؛

پس موالنا، شاعر پارسی گوی
 شیرین سخن کجاست؟!

درخشش بانوان درچه ای 
در آزمون سراسری ترنم وحی 

عکاس ایرانی
»آگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  داور جایزه ورلدپرس شد

فاقد سند رسمی«
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰1۳۰۰2۴8۳، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰9/29، برابر رای شماره 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴۴۰ مورخ 1۴۰۰/۰8/2۵ 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 اداره اوقاف و امور خیریه فریدن و فریدونشهر با شناسه ملی 1۴۰۰۰۳2۳9۳۳ در ششدانگ موقوفه 
ساختمان امامزاده سیدمحمد مکدین بمساحت 28۴2/7۴ مترمربع از پالک 2۰ اصلی واقع در فریدونشهر، 
روستای مکدین، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و امالک 
موردتقاضا بشرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق آگهی به مدت دو 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: 1۴۰۰/1۰/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۰ 

– سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر سیدمحمد حسینی – 12۴7۳2۳ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. رای اصالحی  شماره ۴۶۳۶ مورخه 1۴۰۰/۰9/1۳ پیرو رای شماره 2۵۵9 مورخ 1۴۰۰/۰۵/2۵ 
خانم بتول عرفانی فرزند اسداله ششدانگ یکبابخانه قسمتی از پالک شماره 8۶9  اصلی واقع در قطعه ۴ 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی موردتقاضا را به موجب قولنامه عادی از مالک رسمی خانم زهرا 
سلیمانی فرزند محمود خریداری نموده است تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/2۰، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/1۰/۰۵ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسی – 12۳7۰۳۳ / م الف

آگهی

سینما

خبر

عکاسی
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2۶ دسامبر     2۰21 ورزش6
سپاهان یک- پیکان ۲

شوک به صدرنشین با سوپرگل
تیم فوتبال ســپاهان با شکســت 
مقابــل پیــکان صدرنشــینی را از 
دســت داد و از کــورس قهرمانــی 

عقب افتاد.
در چارچــوب رقابت هــای هفتــه یازدهــم لیــگ برتر 
فوتبال، تیم های سپاهان و پیکان در ورزشگاه نقش 
جهان به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت 

با پیروزی ۲ بر یک پیکان به پایان رسید.
بازی در حالی آغاز شــد که در دو ســه دقیقه ابتدایی 
پیــکان روی دروازه ســپاهان هجــوم آورده بــود امــا 
در همیــن حیــن ســپاهان می رفــت روی یــک ضد 
حمله توسط مغانلو به گل برسد اما بی دقتی مهاجم 
سپاهان مانع گل زود هنگام این تیم شد. سپاهان 
اما رفته رفته جلو کشید و کامال به زمین پیکان آمد تا 
ک دفاعی رفته بود را  دروازه مهمان که حسابی به ال
باز کند، در همین حین اما روی یک ضد حمله این 
بار از سوی پیکان این علیرضا کوشــکی بود که برای 
تیم مهمان گلزنی کرد تا در میان غافلگیری همه این 
سپاهان باشد که اولین گل خانگی فصل را دریافت 
می کند. سپاهان تا پایان نیمه نخست مطابق همه 
بازی های ایــن فصلــش فرصت هــای زیــادی بــرای 
گلزنی ایجاد کرد اما هیچکدام برای سپاهانی ها گل 
نشــد تا این تیم محرم باشــد کــه بازنده بــه رختکن 

می رود.
در نیمه دوم سپاهان برای زدن گل تساوی به زمین 
آمد و تنها حدود ۱۰ دقیقه بعد از آغاز بازی توانست گل 
گردان نویدکیا که با آرامش دنبال  را جبران کند. شــا
زدن گل دوم بودند چند دقیقه بعد موفق به زدن گل 
هم شدند اما داور گل را به دلیل خطا روی دروازه بان 

مردود اعالم کرد. سپاهان که پس از گل مردود شده 
هم روی دروازه حریف خیمه زده بود باز هم روی یک 
ضد حمله گل خورد تا این پیکان باشد که در روزی 
که فقط دفاع و ضد حمله انجام داد ۳ امتیاز شیرین از 

نقش جهان به تهران ببرد.
با این نتیجه شاگردان نویدکیا دومین شکست متوالی 
خود را تجربه کردند و با ۲۲ امتیاز و در رده دوم جدول 
رده بندی باقی ماندند. پیکان هم جمع امتیاز های 

خود را به عدد ۱۸ رساند و به رده ششم رسید.
      نویدکیا: مقصر باخت من هستم

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: فکر می کنم گل 
دومی که به ثمر رساندیم سالم بود.

محرم نوید کیا پس از شکست تیمش مقابل پیکان 
تهران در نشســت خبری گفت: متاســفانه در نیمه 
نخســت چندان خوب نبودیم و این باعث شــد که 
نتوانیم تمرکز داشته باشیم و گل خوردیم و با باخت 

به رختکن رفتیم.
وی ادامه داد:در نیمه دوم شرایط برای ما خیلی بهتر 
بود و تیم ما روبه جلو و عالی بازی کرد و حتی به گل هم 
رســیدیم و در ادامه هم ســوار بر بازی بودیم و باز هم 
دوباره به گل رسیدیم که به نظر بنده سالم بود، ولی 

مردود اعالم شد.
ســرمربی ســپاهان گفت: در ادامه هم بــاز موقعیت 
داشتیم و در یک ضد حمله و با یک شوت استثنایی 

گل دوم را خوردیــم، پس از گل هک باز ســوار بر بازی 
شدیم و موقعیت های زیادی داشتیم که متاسفانه 
به گل تبدیل نشــد و متاســفانه یک باخت خانگی 

بد داشتیم.
نوید کیا افزود: مقصر باخت من هستم و از بازیکنانم 
راضیم، چون بازی خوبی ارائه کردند و امیدواریم در 
بازی های بعدی جبران کنیم و نتایج مطلوب باشگاه 

و هواداران را کسب نماییم.
کید کرد:اینکه سپاهان تا پایان هفته یازدهم  وی تا
چند باخت داشــته باشــد اصال قابل قبول نیست و 
باید برویم و با تمرکز و تالش بیشتر ضمن عیب یابی در 

بازی های بعدی بهتر شویم.

خبر

بازیکــن تیــم پیــکان گفــت: گرفتــن ســه امتیاز 
جلوی ســپاهان مخصوصا در نقــش جهان کار 
دشواری است اما تیم ما با تمام قوا برای گرفتن 

سه امتیاز امده بود.
علیرضــا کوشــکی پــس از دیــدار پیــکان مقابــل 
ســپاهان، اظهار کرد: بازی سختی و فشرده ای 

بــود. مــا بــرای امتیازگیــری آمــده بودیم زیــرا در 
بازی های گذشــته بــه دلیــل ســختی بازی ها، 
نتوانسته بودیم امتیازی که مد نظر داشتمی را 
جمع کنیم. خوشحال هســتیم در این بازی به 

پیروزی رسیدیم و سه امتیاز به دست آوردیم.
وی افــزود: گرفتن ســه امتیــاز جلوی ســپاهان 
مخصوصا در نقــش جهان کار دشــواری اســت 
اما تیــم ما بــا تمــام قوا بــرای گرفتــن ســه امتیاز 

آمده بود.
کوشــکی بــا اشــاره بــه خطــا گرفتــه شــدم گل 
سپاهان، گفت: من در خصوص داوری صحبت 
نمی کنم و صحنــه را واضح ندیــدم. پیکان تیم 
خــوب و جوانــی اســت و در آینــده حرف هــای 
بسیاری برای گفتن دارد. امیدوارم در بازی های 

پیش رو همچون این بازی خوب ظاهر شویم.

مدافع ذوب آهن گفت: ذوب آهن یکی از بهترین 
تیم های ایــران اســت و مهــدی تارتــار خــوب کار 
می کنــد. در این بــازی کیفیــت خودمان را نشــان 

دادیم اما داوری زحماتمان را از بین برد.
محمد قریشی پس از باخت تیمش برابر پرسپولیس 
در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: بــه خــدا قســم 

می خورم من به توپ ضربه زدم. توپ به پای مهاجم 
حریف خورد. حتی آن صحنه کرنر هم نشد. کمک 
داور می گوید من آن صحنه را پنالتی نگرفتم. آقای 
سید علی شخصا آن صحنه را پنالتی گرفته است. 
نمی دانم چرا بــرای ما اینگونه ســوت می زنند. هر 
چه بگوییم هم بــه ضررمان تمام می شــود. کافی 
است آن صحنه را دوباره ببینید تا ببینید چه اتفاقی 
افتاده است. وی در خصوص شرایط تیم ذوب آهن 
ادامــه داد: تیم ما خــوب بازی می کنــد. در دیدار با 
مس رفسنجان هم خیلی خوب بودیم اما داوری 
همه چیز را بهم ریخــت. ذوب آهن یکی از بهترین 
تیم های ایــران اســت و مهــدی تارتــار خــوب کار 
می کنــد. در این بــازی کیفیــت خودمان را نشــان 

دادیم اما داوری زحماتمان را از بین برد.

پورتو با برتــری ۳ بر صفــر برابر بنفیکا راهــی دورر 
بعدی جام حذفی پرتغال شد.

 در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال 

پرتغال، تیم فوتبال پورتو توانست با ۳ گل بنفیکا 
را شکســت دهد و این تیم را حذف کند. در این 
دیــدار مهــدی طارمی بازیکن ایرانــی از ابتــدا در 
ترکیب تیمــش به میــدان رفــت ولی نتوانســت 

گلزنی کند.
اوانیلســون ۲ بار و ویتــور فریرا بــرای پورتو گلزنی 

کردند.
مهدی طارمی نیز یک شانس خوب برای گلزنی 
داشــت که توپ او به دیــرک دروازه برخــورد کرد 
تــا در این دیــدار نیــز نتواند بــرای تیمــش گلزنی 

کرده باشد.

در مراســمی به همت ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان و باشگاه ســپاهان، از 
پیشکســوت ارزنده دهه ۶۰ و ۷۰ باشــگاه سپاهان 

تقدیر شد.
طی مراسمی که از سوی باشگاه سپاهان و سازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
ک  در خانه نیکان برگــزار می شــد از کیومرث فرحنا

پیشکسوت ارزنده باشگاه سپاهان تقدیر گردید.
ولــی اهلل نصر مدیر کل ســازمان بهزیســتی اســتان 
کت مدیر عامل باشــگاه  اصفهان، محمد رضا ســا
سپاهان، احســان بعیدی معاون ورزشی تفریحی 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 

اصفهان به همراه جمعی از پیشکســوتان باشگاه 
ســپاهان و ذوب آهن همچون رســول کربکندی، 
حســین چرخابــی، قاســم حــدادی فــر و محمــد 

صلصالی در این مراسم حضور داشتند.

گردان محرم نویدکیا بعــد از باخت ســه بر یک  شــا
مقابل تیم پیکان حاضر به مصاحبه نشدند.

بازیکنان تیم ســپاهان بعد از شکســت یک بر سه 
مقابل تیم پیکان در نقش جهان حاضر به مصاحبه 
بــا خبرنــگاران نشــدند. این دومین مرتبــه ای بود 
کــه بازیکنــان ســپاهان بعــد از شکســت در نقــش 
جهان، مصاحبه ای نکردن و بدون توجه به حضور 
خبرنگاران رفتند. الزم به ذکر است بازیکنان سپاهان 
صحبت کردند.بعد از باخت مقابل استقالل در تهران، با خبرنگاران 

هفته هشــتم لیگ برتر فوتســال زنان با پیروزی 
تیم هــای پوینــدگان فجــر شــیراز، پاالیــش نفت 

آبادان، پیکان و نصر فردیس تمام شد.
هفته هشتم لیگ برتر فوتسال زنان با شش دیدار 
در دو گروه برگزار شد که تیم های بوتا پارس ایرانیان 

و ملی حفاری اهواز استراحت داشتند.
از گروه دو تیم فوتسال زنان هیئت فوتبال اصفهان 
در این هفته مهمان پارس آرای شیراز بود که دوتیم 
به تساوی پنج بر پنج رضایت دادند. هیئت فوتبال 
اصفهــان نخســتین امتیــاز خــود را در این فصل 
گرفت و با یک امتیاز در قعر جدول باقی ماند و پرس 

آرای شیراز هم با ۴ امتیاز در رده ششم قرار گرفت.
از گروه یک تیم صدر نشین پاالیش نفت آبادان به 
مصاف فرهان مالرد رفت که بازی را با نتیجه سه 
بر یک پیروز شد و با ۱۹ امتیاز در صدر جدول باقی 

ماند. فرهان مالرد هم با ۱۳ امتیاز در رده سوم این 
گروه قرار گرفت.

از گروه دو پیکان به مصاف مس رفسنجان رفت 
که با چهار گل این تیم را شکست داد و با ۲۱ امتیاز 
در صدر جدول قرار گرفت، مس رفسنجان هم با 

۱۰ امتیاز در رده چهارم جای گرفت.

کوشکی: برای پیروزی آمده بودیم

خبر

قریشی: قسم می خورم به توپ ضربه زدم

صعود پورتو در جام حذفی

گلزنی طارمی تیرک دروازه مانع 

ک،  کیومرث فرحنا تقدیر از 
پیشکسوت دهه۶۰ و ۷۰ باشگاه سپاهان

بازیکنان سپاهان بعد از باخت حاضر به مصاحبه نشدند

کسب نخستین امتیاز زنان فوتسالی اصفهان

خبر

۵ اصفهانــی در جمــع برترین های مســابقات 
کیک بوکسینگ قهرمانی کشور قرار گرفتند.

در رقابت های کیک بوکسینگ قهرمانی کشور 
انتخابی تیم ملی به میزبانی ماهشهر علیرضا 
اورکی از اصفهان در وزن ۵۵- کیلوگرم دوم شد 
کبری از اصفهان  و در وزن ۶۵- کیلوگرم کرامت ا

مقام دوم را کسب کرد.
سعید حبیبی از اصفهان به همراه رضا بهرامی از 
مرکزی در وزن ۷۵- کیلوگرم به صورت مشترک 
ســوم و در وزن ۸۵- کیلوگرم وحید توکلــی راد از 

اصفهان اول شد
همچنیــن در وزن ۹۰+ کیلوگــرم رضــا مــرادی از 
اصفهان به همراه حسین علیزاده از توابع تهران 

به صورت مشترک سوم شدند.
مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور پس از 

توقف چهارساله بار دیگر از سر گرفته شد.
کیک بوکسینگ قهرمانی کشور )استایل لوکیک( 
در بخش آقایان و در رده ســنی بزرگســاالن از ۳۰ 
آذر تا سوم دی ماه به میزبانی هیات ورزش های 
رزمی خوزستان در شهر شهید چمران ماهشهر 

برگزار شد.
در این دوره از رقابت ها، ۲۸۴ ورزشــکار در قالب 
۳۵ تیم از سراسر کشور و سه منطقه آزاد قشم، 
کیش و اروند برای رسیدن به سکوی قهرمانی 
و راهیابی به اردوی تیم ملی با یکدیگر به رقابت 

پرداختند.

تیــم ورزش زورخانــه ای و پهلوانــی اســتان در 
دوازدهمین دوره رقابت های ورزش زورخانه ای 

کشور نایب قهرمان شد.
در سومین هفته از این رقابت ها باشگاه فتوت 
شــاهرود در مصافی نفس گیر و بســیار نزدیک 
بــا هیئــت ورزش هــای زورخانــه ای اصفهــان، 
توانســت عنوان قهرمانی لیگ برتر زورخانه ای 

سال ۱۴۰۰ را از آن خود کند.
تیــم هیئــت ورزش هــای زورخانــه ای اســتان 
اصفهان مقام دوم و هر دو باشگاه صنعت مس 
رفسنجان و باشگاه امیرکبیر مشهد در مقام سوم 

مشترک قرار گرفتند.
دوازدهمین دوره رقابت های لیــگ برتر ورزش 
زورخانه ای و پهلوانی کشــور در ۵ رشته کباده، 
میل، سنگ، چرخ چمنی و چرخ تیز در سالن 
شــهید افراســیابی واقــع در مجموعــه ورزشــی 
شهید شیرودی برگزار شد و تیم استان اصفهان 

با ۸ ورزشکار در آن حضور داشت.

ملی پــوش تیراندازی قهرمــان دومین دوره 
مسابقات آزاد سالح های بادی شد.

دومین دوره مسابقات آزاد سالح های بادی 
در رشته تپانچه ۱۰ متر بادی جمعه ۳ دی در 
سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی تهران 

برگزار شد. 
گــروه ســنی  ایــن دوره از رقابت هــا کــه در 
جوانــان، نوجوانــان و بزرگســال برگــزار شــد، 
بیش از ۹۰ ورزشکار از سراسر کشور به رقابت 
پرداختند کــه در نهایــت در بخــش جوانان 
و نوجوانــان آقایان علی کشــانی از اصفهان، 
کســری عقیلی از تهران و محمدحسین کیا 
از گلســتان عناوین اول تــا ســوم را از آن خود 

کردند. 
همچنیــن جــواد فروغــی از ایــالم، ابراهیــم 
گوزلو از البرز در  برخورداری از قزوین و رضا قرا
بخش بزرگســاالن موفــق شــدند مقام های 

اول تا سوم این مسابقات را به دست آورند.

محمد صالحی قهرمان اسکیت سرعت برای 
نخســتین بار ســهمیه حضــور در بازی های 

جهانی ۲۰۲۲ بیرمنگام را به دست آورد.
اســکیت  طالیــی  مــرد  صالحــی  محمــد 
گذشــته در  کــه چنــد مــاه  ســرعت ایران 
مسابقات جهانی اسکیت سرعت در کلمبیا 
شــرکت کرده بــود، توانســت جواز حضــور در 
بازی های جهانی ۲۰۲۲ بیرمنگام را کســب 

کند.
 فدراســیون جهانی اســکیت فهرســت افراد 
منتخب کــه توانســتند ســهمیه حضــور در 
بازی های جهانی را کسب کنند را منتشر کرد 
و محمد صالحی از ایران در جمع منتخبان 

بود.
 این برای نخستین بار در تاریخ اسکیت ایران 
اســت که یــک ورزشــکار از کشــورمان در این 

رقابت ها حضور خواهد داشت.

درخشش اصفهانی ها 
در مسابقات کیک بوکسینگ

اصفهان نایب قهرمان 
ورزش زورخانه ای ایران

قهرمانی فروغی 
در مسابقات آزاد تیراندازی

اسکیت باز ایرانی 
و کسب سهمیه جهانی

شــهاب عزیزی خادم رئیس فدراســیون فوتبال و 
هیئت همراهــش از باشــگاه ذوب آهن بازدیــد و با 

مدیران آن به گفت و گو پرداختند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه ذوب آهن شهاب الدین عزیزی خادم 
رئیس فدراسیون فوتبال و طاهری رئیس هیأت فوتبال استان و هیأت 
همراه در سفر به اصفهان از باشگاه ذوب آهن بازدید نموده و با احسانی 
مدیرعامل، دادفر عضو هیئت مدیره و تعدادی از مدیران باشگاه دیدار 

و گفتگو نمود.
      به معنا واقعی یک باشگاه هستیم

در ابتدای این جلسه علیرضا احسانی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
ضمن خوش آمد گویی به رئیس فدراسیون فوتبال اظهار کرد: باشگاه 
ذوب آهن از سال ۱۳۴۷ در ورزش آقایان در رشته های فوتبال، هندبال، 
دوومیدانــی، وزنه بــرداری، والیبال نشســته و بســکتبال و در ورزش 
بانوان در رشــته های فوتبال، والیبال، هندبال، بســکتبال، والیبال 
نشسته در لیگ های برتر کشوری و استان شرکت دارد و با حضور ۳۶۰ 
بازیکن حرفــه ای و ۱۵۰ مربی نقش عمده ای در رشــد و تعالــی ورزش 

کشور داده است.
وی درادامه گفت :ما پدری مهربان همچون شــرکت ســهامی ذوب 
آهن داریم که به پشتوانه آن هر لحظه که مجوزهای الزم صادر شود 
آماده خرید و نصب سیستم VARهستیم زیرا از نبود این سیستم به 
اذعان جناب افشاریان ضررهای جبران ناپذیری از داوری دیده ایم و در 
فصل گذشته ۱۵ امتیاز حساس را از دست دادیم و امسال نیز در دیدار 
مقابل استقالل، پیکان و شهر خودرو و آلومینیوم و مس رفسنجان 
و بویژه در مقابل هوادار که گل ۱۰۰ درصد آفساید به نفع آن تیم اعالم 

شد ضرر کردیم.
وی در پایان تصریح کرد: باشگاه ذوب آهن به دلیل سازندگی و تقدیم 

صدها بازیکن در لیگ های مختلف، باشگاهی به تمام معناست لذا 
باید از سوی متولیان ورزش بویژه فوتبال مورد عنایت ویژه قرار گیرد.

      ذوب آهن بوی اصالت می دهد
عزیزی خادم ضمن تأیید مشکالت و سختی های بی شمار باشگاه 
داری در کشور گفت: ذوب آهن همانگونه که در صنعت نمایانگر تاریخ 
صنعت کشور است در ورزش نیز تبلور ورزش کشــور است و من از بدو 
ورود در این باشــگاه اصالت را دیدم و خوشبختانه امروز اداره باشگاه 
برعهده آقای احسانی است که از ورزشکاران ملی است و من به نوبه 
خود از زحمات باشگاه ذوب آهن که در شرایط سخت موجود در امر 
تیم داری در رشته های مختلف بویژه فوتبال و مخصوصا فوتبال بانوان 

تشکر می کنم و به جناب آقای یزدی زاده نیز دست مریزاد می گویم.
وی افــزود امــروز فوتبال مــا از ملــی تــا باشــگاهی از نبودVARمتضرر 

می شوند و این مسئله هر چه زودتر باید حل شود.
رئیس فدراسیون فوتبال در ارتباط با مشکالت قضائی نیز گفت: ارکان 
قضائی فوتبال به نحو احسن انجام وظیفه می کنند و دخالت در این 

حوزه تخصص من نیست.

وی مارکتینگ را قدرت اصلی باشــگاه ها دانســت و گفــت: در زمینه 
تبلیغات محیطی از همه باشگاه ها حمایت می کنیم و آماده ارائه هر 
خدمتی دراین زمینه می باشــیم وی در پایان اظهار داشــت: حیفم 
آمد که به اصفهان بیایم و به باشگاه ذوب آهن که از در و دیوارش عطر 
اصالت و انسجام برمی خیزد را نبینم و امیدوارم که این باشگاه باریشه، 
که سابقه درخشان نایب قهرمانی لیگ را در پرونده دارد قوی تر از قبل 

در عرصه ورزش و فوتبال حاضر شود.
در ادامه این جلســه بهروز یبلویی، معاون مالی و پشتیبانی باشگاه 
ضمن بیان این نکته که در اشتباهات داوری اخیر در حق باشگاه ذوب 
آهن بسیار جفا شده است گفت انتظار ما از فدراسیون فوتبال اجرای 

عدالت و حمایت از باشگاه های بزرگ و واقعی است.
وی افزود: با توجه به مشکالت اقتصادی و کار سخت تیم داری و عدم 
وجود درآمدهای ناشی از تبلیغات محیطی و حق پخش تلویزیونی 
خواهش ما این اســت کــه عدالــت را بــه شهرســتان ها برگردانیــد و از 
باشگاههای امثال ذوب آهن که در هر مقطع چندین تیم در رشته های 
مختلف در باالترین رده های لیگ های باشــگاههای کشــور را اداره 
می کنند را در امور اقتصادی و بیمه ورزشکاران حرفه ای حمایت کنید.

در ادامه محمد مهدی رمضانی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
باشــگاه نیز در خصوص مشــکالت داوری، کمبود امکانات ارتباطی 
داوران، فعالیت باشگاه ذوب آهن در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
و هواداران و امکانات باشگاه توضیحاتی ارائه داد و خواستار حل شدن 

مشکالت داوری تیم ذوب آهن شد.
      در حاشیه این دیدار عزیزی خادم و هیأت همراه از 

قسمت های مختلف باشگاه بازدید کردند
در پایان ایــن دیدار نشــان باشــگاه و پیراهن تیــم فوتبــال ذوب آهن 

اصفهان که به نام عزیزی خادم حک شده بود به ایشان اهدا شد.

کرد رئیس فدراسیون از باشگاه ذوب آهن بازدید 

خبر

در گردهمایــی اخیــر هیات هــای فوتبال ایــران در 
اصفهان، نامه ای در راستای تصویب مصوبه دولت 
در ارتباط با ماهیت اساسنامه  فدراسیون فوتبال به 

رئیس مجلس نوشته شد.
به گزارش ایسنا، در حالی که حدود دو ماه تا اتمام ضرب االجل فیفا برای 
اصالح اساسنامه فدراســیون فوتبال ایران باقی مانده، هنوز مجلس 
شورای اسالمی با مصوبه دولت با تغییر ماهیت حقوقی فدراسیون ها 
از عمومی غیردولتی به نهادهای غیردولتی و مستقل موافقت نکرده 

است.
سال گذشته فیفا به شــرط اصالح اساســنامه ظرف مدت یک سال، 
با برگــزاری انتخابــات فوتبال ایران موافقــت کرده بــود ولــی از آن زمان 

کنون این مشکل حل و فصل نشده و همچنان جیانی اینفانتینو،  تا
رئیس فیفا چشــم انتظار اقدام مثبتی در داخل ایران برای رفع موانع 
گر چه مصوبه دولت صرفا شامل فدراسیون فوتبال نمی شود  است. ا
اما در مقطع کنونی این فدراسیون تنها نهادی است که تالش زیادی 
برای تصویب این مصوبه در صحن علنی مجلس و ســپس در شورای 

نگهبان انجام می دهد.
در همین راستا، گردهمایی روسای هیاتهای فوتبال سراسر کشور به 
میزبانی اصفهان در حالی به پایان رسید که روسای هیاتهای فوتبال 
نامه ای را خطاب به رییس مجلس شورای اسالمی نوشته و در این نامه 
خواستار حمایت ویژه مجلس در جهت تصویب اساسنامه فدراسیون 

فوتبال شدند.

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: 
تیــم مــا تــا قبــل از دریافــت گل بــازی 
پایاپایی با پرســپولیس انجام داد ولی 
به خاطر کم تجربگی دروازه بان مان که بازیکن زیر ۲۳ سال 
ما هم هست گل اول را خوردیم. گل دوم هم روی اشتباه 
داور وارد دروازه ما شد. مهدی تارتار بعد از شکست ذوب 
آهن مقابل پرسپولیس اظهار کرد: واقعا بازی خوبی ارائه 
کردیم. به پرسپولیس و گل محمدی تبریک می گویم که 

بازی را بردند ولی ما چهره تیم بازنده را نداشتیم.
وی ادامــه داد: پرســپولیس در هــر بــازی هشــت یــا نــه 
موقعیت ایجــاد می کنــد ولی مــا چنین اجــازه ای بــه آنها 
ندادیم. روی جوانی گلرمان گل خوردیــم و روی گل دوم 
هم با اشتباه داور مواجه شدیم. اصال آن صحنه پنالتی نبود 
ولی شاید صحنه بعدی مشکوک تر بود. در مجموع روی 
اشــتباه داور و دروازه بانمان بازی را باختیم. به بازیکنانم 
تبریک می گویم که خوب بــازی کردند ولی در هفته های 

اخیر از داوری خیلی ضربه خوردیم و نمی دانم چه کار باید 
انجام بدهیم.

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن تصریح کــرد: از روز اول به 
باشــگاه اعالم کردیم باید خیلی از مشــکالت حل شــود. 
بازیکنان ما کارشان را خوب انجام می دهند اما نه فقط ما 

بلکه خیلی از تیم ها مشکل دارند.
تارتار خاطر نشان کرد: بازی خوبی انجام شد و هر دو تیم 
برای برد وارد زمین شدند. تیم ما تا قبل از دریافت گل بازی 
پایاپایی با پرسپولیس انجام داد ولی به خاطر کم تجربگی 
دروازه بان مان که بازیکن زیر ۲۳ ســال ما هم هســت گل 
اول را خوردیم. گل دوم هــم روی اشــتباه داور وارد دروازه 
ما شد. ما می توانســتیم با فشــاری که می آوردیم بازی را 
برگردانیم اما داور دچار اشــتباه شــد و آن پنالتی را به سود 
حریف گرفت. در مجموع به تیم خوب پرسپولیس تبریک 
می گویم و از بازیکنانم به خاطر بازی خوبی که به نمایش 

گذاشتند تشکر می کنم.

که خاطر مردم تلخ شود نامه فوتبالی ها به رئیس مجلس: می رود 

تارتار:  روی اشتباه داور و دروازه بان بازی را باختیم

خبر
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سال پنجم - شماره 1۳11

 یکشنبه  ۵  دی 1۴۰۰ - 21 جمادی االول 1۴۴۳

2۶7 دسامبر     2۰21 سالمت

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰1۰۰9۶ مورخ 1۴۰۰/۰7/2۶ هیات دو آقای روح اله 
جمالوند به شناسنامه شماره 18 کدملی 11298۰9۵9۵ صادره فریدونشهر فرزند خیبری 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۵8/۵۵ مترمربع از پالک شماره 1۳1۳۰ فرعی 
از 1۴۴۵8 اصلی 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: 1۴۰۰/۰9/2۰، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – 12۳7777 / 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 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰111۶۴ مورخ 1۴۰۰/۰8/2۳ هیات دو آقای احمد 
میرحیدری پیکانی به شناسنامه شماره 2۴۰7 کدملی 129۳۰۶1۳28 صادره فرزند محمد 
بصورت شش دانگ یک باب خانه به مساحت 1۵1/۵۰ مترمربع پالک شماره فرعی از اصلی 
واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان. مالکیت رسمی متقاضی 
موضوع سند مالکیت ذیل صفحه ۵29 دفتر ۴۵۶ امالک 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: 1۴۰۰/۰9/2۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰۵ – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان موسوی – 12۳7۰۵9 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶28۰، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/۰1، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1۳9۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1۴97 مربوط به تقاضای آقای/خانم 
سعید قربانیان خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب مغازه تجاری 
پالک شماره فرعی ۶۶9 و ۳۰2  از 1۰۵ اصلی واقع در بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل به موجب سند انتقالی 1۳9۰/۶/۵، ۳۴89۴ دفترخانه 1۳9 
خمینی شهر مقدار ده حبه و نیم از پالک 1۰۵/۳۰2 مالکیت دارد همچنین ذیل صفحه 
21۴ دفتر ۵8۰ مقدار 7/۴۰ سهم از 21/8۰ سهم ششدانگ از پالک 1۰۵/۶۶9 دارد و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
سعید قربانیان خوزانی به شناسنامه شماره 11۳۰۰72۵۶8 کدملی 11۳۰۰72۵۶8 

صادره فرزند محسن در قسمتی از ششدانگ یکباب تجاری به مساحت ۶2/۵7 مترمربع 
پالک شماره ۶۶9 و ۳۰2  از 1۰۵ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به صورت شکسته به طولهای  
1/1۰ و 9/۴۵ متر دیوار به دیوار پالک 1۰۵/79۴، شرقا به طول ۵/77 متر دیوار به دیوار 
پالک ۳۰2، جنوبا به طول 1۰/7۰ متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده ۳۰2 و ۶۶9، غربا به 
طول ۵/82 متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 
1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین 
نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات 
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۰ - رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12۴729۵ / 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 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰91۵2 مورخ 1۴۰۰/۰7/۰۳ هیات دو آقای ایرج 
جزی به شناسنامه شماره 9 کدملی 11298۵۴711 صادره فریدونشهر فرزند علی یار 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان تجاری اداری به مساحت ۴7/۴2 مترمربع از پالک 
شماره 27۳ فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان خریداری طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی آقای احمد زارعی 
موضوع سند اتنقال 181۰۰ مورخ ۳۵/11/11 دفتر 7۵ 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: 1۴۰۰/۰9/2۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰۵ – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان موسوی – 12۳۶9۳۰ / 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 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰9۵8۵ مورخ 1۴۰۰/۰7/1۰ هیات یک آقای ناصر 
دلفروزی به شناسنامه شماره 18۳۰ کدملی 128۶۶971۰7 صادره فرزند عباس بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۳۰ مترمربع از پالک ۳۰9 اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق وکالتنامه مع الواسطه از مالکیت 
رسمی حسن صادقی برزانی موضوع سند 1۰7197، 8۶/2/12 دفترخانه 9 اصفهان 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: 1۴۰۰/۰9/2۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰۵ – رییس 
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»آگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی«

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰1۳۰۰2۴7۵، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰9/28، 1( 
برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴۴8 مورخ 1۴۰۰/۰8/2۵ 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 مرتضی قلی 
خودسیانی به شماره شناسنامه ۵۶ و کدملی 1129۵۳2۶7۴ صادره از فریدونشهر فرزند 
فضل اله در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه 
آب ها بمساحت 1۰۶1/۴۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر،  
میدان جهاد، خیابان شاهد، مزرعه کاریز باال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر، خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالعلی ملیانیان محرز گردیده 
است. 2( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴۶۴ مورخ 1۴۰۰/۰9/۰۳ 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 
محمدرضا شمسی به شماره شناسنامه 112۰۰۴9۶79 و کدملی 112۰۰۴9۶79 
صادره از فریدونشهر فرزند نصرت اله در ششدانگ یک باب خانه بمساحت 2۶۶/1۰ 
مترمربع از پالک ۵1 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای طرزه، بخش سیزده حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای نصرت اله شمسی محرز گردیده است. ۳( 
برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴89 مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ 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 عبدالعلی ملیانیان 
به شماره شناسنامه ۶2 و کدملی 1129۵۳8117 صادره از فریدونشهر فرزند نگاهدار 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها 
بمساحت 8۳۳/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان 
شاهد، اراضی کهریز باال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری 
از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. ۴( برابر رای شماره 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴9۰ مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ 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 ناهید انیکازی به شماره شناسنامه 
۴177 و کدملی 112887189۰ صادره از فریدونشهر فرزند مصطفی در شش هفتم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه 
آب ها بمساحت 1۰۶1/۴۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، 
کوی شاهد، اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از 
مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. ۵( برابر رای شماره 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴91 مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ 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 ناهید انیکازی به شماره شناسنامه 
۴177 و کدملی 112887189۰ صادره از فریدونشهر فرزند مصطفی در شش هفتم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه 
آب ها بمساحت 8۳۳/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، 
کوی شاهد، اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از 
مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. ۶( برابر رای شماره 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴92 مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ 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 منوچهر انیکازی به شماره شناسنامه 
17۶ و کدملی 1129۵88۳19 صادره از فریدونشهر فرزند مصطفی در )دوازده هفتم( یک 
و پنج هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات 
توزیع عادالنه آب ها، بمساحت 1۰۶1/۴۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع 
در فریدونشهر، کوی شاهد، اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
خریداری از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. 7( برابر رای 
شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴9۳ مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ 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 منوچهر انیکازی به شماره 
شناسنامه 17۶ و کدملی 1129۵88۳19 صادره از فریدونشهر فرزند مصطفی در )دوازده 
هفتم( یک و پنج هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون 
و مقررات توزیع عادالنه آب ها بمساحت 8۳۳/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی 

واقع در فریدونشهر، کوی شاهد، اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
خریداری از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. 8( برابر رای 
شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴9۴ مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ 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 هوشنگ انیکازی به شماره 
شناسنامه 1۴۵ و کدملی 1129۵7۴9۵۴ صادره از فریدونشهر فرزند مصطفی در )دوازده 
هفتم( یک و پنج هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون 
و مقررات توزیع عادالنه آب ها بمساحت 8۳۳/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی 
واقع در فریدونشهر، کوی شاهد، اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
خریداری از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. 9( برابر رای 
شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴9۵ مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ 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 هوشنگ انیکازی به شماره 
شناسنامه 1۴۵ و کدملی 1129۵7۴9۵۴ صادره از فربدونشهر فرزند مصطفی در )دوازده 
هفتم( یک و پنج هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون 
و مقررات توزیع عادالنه آب ها بمساحت 1۰۶1/۴۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی 
واقع در فریدونشهر، کوی شاهد، اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
خریداری از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. 1۰( برابر 
رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴9۶ مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ 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 علی حسین انیکازی 
به شماره شناسنامه 1۰8 و کدملی 1129۵۶۰۳۳۳ صادره از فریدونشهر فرزند مصطفی در 
)دوازده هفتم( یک و پنج هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه 
طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها بمساحت 8۳۳/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی 
از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، کوی شاهد، اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده 
است. 11( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴97 مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ 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 علی 
حسین انیکازی به شماره شناسنامه 1۰8 و کدملی 1129۵۶۰۳۳۳ صادره از فریدونشهر 
فرزند مصطفی در )دوازده هفتم( یک و پنج هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها بمساحت 1۰۶1/۴۰ مترمربع از 
پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، کوی شاهد، اراضی کاریز باال، بخش سیزده 
حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا بشرح فوق به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق آگهی به مدت دو 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: 1۴۰۰/1۰/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۰ – 
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آگهی

ساده ترین راه برای باز کردن گرفتگی گوش چیست؟ 
گرفتگی گوش آزاردهنده است، 
می تواند بر شنوایی تأثیر بگذارد 

و زندگی روزمره را مختل کند. 
گرفتگــی گــوش آزاردهنــده اســت، می توانــد بــر 
شنوایی تأثیر بگذارد، زندگی روزمره را مختل کند 
و حتی منجر به آسیب شود. در عین حال، برخورد 
نادرســت با گرفتگی گوش هــا می تواند شــرایط را 

بدتر کند. در اینجا ساده ترین راه ها وجود دارد:
      تنفس عمیق

مســدود کــردن بینــی، کشــیدن نفــس عمیــق از 
طریــق دهــان، بســتن لب هــا و دمیــدن گونه ها، 
بازدم به آرامی از طریق بینی انجام می شود. فشار 
ناشــی از مســدود شــدن گوش به باز کردن گوش 
مسدود شده کمک می کند. این تکنیک به ویژه 

در سفر با هواپیما مفید است.
      بخار

بخار در یک حمام داغ به مدت ده تا پانزده دقیقه 
باعث شل شــدن مخاط در سرتاسر ســر )از جمله 
گوش( می شود، همچنین می توانید یک قابلمه 
را روی اجاق گاز بجوشــانید، یک حوله را روی سر 

خود قرار دهید و بخار آن را استنشاق کنید.
      کمپرس گرم

یک پارچه گرم و کمپرس گرم و مرطوب می تواند 
گر فردی  همین اثر را داشته باشــد. عالوه بر این، ا
احســاس درد کــرد، قــرار دادن یــک پارچه گــرم یا 
پد گرم کننــده روی گــوش می تواند کمــک کند، 
که هر دو باعث تســکین درد عمومی در فک و ســر 
می شــود، فقــط کافــی اســت آب داغ را روی یــک 
پارچه تمیز بریزید، سپس آن را فشار دهید و روی 

گوش آسیب دیده بمالید.
      ملین های موم

ملین های موم، روغن بچــه، روغن زیتون، روغن 
کسید هیدروژن همگی  معدنی، گلیسیرین و پرا
برای از بین بردن جرم گوش کار می کنند. می توان 
چنــد قطــره گــرم را در مجرای گــوش ریخت و ســر 
را کــج نگه داشــت تــا مایــع را بــرای مــدت ۱۰ تــا ۱۰ 
دقیقه حفظ کند. ســی ثانیه که تخلیه می شود، 
اغلب مقــداری مــوم گوش بــا آن پاییــن می آیند، 
گر ایــن کار انجــام نشــد، باید تا ســه تا پنــج روز به  ا

روش ادامه داد.
      آب

گر فردی زمان زیادی را در اســتخر،  آب در گوش؛ ا
دریاچــه یــا دریــا ســپری کنــد، ممکــن اســت آب 

زیادی در گوش خود داشته باشــد. حرکت دادن 
مالیم انگشت اشاره خود به باال و پایین در گوش 
می تواند به شل شدن مایع محبوس شده کمک 
کند. مثل چند قطره الکل یا ســرکه برای خشــک 

کردن گوش.
      آیا گرفتگی گوش نیاز به مراجعه به پزشک 

دارد؟
کی است، در صورتی  فردی که از انسداد گوش شا
کــه تمــام روش هــای فــوق ناموفق بــوده و بعــد از 
خ نــداده اســت، یا  ســه تا پنــج روز هیــچ تغییری ر
گر عالئم شدیدتر می شــوند، مانند اینکه صدای  ا
خفه شده به کم شنوایی کامل تبدیل شود، باید 
گر تحریــک گوش باعث  با پزشــک تماس بگیرد. ا

درد شدید شود.
گر فردی تجمع مایعات، تب، ترشح، سرگیجه یا  ا
صدای زنگ در گوش )وزوز گوش( داشــته باشد، 

باید به پزشک نیز مراجعه کند.
گر گوش معموال با جرم گوش مسدود می شود،  ا
ممکن اســت الزم باشــد جرم گوش نیز به صورت 
دســتی برداشــته شــود، جــرم گــوش معمــوال بــا 
تجهیــزات تخصصی تمیــز می شــود، برخی ایجاد 
مکش می کننــد، همچنیــن می تــوان از یــک ابزار 
نــازک بــا چنــگک در انتهــا بــرای تراشــیدن جــرم 
گوش استفاده کرد. روش ساده، شستن گوش با 
استفاده از پمپ الکتریکی اســت که جرم گوش را 

شستشو می دهد.
درک این نکته مهم است که متخصصان پزشکی 
نه تنهــا گرفتگــی گوش هــا را تســکین می دهند و 
انســداد را برطرف می کنند، بلکه بــه بهبودی نیز 
گــر فردی عفونت در  کمک می کنند. برای مثال، ا
گوش )یا سینوس( داشته باشد که بر شنوایی اش 
تأثیر می گذارد، ممکن است به آنتی بیوتیک های 
تجویزی نیاز داشته باشد. شنوایی سنج همچنین 
ممکن است آنتی هیســتامین ها، ضداحتقان ها، 
قطره های گوش تجویزی، استروئید ها )برای آلرژی( 
گر) را برای رفع  و دارو های ضد قارچ )برای گوش شنا

انسداد گوش تجویز کند.
یک راه عالی برای استخراج جرم و کثیفی از گوش

کســید هیدروژن، شــاید رایج ترین روش تمیز  پرا
کســید هیدروژن جرم  کردن گوش باشــد، زیرا پرا
گــوش را نرم کــرده و می شــکند. این امر همچنین 

تخلیه جرم گوش را آسان تر می کند.
بــا اســتفاده از روغن هــا، روغــن زیتــون رایج ترین 
روغنی اســت که برای رفع انســداد جــرم گوش به 
طور طبیعی استفاده می شود، اما می توانید روغن 
بادام را نیز انتخاب کنید، روغن را در دستان خود 
گرم کنید تا در دمای مناسب باشد، سپس سه یا 
چهار قطره در مجرای گوش بریزیــد. در حالی که 
سر خود را یک بار به پهلو خم کنید یا دو بار در روز 

ک شود. تا زمانی که جرم گوش به طور طبیعی پا

این روغن جرم گوش را نرم می کند و اجازه می دهد 
به طور طبیعی و بدون درد خشک شود. این روش 
می توانــد بــه عنوان یــک اقــدام پیشــگیرانه مورد 
استفاده قرار گیرد. یک بار در هفته می توانید از سر 
دوش )ولرم و با فشار بسیار کم( برای شستشوی 

گوش استفاده کنید.
گهانی گوش       انسداد نا

جرم گــوش معمــوال روش بــدن بــرای محافظت 
از گوش اســت، بافت چســبنده آن کثیفی و سایر 
آالینده هــا را بــه دام می انــدازد، بــه عنــوان روان 
کننده عمل می کند و، چــون به طور طبیعی خود 
ج می شود، به عنوان  به خود از مجرای گوش خار
یک عامل خود تمیز کننده طبیعی عمل می کند.

با این حال، گاهی اوقات، ممکن است بر توانایی 
کادمی گوش  شــنوایی تأثیر بگذارد. طبق گفتــه آ
و حلق و بینی، جراحی ســر و گــردن آمریکا، عالئم 
زیــر نشــان می دهــد کــه جــرم گــوش باعث ایجاد 

مشکل می شود:
احساس گرفتگی در گوش

گوش درد
کم شنوایی جزئی

وزوز گوش، یا صدای زنگ در گوش
خارش، بو یا ترشح

سرفه
مدت زمان ماندگاری گوش مســدود شده چقدر 

است؟
عالئم انسداد گوش ممکن است به طور همزمان 
در هــر دو گوش ظاهر شــود یا عالئم ممکن اســت 
در یــک گوش ظاهر شــود. عالئم انســداد گوش از 
چند ســاعت تا هفته ها یا تا ماه ها طول می کشــد 
که مدت زمان را مشــخص می کند که اولین علت 

انسداد است.
گــر علــت اصلــی گرفتگــی گــوش ســرماخوردگی  ا
باشــد، گرفتگی گوش ممکن اســت در مدت یک 
هفتــه برطــرف شــود و عالئــم انســداد بــه تدریــج 

کاهش یابد.
      درمان آب گرفتگی گوش

گرانش یا تکنیک جیغ زدن روی زمین دراز بکشید 
در حالــی کــه گوش آســیب دیده مــوازی بــا زمین 
باشد، سر خود را کج کنید و الله گوش خود را تکان 
دهید نیروی جاذبه از بقیــه مراقبت خواهد کرد، 
می توانیــد از یک ســواب پنبه ای بــرای حذف آب 

باقی مانده در گوش خود استفاده کنید.
 تکنیــک جاروبرقــی: قــرار دادن کف دســت روی 
گوش گرفتگــی و فشــار مالیم بــرای چنــد ثانیه اثر 
مکش ایجاد می کنــد که بــه تخلیــه آب از مجاری 
کمک می کند. این کار را تا زمانــی که کل آب تمام 

شود تکرار کنید.
 تکنیک سشوار: استفاده از سشوار در پایین ترین 
حالت و نشان دادن آن به سمت گوش )نه خیلی 
نزدیک( به تبخیر آب و خشک شدن مجرای گوش 

کمک می کند، خودش بیرون بیاید.
تکنیک کشیدن: دست خود را به پشت سر خود 
دراز کنید و به آرامی قســمت بیرونی گوش خود را 
با دست مخالف خود بکشید این کار باعث صاف 

شدن مجرای گوش و تخلیه آب می شود.
تکنیک جویدن و خمیازه کشیدن: حرکت دهان 
و فک به یکســان شــدن فشــار در شــیپور استاش 
کمک می کند جویدن آدامس و خمیازه کشیدن 
ممکن اســت برای تشــویق آب انباشــته شده به 
گر آب را به طور کامل  تخلیه شــدن تالش شــود. ا

دفع نکرده اید، سر را تکان دهید.
گر هیچ یک از این روش های  تکنیک شیمیایی: ا
طبیعی کمکی نکرد، تعدادی قطره گوش حاوی 
الکل بدون نسخه وجود دارد که برای از بین بردن 
رطوبت از کانال های گوش طراحی شــده اســت. 
همچنین تمرینات گرفتگی گوش وجود دارد که 
می توان برای خالص شدن از شر آن ها تالش کرد.

گوش
یک متخصص تغذیــه و رژیــم درمانی دربــاره گیاه 

خواری و فواید و عوارض آن توضیحاتی ارائه داد. 
فاطمه شــیرانی متخصص تغذیه و رژیم درمانی با 
اشاره به گیاه خواری اظهار کرد: گیاه خواری نیز یک 
روش تغذیه در سطح جهان بوده و می تواند نتایج 
خوبی را داشته باشد به شرطی که گیاه خواری به 
طوری صحیح انجام و تغذیه شود. در حال حاضر در 
سطح جامعه، گیاه خواری رواج پیدا کرده و نه تنها 
برای سالمتی بدن کمک نمی کند بلکه باعث بروز 
و ایجاد برخی عوارض بلند مدتی برای فرد می شود.

گر فردی بدون برنامه ریزی و بدون مشورت  او افزود: ا
با پزشک به سمت گیاه خواری برود ممکن است 
دچار بیماری های گوارشــی، هورمونی و خصوصا 
گــر گیاه خــواری صحیح  هورمون تیروئید شــود و ا
 B۱۲ نباشد، فرد دچار کمبود آهن، کمبود ویتامین
و همچنین کمبود ویتامین می شود که در نهایت 
منجر به تضعیف سیستم ایمنی می شــود.  برخی 
افــردا که گیاه خوار هســتند فقــط از ســبزیجات در 
وعده های غذایی خود اســتفاده می کنند که این 
که گیــاه خــواری تنها شــامل  درســت نیســت چرا
سبزیجات نمی شود و باید از خانواده آجیل ها، سویا 
و حبوبات و همچنین غالت نیزمصرف کرد تا کیفیت 

پروتئینی دریافتی بدن باال برود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: این روزها 
جامعه دچار معضــل چاقــی و الغری اســت. بدن 
انسان یک سیستم هوشمند است و باید به بدن 
اجازه دهیم در طول زمان وزن کم یا اضافی را اصالح 
کند. بسیاری از مکمل ها جنبه تجاری دارند اما در 
برخی موارد ممکن است باعث کاهش و یا افزایش 
وزن شــدید فرد شــود که این پایــدار نبــوده و بعد از 
مدتی بدن به حالت اولیه باز می گردد زیرا بدن فرد 
سالمتی را در اولویت قرار می دهد. مکمل هایی که 
تاییدیه وزارت بهداشت را ندارد کوتاه  مدت است 
که تعادل هورمونی بدن را بهم زده و عوارض زیادی 
گر رژیم غذایی  را به دنبال دارد. شیرانی ادامه داد: ا
مناســب و عــادات غذایــی درســت در وعده هــای 
روزانه انجام شود میتوانیم هم الغری و هم چاقی 
را کنترل کرده و بدنمان را به حالت درست طبیعی 
خود برگردانیم. افرادی که از مکمل های غیر مجوز و 
استفاده کردند دچار بیماری های کلیوی، کبدی و 
گوارشی شده اند.افراد برای اینکه یک تغذیه خوب 
و مناسب داشته باشند باید تعادل و تنوع غذایی را 
حفظ کنند و هرم مواد غذایی را در برنامه های روزانه 

خود قرار دهند.

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، پس از دریافت 
کســن های کوویــد۱۹، خطر التهاب قلب بســیار  وا
پایین اســت. مطالعــات قبلی نشــان داده بــود که 
کســن های کوویــد ۱۹ بــا افزایــش خطــر  برخــی از وا
میوکاردیت )التهاب عضله قلب( و میوپریکاردیت 
)التهاب پوشــش خارجــی قلب( مرتبط هســتند؛ 
شرایط نادر اما جدی که معموال توسط یک عفونت 
کتریایــی یــا قارچی ایجــاد می شــوند.  ویروســی، با
کســن ها و خطر  اما هیچ مطالعــه ای ارتباط بین وا
التهاب قلب را در یک جمعیت کامل بررسی نکرده 
بود. در این مطالعه جدیــد داده هــای نزدیک به ۵ 
میلیون نفر در دانمارک در رده سنی ۱۲ سال و باالتر، 
کتبر  کسن کووید ۱۹ را دریافت کرده بودند و از ۱ ا که وا
کتبر ۲۰۲۱ تحت نظر قرار گرفتند، بررسی  ۲۰۲۰ تا ۵ ا

شد. در طی این زمان، ۲۶۹ نفر دچار میوکاردیت یا 
میوپریکاردیت شدند. چهار نفر از هر ۱۰ نفر بین ۱۲ تا 
۳۹ سال سن داشتند. ۷۳ درصد مرد بودند. با این 
حال، تعداد مطلق حــوادث قلبی پس از هــر یک از 
کثــر موارد خفیف  کســن های کووید ۱۹ کم بود و ا وا
بودند. »آندرس هوید«، محقق ارشد مؤسسه سرم 
گ دانمارک، می گوید: »در  سازی اســتاتنز در کپنها
کسینه نشده، خطر ابتالء به ایست  مقایسه با افراد وا
کسن کووید ۱۹ را دریافت  قلبی یا مرگ در افرادی که وا
کردند ۵۰ درصد کمتر بود.« به گفته محققان، فواید 
کسن ها باید در هنگام تفسیر یافته های آنها در نظر  وا
گرفته شود و مطالعات چندملیتی بزرگ برای کسب 
اطالعات بیشــتر در مورد خطــرات قلبــی مرتبط با 

کسن ها مورد نیاز است. وا

گیاه خواری  آشنایی با عوارض و فواید 

محققان دانمارکی می گویند؛

کووید 1۹ بسیار پایین است کسن  خطر قلبی ناشی از وا

تغذیه

پژوهش

گهی تغییرات  آ
شــرکت ســاختمانی ســاتان ســهامی خاص بــه شــماره ثبــت ۶۶1 و شناســه ملــی 
مــورخ  العــاده  عمومی فــوق  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه   1۰2۶۰2۰79۵8
1۴۰۰/۰8/2۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرکز اصلی شــرکت از واحد ثبتی مبارکه به 
واحــد ثبتــی اصفهان به نشــانی شــهر اصفهــان محله هزارجریب خیابان شــیخ کلینی 
ک 1۶ طبقــه همکــف کدپســتی 81۶89۵۳8۵1 انتقــال  خیابــان اســتقالل جنوبــی پــال
ک اســتان  یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شــد. اداره کل ثبت اســناد و امال

ــه )12۴81۰۳( اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری مبارک
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واتساپ می گوید که هکرها سعی می کنند تا به 
اطالعات حســاب کاربران دسترسی پیدا کنند 
و این شــرکت به دنبال تنظیم شــکایت نامه ای 

علیه این هکرها است. 
واتســاپ هشــدار فوری درباره وب ســایت های 
جعلــی بــه کاربــران داد. ایــن پلتفــرم می گویــد 
در این باره شــکایتی تنظیم خواهــد کرد. طبق 
گــزارش روزنامــه انگلیــس "express"، هکر هــا 
برای دسترســی به حســاب کاربران واتســاپ از 
تکنیک جدیدی استفاده می کنند. این تهدید 
بزرگی اســت که تمامی کاربــران بایــد از آن اطالع 

داشته باشند.
شرکت متا )فیسبوک سابق( گفت: "بیش از ۳۹ 
هزار وب سایت سعی می کنند، کاربران را متقاعد 
کرده تا بتوانند به واتســاپ آنها، دسترسی پیدا 
کنند. همچنین این غول رسانه های اجتماعی 
توضیــح داد کــه کالهبرداری هــای اخیــر فقــط 
مربوط به واتساپ نمی شوند، بلکه هکر ها سعی 
گرام  کرده اند کاربران فیسبوک، مسنجر و اینستا

را نیز فریب دهند."
محتوای ســایت ها به گونه ای طراحی شــده تا 
کالهبــرداران جدید، قربانیــان را به ســمت وب 
ســایت های جعلی جذب کنند. آن هــا کاربران 
را متقاعــد می کننــد تــا جزئیــات حســاب خــود 
مانند رمز عبور یا آدرس ایمیل را در صفحه جعلی 
واتســاپ وارد کنند. متا، نگران تهدیدات اخیر 
سایت های ســرقت اطالعات اســت و در تالش 

است تا شکایتی علیه هکر ها تنظیم کند.
همچنین متــا، از کاربران واتســاپ خواســت در 
صــورت دریافت ایمیــل و پیام متنــی روی هیچ 

پیوندی کلیک نکرده یا جزئیاتی را وارد نکنند، 
مگر اینکه کاربر ۱۰۰ درصد مطمئن باشــد از یک 
منبع رســمی پیام دریافت می کند. این شرکت 
گر ایمیل یــا پیام مشــکوکی کــه ادعا  می گویــد: ا
گرام است،  می کند از فیسبوک، واتساپ یا اینستا
دریافــت کردیــد، روی پیوند هــا یــا پیوســت ها 
کلیک نکنیــد. همچنین بــه پیام هایــی که رمز 
عبور، شماره تامین اجتماعی یا اطالعات کارت 

اعتباری شما را می خواهند، پاسخ ندهید.
      نکاتی از متا برای جلوگیری از هک شدن 

حساب کاربری
گــر می خواهید بــه حســاب خــود وارد شــوید،  ا
با بازنشــانی رمز عبــور و خــروج از سیســتم های 

غیرمالک، حساب خود را ایمن کنید.
گر نمی توانید به حســاب خود دسترســی پیدا  ا
کنید و نام کاربری یا رمز عبور شــما کار نمی کند، 
دستورالعمل های متا را بخوانید تا نحوه بازیابی 

حساب خود را بیاموزید.
گر می خواهید بدانید که آیا اخیرا اتفاق عجیبی  ا
برای حساب شــما افتاده یا خیر، یاد بگیرید که 
چگونه فعالیت هایتان را مرور کنید و ایمیل های 

ارسال شده توسط متا را با دقت بررسی کنید.

تشخیص موانع و کم کردن ســرعت در شیب ها 
از جمله ویژگی های اسکوتر جدید تویوتا است. 

تویوتا به تازگی یک اســکوتر ســه چرخه مجهز به 
باتــری طراحی کــرده که بــرای کمک به افــراد به 
خصوص افــراد مســن دارای محدودیت حرکتی 
طراحی شده است. این اسکوتر برقی ایستاده که 
C+Walk T نامیده می شــود، دارای پایه پایینی 
اســت که تنها ۱۵۰ میلی متــر ارتفــاع دارد که این 

موضوع سوار شدن افراد را آسان تر می کند.
این دستگاه عمدتا برای استفاده در مناطق پیاده 
روی در نظــر گرفته شــده، اما در ســفر، ارتباطات 
دو طرفــه و ارتباط با عابــران پیاده را نیز تســهیل 
می کند. غول خودروســازی ژاپنی گفــت که این 
اسکوتر در مدل کودکان فضای کمتری را اشغال 
می کند و با ســرعت پیــاده روی معمولی انســان 
حرکت می کند که احتمال برخورد صاحب اسکوتر 
با افراد و اشــیاء را کاهش می دهــد. با این وجود، 
تویوتا اســکوتر را به عملکرد های تشخیص مانع 
مجهز کــرده تا در صــورت حواس پرتــی از برخورد 

جلوگیری کند.

این شرکت در بیانیه ای ویژگی های اسکوتر خود 
را بیان کرد و گفت: "این وسیله نقلیه، دارای یک 
چرخ جلو و دو چرخ عقب است و می تواند توسط 
کز بزرگ کار می کنند برای رفت و  افرادی که در مرا
آمد در داخل محوطه دانشگاه و افراد مسن که راه 
رفتن را برای آن ها دشوار است، مورد استفاده قرار 
گیرد. کارکنان امنیتی و راهنمایان تور که مجبورند 
برای مدت طوالنی پیاده روی کنند، می توانند 

از این وسیله استفاده کنند."
ایــن اســکوتر از یــک باتــری lithium-ion قابــل 
جابجایی استفاده می کند که می تواند با استفاده 
از دســتگاه شــارژ V ۱۰۰ AC در حدود ۲.۵ ساعت 
به طور کامل شــارژ شــود، همچنین این اسکوتر 
می تواند مسافت ۱۴ کیلومتر را با یکبار شارژ باتری 
طی کند. دســته فرمــان C+Walk T دارای اهرم 
گاز و ترمــز در دو طــرف آن اســت. صفحه نمایش 

وضعیت باتری و سرعت را نشان می دهد.
جدیدتریــن پیشــنهاد خودروســازان، مجهــز 
کردن ایــن اســکوتر بــه قابلیــت کنتــرل ســرعت 
چرخــش اســت. این ویژگی بــه تشــخیص زاویه 
فرمان و بررسی سرعت کمک می کند. عالوه بر این 
موارد ایــن اســکوتر دارای یک ردیاب شــیب تند 
است، به این معنا که در سرازیری های تند به طور 
خودکار سرعت خود را کاهش می دهد؛ همچنین 
الستیک های این اسکوتر ضد ســوراخ هستند، 
بنابرایــن نگــران پنچر شــدن چــرخ در وســط راه 
نباشید. تویوتا قیمت اسکوتر برقی را حدودا ۳۴۱ 

هزار یورو تعیین کرده است.

 Ford Bronco Heritage خــودروی لوکــس
Edition با آپشن های متنوع و منحصر به فرد 

احتماال سال ۲۰۲۲ رونمایی خواهد شد. 
رنگ های مختلفی از جمله سفید و امکانات 
بســیار عالــی بــرای Bronco در آینــده در راه 

است. 
آپشن های زیادی برای فورد برونکو مدل سال 

۲۰۲۲ در نظر گرفته شده است. 
جــدای از افزایــش قیمــت یــک تعویــض پالت 
چوبــی در پکیــج ساســکواچ مجهــز بــه موتــور 
چهار ســیلندر، رنگ های جدیــد و البته فورد 
برونکو رپتور و نســخه اورگلیدز نیز در دسترس 

مشتریان خواهد بود. 
با این حال، می توان منتظر ویژگی های جدید 

دیگری نیز ماند.
جــاری  ســال  ابتــدای  در  کــه   Bronco  
 Heritage Edition رونمایــی شــد، نســخه
کــرد و مهمتــر از آن، ایــن  را دریافــت خواهــد 
اســت کــه جزئیــات بیشــتری در مــورد تریم و 
 Muscle Cars مشخصات این خودرو در نشریه

Trucks & ظاهر شده است.
گی های فورد هریتیج ادیشن       ویژ

طبــق اطالعات ایــن نشــریه، فــورد هریتیــج 
خ های چهار شیار  ادیشن با مجموعه ای از چر
گی که از Bronco اصلی در  عرضه می شود؛ ویژ

سال ۱۹۶۶ گرفته شده است.
MC&T همچنیــن حــدس می زنــد کــه مدل 
جدید می تواند به رنگ سفید نیز عرضه شود 

که با رنگ ماشین اصلی مطابقت دارد. عالوه 
بر ایــن، تریــم جدیــد دارای یــک جلوپنجــره 
سفید است که ظاهرا با ورود Bronco در سال 

۲۰۲۰ مورد آزمایش قرار گرفته است.
با ایــن حال، مــدل جدید بــه وضوح خــود را از 
 Everglades و Raptor خط تولیــد متمایز و بــا
مجهــز بــه غواصــی هماهنــگ می کنــد. فــورد 
Sasquatch را بــا نســخه  همچنیــن بســته 

Heritage عرضه خواهد کرد. 
همانطــور کــه در اســناد فروشــنده در این ماه 
 Heritage و Bronco Heritage ،تاییــد شــده
ک حک  Limited در بــاالی محــدوده نــام پال

خواهند شد. 
با توجه به اینکه Wildtrak در حال حاضر برای 
مدل کوتاهتر ۴۷ هزار دالر و برای نسخه چهار 
آن ۴۹ هــزار دالر قیمــت دارد، انتظــار مــی رود 
قیمت ســطح تریــم جدید از مــرز ۵۰ هــزار دالر 
فراتــر بــرود. پیــش بینــی می شــود که نســخه 
Heritage Bronco تا پایان ســال بــه بازار های 

جهانی عرضه شود.

کاربران!  هشدار فوری واتساپ به 

اسکوتر الکتریکی جدید تویوتا معرفی شد 

 جزئیات بیشتری از نسخه 
Ford Bronco Heritage Edition ۲۰۲۲ منتشر شد 

فناوری چرا مریخ اینقدر کوچک تر از زمین 
و خالی از حیات است؟

کــم اتمســفر مریــخ تنهــا %۱  ترا
اتمســفر زمین اســت، و عمدتا 
کســید کربــن تشــکیل  از دی ا
یافته است و از اینرو برای زندگی انسانها مناسب 
نیست. مریخ به خاطر جاذبه اندکش نمی تواند 
اتمســفرش را نگه دارد و بخش زیادی از آن را به 

مرور زمان از دست داده است.
ســیاره های درونی تــر منظومه خورشــیدی ما، 
یعنی عطارد )تیر(، زهره )ناهیــد(، زمین و مریخ 
)بهرام(، همه از برخی جهات شبیه هم هستند. 
آنها سیاره های ســنگی با سطحی محکم مانند 
زمین هستند، و آنها به مراتب کوچکتر از غولهای 
گازی همچون مشتری )برجیس( و زحل (کیوان( 
هســتند. ولی آنها از بســیاری از جهات نیز با هم 

متفاوتند: از نظر ابعاد، جرم و اتمسفرهایشان.
 مریــخ با اینکــه شــبیه ترین ســیاره منظومــه 
شمسی به کره زمین ماست )و از این بابت تمرکز 
گســترده ای بــر تحقیقــات بــرای امــکان زندگــی 
بلندمدت بر روی این سیاره وجود دارد( ولی یک 
خ و زمین این  تفاوت کلیدی بین این سیاره سر
اســت که انــدازه آن حــدود نصــف زمیــن اســت 
)شعاع آن حدود ۳۳۹۰ کیلومتر(. این تفاوت بر 
همه چیــز تاثیرگذار اســت، از جاذبــه تا وضعیت 

اقلیمی آن.
یکــی از دالیــل کوچکتــر بــودن مریخ نســبت به 

زمین تفاوت جاذبــه )گرانش( آن اســت. جاذبه 
مریخ حدود یک سوم قدرت جاذبه زمین است، 
چرا کــه جرم کمتــری وجــود دارد که اشــیاء را به 
سطح آن جذب کند. این جاذبه کم باعث شده 

تا اتمسفر آن بسیار رقیق باشد.
کــم اتمســفر زمیــن  اتمســفر مریــخ تنهــا ۱% ترا
کســید کربــن تشــکیل  اســت، و عمدتــا از دی ا
یافته است و از اینرو برای زندگی انسان ها مناسب 
نیست. مریخ به خاطر جاذبه اندکش نمی تواند 

اتمســفرش را نگه دارد و بخش زیادی از آن را به 
مرور زمان از دست داده است.

همیــن مشــکل بــرای آب در مریــخ نیــز وجــود 
داشته اســت. منجمــان اطمینــان دارنــد کــه 
میلیاردها ســال پیــش آب بــر روی مریــخ وجود 
داشته اســت، چرا که می توانیم شــواهد جریان 
یافتن آب در ســاختارهای ســنگی ســطحش را 
کنون مریخ خشک و عقیم است؛  ببینیم. ولی ا
اساسا هیچ آبی بر روی ســطح آن نیست و فقط 

یخ در قطب های آن و زیر سطحش وجود دارد.
یک نظریه پرطرفدار درباره مریخ گویای آن است 
که آب روی ســطح آن به خاطر حرارت خورشید 
تبخیر می شــده و به اتمســفر می رفته است ولی 
کسیژن و هیدروژن  وقتی به اتمسفر می رفت به ا
تجزیــه شــده و جاذبه انــدک مریخ باعــث اتالف 
بخشــی از هیدروژن که ســبک تر اســت شــده و 
به این ترتیب آب روی این سیاره به مراتب کمتر 

و کمتر شده است. 

هوا و فضا

داستان کوتاه

گرچه ابزار دم دستی و راحتی  خالل دندان ا
برای تمیــز کردن دندان ها اســت، اما شــاید 
عاقالنه تریــن یــا بی ضررترین انتخــاب برای 
مواقعی که سعی دارید مواد غذایی را از الی 

دندان های خود بیرون بکشید، نباشد.
      مضرات استفاده از خالل دندان

1- امکان دارد بین لثه ها گیر کند
گر از کیفیت خوبــی برخوردار  خالل دنــدان ا
نباشد یا آن را زیاد فشار دهید، ممکن است 

بشکند.
 شکســتن خــالل دنــدان می توانــد باعــث 
گر  ملتهب شــدن لثه ها شــود. به خصوص ا

نتوانید آن را فورا بیرون بکشید.
گر نتوانید تکه  شکسته  خالل دندان را بیرون  ا
بکشید، ممکن است تالش هایتان برای این 
کار باعث پارگی بیشتر بافت لثه و در نتیجه، 
التهاب بیشتر یا ایجاد عفونت شود، امری که 

ک و دردآور باشد. می تواند خطرنا
2- شاید باعث بروز عفونت شود

ســر تیز خالل دندان به راحتــی می تواند لثه 
را پاره کند یا تصادفا جایی از دهان را ببرد. 

این امر باعث ایجاد یک زخم باز می شود که 
کتری هاست.  مستعد عفونت ناشی از با

کتری هــا از هــر جایــی ممکــن اســت  ایــن با
بیایند، مثل سطح خود خالل دندان، البته 

گر به طور بهداشتی نگهداری نشده باشد. ا
۳- قادر است به اقدامات دندانپزشکی 

انجام شده، آسیب بزند
خالل دندان ممکن است به کارهایی مثل پر 
کردگی و روکش دندان که دندانپزشک بر روی 

دندان های شما انجام داده صدمه بزند. 
گر مشکل یا شکافی در ترمیم فعلی دندان  ا
وجود داشته باشد، استفاده از خالل دندان 
می تواند آن را تشدید کند، امری که می تواند 
به لق شدن، شکســتن یا حتی کنده شدن 

ترمیم دندان منجر شود.
گــر شــکافی در ترمیــم دنــدان وجود  چــون ا
داشته باشد که خالل دندان به آن گیر کند، 
خالل دندان می تواند این شــکاف را بیشــتر 

کند یا باعث کنده شدن ترمیم شود. 
مواد مــورد اســتفاده در ترمیم هــای دندانی 
مثل موادی که برای پر کــردن دندان به کار 
می روند، استحکام دندان طبیعی را ندارند و 

به همین دلیل به راحتی می شکنند.
      چه چیزی را جایگزین خالل دندان 

کنیم؟
اســتفاده از نــخ دنــدان اســتاندارد، روش 
مــواد  کشــیدن  بیــرون  بــرای  موثرتــری 
غذایــی از الی دنــدان اســت که مــورد تایید 

دندانپزشکان هست. 
بهتر است همیشــه یک نخ دندان به همراه 
داشــته باشــید تا زمانی که بیــرون خانه غذا 
می خورید؛ مجبور به استفاده از خالل دندان 

نشوید.

از مدیــر موفقــی پرســیدند: راز موفقیــت 
شما چه بود؟ 

گفت: دو کلمه است. 
- آن چیست؟ 

- تصمیم های درست 
- و شــما چگونــه تصمیم هــای درســت 

گرفتید؟ 
- پاسخ »یک کلمه« است! 

- آن چیست؟ 
- »تجربه«

- و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟ 
- پاسخ »دو کلمه« است! 

- آن چیست؟ 
- »تصمیم های اشتباه«

نتیجه!
کــر، موفقیت مدیــران در  به گفتــه پیتر درا
گرو اســتفاده از تجربیــات و نصایــح بزرگان 

مدیریت است. 
گیــری، مهمتریــن  از دیگــر ســو، تصمیــم 

بخش وظیفه مدیران است. 
تلفیــق اســتفاده از تجربیــات بــزرگان و 
تصمیــم گیــری صحیــح و بــه موقــع نقش 

بسیار مهمی در موفقیت مدیران دارد. 

ضررهای استفاده 
از خالل دندان 
که نمی دانستید

موفقیت مدیران

کی هــا  یکــی از محبوب تریــن خورا
بســتنی اســت امــا زیــاده روی در 
خــوردن آن می توانــد باعث اضافه 
وزن در شــما شــود. افــرادی  کــه در رژیــم کاهــش وزن 
هستند و به دنبال اندامی ایده آل باید طرز تهیه بستنی 
رژیمی را یاد بگیرند. بستنی رژیمی یکی از خوشمزه هایی 

است که در فصل تابستان بیشــتر به آن اهمیت داده 
می شود و تهیه آن نیز به قدری کار ساده و راحتی است 
که بسیار مقرون به صرفه و از همه مهم تر سالم تر خواهد 
بود. اما در روزهای زمستان هم طرز تهیه یک بستنی 
رژیمی خانگی بسیار جذاب و لذت بخش خواهد بود. 
گر شما جزء دسته افرادی هستید که بستنی را دوست  ا

دارید ولی میزان کالری آن برای شــما بــه دلیل اضافه 
وزن یا رژیم های مختلف مهم است، حتما این بستنی 

رژیمی را تهیه کنید.
      مواد الزم برای بستنی رژیمی

• موز ۲ عدد
• انبه ۱ عدد

• گالب ۱ قاشق غذاخوری
• کره بادام زمینی ۱ قاشق غذاخوری

• مغز دلخواه به مقدار الزم
      طرز تهیه بستنی رژیمی

      مرحله اول
ابتدا یکی از موزها را پوست کنده و خرد کنید و داخل 
فریزر قرار دهید تا یخ بزند و موز دیگر را پوست گرفته و 

خرد کنید. انبه را نیز پوست گرفته و خرد نمایید.
      مرحله دوم

بعد موز یخ زده و موز دیگر و انبه و همه مواد و مغز دلخواه 

را داخل مخلوط کن بریزید و دستگاه را روشن کنید تا 
خوب میکس شود و میوه ها به خوبی پوره شوند.

      مرحله سوم
در ادامه مواد بســتنی را داخل ظرف بریزید و به مدت 
۶ ســاعت داخل یخچال قرار دهید. در ۳ ســاعت اول 
هر ۱ ســاعت از یخچــال خارج کنیــد و هم بزنیــد و بعد 
۳ ســاعت در فریزر قرار دهید تا خــودش را بگیرد و بعد 

اسکوپ بزنید.
      نکات مهم در مورد بستنی رژیمی

• هر چقدر مواد را بیشتر هم بزنید و در فریزر قرار دهید، 
بیشتر حالت کشسانی پیدا می کند.

• در هر کدام از رسپی عسل قابل اضافه و حذف شدن 
است.

• ماست باید کم چرب و شیرین باشد.
• بنا به سلیقه خود می توانید از اسانس های مختلف 

استفاده کنید.

بنتایــگا هیبریــد دارای موتــور 
کوچک بنزینی ۳.۰ لیتری بوده که 
در نسخه ارتقا یافته خود با باتری 
لیتیــوم یونــی کــه ۱۳.۳ کیلــو وات قــدرت دارد، کار 

می کند. 
بنتایــگا هیبریــد دارای موتــور کوچــک بنزینــی ۳.۰ 
لیتــری بــوده و در نســخه ارتقــا یافته، این خــودرو با 

باتری لیتیوم یونی که  ۱۳.۳ کیلو وات  قــدرت دارد، 
به بازار عرضه می شود. این خودرو دارای کابل های 
ضخیم و روشن است که  با ولتاژهای  باال به یکدیگر 

متصل می شوند.
براســاس گزارش ها، خودروی بنتایگا هیبرید برقی 
بوده و در آزمایشگاه  co۲۹۴gm مورد بررسی قرار گرفت 
تا برای رضایت و جلب مشتریان قابلیت های ظاهری 

و موتوری آن تغییر کرده و ارتقا یابد.گفته شده پیش از 
آزمایش ها این خودرو برقی به شدت ضعیف بوده به 
 Hybrid همین علت طراحان درصدد ارتقا اتومبیل
بر آمدنــد. به گفتــه مشــتریان این خودرو، ســرعت 
بنتایگای برقی ۰.۸ ثانیــه و با شــتاب ۰-۶۲ مایل بر 

ساعت است.
شــرکت خودروســازی  P&A Wood در ســال ۱۹۶۷ 

توسط برادران پل و اندی وود  شروع به کار کرد. این دو 
برادر در اوایل کار خود برای جذب و رضایت مشتریان، 
تخفیف های بسیاری را به مشتریان عرضه می کردند. 
نسل دوم خودروی بنتایگا هیبرید ۲۰۲۱ پس از ارتقا 
توانسته با برخی از خودروهای اروپایی رقابت کرده  
و بتوانند جایگاه خــود را میان عالقمندان اتومبیل 

تثبیت کند.

طرز تهیه بستنی رژیمی خانگی

قابلیت های خودروی بنتایگا هیبرید ارتقا یافت 

گامســیاب یــا همــان  ســراب 
گاماســاب، نــام یکــی از جاهای 
کــه  اســت  نهاونــد  دیدنــی 
طوالنی تریــن رودخانــه کشــور در آنجــا بــه چشــم 
می خورد. سرچشمه ای از دامنه ارتفاعات کوه گرو 
آغاز می شود و به سمت پایین می آید و طویل ترین 
رودخانه کشور را شکل می دهد. این ســراب در ۱۹ 

کیلومتری جنوب شرق نهاوند قرار دارد.

سراب گامسیاب 
یا همان گاماساب

گردشگری

دسر

فناوری

گله گرگاس های 
طاق بستان

گلــه ۲۰ قــالده ای را  بیشــتر اعضای ایــن 
گرگاس هــا تشــکیل می دهنــد امــا در میان 
آنها سگ های وحشــی نیز دیده می شوند.

کارشناسان سازمان محیط زیست معتقدند 
که ســگ های ولگرد و رهاســازی گونه ای از 
ســگ های اهلی همچون »ژرمن شــپرد« و 
»هاسکی«توسط صاحبانشان در طبیعت 
می توانــد ریشــه ایجاد گلــه بــی اصالــت از 

دردنگان در طاقبستان باشد.
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