
لیست پرمصرف ها به استانداری اعالم شد؛ 

سرپیچی ادارات اصفهان از صرفه جویی مصرف گاز
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یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی سال های ۹۰ تا ۱۴۰۰، گفت: در دهه اخیر 
رشد اقتصادی صفر بوده و به این معناست که حتی نتواسته ایم میزان مصرفی خود را با افزایش تولید 
جایگزین کنیم. حسین عبده تبریزی در همایش بیمه عمر که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: 
وضعیت جاری اقتصادی ایران در سال های اخیر، شرایط دشواری است که شاهد رشد اقتصادی صفر  
بوده ایم. یعنی نتوانسته ایم حتی چیزی که مصرف کرده ایم را با تولید بیشتر جایگزین کنیم. وضعیت 
یک خانوار در سال ۹۰ و ۱۴۰۰ ثابت بوده و توانایی هیچ پیشــرفتی نداشته است. وی افزود: تنها راه 
حل این موضوع کنترل نقدینگی است که با آن چرخه تولید و اشتغال را راه بیندازیم. این استاد دانشگاه 
دو مشکل اساسی کشور را نقدینگی و فراوانی پول و همچنین تورم و تحریم دانست و تصریح کرد: در سال 
جاری اقداماتی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در خصوص کاهش تورم در حال انجام است که نرخی 
از تورم انتزاعی را به کشور تحمیل می کند،  اما به عقیده برخی کارشناسان وجود این تفاوت های قیمتی 

تاثیری در قیمت پرداختی مصرف کننده نداشته است.

ح کرد؛ یک تحلیل گر اقتصادی مطر

۱۰سالاخیر،رشداقتصادینداشتهایم

استاندار اصفهان :

ساختمسکندرشهرهایجدید
نبایدموجبکوچاجباریشود

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان:

افزایشسهمدرآمدهایمالیاتی
استاناصفهاندربودجه۱۴۰۱

آغازعملیاتانتقال
پسابشرقاصفهان

معاون وزیر راه:   

اعتبارالزمبرایتکمیل
قطارشهریبهارستان

تامینشود
مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان خبر داد:

اصفهانمقاماولآزادسازی
زندانیان
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سرمربیسپاهان:

مطمئنممسیرمانبهنتیجهمیرسد

جنگلکاریدر۵۰هکتاردریکپویشمردمی:

کمربندشرقاصفهانسبزمیشود
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وزیر فرهنگ و ارشاد و اسالمی خبر داد؛ 

باتعطیلیمجددسینماهامخالفیم
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# اصفهان  تنها  نیست

ترکعرضیخیابانبزرگمهرارتباطی
باموضوعفرونشستندارد
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چهارمین جشنواره ملی صنعت سالمت محور شد.مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل موفق به دریافت تندیس 

در ارزیابی چهارمین جشنواره ملی صنعت سالمت محور با 
رویکرد ارتقای سالمت محصوالت و خدمات و چشم انداز 
کشور در تهران، این  بهبود سیستم سالمت در صنایع 
مجتمع به عنوان سازمان پاسخگو و مسئولیت پذیر در حوزه 

سالمت شناخته شد و تندیس دریافت کرد.
در این جشنواره ملی، واحد های نمونه و منتخب کشور در 
طرح شناسایی و پس از گذراندن دوره های آموزشی پایش 
و رتبه بندی و در پایان ۷۶ سازمان متعهد به امر سالمت از 

طریق رسانه های مختلف به عموم مردم معرفی شدند.
بخش دوم جشنواره با رویکرد ارتقای سالمت صنایع تولیدی 
و خدماتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرد که در 
آن بیش از ۵۰ سازمان صنعتی، تولیدی و خدماتی مشارکت 
کردند و در پایان ۳۲ مجموعه وارد بخش رقابتی و ارزیابی 

جشنواره شدند.
مجتمع فوالد کویر با راهیابی به مرحله نهایی این ارزیابی، و 
با کسب امتیازات و رتبه های برتر موفق به دریافت تندیس 

صنعت سالمت محور کشور شد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان، حفظ و ارتقاء کیفیت 
آب شرب را حساس ترین و مهم ترین رسالت صنعت آبفا 

دانست.
کیفی  کنترل  کارکنان  هاشم امینی در مراسم تجلیل از 
آزمایشگاه های آب که موفق به دریافت گواهی نامه تایید 
صالحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ در سال ۱۴۰۰ شده اند 
گفت: کارکنان مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب 
باید ضمن آشنایی با علم روز دنیا و بهره مندی از تجهیزات 
و فناوری های نوین، زمینه نظارت دقیق بر فرایند کنترل 
کیفی آب و پساب تولیدی و همچنین ارتقاء خدمات رسانی 

به مردم را بیش از پیش فراهم نمایند.
وی افزود: در سال های اخیر آزمایشگاه های آبفا در استان 
اصفهان  با بهره مندی از بهترین تجهیزات و نیروی انسانی 
متخصص  و کارآمد، کیفیت خدمات را در سطح استان 

ارتقاء داده اند. 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این 
که کنترل کیفی خدمات آبفا به صورت مستمر و پایدار ادامه 
دارد تصریح کرد: آب شرب پس از تایید مراجع ذیصالح و با 
نظارت دقیق و مستمر  نهادهای مسئول در اختیار مردم 
در شهرها و روستاها قرار می گیرد و سالمت آن از نظر کیفی 

مورد تایید است.
امینی تامین آب شرب با کیفیت مطابق با استانداردهای 
تعریف شده را ضروری دانست و اظهار داشت: آب شرب، 
استراتژیک ترین و حیاتی ترین کاالیی است که مردم به 
آن نیاز دارند و متقاضی همیشگی آن هستند و به همین 
دلیل، بهبود کیفیت آن دغدغه اصلی فعاالن صنعت آبفا 

به شمار می آید.
کید بر اهمیت فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی  وی با تا
کارکنان انتظار می رود با انجام تحقیق و  کرد: از  اعالم 

پژوهش های کاربردی، راه های دسترسی آسان و بهتر 
مردم به خدمات صنعت آبفا را هموار تر نمایند تا رضایت 
مشترکین که اولویت اصلی فعالیت این صنعت به شمار 

می رود  همچنان پابرجا باقی بماند.
کید بر اهمیت افزایش  وی در بخش دیگری از سخنانش با تا
کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضالب افزود: 
باید همچنان نظارت دقیق و مستمری بر فرایند کیفی 
پساب تولیدی وجود داشته باشد تا  بتوان از آن در صنعت 

و یا پرورش گیاهان غیرمثمر استفاده کرد. 
گفتنی است آزمایشگاه مرکزی آبفای استان اصفهان و 
آزمایشگاه های آب ادارات آبفای سمیرم، تیران و کرون، 
نجف آباد و شهرضا موفق به دریافت گواهی نامه تایید 
صالحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ در سال ۱۴۰۰ شدند. این 
ISO/ گواهی نامه پس از انطباق مداوم با الزامات استاندارد
IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ و اخذ تاییدیه در ممیزی های مراقبتی 

ساالنه، به این آزمایشگاه ها اعطا شد. 

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۵۴۴ 
حلقه الستیک خارجی قاچاق به ارزش ۸ میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون ریال در اصفهان خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا هاشمی فر 
کشف انبار  الستیک های خارجی قاچاق در  با اشاره به 
گاهی شهرستان  اصفهان اظهار داشت: ماموران پلیس آ
مبارکه از دپوی محموله ای الستیک خارجی خودروی 
سبک و سنگین در یک انبار مطلع و بررسی موضوع را در 

دستور کار قرار دادند.
وی افزود: پس از هماهنگی های الزم از محل مورد نظر بازرسی 
به عمل آمد که ۵۰۰ حلقه انواع الستیک خارجی خودروی 
سبک و ۴۴ حلقه الستیک خارجی خودروی سنگین همگی 

فاقد مدارک قانونی و مجوزهای مربوطه کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری 
یک نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و تصریح کرد: ارزش 
الستیک های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۸ 

میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعالم شده است.

وی خاطرنشان کرد: تعامل و مشارکت مردمی با پلیس و اعالم 
به موقع موضوع های مشکوک و اخبار جرایم نقش بسزایی در 
کشف جرم و پیشگیری از جرایم دارد که امید است شهروندان 

عزیز در این زمینه با نیروی انتظامی همکاری داشته باشند و 
ع وقت از طریق تماس با سامانه ۱۱۰  اخبار مربوطه را در اسر

اعالم کنند.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه از تولید انبوه تختال با 
ضخامت ۳۰۰ میلی متر توسط فوالد مبارکه خبر داد و این دستاورد 
را گام بلند دیگری در راستای خودکفایی در صنعت نفت و گاز 

کشور دانست. 
کبری محمدی، معاون بهره برداری فوالد مبارکه با  عباس ا
بیان این که تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی متر در این شرکت به 
تولید انبوه رسیده است، اظهار کرد: تولید انبوه تختال با ضخامت 
۳۰۰ میلی متر برای نخستین بار در کشور توسط فوالد مبارکه رقم 

خورده است.
وی افزود: در جریان تولید این محصول، ماشین ریخته گری 
شماره ۵ ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه که طراحی، نصب 

و راه اندازی آن جهت تولید تختال با ضخامت های ۲۰۰، ۲۲۰ و ۲۵۰ 
میلی متر بوده است، با تکیه بر توان متخصصان داخلی، تختال 
با ضخامت ۳۰۰ میلی متر را تولید کرده و توانایی تولید تختال در 

عرض ۹۰۰ تا ۲۰۲۵ را نیز دارد.
کرد: ماشین  معاون بهره برداری فوالد مبارکه خاطرنشان 
ریخته گری شماره ۵ ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه عالوه 
بر قابلیت تولید این محصول با چنین ضخامتی، این امکان را به ما 
می دهد تا بتوانیم تختال مورد نیاز برای تولید لوله های مخصوص 

انتقال نفت و گاز با قطر باال را تولید کنیم.
وی اذعان داشت: وقتی ضخامت تختال بیشتر می شود، نوردکار 
می تواند به خواص مکانیکی و فیزیکی الزم در این پلیت دست 

پیدا کند و تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی متر را به ورقی با عرض ۴.۵ 
کسین است  متر تبدیل کند که در این زمینه فقط شرکت فوالد ا

که قابلیت نورد با این ویژگی ها را در کشور دارد.
قاسم خوشدل پور مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه نیز در این رابطه با بیان این که ورق تولیدشده 
از این تختال برای ساخت لوله های با قطر باال)یعنی ۵۶ اینچ و 
بیشتر( استفاده خواهد شد، تصریح کرد: تختال با ضخامت ۳۰۰ 
میلی متر برای نخستین بار است که به صورت انبوه توسط فوالد 
مبارکه تولید می شود؛ این محصول در دی ماه سال ۱۳۹۹ برای 
نخستین بار به صورت آزمایشی به مقدار ۳ ذوب در این شرکت 

تولید و همه آزمایش های مورد نیاز روی آن انجام شد.
وی عنوان داشت: تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی متر در شرکت 
کسین خوزستان مورد آزمایش های الزم قرار گرفته و  فوالد ا
آنالیزهای کمی و کیفی آن نیز مشخص شده است؛ در نهایت 
برای تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی متر ثبت سفارش صورت گرفته 
و روز یکشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۰ تولید انبوه تجاری این محصول 

آغاز شده است.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم ادامه داد: لوله های 
گاز که با ورق های  قطور مورد نیاز در انتقال خطوط نفت و 
نوردشده تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی متری فوالد مبارکه تولید 
می شوند، کامال وارداتی بوده و حتی کشورهای خارجی حاضر به 

فروش پلیت این لوله به کشور ما نمی شدند.
وی در پایان اضافه کرد: با توجه به اینکه ایران کشوری نفت خیز 
است و پروژه های نفتی زیادی در آن در حال اجراست، تولید این 
محصول خاص ما را از واردات آن بی نیاز کرده و به همین خاطر 
نقش به سزایی در خودکفایی کشور خواهد داشت؛ تولید انبوه 
تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی متر توسط فوالد مبارکه گام بلند 
دیگری برای بی نیازی کشور از واردات لوله های مخصوص انتقال 

نفت و گاز خواهد بود.

اهدای تندیس جشنواره ملی سالمت محور به مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل 

مدیرعامل آبفای استان اصفهان اعالم کرد:

حفظ و ارتقاء کیفیت آب شرب مهم ترین رسالت صنعت آبفا است

انبار الستیک های خارجی قاچاق در مبارکه کشف شد 

گام بلند برای خودکفایی در صنعت نفت و گاز کشور: 

تولید انبوه تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی متر در فوالد مبارکه 
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مانــور عملیاتــی نظــارت و بازرســی بــر کاالهــای 
اساسی کشاورزی با دستور وزیر جهاد کشاورزی 

در اصفهان آغاز شد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی در مراســم آغاز ایــن مانور 

کیــد کــرد: در کار بزرگــی کــه جهاد  دراصفهــان تا
کشــاورزی قصــد تحقــق آن را دارد، همــه بایــد 

همکاری کنند تا این کار به خوبی اجرایی شود.
سید جواد ســاداتی نژاد به رصد دقیق بازار اشاره 
کرد و افزود: هیچ مشکلی برای صادرات نیز وجود 
نــدارد و آمــاده اجــرای سیاســت های حمایتــی 

هستیم.
کید کرد: باید شبانه روزی و جهادی پیگیر  وی تا
کار بود و همه کمک کنیم که شــرایط به بهترین 
شــکل ادامه یابــد، ضمن اینکه ســامانه بــازارگاه 
فعالیــت خــود را ادامــه می دهــد و بــازار کنتــرل 

می شود.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان گفت: کاشــان در رتبه 
۱۳ صنعت کشور قرار دارد. به گزارش ایمنا، محمود 
توالیی در نشســتی که مدیــر عامل بانک توســعه 
صادرات ایران با صاحبان صنایــع در اتاق بازرگانی 
داشت، اظهار کرد: کاشان با داشتن بیش از ۲ هزار 
واحــد صنعتی جایــگاه خوبــی را در صنعت کشــور 
به خود اختصــاص داده اســت. وی از این شــهر به 
عنوان منطقه ای پویا و فعال در حوزه های مختلف 
یاد کرد و گفت: کاشان در ســرمایه گذاری رتبه ۱۵، 
در صنعت رتبه ۱۳ و در گمرک رتبه ۱۲ هم را دارد که 
نشــان از پویایی و فعالیت خــوب صنعتی منطقه 

کید کرد: در بین  است. رئیس اتاق بازرگانی کاشان تا
۱۳۰ گمرک در کشور این منطقه با اتاق کوچک گمرک 
نتوانسته رتبه و جایگاه اقتصادی خوبی را برای خود 
اختصاص دهــد و عمده ترین صــادرات که فرش، 

عرقیجات، و فوالد است را برای کشور رقم بزند.
وی گفت: مصنوعاتی مانند مس، ظروف آرکوپال، 
لولــه، قطعات خــودرو، لبنیات و شــیر خشــک که 
از اســتانداردهای جهانی برخــوردار اســت، از دیگر 
محصوالت این منطقه است و ارزآوری خوبی را رقم 
زدند. توالیی با اشاره به ۴۶ محصول صادراتی این 
منطقه، افزود: واحدهای صنعتی ما امروزه ساختار 
صادراتی برای خود ترسیم کرده و سهم درخشانی 
را در بازار جهانی برای خود رقم زدند و می طلبد تا با 
نگاه ویژه تر در حوزه تسهیالت بانکی گشایش کاری 
شوند. وی با اشاره به عملکرد خوب بانک توسعه 
صادرات در کاشان گفت: این بانک پر تردد نیست 
و مشــتریان خاص خود را دارد که با سرویس دهی 
خوبی که داشته رضایتمندی صاحبان صنایع را در 

کارنامه خود ثبت کرده است.

رئیس خطوط تکمیــل ناحیه نورد گرم شــرکت 
فوالد مبارکه گفت: رکورد تولید هزار و ۴۹۱ تن ورق 
برش داده شده در ســال »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« در این خط شکسته شد؛ آخرین 
رکــورد ثبت شــده روزانــه تولیــد در این واحــد در 
۱۴ مهرمــاه ۱۳۹۶، به میزان هــزار و ۳۰۵ تن ورق 

بوده است.

معاونت مسکن و ســاختمان از ثبت نام بیش از 
دو میلیون و ۳۳۰ هزار نفر در سامانه نهضت ملی 

مسکن خبر داد.
به گزارش پایگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی، 
طبــق تازه ترین آمــار ارائه شــده توســط معاونت 
کنــون ۲ میلیــون و ۳۳۰  مســکن و ســاختمان تا
هــزار و ۲۱۸ نفــر در ســامانه نهضت ملی مســکن 

ثبت نام کردند.
ثبت نام نهضت ملی مسکن که تا ۱۵ دیماه تمدید 
شــده بود برای مجردان واجد شــرایط بعــد از ۱۵ 
دیماه انجام خواهد شد واین دسته از متقاضیان 
باید با مراجعه به نشانی saman.mrud.ir نسبت 

به ثبت نام خود اقدام کنند.
بر این اساس مجردها به شرط تنظیم تعهد نامه 
گذاری  محضری برای ارائه عقد نامه در هنگام وا
واحد مســکونی می توانند در طرح نهضت ملی 
مسکن بعد از ابالغ نهایی دستورالعمل، ثبت نام 
کننــد. مطابــق متن پیشــنهادی بــرای ابــالغ در 
گذاری به تعهد ازدواج عمل  صورتی که در هنگام وا

گذاری واحد فسخ می شود. نکنند، قرارداد وا
یادآوری می شود در استان تهران امکان ثبت نام 
متقاضیان در ۱۲ شهر فراهم شــده است که این 
کدشت، پیشوا، رباط  شهرها شامل اسالمشهر، پا
کریم، ورامین، بومهن، دماوند، رودهن، فیروزکوه، 
شــهر جدید هشــتگرد، شــهر جدید پرند و شــهر 
کنان شهر تهران صرفا  جدید ایوانکی است. اما سا
کدشــت، رباط کریم، پرند،  مجاز به ثبت نام در پا
گر ثبت نام اشتباه  هشتگرد و ایوانکی هستند و ا
در سایر شــهرهای اســتان داشــته اند در فرصت 
باقیمانده باید انصراف داده و مجدد شهر درست 

را انتخاب کنند.
متقاضیان مابقی شهرهای استان تهران )به غیر 
از شهر تهران( صرفا می توانند متقاضی ثبت نام در 

شهر محل سکونت خود باشند.
گفتنی است، ثبت نام نهضت ملی مسکن یک ماه 
بعد ابالغ قانون جهش تولید توسط رئیس جمهور 
از ۲۸ مهرمــاه در ســامانه saman.mrud.ir آغــاز 
شد. نهضت ملی مســکن یکی از سیاست های 
کالن دولــت ســیزدهم در حــوزه مســکن اســت 
که بــر اســاس این سیاســت، احــداث ۴ میلیون 
واحــد مســکونی در ۴ ســال در برنامه دولــت قرار 
گرفته اســت. متقاضیان با داشــتن چهار شــرط 

تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ 
سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت 
خصوصــی و در نهایت عدم اســتفاده از امکانات 
دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن، می توانند 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط 
بــه داشــتن حداقــل ۳۵ ســال ســن، معلــوالن 
جســمی و حرکتی با ۲۰ ســال ســن، می توانند در 
قانون جهش تولید مسکن )نهضت ملی مسکن( 
مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای 
سرپرســتان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته 
اســت چرا که این افراد سرپرســت خانــوار تعریف 
می شــوند و برای قانونگذار متأهل یا سرپرســت 
ک اســت. در عین حــال، زنان  خانوار بــودن مــال
و مردان سرپرســت خانوار که بــه دلیل متارکه به 
صــورت مجــردی زندگــی می کننــد و سرپرســت 
فرزندان خود هستند خانوار تلقی شــده و بدون 

ک سن می توانند ثبت نام کنند. مال
بر اساس مصوبه تازه شورای عالی مسکن، مردان 
مجــرد باالی ۴۵ ســال ســن و بیمــاران خــاص با 
تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

امکان ثبت نام در نهضت ملی مسکن را دارند.
بنا بر اعالم معاونت مســکن و ســاختمان، برای 
مهاجران از کالنشهرها، سابقه سکونت به یکسال 
گر کســی  تقلیــل پیــدا کــرده اســت. بدین معنا ا
کن کالنشهری بوده و در شهر دیگر، تقاضای  سا
مسکن دارد با حدود یکسال سابقه سکونت در 
همان شهر امکان ثبت نام در طرح نهضت ملی 
مســکن را دارد. همچنین برای کارکنان دولت و 
نیروهای نظامی و روحانیون بر اساس حکم اداری 
و یا بر اساس تشخیص حوزه های علمیه، سابقه 
سکونت ۵ ساله در طرح نهضت ملی مسکن مورد 
نیاز نیســت. این افراد می توانند به جز تهــران در 
سایر شهرهای کشور از این مزیت بهره مند شوند.

با دستور وزیر جهاد کشاورزی:

کشاورزیدراصفهان کاالهایاساسی آغازمانورنظارتبر

خبر

یک تحلیلگــر اقتصــادی با اشــاره به شــرایط 
دشوار اقتصادی سال های ۹۰ تا ۱۴۰۰، گفت: 
در دهه اخیر رشد اقتصادی صفر بوده و به این 
معناست که حتی نتواسته ایم میزان مصرفی 

خود را با افزایش تولید جایگزین کنیم.
حســین عبده تبریزی در همایش بیمه عمر 
که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: 
وضعیت جاری اقتصادی ایران در سال های 
اخیر، شــرایط دشواری اســت که شاهد رشد 
اقتصادی صفر  بوده ایم. یعنی نتوانسته ایم 
حتی چیــزی کــه مصــرف کرده ایم را بــا تولید 
بیشــتر جایگزین کنیم. وضعیت یک خانوار 
در ســال ۹۰ و ۱۴۰۰ ثابــت بــوده و توانایی هیچ 

پیشرفتی نداشته است.
وی افــزود: تنهــا راه حل این موضــوع کنترل 
نقدینگی است که با آن چرخه تولید و اشتغال 

را راه بیندازیم.
این استاد دانشگاه دو مشکل اساسی کشور 
را نقدینگــی و فراوانی پول و همچنیــن تورم و 
تحریم دانســت و تصریح کرد: در سال جاری 
اقداماتی همچون حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
خصوص کاهــش تــورم در حال انجام اســت 
که نرخــی از تــورم انتزاعی را به کشــور تحمیل 
می کنــد،  امــا به عقیــده برخــی کارشناســان 
وجود این تفاوت های قیمتی تاثیری در قیمت 

پرداختی مصرف کننده نداشته است.
عبده تبریزی اضافه کرد: از سوی دیگر وام های 
زیادی در این حوزه در بانک ها ثبت شده است 
که به معنی رخ دادن خلق پول است. در این 
گر علی رغم خلق پول، تعداد کاالها  شــرایط ا
زیاد نشــود، تحریم ها و عدم توزیع برابر کاال را 

به همراه دارد.  
گــر دولــت بخــش قابــل  کــرد: ا کیــد  وی تا
مالحظه ای از منابع پولی را در خدمت بگیرد، 

بخش خصوصی به تنگنا می افتد.  
گر رشــد  این اقتصــاددان خاطر نشــان کرد: ا
حقوق به طور متوســط ۱۰ درصد باشد، تورم 
رسمی۴۰ درصد است. بنابراین این سقف ۱۰ 
درصدی فشار زیادی بر مردم وارد خواهد کرد، 
اما شرایط دولت نیز سخت است و باید کمک 
به رفع تحریــم کند تا مــردم از محل اشــتغال 
مسائل را رفع کنند. این مسیر در حرف ساده، 

اما در عمل بسیار سخت است.
عبــده تبریــزی ادامــه داد: همیــن امــر، رفتار 
محتاطانه در حوزه های مختلف را باال می برد. 
به عنوان مثال رفتار بازار سهام را می بینیم که 
با دید محتاطانه به آرامی پیش می رود. یکی 

دیگر از این حوزه ها، تامین آتیه است.
وی با اشــاره به معضــالت حوزه تامیــن آتیه، 
گفت: یکــی از مشــکالت موجــود، بــاال رفتن 
متوسط سنی و رسیدن به ۷۴ سال است که 
افزایش هزینه هــای بهداشــت و درمــان را به 
دنبــال دارد. پس در چنین جامعه ای تأمین 

آتیه مسئله مهمی تلقی می شود.
این تحلیلگر اقتصــادی اضافه کرد: از ســوی 
دیگر بار تکفل و حمــل هزینه ها در ایــران باال 
رفته و به ۳.۶ رسیده است. یعنی هزینه های 
هــر ۳.۶ نفــر را یــک نفــر تامیــن می کنــد کــه 
نشــانگر مشــارکت پایین در اقتصاد است. در 
حالی که این رقم در مقیاس جهانی با احتساب 

آفریقا، ۲.۶ است.
عبده تبریزی پیش بینی کرد: ایــن میزان به 
صندوق های بازنشستگی آمده اند که پیش 
بینی می شــود حتی بهتریــن صندوق ها نیز 
احتیــاج بــه کمک هــای دولــت تــا ۵۰ درصد 

خواهند داشت.
وی تصریح کــرد: در حــوزه درمــان جامعه به 
درمان تکمیلی روی آورده اند و آمار آن روز به روز 
باال می رود، زیرا درمان های دولتی پاسخگو 
نبوده و قاعدتا باید بین و درمان ها مراجعه کرد. 
مشابه آن حوزه تامین آتیه است. حال چرا در 
مورد تامین آتیه به این فکر نمی افتیم تا آن را با 

تامین آتیه تکمیلی آن را کامل کنیم؟
این اقتصاددان ایرانی پیشنهاد کرد: با توجه 
به شرایط موجود، نظام تامین آتیه را یک نظام 
چند الیه ای کنیم. یعنی یک الیــه را حداقل 
دولت بپذیرد و مابقی را بــه چارچوب بخش 

خصوصی و بازار منتقل کنیم.
گــر بپذیریم  عبده تبریــزی ادامــه داد: حتی ا
۳۰ درصــد از بودجه دولت هــم به تامین آتیه 
بازنشســتگی اختصــاص داده شــود، بایــد 

اقدامی برای تکمیل تامین آتیه انجام شود.
گر دولت بتواند با معیارهای  کید کرد: ا وی تا
امــروز تــا ۱۰ میلیــون تومــان پوشــش دهــد، 
مــازاد بــر آن را بایــد از بازارهــای مالــی در ســه 
حــوزه صندوق های بازنشســتگی تکمیلی، 
و  شــخصی  بازنشســتگی  صندوق هــای 

بیمه های عمر پس اندازی تامین کنیم.
ایــن اســتاد دانشــگاه دربــاره صندوق هــای 
بازنشســتگی غیردولتــی نیــز، توضیــح داد: 
تعدادی صنــدوق در بورس ایجاد می شــوند 
که دارایی بازنشســتگان را نگهداری، خرید و 

فروش کنند.

خبر سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی استان اصفهان 
در بودجه ۱۴۰۱

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه 
ریــزی اســتان اصفهــان گفــت: ارز 
۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت شوک 
قیمتی ایجاد می کند، اما این گونه نخواهد بود که به 

طور مثال با حذف این ارز، قیمت مرغ چهار برابر شود.
محمدرضا قاسمی در تبیین سیاست ها و  راهبردهای 
بودجه ۱۴۰۱ در جمع خبرنگاران، اظهــار کرد: بودجه 
ســندی اســت که بر تمــام شــئونات زندگــی مــردم اثر 
می گذارد، بنابراین افراد باید تحلیل ها را بدانند تا بعد 
دچار شوک نشــوند. وی با بیان اینکه برخی حذف ارز 
۴۲۰۰ را موجب تورم می دانند و برخی دیگر بر این عقیده 
نیســتند، ادامه داد: در ســبد مصرفی خانوار ۴۰۰ قلم 
کاال وجود دارد که  مرکز آمار براســاس نرخ رشد افزایش 
قیمت این اقالم، تورم را محاســبه می کنند کــه از این 

تعداد کاال، ۱۵ قلم مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان می شدند.
بــه گزارش ایســنا، سرپرســت ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریزی استان اصفهان افزود: نرخ رشد قیمت این 
اقالم در چند سال گذشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت 
می کردند، نه تنها کمتر از بقیه کاالها نبوده، بلکه حتی 

گاه بیشتر هم بوده است.
وی با اشاره به اینکه همواره قیمت بازاری، تابع قیمت 
تمام شده نیست و از سوی دیگر قیمت های دستوری 
غ، گوشت و … می شد  طی این مدت موجب گرانی مر
کــه در جریــان تعزیــرات، تولید این محصــوالت کمتر 
می شد، تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در الیحه 
که  بودجــه ۱۴۰۱ موجــب حــذف رانــت می شــود، چرا
تفاوت ارز بازاری و ارز ۴۲۰۰ تومان امروز به جیب یک عده 

واسطه گر و دالل می رود.
کید کرد: البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه  قاسمی تا
مدت شوک قیمتی ایجاد می کند، اما این گونه نخواهد 
غ چهار  بود که به طور مثال بــا حذف این ارز قیمت مر
برابر شود و در مجموع توزیع کاال در بازار براساس عرضه 
و تقاضا به نفع مردم خواهد بود که عالوه بر جلوگیری 
از ایجاد رانت، مانع افزایش قیمت ها می شــود. وی با 
اعتقاد بر اینکه همواره قیمت گذاری دستوری موجب 
غ بعد از  گر قیمت مــر کاهش عرضه می شــود، گفت: ا
حذف ارز یارانه ای گران شود، ناشی از خلق پول است، 
کنون  نه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی. واقعیت این است که ا

ارزش ریال به دلیل حجم پول کاهش یافته است.
سرپرســت ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
اصفهان در پاســخ بــه سوال ایســنا، مبنــی بر تاثیــر ارز 
ترجیحی بر افزایش نرخ تورم، گفت: محاسبه تورم و باال 
رفتن آن ناشی از افزایش مداوم قیمت ها است، درحالی 

که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تورم نخواهد شد.
        دالیل افزایش سن بازنشستگی به ۳2 سال

وی در ادامه درباره افزایش سن بازنشستگی در الیحه 

بودجه ۱۴۰۱، توضیح داد: براســاس این الیحه از سال 
آینده سن بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۲ سال افزایش 
یافت و دیگــر زیر ۳۲ ســال هیچ کارمندی بازنشســته 

نمی شود.
قاســمی با تشــریح دالیل این سیاســت، اظهــار کرد: 
همواره صندوق بازنشستگی در نسبت پشتیبانی باید از 
حقوق  هفت نفر کم کند، تا بتواند حقوق  یک بازنشسته 
را پرداخــت کند، در حالی که این نســبت امــروز به ۲.۵ 
نفر رســیده است و این شــرایط موجب شــده تا دولت 
ارقام عجیب و غریبی را به صندوق های بازنشستگی 
پرداخت کنــد به این دلیل برای تقویت پشــتوانه این 
صندوق ها و باالرفتن توان مالی آنها، دو ســال به سن 

بازنشستگی در کشور اضافه شد.
وی به اشاره به دلیل دیگر اجرای این سیاست، گفت: 
با اجرای این الیحه از ورودی بازنشســته ها به بازار کار 

جلوگیری می شود.
سرپرســت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان در ادامــه درباره اموال مازاد اســتان و برآورد 
فروش آنهــا در الیحه بودجه ســال آینده، گفــت: در 
اســتان اصفهان تا ســال ۱۴۰۰ عملکرد فروش اموال 
مازاد ۴۵ میلیارد تومان اســت، البته نمی توان رقم 
دقیقی اموال دولتــی اســتان را به طور دقیــق اعالم 
کنیم، اما پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ در استان 
اصفهان حــدود ۷۰۰ میلیارد تومان ناشــی از فروش 
امــوال بــه صنــدوق پیشــرفت و عدالــت در اســتان 

واریز شود.

        پیش بینی رشد اقتصادی ۸ درصد
وی درباره تاثیر سیاســت های دولت در بودجه ســال 
آینده بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری، توضیــح داد: نرخ 
بیکاری زمانی کاهش می یابد که نرخ رشد اقتصادی 

داشته باشیم.
قاسمی افزود: برای سال آینده مطابق پیش بینی های 
بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران ۸ درصد خواهد 
شــود، که این عدد برای اســتان اصفهــان ۷.۴ درصد 

پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ انقباضی است، گفت: تا 
سال ۱۴۰۰ کسری بودجه دولت ۴۶۰ هزار میلیارد تومان 
بود که امسال براساس تراز عملیاتی، کسری بودجه در 
سال آینده حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی به 
قیمت جاری دولت کسری بودجه را به شدت کاهش 
داده است. سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان گفت: ما چاره ای نداریم تا مالیات ها را 
افزایش دهیم و افزایش حقوق ها آن میزانی که مدنظر 
کــه تورم ناشــی از  مردم اســت را عملیاتــی نکنیم، چرا
کســری بودجه اســت، بنابراین دولت باید به سمتی 
برود تا بتواند در مدت سه یا چهار سال کسری بودجه 

را به صفر برساند. 
گر بخواهیم کسری بودجه را به یکباره  وی با بیان اینکه ا
کید کرد:  حذف کنیم موجب فشار به مردم می شود، تا
هیچ دولتی توانایی این را ندارد که یک شبه و یک ساله 

کسری بودجه را جبران و حذف کند.
قاسمی با اعتقاد بر ایکه این دولت به راحتی می تواند 

جلــوی فرارهــای مالیاتــی را بگیــرد، گفــت: افزایــش 
مالیات ها در بودجه ســال آینده در محل شناســایی 
فرارهای مالیاتی، دریافت مالیات از خودروهای لوکس 
و خانه هــای گــران خواهد بــود و در ســال آینــده بابت 
افزایــش درآمدهای مالیاتــی در بودجه فشــار بر مردم 

بیشتر نخواهد بود.
        افزایش سهم درآمدهای مالیاتی استان 

اصفهان در بودجه 1۴۰1
وی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر ســهم استان 
اصفهان از وصول درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 
آینده، گفت: در الیحه بودجه ۱۴۰۱ استان اصفهان باید 
۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کند که این عدد 
در بودجه امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان بود که بخشی 
از افزایش مالیات در سال آینده از محل مالیات بر ارزش 

افزوده به صورت ثقلی وصول می شود.
سرپرســت ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
اصفهان درباره بــاور برخی که اصفهان میــزان باالیی 
کید کرد: این  مالیات دریافت و به خزانه واریز می کند، تا
برداشت غلط است و در یک برآورد در سال آینده باید 
۳۲ هزار میلیارد تومان مالیات در استان وصول شود، 
درحالیکــه هزینه های اســتان بــر روی کاغــذ ۳۴ هزار 
میلیارد تومان است و دولت ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر 

از درآمد استان، برای اصفهان هزینه می کند.
کید کرد: بودجــه ۱۴۰۱ دو نقطه قوت  وی همچنین تا
دارد و از یک سو بودجه ضد تورمی است و از سوی دیگر 

اختیارات استان ها را افزایش می دهد.

بررسی روند قیمت ها در بازار آزاد که توسط دالالن و 
دارندگان خودرو تعیین می شود، طی یک هفته پیش 
نشان می دهد که مدار غالبا افزایشی همچنان ادامه  
دارد؛ بگونه ای که در محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو افزایش سه تا 
۱۰ میلیون تومانی و در محصوالت گروه خودروسازی سایپا افزایش یک تا 

پنج میلیون تومانی غالب است.
باالخره شــورای رقابت پس از ســال ها از فرآیند قیمت گذاری دستوری 
خودرو کنار گذاشته شــد و با انتشــار اطالعیه ای اعالم کرد که بر اساس 
مصوبه شصت و سومین جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، 

شورای رقابت رسما از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده است.
البته ایــن موضــوع به معنــی پایــان قیمت گــذاری دولتــی و آزادســازی 
نرخ گذاری در بازار خودرو نیســت و قرار شــده اســت تنظیم قیمت این 
بازار فعال بر عهــده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ســتاد 
تنظیم بازار باشــد اما این موضوع چه تأثیــری روی بازار خــودرو خواهد 
داشــت؟ آیا وزارت صنعت قیمت خودرو را به صورت دســتوری به سیر 

نزولی می اندازد؟
فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو در این زمینه می گوید: حذف شورای 
رقابت از قیمت گذاری دستوری خودرو تأثیر خاصی بر بازار ندارد مگر اینکه 
ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت بخواهد با دستورالعمل جدیدی وارد این 

بازار شود.
وی ادامه می دهد: اصوال قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو اشتباه 
بزرگی بوده اســت که همچنان ادامه دارد. حاال این اشتباه را چه ستاد 

تنظیم بازار انجام دهد و چه شورای رقابت، نتیجه یکی است.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه می گوید: زمانی که مرحوم پژویان 
شورای رقابت را تأسیس کرد قیمت پراید هشت میلیون تومان بود و حاال 
که آقای شیوا می خواهد کار قیمت گذاری در شورای رقابت را تمام کند 
گر قیمت گذاری خودرو مؤثر بود  قیمت پراید ۱۸۰ میلیون تومان است! ا

در حال حاضر نباید قیمت پراید بیشتر از ۲۲ برابر شده باشد!
زاوه درباره پیش بینی خود از بازار خودرو تا پایان امسال هم می گوید که 
رشد نقدینگی ادامه دارد و نرخ تورم صعودی است. بنابراین تصور اینکه 

در چهار ماه پایانی سال قیمت خودرو کاهشی می شود دشوار است.
کید می کند: از نظر من قیمت خودرو تا پایان سال صعودی خواهد  وی تا
بود و ممکن است که ترکیب شرایط اقتصادی کشــور و رکود بازار باعث 
شود که شیب صعود قیمت خودرو کند شود و تا حدود ۸ درصد برسد 

اما نشانه ای بر کاهشی بودن قیمت خودرو تا پایان سال وجود ندارد.

کنش جالب همتی به افزایش قیمت خودرو         وا
عبدالناصــر همتــی در نشســت دانشــجویان دانشــگاه شــهید باهنــر 
کرمان در خصوص قیمت خودرو اظهار کــرد: در مورد منابع و مصارف، 
ســرمایه گذاری و قیمت گذاری باید تصمیمــات اقتصادی اخذ شــود. 
نمی توانیم هم بازار آزاد، هم بورس، هم قیمت گذاری دستوری اعمال 

کنیم و از آن طرف کنترل هم داشته باشیم. اینها با هم سازگاری ندارند.
وی افزود: حکمرانی غلط اقتصادی به همین معناســت. نمی توانیم 
هم سیستم سفت و سخت داشته باشــیم و هم بخواهیم قیمت ها را 

آزاد کنیم.
همتی با ذکر مثالی تصریح کرد: در ســال ۱۳۹۷ تصویب شد که قیمت 
خودرو باید در حاشیه بازار تصویب شود ولی وزرای صمت وقت آن را به 

دالیل مختلف اجرا نکردند.
وی افزود: این موضوع دوباره در جلســه عالی سران مطرح شــد و در آن 
زمان نگرانی هایی نیز وجود داشت که قیمت ها باالتر رود، در حالی که 
من می گفتم قیمت ها که باال هست. آیا نگران عده قلیلی بودند که در 

قرعه کشی شرکت می کنند؟
رئیس اسبق بانک مرکزی یادآور شــد: چندین بار گفته شد که قیمت 
خودرو به حاشیه بازار آورده شود. وقتی قیمت ها به حاشیه بازار آورده 

شود، دیگر رانتی وجود ندارد.
همتی متذکر شد: این خودش یک حکمرانی اقتصادی است. یا همین 
االن هم به خودروســازان اجازه دادنــد تا ۲۰ درصد قیمت هــا را افزایش 
دهند، ولی باز هم این قیمت ها با بازار آزاد بســیار فاصله دارد و مشــکل 

بازار حل نمی شود.

استاندار اصفهان گفت: طرح توسعه شهرهای جدید و ساخت مسکن ملی نباید خارج از 
تقاضای واقعی باشد و موجب کوچ اجباری برخی روستاییان به شهرها شود.

سیدرضا مرتضوی در دیدار با معاون شهرســازی و معماری وزارت راه  و شهرســازی با اشاره 
به اینکه طرح توسعه شهرهای جدید تحمیل ارائه خدمات دولت را به همراه دارد، اظهار داشت: نباید در راستای  
تکلیف ساخت و  جهش ملی مسکن خارج از تقاضای واقعی مسکن تولید  و موجب کوچ اجباری مردم از روستاها و 
شهرهای کوچک به شهرهای جدید شویم. وی افزود: شهرسازی و توسعه مسکن باید مورد بازنگری قرار بگیرند 
زیرا الحاق برخی از شهرهای جدید به حوزه شهری موجب هدر رفت منابع و عواقب زیادی به همراه دارد که به نظر 
می رسد الگوی مسکن مهر در سال های گذشته کشور باید مورد بررسی قرار بگیرد و آسیب های آن شناسایی شود.
کید به اینکه ساخت مسکن یک نیاز است، تصریح کرد: البته چگونگی پاسخ به این نیاز و  استاندار اصفهان با تا

نیزکمیت و کیفیت ساخت مسکن، سهم و جایگاه و پاسخ به نیاز به الحاق و بافت فرسوده بسیار اهمیت دارد.
وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم تصمیم گیری ساخت مسکن انبوه ملی در اختیار استان ها قرار بگیرد تا متناسب با 

شرایط بومی و فرهنگی هر منطقه ساخت و ساز صورت گیرد. مرتضوی گفت: متاسفانه با وجود نیاز به مسکن در 
استان اصفهان مسکن مهر برخی از نقاط استان همچنان بدون مشتری و متقاضی باقی مانده است و تمایلی 
برای خرید آن نیست.  فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه  و شهرسازی نیز گفت: ما هم 
معتقد به ساخت مسکن عاقالنه و حساب شده در شهرها هستیم زیرا دولت مسوولیت و دخالت در بخشی از 
ساخت مسکن را بر عهده دارد. وی افزود: ساخت ۴ میلیون واحد مسکن ملی از صفر تا صد توسط دولت نشدنی 
است و باید با الگوی ساخت مسکن این رویه را به یک اقدام عملی تبدیل کنیم. علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان نیز در این دیدار گفت: تامین مسکن از مسیر بازآفرینی بافت فرسوده شهری، دارای 
منافع بیشتر است و منابع مالی کمتری  هم نسبت به تولید مســتقیم نیاز دارد. وی افزود: در بازآفرینی بافت 
فرسوده، زمین متعلق به مردم است که در اختیار دستگاه سازنده قرار می گیرد و دولت فقط تسهیل گری می کند.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: رویکرد ما در استان اصفهان توسعه بخش بازآفرینی شهری است 
و با این روش دیگر نیاز به الحاق زمین به این شهرها نیست.

شورای رقابت کنار رفت:

ادامهحرکتبازارخودروبرمدارافزایش

استاندار اصفهان :

کوچاجباریشود ساختمسکندرشهرهایجدیدنبایدموجب

کشور کاشاندارایرتبه۱۳درصنعت

در راستای تحقق شعار سال؛

رکوردتولیدروزانهخطبرشسنگین
گرمفوالدمبارکهشکستهشد درناحیهنورد

ثبتنامبیشاز۲میلیونو۳۳۰هزارنفر
درسامانهنهضتملیمسکن

یک تحلیل گر اقتصادی مطرح کرد؛

۱۰سالاخیر،
رشداقتصادینداشتهایم

خبر

خبر

خبر



سال پنجم - شماره 1۳1۶

شنبه  11  دی 1۴۰۰ - 27 جمادی االول 1۴۴۳

3 1 ژانویه    2۰22
جنگل کاری در ۵۰هکتار دریک پویش مردمی:

کمربند شرق اصفهان سبز می شود

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

جنگل کاری در ۵۰ هکتار از اراضی 
کمربند شــرق اصفهــان در قالب 
پویــش مردمی »ایرانــی سرســبز 

هر ایرانی یک نهال« برگزار شد.
کاظمی مدیــرکل منابــع طبیعــی و  محمدعلــی 
آبخیزداری اســتان اصفهان در مراســم کاشت ۲۰۰ 
اصله نهال اسکوپاریا)ادام کوهی( در کمربندی شرق 
شهر اصفهان اظهار داشت: سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور با توجه به نیاز جامعه به توسعه 
جنگل های دســت کاشــت و فضای ســبز شــهری 
و روســتایی و نیــز غنــی ســازی جنگل های دســت 
گرســی، حرکتی را با عنوان  کاشت در جنگل های زا
)پویش مردمی ایرانی سرسبز، هر ایرانی یک نهال( 
از آذرمــاه ســال جــاری با همکاری ســازمان بســیج 
سازندگی، جمعیت هالل احمر، سازمان های مردم 
نهــاد محیط زیســتی و عالقه منــدان بــه طبیعت و 

ورزشکاران در سراسر کشور آغاز کرده است.
او ادامــه داد: این پویش در اســتان اصفهــان نیز به 
صــورت بــذرکاری و نهــال کاری همزمان با سراســر 
کشور فعالیت خود را آغاز کرد که در نجف آباد، کاشان، 
ســمیرم، فریــدن، شــاهین شــهر و نائیــن در حــال 
اجرا اســت و با مشارکت بســیج ســازندگی استان و 
شهرداری منطقه چهار در راستای اجرای کمربند 
سبز شرق اصفهان، بذر و نهال اسکوپاریا در ۵۰ هکتار 

از اراضی این منطقه کاشته شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
با بیان اینکه این کالنشهر به دلیل وجود آالینده های 
هوا به کمربند سبز و توسعه فضای سبز شهری نیاز 
دارد، خاطرنشان کرد: درختکاری، یکی از بهترین 

کسیژن است. روش های کاهش آلودگی و تولید ا
        جنگل کاری در 17۵۰ هکتار از اراضی اصفهان
کاظمی ابــراز داشــت: طبــق پیش بینــی، عملیات 
پویــش مردمی ایرانی سرســبز، هر ایرانــی یک نهال 
در ۱۷۵۰ هکتار از اراضی اســتان در شهرستان های 
کنون  اشــاره شــده، باید اجرا می شــد که از آذرماه تا
عمده آن انجام شده است و این پویش تا اسفندماه 

با مشارکت مردم ادامه خواهد داشت.
او با اشــاره به اینکــه در ایــن پویش جنــگل کاری به 
دلیل محدودیت منابع آبی شهر و استان اصفهان، 
گونه های با نیاز آبی کم و ســازگار با خشــکی کاشته 
کید کرد: با توجه به شرایط کم آبی توصیه  می شود، تا
ما کاشت گونه هایی است که به لحاظ اقتصادی و 

فضای سبز مناسب این خطه باشد؛ از این رو درخت 
اسکوپاریا گزینه مناســبی برای توسعه فضای سبز 

شرق اصفهان بود که آن را تأمین کردیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
اضافه کرد: عملیات جنــگل کاری در فصل پاییز به 
صورت بذرکاری اســت و با توجه به اینکه اسکوپاریا 
گیاهی جنگلی است مشکلی در زمینه کاشت آن در 

شرایط سرما وجود ندارد.
        کاشت یک هزار اصله درخت به یاد شهدا

کاظمی بــا دعــوت از شــهروندان بــرای مشــارکت و 
پیوســتن به پویش مردمی ایرانی سرسبز هر ایرانی 
یک نهال، اضافه کرد: طبق برنامه سازمان جنگل ها 
و بســیج ســازندگی، قرار اســت در این پویش به یاد 
هر شــهید یــک هــزار اصله درخت در ســطح کشــور 

کاشته شود.
حســن  ســرهنگ  همچنیــن  مراســم  در ایــن 
عجمی رئیس ســازمان بســیج ســازندگی اســتان 
اصفهــان در گفت وگــو بــا  مهــر اظهار داشــت: این 
برنامه برای توسعه کمربند سبز شرق اصفهان در 
قالب پویــش مردمی ایرانی سرســبز هر ایرانی یک 
درخت است که بسیج سازندگی کشور و سازمان 

جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور در این پویش 
همکاری می کنند.

او بــا اشــاره به اینکه ایــن پویــش مردمــی از آذر مــاه 
کنون در چند شهرستان استان برگزار شده است،  تا
افزود: نهال ها با یاد شهدا کاشته می شود تا موجب 

برکت شود.
        بسیج در 7۰۰ هکتار طرح مقابله با بیابان 

زایی انجام داد
رئیس سازمان بسیج ســازندگی استان اصفهان با 
اشاره به دیگر فعالیت های این نهاد در زمینه حفظ 
محیط زیست و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: ۷۰۰ 
هکتار بیابان زدایی با مأموریت بســیج سازندگی و 
کمک به منابع طبیعی اســتان در ســال های اخیر 
انجام شــده و همــکاری ما بــا منابع طبیعــی ادامه 
خواهد داشت زیرا بسیج برای کمک به نظام، دولت 

و مردم بنیان گذاری شد.
همچنین مجید عرفان منش مدیرعامل سازمان 
پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان در 
حاشیه این مراســم اظهار داشت: کاشــت دیم ۲۰۰ 
اصله گیاه اسکوپاریا که سازگار به خشکی و کم آب بر 
است، در شرق کالنشهر اصفهان نمادین آغاز شد و 

در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
        درختکاری در اصفهان به درخت بانی تبدیل 

می شود
او با ابراز امیدواری برای ادامه این پویش برای حفظ 
فضای ســبز شــهر، گفت: برنامــه بــزرگ درختکاری 
اســفندماه که به صــورت فرهنگ و ســنت درآمده 
اســت امســال به دلیــل مشــکالت آب، بــه صورت 
گســترده نخواهد بود و درختکاری بــه درخت بانی 
تبدیــل می شــود تــا فضــای ســبز موجــود را حفــظ 
کنیم زیرا به دلیل خشکسالی بخشی از فضای سبز 
اصفهان آســیب دیده اســت و بــه نوعی بــا چنگ و 

دندان آن را حفظ می کنیم.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشــاره به برنامه های این ســازمان برای 
ســال ۱۴۰۱ ابــراز داشــت: بــا توجــه به وضعیــت آبی 
اصفهان، پروژه توســعه ای در ســال پیــش رو کمتر 
می توان تعریف کــرد اما با همــکاری منابع طبیعی 
استان در نظر داریم مشابه پارک کوهستانی صفه، 
کولوژیک راه اندازی  در شمال شهر اصفهان نیز پارک ا
کنیم و از شــهروندان نیز درخواســت می کنیم برای 

حفاظت درختان شهری به ما کمک کنند.

مدیــر نگهــداری و تعمیــرات ابنیــه فنــی شــهری 
شــهرداری اصفهــان گفــت: تــرک عرضــی خیابان 
بزرگمهــر مقابــل بیمارســتان صدوقــی ارتباطی با 
موضوع فرونشست ندارد و به زودی اصالح خواهد 
شــد. مســعود توکلی پور در خصوص تــرک عرضی 
مقابل بیمارستان صدوقی اظهار کرد: ترک مطرح 
شــده جز درزهای انبســاطی تونل زیر گذر شــهید 
آقاخانی اســت و به هیچ عنوان بحث فرونشســت 
یا مشکل سازه ای وجود ندارد و مردم هیچ نگرانی 

نداشته باشــند. وی افزود: تعدادی از این درزها با 
مرور زمان عملکرد ۱۰۰ درصدی خود را از دست داده و 
نیاز به تعمیر دارد که طرح و برآورد مالی آن تهیه شده 

و در مرحله انتخاب پیمانکار توسط منطقه است.
مدیــر نگهــداری و تعمیــرات ابنیــه فنــی شــهری 
شهرداری اصفهان ادامه داد: ترک مطرح شده یکی 
از این درزهای انبساطی است که بواسطه شرایط 
کثر عرض خود قرار گرفته و جز لیست  هوایی در حدا
ع زمان  درزهای تعمیری است که انشــااهلل در اسر

اصالح خواهد شد.
وی گفت: تونــل و زیر گذر شــهید آقاخانی به طول 
۷۰۰ متر دارای ۲۱ عدد درز انبساطی در عرض تونل 
اســت که این درز دو طرف خیابان و رفیوژ وســط را 
در بر می گیرد، این درزهای انبســاطی در زمســتان 
کثر فاصله می رسد و در تابستان به حداقل  به حدا

عرض درز تقلیل می یابد.

ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان گفت: 
زمستان امســال در بخش های تجاری و خانگی 
هیچ گونه خاموشــی و محدودیت برق نخواهیم 
داشت. محمدرضا نوحی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به احتمال محدودیت تأمین گاز نیروگاه ها، 
اظهار کرد: تا به حال هیچ گونه محدودیت تأمین 
گاز برای نیروگاه ها اســتان اصفهان نداشــته ایم و 
نیروگاه ها با میزان مورد نیاز خود تولید می کنند و 
هیچ مشکل و محدودیتی در تامین گاز آنها نداریم. 
وی افزود: مشعل های مازوت ســوز نیروگاه های 
اصفهان در زمستان سال ۹۳ به دستور مستقیم 
مقامات عالی اســتانی و دادگستری پلمب شده 
که بازگشایی دوباره مشعل ها به مجوز صریح این 

مقامات نیاز دارد.
نوحی گفت: مشعل های مازوت سوز نیروگاه های 
اصفهان در زمستان سال ۹۳ به دستور مستقیم 
مقامات عالی اســتانی و دادگستری پلمب شده 
که بازگشایی دوباره مشعل ها به مجوز صریح این 

مقامات نیاز دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ســوخت مــازوت در 
هیچ یک از نیروگاه های استان اصفهان استفاده 

نمی شــود، مگر اینکــه مقامــات عالــی اســتان 
و دادگســتری مجــوز اســتفاده از ایــن ســوخت را 
صادر کنند. سخنگوی صنعت برق استان درباره 
کیــد کرد:  احتمــال خاموشــی ها در زمســتان، تأ
بــا وجــود پیش بینــی مقامــات توانیر نســبت به 
احتمال قطعی برق در زمستان، در استان اصفهان 
همچنان بر روی قول خود هستیم و طی زمستان 
امسال در بخش های تجاری و خانگی هیچ گونه 

خاموشی و محدودیت برق نخواهیم داشت.
گر در شرایط خاصی با کمبود  نوحی اضافه کرد: ا
تولید در خطوط برق کشور مواجه شدیم، صنایع 
با برنامه هایی مانند شیفتی شــدن به ما کمک 
خواهند کرد و قطعی برق شامل بخش خانگی و 

تجاری نخواهد شد.

مــردم والیت مدار اســتان اصفهان در هشــتم دی 
ماه پیش از خیزش دیگر استان ها، با تجدید میثاق 
با رهبری علیه فتنه گران به پا خاستند. جانشین 
نماینــده، ولــی فقیــه در ســپاه پاســداران انقــالب 
اسالمی در مراسم گرامیداشت یوم اهلل نهم دی در 
گلســتان شــهدای اصفهان گفت: فتنه خط قرمز 
نظام است و حرکت مردم در نهم دی عالوه بر تثبیت 
انقالب ضربه سنگینی به دشمن وارد کرد. حجت 
االســالم حســین طیبی فــر نهــم دی را از قله های 
فراموش نشدنی انقالب دانست و افزود: این حرکت 

سراسر بصیرت باعث برهم زدن نقشه های دشمن 
کام ماندن آن ها شد. وی با بیان اینکه دشمن  و نا
عملیات نهــم دی را یــک بــار در ســال ۷۸ در کوی 
دانشــگاه تمرین کــرده بــود گفت: بحث تقلــب در 
انتخابات در فتنه ۸۸ بهانه بود و آن ها در حقیقت 
به دنبال براندازی بودند. جانشــین نماینده، ولی 
فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بصیرت را 
به معنای درک درســت از دشمن در هر صحنه ای 
دانست و گفت: مشکل بسیاری از افرادی دور شدن 
از رهبری و حمایت از فتنه گران بود. حجت االسالم 
حسین طیبی فر تاکید کرد: خیزش مردمی نهم دی 
ماه نشان داد که مردم وقت شناس اند و در پشتیبان 
رهبری هســتند. در پایان مراســم قطعنامه ای در 
شــش بند قرائت شــد که در این قطعنامه بر اعالم 
آمادگی ملت ایران تا پای چان در اطاعت از فرامین 
و رهنمود های حیات بخش مقتدای عظیم الشان 

کید شد. امت اسالمی و رهبر معظم انقالب تا

توســعه نیروگاه های خورشــیدی در پنج  ســال، با 
کاشت ۴۰ هزار درخت برابری می کند.

مهدی بقایی، معاون خدمات شهری شهرداری 
ک،  اصفهان گفت: با هدف توســعه انرژی هــای پا
شهرداری اصفهان اقدام به مدیریت مصرف انرژی 
در زیرمجموعه های خود کرده است؛ به طوری که 
با نصب موتورهای پیشرفته، استفاده از سیستم 
کنترل هوشمند انشعابات، المپ های کم مصرف و 
اقدامات مشابه، مصرف انرژی فسیلی در شهرداری 
کاهش یافته است. به گفته وی، با تشکیل صندوق 
توســعه انرژی هــای تجدیدپذیــر در شــهرداری، 
طی برنامه ای پنج ساله، شــهرداری اصفهان یک 

ک به لحاظ انــرژی خواهد شــد. وی  شــهرداری پا
ک، ساختمان هایی  افزود: ساختمان های انرژی پا
هستند که بتوانند معادل کل مصرف انرژی خود، 
۲۰ درصد نیز تولید انرژی تجدیدپذیر داشته باشند. 
ساختمان های با انرژی صفر هم ساختمان هایی 
هســتند که کل معادل مصرف خود را تولید انرژی 

تجدید پذیر داشته باشند.
مهــدی بقایــی گفــت: تولیــد هــر کیلــووات انرژی 
کسید کربن وارد هوا می کند؛  فسیلی، ۵۳۷ گرم دی ا
پس، کاهــش تولید انرژی های فســیلی و توســعه 
پنل های خورشیدی، به کاهش منابع آالینده هوا 

کمک می کند.

اولین دامدار کارت کشور در کاشان صادر شد.
اولین دامدار کارت بــه صورت نمادین با حضور 
نماینده ویژه ریاست مجلس در حوزه انتخابیه 
کاشان، فرماندار کاشان، معاون ریاست سازمان 
و مدیر جهاد کشاورزی، ریاست بانک کشاورزی 
شــعبه مرکــزی کاشــان و همچنیــن جمعــی از 
دامداران و مدیران عامل تشکل های واحدهای 
تولیدات دامی در شعبه مرکزی بانک کشاورزی 

کاشان صادر و تقدیم دامدار گردید.
مدیر جهاد کشــاورزی کاشــان بیان کــرد: یکی 
از چالش هــای دامــداران در تأمیــن نهادهــای 

دامی موضــوع نقدینگــی و تأمیــن ســرمایه در 
گردش بوده کــه با تدبیر خردمندانــه وزیر جهاد 
کشــاورزی مقــرر شــد بــرای هــر دامــدار، کارت 
اعتباری دامدار کارت توســط بانک کشــاورزی 
صــادر گــردد. مظلومــی در ادامــه افــزود؛ میزان 
اعتبار تأمین شده از مبلغ ده میلیون تا سقف ۵۰ 
میلیون تومان با نرخ ۱۱ درصد سود با بازپرداخت 
یک ساله اســت. این کارت اعتباری صرفا برای 

خرید و تأمین نهاده های دامی خواهد بود.
تعداد دام سبک در شهرستان کاشان حدود ۲۰۰ 
هزار رأس و سنگین حدود ۱۰ هزار رأس می باشد.

ترکعرضیخیابانبزرگمهرارتباطی
باموضوعفرونشستندارد

زمستان امسال در استان اصفهان؛

خاموشیومحدودیتبرقنداریم

در آئین حماسه نهم دی اصفهان:
گران استاناصفهانپیشتازدرخیزشعلیهفتنه

طلوعنیروگاهخورشیدیواینهمهمزیت

کاشان کشوردر کارت صدوراولیندامدار

معاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامل 
شرکت عمران شهرهای جدید کشور گفت: 
امیدواریم با همراهــی نمایندگان مجلس 
و مدیــران اســتان اصفهــان، باقیمانــده 
ح قطــار  اعتبــارات الزم بــرای تکمیــل طــر

شهری بهارستان تامین شود.
گــزارش شــرکت عمــران بهارســتان،  بــه 
از  بازدیــد  در  طاهرخانــی   حبیــب اهلل 
ح هــای مشــارکتی و عمرانــی در دســت  طر
جدیــد  شــهر  عمــران  شــرکت  اجــرای 
بهارســتان از جمله قطار شــهری و نهضت 
ح قطار  ملی مســکن، افزود: پیشــرفت طر
شــهری اصفهان - بهارســتان در مقایســه 
ح هــای عمرانی کشــور، بســیار  با ســایر طر

خوب است.
وی، روند پیشرفت طرح های عمرانی شهر 
بهارســتان در جنوب کالنشــهر اصفهان را 
مثبــت ارزیابــی کــرد و اظهار داشــت: قطار 
ح عمرانــی دولت در  شــهری مهمترین طر

استان اصفهان است.
در ایــن  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
بازدیــد بر نقــش فرمانــداران در هماهنگی 
کیــد و ابــراز  مســائل شــهرهای جدیــد تا
کــرد: هماهنگــی و همــکاری  امیــدواری 
سازمان ها و نهادهای مختلف به افزایش 
 خدمــت رســانی و رضایت منــدی مــردم 

منجر شود.
همچنیــن محمد علــی احمــدی فرماندار 
شهرســتان اصفهان در این بازدیــد بر لزوم 
دایــر شــدن بخشــداری در شــهر جدیــد 

کید کرد. بهارستان تا
کــه در حاشــیه این بازدیــد  در جلســه ای 
بــا حضــور معــاون وزیــر راه و شهرســازی، 
فرمانــدار شهرســتان اصفهــان، شــهردار 
بهارســتان و مدیرعامــل شــرکت عمــران 
ح های  بهارستان برگزار شــد، پیشرفت طر
عمرانی ایــن شــهر از جملــه قطــار شــهری 
و نهضــت ملــی مســکن مــورد بررســی قــرار 

گرفت.
ح قطــار شــهری اصفهان - بهارســتان  طر
به طــول ۱۴.۷ دهم کیلومتــر در قالب ۹.۵ 
کیلومتــر زیرزمینــی و ۴.۶ دهــم کیلومتــر 
رو زمینــی در حــال اجراســت؛ عملیــات 
ح از اســفند ســال ۹۰ آغــاز   اجرایی ایــن طــر

شد.
شــهر جدیــد بهارســتان یکــی از شــهرهای 
حــدود  بــا  اقمــاری  شــده  برنامه ریــزی  
یکصــد هــزار نفــر جمعیت اســت کــه در ۲۰ 
 کیلومتری جنوب شرقی کالنشهر اصفهان 

قرار دارد.

عملیــات انتقــال پســاب شــرق اصفهــان 
و ســاماندهی زاینــده رود بــا بیــش از ۴۵۰ 

میلیارد ریال اعتبار کلید خورد.
 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
ح از مصوبــات ســفر وزیر  گفت: ایــن دو طــر
کــه مقدمــات آن  نیــرو بــه اصفهــان بــود 
بــا انتخــاب مشــاور بــرای طراحــی، اتمــام 
عملیات نقشــه بــرداری و تهیه بــرآورد آغاز 

شده است.
حســن ساســانی افــزود: هــدف از اجــرای 
ح انتقال پســاب، انتقــال بیــش از ۵۰۰  طــر
لیتر بر ثانیه پساب شرق به محل سد آبشار 
برای تصفیه تکمیلی و ورود پساب تصفیه 
شــده بــرای مصــارف کشــاورزی اســت که 
پیش بینــی می شــود در کمتر از یک ســال 

به اتمام برسد.
ســاماندهی  عملیــات  داد:  ادامــه  وی 
رودخانــه نیــز حد فاصل ســد چم آســمان 
تــا نکوآبــاد بــه طــول ۴۰ کیلومتــر خواهــد 
بــود کــه هــدف از اجــرای آن جلوگیــری از 
برداشت های غیرمجاز، دسترسی مطلوب 
بــه رودخانــه و انضبــاط در برداشــت های 

مجاز است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
ح  کیــد کــرد: بــا اجرای ایــن طر اصفهــان تا
۵۰ درصــد در مصــرف آب صرفــه جویــی 

خواهد شد.
ساســانی حجم کنونی مخزن ســد زاینده 
رود را ۱۶۶ میلیــون متر مکعــب عنوان کرد 
و گفت: میزان بارش ها در سال آبی جاری 
۳۴۵ میلی متــر بوده که نســبت بــه مدت 

مشابه ۱۷ درصد کاهش داشته است.
وی افــزود: در حــال حاضــر ورودی آب بــه 
مخــزن ســد زاینــده رود ۱۱/۵ متــر مکعــب 
بــر ثانیــه و خروجــی آن ۱۲ متــر مکعــب بــر 

ثانیه است.

خبر خبر

استان

خبر

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه با کسب باالترین 
امتیاز میان ۷۶ شرکت صنعتی، به عنوان سازمان  
پاسخگو و مسئولیت پذیر حوزه سالمت کشور با چشــم انداز بهبود و 
توسعه مستمر فرآیندهای سالمت محور، موفق به دریافت تندیس 

زرین چهارمین جشنواره ملی صنعت سالمت محور گردید.
حسین مدرسی فر مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه 
اظهار کرد: چهارمین جشنواره ملی صنعت ســالمت محور با رویکرد 

ارتقای ســالمت صنایع تولیــدی و خدماتــی و معرفی ســازمان های 
پاسخگو و مسئولیت پذیر حوزه سالمت کشور، با چشــم انداز بهبود 
و توسعه مستمر فرآیندهای ســالمت محور با حضور مقامات عالی و 
مسئولین ســالمت در مرکز همایش های ســازمان مدیریت صنعتی 

کشور برگزار شد.
وی افــزود: هــدف از برگزاری ایــن جشــنواره پایــش، رتبه بنــدی، 
اعتباربخشی و تشویق مجموعه ای متعهد به امر سالمت و تشکیل 
کارگروه های تخصصی ســالمت محور در صنایع تولیــدی و خدماتی 
و همچنین فرهنگ سازی در جهت تغییر نگرش صنایع در راستای 
ارتقای سالمت و بهداشت کشور است که با همکاری و همراهی جوامع 
دانشگاهی، انجمن های علمی و حمایت سازمان های متولی سالمت 
کشور در تالش است، سالمت محوری را در مرکز توجه اولویت سیاست 

سازمان ها قرار دهد.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
واحدهای نمونه و منتخب کشور در طرح شناسایی و پس از گذراندن 
دوره های آموزشــی پایش و رتبه بندی گردیده و در پایان ۷۶ سازمان 
متعهد به امر سالمت از طریق رسانه های مختلف به عموم مردم معرفی 
شدند؛ بخش دوم جشنواره با رویکرد ارتقای سالمت صنایع تولیدی 

و خدماتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرد که در آن بیش از 
۵۰ سازمان صنعتی،تولیدی و خدماتی مشارکت کردند و در پایان ۳۲ 

مجموعه وارد بخش رقابتی و ارزیابی جشنواره شدند.
وی ادامــه داد: از مهمتریــن اقدامــات صورت گرفتــه در ایــن دوره، 
برگزاری نشست های تخصصی با موضوعات تشریح مفهوم صنعت 
سالمت محور، تفسیر مدل ارزیابی و مشاوره علمی از سوی دبیرخانه 
جهت آشــنایی هرچه بیشــتر مجموعه های حاضر با شــاخص های 

ارزیابی سالمت محور بوده است.
مدرسی فر اذعان داشت: همچنین، جهت ارائه راهکارهای دقیق تر، 
همراهی مؤثرتر و صحه گذاری فرایند ارزیابی، از ۱۰ واحد برتر و داوطلب 
در صنایع مختلــف بازدید حضــوری به عمل آمــد و گــزارش آن نیز به 
هیأت داوران ارائه و در راســتای بهبود و ارتقای سالمت به سازمان ها 

توصیه های الزم صورت گرفت.
وی در پایان اضافه کرد: شــرکت فوالد مبارکه با کسب باالترین امتیاز 
میان ۷۶ شرکت صنعتی، به عنوان سازمان  پاسخگو و مسئولیت پذیر 
حوزه سالمت کشور با چشم انداز بهبود و توسعه مستمر فرآیندهای 
سالمت محور، موفق به دریافت تندیس زرین چهارمین جشنواره ملی 

صنعت سالمت محور گردید.

افزایــش مصــرف گاز در روزهــای کاهــش دمــا لــزوم 
صرفه جویی گاز را می طلبد، براساس قانون ادارات باید 
۱۰ درصد از گاز مصرفی خود را کاهش می دادند که البته 

در اصفهان تعداد کمی از ادارات به این قانون پایند بودند. 
گاز طبیعی به عنوان انرژی اصلی تامین کننده سوخت کارخانه ها، ادارات 
و مصارف خانگی نقش مهمی در زندگی امــروزی دارد و در صورت افزایش 
بی رویه گاز شاهد قطع جریان آن در خطوط خواهیم بود. در روزهای اخیر 
با کاهش دمای هوا، افزایش تقاضای گاز ســیر صعودی داشته، بنابراین 
مشترکان گاز برای بهره مندی همه بخش های استان از گاز، الگوی مصرف 

را باید رعایت و آن را در حد نیاز مصرف کنند. 
در حال حاضر در همه شهرها و ۱۰۶۰ روستا برابر ۹۹.۵ درصد جمعیت استان اصفهان از گاز بهره مند هستند و ۷۰ 
درصد مصرف گاز در استان در واحدهای صنعتی، تولیدی و نیروگاهی، ۲۰ درصد در بخش خانگی و حدود ۵ 
درصد در بخش سی ان جی  و مابقی در بخش های تجاری مصرف می شود. شرکت گاز استان با اشاره به سردی 

هوا از مردم خواسته با صرفه جویی در مصرف گاز این شرکت را برای تامین پایدار گاز یاری کند. 
        سرپیچی ادارات از قانون صرفه جویی در مصرف گاز 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان می گوید پیگیر اجرای دقیق این قانون در دستگاه های اجرایی بودیم و 
بیشتر ادارات برخالف این ابالغیه عمل کردند و کمتر اداره ای این موضوع را جدی گرفت.

سیدمصطفی علوی افزود: در ابتدای سال جاری براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ادارات دولتی 
موظف به رعایت نکاتی در استفاده از گاز طبیعی شدند که نسبت به ۴ ماهه پایانی سال گذشته امسال باید ۱۰ 

درصد کاهش مصرف داشته باشیم و دمای رفاه را رعایت کنیم. 
وی با بیان اینکه این موضوع در سطح ادارات ابالغ شد، گفت: متاسفانه صرفه جویی و کاهش مصرف گاز  
به طور کامل در ادارات اجرا نشد. ولی به هر حال ما این موضوع را پیگیری می کنیم تا مفاد بخشنامه ابالغیه 

تحقق پیدا کند.
مدیرعامل شرکت گاز استان  اصفهان ادامه داد: رعایت این قانون نه تنها 
خود ادارات بلکه همه استان اصفهان را در روزهای سرد زمستان از گرمای 
گاز بهره مند خواهد کرد بنابراین همه ما باید در کاهش مصرف ســوخت 

سهیم باشیم.
        لیست اداراتی که در مصرف گاز صرفه جویی نکردند به استانداری 

اعالم شد
معاون عمرانی اســتاندار اصفهان با اشــاره به قانون صرفه جویی مصرف 
گاز در ادارات دولتــی، اظهار داشــت: به منظور مصــرف بهینه گاز طبیعی 
تمامی وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و نهادهای انقالبی موظف شدند 

در ۴ ماهه پایانی امسال حداقل ۱۰ درصد از مصرف خود را کم کنند. 
مهران زینلیان افزود: شرکت گاز استان اقدام به پایش ادارات مبنی بر رعایت قانون صرفه جویی در مصرف گاز 
کردند و در نهایت لیست برخی از دستگاه هایی که در این حوزه کوتاهی کردند را به استانداری گزارش دادند.

وی با بیان اینکه تعدادی از ادارات این قانون را به خوبی اجرا کردند، گفت: هر چند تعداد آنها کم است اما جای 
تقدیر و تشکر دارند و امیدواریم در پایش های بعدی تعداد این ادارات افزایش یابد.

معاون عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: براساس پایشی که انجام شده امروز برای اولین بار اسامی ادارات 
کراتی از طرف استانداری انجام خواهد شد و  طبق  به استانداری اعالم شده و به طور یقین در این مورد مذا
گزارش هــای بعدی ایــن ادارات معرفــی می شــوند. وی تصریح کــرد: در صــدر ادارات رعایت کننــده قانون 
صرفه جویی گاز،  شرکت گاز استان، دانشگاه اصفهان، شرکت های صنعتی اصفهان، ساختمان مرکزی شرکت 

صمت، دانشگاه آزاد خمینی شهر و اداره کل محیط زیست استان قرار دارند.
گر  زینلیان با اشاره به اینکه تعداد موارد منفی بیشتر بود، اظهار داشت: تا پایش های بعدی  صبر می کنیم  ا

عملکرد بهتر نبود ظرف یک هفته اسامی را اعالم خواهیم کرد.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه: 

فوالدمبارکهموفقبهدریافتتندیسزرینجشنوارهملیصنعتسالمتمحورشد

لیست پرمصرف ها به استانداری اعالم شد؛

گاز سرپیچیاداراتاصفهانازصرفهجوییمصرف

خبر

خبر

معاون وزیر راه:   

اعتبارالزمبرایتکمیل
قطارشهریبهارستان

تامینشود

آغازعملیاتانتقال
پسابشرقاصفهان
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جامعه4 1 ژانویه    2۰22
مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان خبر داد:

اصفهان مقام اول آزادسازی زندانیان
مدیرعامــل ســتاد دیــه اســتان 
اصفهــان ۲۰۰ زندانــی جرایــم 
مالــی در زندان هــای اســتان 
را چشــم بــه راه کمــک خیــران بــرای آزادســازی 
کنون ۴۶۸  دانســت و گفت: از ابتدای امســال تا
زندانی جرایم مالی آزاد شــدند که در این زمینه، 
اصفهــان در مقــام اول آزادســازی زندانیــان بین 

استان های کشور قرار دارد.
اســداهلل گرجی زاده اظهار کرد: از ابتدای امسال 
کنــون ۴۶۸ نفــر زندانــی جرایــم مالی بــا کمک  تا
خیران اســتان اصفهــان آزاد شــدند کــه ۶۰ نفر از 
آنها مربوط به آذرماه می شــود و ۱۶ نفــر آنها زن و 

بقیه مرد بودند.
وی میزان بدهکاری این زندانیان را ۱۸۸ میلیارد 
تومان برشمرد و افزود: نقدینگی محکومان هم 
هفــت میلیــارد تومــان بــود، ۷۶ میلیــارد تومان 
از طریق رضایــت شــکات و ۴۷ میلیــارد تومان از 

طریق اعسار تأمین شد. 
همچنین از محل صندوق تأمین خسارت بدنی 
هم ۱۶ میلیارد تومان تأمین و ۱۴ میلیارد تومان 
نیــز تســهیالت بانکــی پرداخــت شــد همچنیــن 
پنــج میلیــارد تومــان از محــل کمــک بالعــوض 
ســتاد دیــه کشــور و ۲۳ میلیــارد تومــان از طریق 
ســتاد دیه اســتان بــرای آزادســازی زندانیــان در 
اختیارمان قــرار گرفت و توانســتیم این اقدامات 

را انجام دهیم.
        آزادی حدود 7 هزار زندانی در یک دهه

مدیرعامل ســتاد دیــه اســتان اصفهــان، مقام 
نخســت کشــور در زمینــه آزادســازی زندانیــان 
جرایــم مالــی را مربــوط بــه اصفهــان دانســت و 
گفت: از ســال ۱۳۹۰ که ســتاد دیه تشــکیل شــد 
کنون بیش از شــش هزار و ۶۷۹ زندانی جرایم  تا
مالی در استان آزاد شدند و آمار آزادسازی آذرماه 
نیز به حــدود ۶۰ نفر می رســد کــه در مقایســه با 
ماه هــای دیگــر تقریبــا ۲۰ تــا ۳۰ درصــد افزایش 

داشته است.
وی دلیــل افزایش آزادســازی زندانیــان را کمک 
بیشــتر خیران به ســتاد دیه دانســت و افــزود: در 
وصول کمک های خیران به ستاد دیه نیز امسال 
در مقایسه با سال گذشــته، با رشد ۶۵ درصدی 
روبه رو هستیم که به دلیل افرایش ۶۹ درصدی 
برگزاری مراسم گلریزان از سوی ستاد و رشد ۶۳ 
درصــدی وصــول کمک های مســتقیم افــراد به 

ستاد بوده است.
        کمک 21 میلیاردی خیران اصفهانی در 

یک سال
گرجــی زاده از جــذب ۲۱ میلیــارد و ۴۵۳ میلیون 
و ۳۳۰ هــزار تومــان کمــک مردمی بــه ســتاد دیه 
کنــون خبــر داد و گفــت: مبلغ  از ابتــدای ســال تا

وصولی در گلریزان ها ۱۶ میلیــارد و ۵۵۰ میلیون 
بوده همچنیــن چهــار میلیــارد و ۳۵۵ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومــان از طریق مراجعه افــراد به خیریه 
وصول شده بوده که در مقایســه با مدت مشابه 
ســال گذشــته بیــش از ۱۰۹ درصــد رشــد نشــان 

می دهد.
وی افزود: مراجعه خیریه بــه بانک نیز ۱۳ درصد 
رشــد داشــته و حــدود ۱ میلیــارد و ۴۲۰ میلیــون 
تومان هم از طریق شبکه های اجتماعی و سایر 
روش ها به حساب ستاد دیه واریز شده که میزان 
وصولی های امسال ســتاد آزادسازی زندانیان را 
در مجمــوع به ۲۱ میلیــارد و ۴۵۳ میلیــون و ۳۰۰ 

هزار تومان رسانده است.
مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان با اشاره به 
کمک چهار میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تومانی ســال 
گذشــته بنیاد مســتضعفان به ســتاد، گفــت: در 
سال گذشــته برخی قید و بندها برای آزادسازی 
زندانیان مهریه و نفقه نیز برداشــته شده بود اما 
بر اســاس آئین نامه امســال ســتاد، آزادسازی ها 
با شرایط مشــخصی انجام می شــود که بعضی از 
آن ها دست ما را بسته است اما با همین شرایط، 
توانســتیم تعــداد خوبــی را نســبت بــه پارســال 
گــر رقمی کــه مســتقیم از طریــق  کــه ا آزاد کنیــم 
بنیاد مســتضعفان آزاد شــده را از آمــار نهایی کم 
کنیم، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد آزادسازی زندانی 

داشتیم.
        آسیب های زندان برای زندانیان جرایم 

مالی و خانواده آنها

وی کمک هــای مردمی در ایــن حــوزه را بســیار 
مؤثر و کارســاز دانســت و ادامــه داد: روزانــه افراد 
زیــادی برای کمــک به زندانیــان جرایــم مالی به 
ســتاد مراجعــه می کننــد کــه در بیــن آنهــا تعداد 
زیادی جــوان نیز به چشــم می خــورد. همچنان 
از مــردم درخواســت داریم کــه از طریــق مراجعه 
بــه ســتاد یــا واریــز کمک هــای خــود بــه شــماره 
حســاب های ۰۱۰۲۶۷۹۳۶۶۰۰۷ بانک صادرات 
و ۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷ بانک ملی، به کسانی کمک 
کننــد کــه در ایــن شــرایط، کســی را بــه جــز خــدا 
گر مردم دستشــان را نگیرند، در زندان  ندارند و ا
می مانند که برای خودشان، خانواده هایشان و 
دیگر افراد جامعه، آســیب های زیــادی به همراه 

دارد.
گــر خانــواده زندانیان در  گرجی زاده یادآور شــد: ا
جامعه بدون سرپرست بمانند، به جرم و تخلف 
روی می آورنــد و آســیب های آن دامن گیــر همــه 
افراد جامعه می شــود، بنابراین امیدواریم مردم 
به این موضــوع توجه کننــد و با هر کمکــی که در 
تــوان دارنــد مــا را در آزادســازی زندانیــان جرایم 

مالی یاری کنند.
        اصفهانی ها در کار خیر الگو هستند

وی مــردم اســتان را در انجــام کار خیــر الگویــی 
برای کشــور توصیف کــرد و گفت: رئیــس هیئت 
مدیره ستاد دیه کشــور نیز به شکل رسمی اعالم 
کرد کــه اســتان اصفهــان در کمک به آزادســازی 
زندانیان جرایم مالی، مقام نخست کشور را دارد 
و با فاصله زیادی در بین اســتان ها قــرار می گیرد 

چون با استانی که در مقام دوم آزادسازی زندانی 
جرایم مالی قرار دارد بیش از ۱۰۰ زندانی آزاد شده، 

فاصله دارد.
        2۰۰ پرونده در انتظار کمک خیران

مدیرعامــل ســتاد دیــه اســتان اصفهــان ۲۰۰ 
پرونده جرایم مالی در اســتان را در انتظار کمک 
خیران دانســت و یادآور شد: برای آزادسازی این 
زندانیان به مبلغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان 
نیــاز داریــم، در مجمــوع ۷۵۰ زندانــی دیگــر هــم 
وجــود دارنــد کــه بدهــی مالــی و جرایــم دیگــر در 
پرونده دارند و برای آزادســازی آنهــا بیش از ۸۰۰ 

میلیارد تومان، کمک مالی نیاز است.
وی فعالیــت ســتاد را متمرکــز در آزادســازی 
زندانیان معرفی کرد و افــزود: در حوزه حمایتی 
گــر سرپرســت خانــوار  خدماتــی نداریــم چــون ا
آزاد شــود، همــه مشکالتشــان حــل می شــود 
گــر بخواهیــم خانــواده زندانیــان را تحــت  امــا ا
پوشــش قرار دهیم و ماهیانه مبلغی مستمری 
بــه آنهــا پرداخــت کنیــم، نمی توانــد به انــدازه 
حضــور سرپرســت خانــوار، کمبودهــای آنهــا را 

جبران کند.
گرجی زاده از مردم خواست در انجام معامالت و 
تعهدات دقت کنند تا دچار جرایم مالی نشــوند 
و گفت: در شــرایط کنونی جامعه، باید اطالعات 
حقوقــی افــراد افزایــش یابد یا پیــش از انجــام هر 
گاه و  معامله یا پذیرفتــن تعهدی، با یــک وکیل آ
معتمد مشــورت کننــد تا دچار مشــکالت بعدی 

نشوند.

خبر
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: برداشت 
بی رویــه از آب هــای زیرزمینــی حوضه زاینــده رود 
مخاطره آمیز است بطوریکه برخی از پیامدهای آن 

قابل جبران و بازگشت نیست. 
جهانگیر عابدی کوپایی افزود: در حوضه تاالب بین 
المللی گاوخونی نیز برداشــت بی رویه از آب های 
زیرزمینی اتفاق افتاده که افت شدید آبخوان ها و 
افزایش دشت های ممنوعه در اســتان را بدنبال 

داشته است.
به گفتــه وی در زمان حاضر، از ۳۱ دشــت اســتان 

اصفهان ۲۷ دشت ممنوعه است.
این اســتاد دانشــگاه، شــوری آب های زیرزمینی 
و محدودیــت در تولیــد محصــوالت کشــاورزی، 
ک، جذب سدیم  تهدید امنیت غذایی، شوری خا
و مســتعد شــدن زمین برای گــرد و غبــار، افزایش 
مصرف انرژی برای پمپاژ آب و فرونشست زمین را از 

پیامدهای کاهش منابع آبی برشمرد.
وی با بیان اینکه فرونشســت زمین بی بازگشــت 
است، تاکید کرد: تهدید امنیت آبی، رشد مهاجرت 
بدنبال بیــکاری، تهدید های اجتماعی و آســیب 
به جاده ها، خطوط آبرسانی، گازرسانی و میراث 

فرهنگی از آثار فرونشست زمین است.
وی اظهــار داشــت: بزرگتریــن صنعــت آب بــر در 
اصفهان اســتقرار پیدا کرده که افزون بر ۶۰ درصد 
فوالد کشور را تولید می کند و بدنبال آن ۵۵۰ صنعت 

آالینده دیگر نیز در این استان فعال است.
وی با بیان اینکه اصفهان رتبه دوم مهاجرپذیری را 
دارد و از خوزستان، تهران و چهارمحال و بختیاری 
به اصفهان مهاجرت کرده اند، تصریح کرد: از سوی 
دیگر در سال های گذشته سطح زیرکشت حوضه 
زاینــده رود در اســتان چهارمحــال و بختیــاری و 
اصفهان بطور تقریبی ۲ برابر شده است. به گفته 
وی، بخــش قابــل توجهــی از آب زاینــده رود برای 

توسعه صنعت و کشاورزی به مصرف می رسد.
        رعایت احکام قضایی متناسب با حقابه 

بران زاینده رود
وی مســدودکردن چاه هــای غیــر مجــاز، نصــب 
کنتور حجمی، کاهش مجوز برداشــت ها، خرید 
چاه های کشاورزی، ساماندهی شرکت های حفار، 
طرح های تغذیــه مصنوعی آبخوان هــا، کنترل و 
هدایت سیالب ها به سفره های زیرزمینی، تغییر 
گهانی را از  اقلیم با هدف بارش و مهار سیالب های نا
جمله راهکارها برای مدیریت منابع آبی عنوان کرد.
این استاد دانشگاه، پایش مستمر و برخط  برداشت 
ها از زاینده رود، رعایت احکام قضایی متناسب با 
همه حقابه بران در همه استان ها، تامین حقابه 
همه ذینفعان و مدیریت یکپارچه حوضه  زاینده 

رود را ضروری دانست.
وی تصریح کرد: بازنگری در تخصیص آب به بخش 
کشاورزی و صنعت، مدیریت تقاضا و شفافیت در 
منابعی که آب مصرف می کنند برای احیای زاینده 

رود ضروری است.

پژوهشــگر حوزه آب در اصفهان افزود: الزم اســت 
زمینه استفاده از نتایج تحقیقات دانشگاهی در 
بخش فضای ســبز، کشاورزی و آشــامیدنی  برای 

کاهش مصرف آب فراهم شود.
وی با بیان اینکه تجهیز همه دانشگاه ها و پادگان 
ها به دســتگاه کاهنــده مصرف آب تاثیر بســزایی 
دارد، گفت: بهره وری کشاورزی در منطقه از طریق 
به زراعی، به نژادی، مدیریت کود دهی  و مدیریت 

آبدهی ضروری است.
عابدی کوپایی خاطرنشان کرد: دانش آموختگان 
ع  رشته کشــاورزی به عنوان کارشــناس ناظر مزار
حوضــه زاینــده رود می تواننــد بخشــی از خدمت 
ســربازی خــود را بطــور آزمایشــی با ایــن هــدف 

بگذرانند.
به گفته وی تامین حقابه تاالب گاوخونی و احیای 
آن مانع تشدید گرد و غبار، حفظ جایگاه جهانی 
اصفهــان و جلوگیــری از نابــودی آثــار آن و کاهش 

فرونشست خواهد شد.
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه 
منابع آب تجدید پذیر کشــور در ۳۰ سال گذشته 
کنون  به ۸۹ میلیارد  ۴۱۳ میلیارد متر مکعب بود که ا
مترمکعب کاهش یافته است، اضافه کرد: بارش 
ها در سال های اخیر کاهش یافته بطوریکه از ۲۵۰ 

میلی متر در سال به ۲۲۶ میلی متر رسیده است.
کنون در تنش آبی به ســر  وی با بیان اینکه ایــران ا
می برد، ادامه داد: در دنیا ۳۶ درصد آب آشامیدنی 
و ۴۲ درصــد آب کشــاورزی از منابــع زیرزمینــی 
برداشت می شــود اما در ایران تامین آب برای این 
بخش ها ۵۵ درصد وابسته به منابع زیرزمینی و ۴۵ 

درصد وابسته به آب های سطحی است.
وی با اشاره به اینکه ۵۶ درصد ظرفیت آبخوان ها 
خالی اســت، گفت: برخی رودخانه ها نیز جریان 
ندارنــد و بنابرایــن فشــار بــه اســتفاده از آب هــای 

زیرزمینی فزونی یافته است.
عابدی کوپایی با بیان اینکه بسیاری از برنامه ریزی 
ها برای خودکفایی در برنامه ششم کشور با منابع 
آب موجود همخوانی ندارد، ادامه داد: بر اســاس 
کنون ۴۵  یافته های مرکز پژوهش های مجلــس ا

درصد چاه های آب موجود کشور غیر مجاز است.
زاینده رود به طــول افزون بر ۴۰۰ کیلومتر به عنوان 
بزرگ تریــن رودخانــه منطقــه مرکزی ایــران در 
دهه های اخیر به یک رودخانه با جریــان دوره ای 
تبدیل و در پایین دســت با خشــکی مواجه شده 

است.

رئیس مرکز بهداشت اردستان گفت: نرخ باروری در 
اردستان به حدود ۱.۴۲ درصد کاهش یافته که این 

کی به همراه دارد.  موضوع عواقب خطرنا
 رضا اشرفی رئیس مرکز بهداشــت اردستان گفت: 
یکــی از حوزه هایــی کــه ویــروس کرونــا در دوســاله 
گذشته تحت تأثیر قرار داده است موضوع جمعیت 
بوده که توانســته مشــکالتی را برای نرخ جمعیت 
و خانواده ها ایجــاد کنــد. وی گفــت: در حالــی کــه 
نرخ بــاروری در شهرســتان اردســتان در ســال ۵۱ و 
۵۲ حدود ۶.۸ درصد بوده اســت و سال های دهه 
کنون  ۷۰ به ۴ درصد رسید، ولی این وضعیت هم ا
بــه حــدود ۱.۴۲ درصــد کاهــش یافتــه کــه عواقب 
کی را به همراه دارد و درصورتی که بخواهیم  خطرنا
پنجره جمعیتی بسته نشود باید این نرخ به حدود 

۵.۲ درصد برسد.
رئیس مرکــز بهداشــت اردســتان گفت: حــدود ۱۳ 
میلیون جوان در آستانه ازدواج در کشور وجود دارند 
که بسیاری از آن ها مشکل اقتصادی دارند و تعداد 
زیادی از آن ها که ازدواج کردند به تک فرزندی قانع 
شــده اند که یکی از دالیــل آن موضوعات فرهنگی 

بوده است.
اشــرفی با بیان اینکــه شهرســتان اردســتان دارای 
۴۳۸۱۹ نفر جمعیت اســت کــه تقریبا ۳۱ هــزار نفر 
آن هــا در شــهر و ۱۲ هــزار نفر آن هــا در روســتا زندگی 
می کنند، گفت: باید نرخ بــاروری را در شهرســتان 
اردستان با ترغیب و تشــویق جوانان به امر ازدواج 
افزایش دهیم، چرا که جامعه ما به سرعت به سمت 
گر در ۲۰ سال  میانسالی و پیری حرکت می کند و ما ا
پیش رو نتوانیم اقدامی اساسی در افزایش جمعیت 

انجام دهیم، با مشــکالت و معضالتی جدی روبرو 
خواهیم بــود. وی بــا بیان اینکه حدود هفــت هزار 
نفر از جمعیت شهرســتان اردســتان زنان ۱۵ تا ۶۵ 
سال هستند که در وضعیت باروری قرار دارند و هنوز 
فرصت رشد و جبران جمعیت را دارند، گفت: هنوز 
۲۵ ســال تا بســته شــدن پنجره جمعیــت فرصت 
گر این زمان را هم از دست بدهیم به یک  داریم که ا

شهرستان فوق سالمند تبدیل می شویم.
رئیس مرکز بهداشت اردستان با اشاره به وضعیت 
ســالمندی در شهرســتان اردســتان گفــت: نــرخ 
ســالمندی در ایــن شهرســتان درصــد ۱۸.۹یعنی 
بیش از ۸۲۰۰ نفر است و اردستان به عنوان پیرترین 

شهرستان استان اصفهان شناخته می شود.
کرونا باعث شد سن ازدواج کاهش یابد

اشرفی با بیان اینکه اردستان به سرعت به سمت 
بحــران ســالمندی حرکــت می کنــد، گفــت: نــرخ 
جمعیت این شهرستان بستگی به میزان موالید 
دارد که هرچقدر تولد بیشتر شود می تواند شیب این 

بحران را کند، کند.
وی بــا اشــاره به بهبــود ســن ازدواج در شهرســتان 
اردســتان گفت: کرونــا باعث شــده ســن ازدواج در 
اردستان کاهش یابد و این وضعیت در خانم ها ۲۳ 
سال و در بین آقایان به ۲۷ سال نسبت به سال های 

گذشته کاهش پیدا کرده است.
رئیس مرکز بهداشت اردستان ضرورت بیان فواید 
ازدواج و فرزندآوری را در بین خانواده ها به عنوان یک 
امر اساسی یادآور شد و گفت: باید همه تالش کنیم تا 
زمینه افزایش ازدواج و همچنین فرزندآوری به عنوان 

یک حرکت مثبت در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
اشرفی با بیان اینکه در شهرستان اردستان میزان 
باروری کمتری نسبت به استان و کشور وجود دارد، 
گفت: در حال حاضر کارکنان شبکه بهداشت موظف 
هستند تمام برنامه های خود را به سمت افزایش 
جمعیت پیش ببرند و با ابالغی که انجام شده تمام 
کز بهداشت جمع آوری  روش های پیشگیری در مرا
شده است و همکاران ما وظیفه دارند خانواده ها را 

به افزایش فرزندآوری تشویق کنند.

استاد دانشگاه:

برداشتبیرویهازآبهایزیرزمینیحوضهزایندهرود
مخاطرهآمیزاست

اردستان،پیرترینشهرستاناصفهان

خبر خبر

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهــان از آغــاز پویــش مردمی »ایــران ســبز، 
هر ایرانی یک نهال« همزمان با سراسر کشور در 
اســتان اصفهان خبر داد.  حسینعلی نریمانی 
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان مساحت مرحله نخست طرح 
پویش مردمی ایران سبز، هر ایرانی یک نهال در 
اســتان اصفهان را ۵۰ هکتار اعالم کــرد و گفت: 
منطقه روشن دشــت واقع در شــرق کالن شهر 
اصفهان بــرای اجرای این طرح انتخاب شــده 
است.  وی گفت: پروژه یاد شده با مشارکت اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان و بسیج سازندگی 
اجرا می شود.  معاون فنی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه گونه 
گیاهی " بــادام اســکوپاریا " برای کاشــت در این 
طــرح انتخــاب شــده اســت، گفت: ایــن گونه 
گیاهی مقاوم به شــرایط خشکسالی اســت و از 
کید  ک تغذیه می کند.  نریمانی با تا منابع آبی خا
بر کشــت گیاهان با نیاز کم آبی گفت: این گیاه 
برای شیب های مالیم و دامنه ها مفید است و 
پایداری مناسبی در شرایط آب و هوایی اصفهان 
دارد.  وی گفــت: گروه هــای مردمی و جهادی، 
انجمن های زیســت محیطــی، کوهنــوردان، 
ورزشــکاران و نهاد هــای اجرایــی به صــورت 
داوطلبانه در اجرای این امر مفید و عام المنفعه 
حضور دارنــد. نگاهی به وضعیــت عرصه های 
کیســت که ایــن خطه با  طبیعــی اصفهــان حا
۲۴ شهرستان، مساحتی معادل ۱۰.۷ میلیون 
هکتار دارد که بیــش از ۹۰ درصــد از آن را معادل 
حــدود ۹.۸ میلیــون هکتار عرصه هــای منابع 
طبیعی و ملــی و از این میــزان حــدود ۴۰۳ هزار 
هکتار را جنگل معــادل )۴ درصــد(، ۶ میلیون 
هکتار مرتع معــادل )۶۴ درصد( و ســه میلیون 
هکتار بیابــان معــادل )۳۲ درصــد( در بر گرفته 
است. جنگل های استان اصفهان بطور عمده 
در ۲ شهرســتان فریدونشــهر بــا ۴۰ هــزار هکتار 
و ســمیرم با ۲۵ هــزار هکتار قــرار دارند. اســتان 
اصفهــان از نظر تقســیم بندی نواحی رویشــی 
گرســی و ایــران تورانی قرار  در ۲ ناحیه رویشــی زا
گرســی غرب و  گرفته اســت که ناحیه رویشی زا
جنوب استان را شامل می شود و بقیه مناطق 
جزو ناحیه رویشی ایرانی تورانی به شمار می رود.
این اســتان واقع در مرکز کشــور اقلیم خشک و 
نیمــه خشــک دارد و از این پهنــه ۳.۲ میلیون 
هکتار معادل ۳۲ درصد سطح استان را اراضی 
بیابانی و شنزار تشکیل می دهد که بطور عمده 
کنده است. در بخش های شمالی و شرقی آن پرا

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت اردستان 
با اشــاره به خبر دریده شدن تعدادی گوسفند 
توسط گرگ،گفت:دامداران اقدامات حفاظتی 
برای پیشگیری از خســارت حیوانات زیانکار را 

جدی بگیرند. 
حسین شواخی اظهار داشت: در فصل زمستان 
شــرایط آب و هوایــی، عــدم مدیریــت صحیح 
پسماند و موارد دیگر موجب می شود که گرگ ها 
در مناطق اطراف روستاها و شهرها پیدا شوند. 

وی بــا اشــاره بــه خبــر دریــده شــدن تعــدادی 
گوسفند توسط یک گرگ در یکی از روستاهای 
شهرســتان اردســتان، افــزود: دامــداران در 
مناطق روستایی باید اقدامات حفاظتی برای 
جلوگیری از خسارت حمله گرگ را داشته باشند 
و هشدارهای مربوطه را به ویژه در فصل زمستان 

جدی بگیرند. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت اردستان 
خاطرنشان کرد: اقدامات حفاظتی و شرایطی 
همچون داشتن مکان مناسب، سگ نگهبان، 
کشیدن فنس اطراف دامداری و چوپان و سایر 
اقدامات حفاظتی برای پیشگیری از خسارت 

حیوانات زیانکار در نظر گرفته شود. 
شــواخی تصریح کرد: بازدیــدی از محل انجام 
نــداده ام اما طبق گفته های شــاهدان، نکات 
و اقدامات حفاظتی به خوبی انجام نشــده که 
همیــن امر موجب شــده گــرگ بــه راحتــی وارد 

محل شود. 
کیــد کــرد: افــراد می تواننــد بــا پرداخــت  وی تا
هزینه اندکی نســبت به بیمــه کــردن دام های 
خود اقدام کنند تا در صورت بروز چنین مواردی، 

بیمه خسارت را پرداخت کند. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت اردستان 
خاطرنشــان کرد: حادثــه مذکور در یــک مزرعه 
طرح کشاورزی بین روستای امیران و شهر زواره 

اتفاق افتاده است.

آغازپویشمردمی
»ایرانسبز،هرایرانییک

نهال«دراصفهان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
اردستان: 

دامداراناردستانی
برایپیشگیریازخسارت

کنند حیواناتزیانکاراقدام
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان از 
کشف ۶۰۲ مورد خودزنی با ادعای نزاع و با هدف 
دریافت دیه و خسارت در هشت ماهه امسال در 

استان خبر داد. 
علی ســلیمان پور بــا اعالم اینکه در هشــت ماهه 
ســال جاری، ۶۰۲ مورد خودزنی با ادعای نزاع و 
با هدف دریافت دیه و خسارت کشف شد، اظهار 
کرد: این تعداد شامل ۴۲۴ مرد و ۱۷۸ زن بود که 

به مراجع قضایی معرفی شدند.
کــه بــا  گفــت: بســیاری از مــوارد خودزنــی  وی 
ادعای نــزاع و درگیری انجام می شــود، همچون 
تصادفــات ســاختگی، از ســوی کارشناســان بــا 
تجربــه پزشــکی قانونــی قابل تشــخیص اســت، 
به طوری کــه در هشــت ماهه امســال ۶۰۲ مورد 
خودزنــی در ادارات پزشــکی قانونــی اســتان 
اصفهان تشــخیص و بــه مراجع قضایــی معرفی 

شد.
مدیرکل پزشکی قانونی اســتان با بیان اینکه در 
موارد خودزنی و تصادفات ســاختگی هدف این 
افــراد، عمدتــا دریافــت دیــه یــا ارش و جبــران 
خســارت آســیب های ادعایــی اســت، افــزود: با 

توجه به اینکه در بســیاری از موارد کارشناســان 
خبره پزشکی قانونی قادر به تشخیص خودزنی 
از دیگرزنی هستند. افرادی که اقدام به خودزنی 
می کنند در بیشتر موارد نه تنها از آسیب رساندن 
بــه خــود ســودی نمی برنــد، بلکــه بــا مشــکالت 

قانونی و قضایی نیز مواجه خواهند شد.
از ایــن  آســیب هایی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دســت ممکن اســت محصــول خودزنــی )ایجاد 
آســیب بــدون هیچ گونــه درگیــری و حادثــه( یــا 
محصــول تلفیقــی از نــزاع و خودزنــی )افزایــش 
صدمات متعاقــب منازعــه و درگیری( باشــد که 
در بیشــتر مــوارد توســط کارشناســان پزشــکی 
قانونی تشــخیص و شناســایی می شــوند و برای 
طــی مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفی 

می شوند.
کل پزشــکی   بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره 
کید کرد:  قانونی استان اصفهان، سلیمان پور تا
شناســایی ۲۶ تصادفــات ســاختگی در هشــت 
ماهه امســال در ادارات پزشــکی قانونی اســتان 
اصفهــان نشــان از دقــت و صراحــت در صــدور 

نظرات پزشکی قانونی دارد.

دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخدر 
اصفهان گفت: ۲۲۲ سازمان مردم نهاد )سمن( 
در ایــن اســتان در زمینــه پیشــگیری از اعتیــاد و 
کنترل و کاهش تقاضای مواد مخدر و روانگردان 

فعال است. 
محســن یارمحمدیان در حاشــیه برنامه برخط 
"کمپین هر ایرانی، یک ســفیر برای پیشــگیری از 
اعتیــاد" اظهار داشــت: همــکاری ســازمان های 
مردم نهاد همراه با توسعه کمی و کیفی توانمندی 
گاه سازی  علمی آنها بمنظور افزایش مخاطبان و آ

جامعه ضروری است.
یارمحمدیان اظهار داشــت: هر قدر خانــواده ها 
برای تحقق شــکل گیری زنجیره پویای آموزشی 
تالش کنند افــرادی کمتر به معضل مــواد مخدر 

دچار خواهند شد.
و  مهمتریــن  اعتیــاد  بیان اینکــه  بــا  وی 
اولویت دارترین آسیب اجتماعی در کشور است، 
خاطرنشان کرد: طرحی با عنوان "یاریگران زندگی" 
بــا محوریــت دســتگاه های مرتبــط و مشــارکت 
فعــال مــردم، گروه های اجتماعی، تشــکل های 
غیــر دولتــی و ســازمان های مــردم نهــاد در حال 

اجراست.
وی افزود: کمپین" هر ایرانی یک سفیر پیشگیری 
ح هــا و  از اعتیــاد" همزمــان بــا آغــاز اجــرای طــر
برنامه های اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر 
و در جهت اجرای طرح یاریگران در سراسر کشور 

برگزار شد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان تصریح کرد: هدف از این کارزار اجتماعی، 
انسجام بخشی و حساسیت افزایی در بین آحاد 
مردم و مســئوالن کشور نســبت به موضوع مواد 

مخدر است.
در کمپین " هر ایرانی یک ســفیر برای پیشگیری 
از اعتیاد" که به صورت برخط برگزار شد، مباحث 
کمبــود بودجــه و امکانــات،  مختلفــی ماننــد 
ســختگیری های دســتگاه های اجرایــی، عــدم 
تعامــل ســازمان های مــردم نهــاد، نبــودن نگاه 
مساوی به سمن ها، موانع اجتماعی و اقتصادی، 
تغییرات مدیریتی و عدم وظایف مشخص برای 
دستگاه ها در زمینه فعالیت سمن ها مطرح شد.

اســتان اصفهان از نظر شــیوع اعتیاد در رتبه ۲۳ 
کشور قرار دارد.

خبرخبر
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد:

کشف۶۰۰موردخودزنی
باادعاینزاعدراصفهان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان:

کاهشتقاضای ۲۲۲سمندرزمینه
موادمخدردراصفهانفعالاست
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5 1 ژانویه    2۰22 رفهنگ
رونمایی و جشن امضای کتابهای »تیغ و ترنج« و 

»حواست هست« در اصفهان
مراســم رونمایی از کتابهای »تیغ 
هســت«  »حواســت  ترنــج«،  و 
بــا حضــور  و »ارادتمنــد هیــچ« 
نویسندگان این کتاب ها و عالقمندان در سالن سعدی 

حوزه هنری استان اصفهان برگزار شد.
کتابهای »تیغ و ترنج«، »حواست هست« و »ارادتمند 
هیــچ« بــا حضــور نویســندگان این کتاب هــا و عالقــه 
مندان در سالن سعدی حوزه هنری استان اصفهان 

رونمایی شد.
کتــاب »تیــغ و ترنــج« شــامل چهــار نمایشــنامه از 
محمدرضا آریانفر و دارای دیالوگ های زیبایی است 
و ویراستاری آن را یوسف خوش نظر، صفحه آرایی را 
محمدعلی ناصحی، طراح روی جلد را بابک صفری 

برعهده دارد.
کتــاب »تیــغ و ترنــج« بــا خوانــش بلندتریــن دیالوگ 
نمایشــنامه یعنــی »ابریشــم و آتــش« توســط فــرزاد 
قاسمی بازیگر تئاتر معرفی شد و پس از آن محمدرضا 
آریــان فر به روی صحنــه آمد. این کتاب شــامل چهار 

نمایشنامه عاشورایی از قومیت های مختلف است.
نویســنده این کتاب در خصوص »تیغ و ترنج« گفت: 
مسئله امام حسین )ع)و عاشــورا قرن هاســت که در 
فرهنگ ما مطرح بوده و نوشته شده است من سعی 
کردم قصه ای را تعریف کنم که کسی قبال آن را تعریف 
که دوســت دارم که کارهایم امضای  نکرده باشد چرا

خودم را داشته باشد.
وی در خصوص نمایشنامه »و گاهی یادم می رود که 
عاشق« که در هند اتفاق می افتد، گفت: برای جمع 
آوری اطالعــات در مــورد هند و، بــودا و عاشــورا در این 
کشــور چندماه مطالعه کردم. این کتاب دارای چهار 
نمایشنامه به نام های »ابریشم و آتش«،»و گاهی یادم 
می رود که عاشقم«، »تیغ و ترنج« و »مجلس پنجم« 
است که از میان این آثار نمایشنامه »ابریشم و آتش« و 
»وگاهی یادم می رود که عاشقم« به روی صحنه رفته 

و اجرا شده است.
وی خاطرنشان کرد: نگارش این کتاب مجموعا ۶ سال 
زمان برد و معتقدم که در زمینه عاشورا و قصه هایی که 
قرنهاســت مردم آن را شــنیده اند باید زمان بیشتری 
بگذارید، دیالوگ هر یک از این نمایشنامه ها متفاوت 

است مثال »ابریشم و آتش« دیالوگی شاعرانه دارد.
        خاطرات نویسنده در کتاب »ارادتمند هیچ«

اما )هیچ( شخصیت کلیدی این رمان نوجوان است 

و به همین زیبایی پر و بــال می گیرد و بــزرگ و بزرگ تر 
می شــود و محملی ماننــد کالس درس برای نشــان 
دادن ایــن شــخصیت دیــده شــده اســت و باتقــوا از 
خاطرات خودش و کالس هایش در این کتاب استفاده 
کرده است؛ در این کتاب تنها شخصیت هیچ نیست 

که متحول می شود بلکه معلم هم متحول می شود.
نویسنده این کتاب در پاسخ به اینکه چه میزان از این 
کتاب تخیل و چه میزان از آن واقعیت است، تصریح 
کرد: از آنجایی که باید نویسنده تجربه زیستی در مورد 
یک موضوع داشته باشد تا بتواند آن را با خیال قاطی 
کند بخش بزرگی از این خاطرات واقعی هستند حتی 
می توانم بگویم نام خانوادگی به نام »هیچ« نیز وجود 

کنون عوض شده است. داشته که متأسفانه ا
        آرزوی نویسنده برای نگارش کتابی که نوشتن 

را به خواننده بیاموزد
باتقوا با اشاره به اینکه نخستین کارهایش ترجمه بوده 
اســت و برای بومی ســازی ماجراهایی که در کتاب از 
مدرســه »وی ســای«آمده اســت از خاطراتــی کــه در 
کتاب »ارادتمند هیچ« آورده شــده اســتفاده کرده ام 
می گوید: دوست داشتم وقتی یک نوجوانی این کتاب 
را می خواند شروع به نوشتن کند و این داستان نوشتن 

را کم کم به خواننده آموزش می دهــد و برای همین 
کتاب ترجمه شبیه »ارادتمند هیچ« است.

نویسنده کتاب »ارادتمند هیچ« با اشاره به اینکه این 
کتاب در سال ۹۸ منتشر شده اســت، افزود: به دلیل 
شیوع بیماری کرونا نتوانستیم آن را رونمایی می کنیم 
البته ســوره مهر پخش بســیار خوبی دارد و امیدوارم 
که این کتاب دیده شــود من این کتــاب را نه با اصول 

نویسندگی بلکه با غریزه خودم نوشته ام.
وی اظهار امیدواری کرد که داستان های این کتاب 
دیده شود و افزود: خوشــحالم که این اثر در اصفهان 
رونمایی شد و این کتاب را به پسرم بهبد تقدیم کرده ام 

که یکی از شخصیت های کتاب نیز هست.
در ادامه کتاب »حواســت هســت« که توســط زینب 
سنجارون نوشته شده رونمایی شــد، این کتاب اثر 
سوم این نویسنده است که قدیمی ترین داستان آن 

را هفت سال پیش نوشته است.
این کتاب قصه روزمرگی های یک زن خانه دار یا مادر 
است و ارزش شخصیت کتاب به این است که دنبال 
بهانه جویی نیست و با تفکر و صبر راه حل را پیدا می کند 

و به نوعی از سلوک می رسد.
تفاوت ایــن شــخصیت با دیگــر شــخصیت های زن 

معمولی در نوع نگاهش است، با اینکه داستان های 
کتــاب بســیار ســاده هســتند خواننــده را ترغیــب به 
خوانــدن می کنــد و اینکــه با عــوض کــردن نــوع نگاه 

مشکالت را حل کند.
نقطه قوت این داستان همان نثر ساده آن است که 
ما را به تعلیق داســتانی نیز می رســاند این کتاب جز 
کتاب هایی اســت که با چند خــط آن زندگی انســان 

متحول می شود.
        قهرمانی که یک زن معمولی است در 

»حواست هست«
زینب سنجارون در ارتباط با این کتاب با اشاره به اینکه 
به خانم های خانه دار فرصت های کمی برای نوشتن 
دارند و باید به دنبال زمان طالیی خود برای نوشتن 
باشــند، گفت: من دوست داشتم داســتانی را خلق 
کنم که قهرمان آن یک زن معمولی باشد و با مسائل 
معمولی روبرو باشد و رودررویی با این مسائل معمولی 

و حل آن موجب رشد قهرمان شود.
وی افزود: قهرما ن من با حل مسائل خود از مرحله ای 
وارد مرحلــه دیگر می شــود و شــخصیت خــود را یک 

مرحله رشد می دهد.

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی با 
اشــاره بــه کمک هــای بالعــوض 
صندوق اعتباری هنر به اصحاب 
هنر و رسانه گفت: دولت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای 

صندوق هنر اختصاص داده  است. 
محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی در جمع مدیــران مطبوعات و رســانه های 
قم درســالن شــهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی این اســتان افزود: درحال حاضر شش هزار 
و ۵۰۰ نفــر از اصحاب رســانه در این صندوق عضویت 
دارند. وی درادامه با اشــاره به روند نزولی استقبال و 
مراجعه مردم به مطبوعات گفت: در پیمایشــی که 
انجام شده، میزان مراجعه به روزنامه ها متاسفانه به 
دو دهم درصد رسیده که البته برخی این روزنامه ها 

پایگاه مجازی هم دارند، اما آمار این عدد را می گوید.
اســماعیلی خاطرنشــان کــرد: نزدیک بــه ۱۳ هــزار و 
۵۰۰ مجوز در حوزه نشریات صادر کردیم و بیش از ۴۰ 

خبرگزاری در کشــور داریــم. در روزنامه ها نیــز عدد ما 
خیلی باال است و مشابه این وضعیت در کشور های 

دیگر وجود ندارد.
کز فرهنگی با  وی با اشاره به ضرورت ادامه فعالیت مرا
کسیناســیون کرونا، گفت: وزارت  افزایش پوشش وا

فرهنگ و ارشــاد اســالمی در جلســات اخیر همــواره 
کز فرهنگی  مخالف تعطیلی مجدد سینما ها و سایر مرا

بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به رغبت مردم به 
کز فرهنگی بعد از حدود دو سال تعطیلی، عنوان  مرا

کرد: طی مــاه جــاری ســینما های کشــور ۳ میلیون 
مخاطب جذب کرده اند.

وی بــا اشــاره بــه برنامــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی برای خودکفایــی در تامیــن کاغــذ، اظهــار 
داشــت: طبق برنامه ریزی های انجام شــده تا سال 
۱۴۰۲ برنامه خودکفایی کاغذ نهایی خواهد شد و نیاز 

مورد نیاز مطبوعات نیز تامین می شود.
اســماعیلی بــا بیان اینکــه بــا توجــه بــه جایــگاه قــم 
رسانه های این استان باید دارای ویژگی های خاصی 
باشند، اظهار داشت: از ابتدای آغاز دولت سیزدهم 
تالش شده تا تصمیماتی در حوزه رسانه گرفته شود 
که کمتریــن ضرری بــه خبرنــگاران و اهالــی فرهنگ 

وارد نشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور شد: مبنای عمل 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سطح کشور قواعد 
و مقررات اســت و از هیچ تصمیمی بر مبنای سالیق 

شخصی و استانی و محلی گرفته نمی شود.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان گفــت: 
رســیدگی به میراث رها شــده اصفهان، فکــری نو و 

تصمیمی سازنده نیاز دارد. 
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان اصفهان 
در دیدار با علی دارابی، قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی و علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان اصفهان گفت: میراث ما بازگوکننده این است که 
پدران ما در گذشــته چگونه زندگی می کردند و با امکانات کم، چگونه 

آثاری ساختند تا بتوانند زندگی خوبی را داشته باشند و در آن عبادت 
خدای متعال را انجام دهند.

وی گفت: شهر ها و روستا های مختلف در سراسر استان اصفهان دارای 
آثار تاریخی مختلفی هستند که متأسفانه اداره میراث فرهنگی، آن را به 
عنوان میراث فرهنگی تلقی می کند و نه اجازه می دهد که خریدوفروش 
شــود و نه اجازه می دهد که این مکان ها اجاره داده شــوند تــا آن را آباد 

کنند.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان گفــت: رســیدگی بــه میراث 

کهن این اســتان در شــهر ها و روســتا های مختلف نیازمند فکــری نو و 
تصمیمی سازنده است تا به عنوان مثال خانه های تاریخی از مخروبه به 

مکانی برای گردشگری و جذب بازدیدکننده تبدیل شود.
وی با بیان اینکه میــراث فرهنگی و آثــار تاریخی در اســتان اصفهان به 
نوعی رها شده است گفت: برای مثال شهر زواره در اردستان به صورت 
کلی میراث فرهنگی اســت؛ مردم خانه ها را رها کردند و رسیدگی به آن 
نمی شود؛ بنابراین الزم است شــرایط و اســتاندارد هایی تدوین شود 
تا این خانه ها به مکانی برای گردشــگری تبدیل شــود و تکلیف مردم 

مشخص شود.
آیت اهلل طباطبایی نژاد با بیان اینکه شکل ها و هندسه هایی که در آثار 
تاریخی به کار رفته اســت، بلندنظری گذشــتگان را برای ما مشخص 
می کند گفت: نباید اجازه داد نداشتن بودجه بهانه ای برای تخریب این 
خانه ها شــود، می توان شــرایطی را مشــخص کرد تا مــردم بدانند چه 
خانه هایی میراثی اســت و چه خانه هایی میراثی نیســتند و با جذب 
ســرمایه بخش خصوصی و یا ســرمایه گذاری خــود مردم، شــرایط این 

مکان ها بهبود یابد.
قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این دیدار 
گفت: در تهران ۲ هزار خانه تاریخی وجود دارد که از این تعداد ۵۰۰ خانه 
دارای شناسنامه است و میراث فرهنگی وظیفه رسیدگی به آن را دارد 
و مابقی در حال تخریب است و به مکانی نامناسب تبدیل شده است 
بنابراین الزم است تا تصمیم صحیحی برای این خانه ها گرفته شود تا 

وضعیت آن بهبود یابد.
دارابی با اشاره به ضرورت رسیدگی به ابنیه تاریخی در استان اصفهان 
گفت: به زودی مبلغ یک میلیــارد تومان بــه اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان بــرای جبــران بخشــی از عقــب افتادگی ها تخصیص 

می یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد و اسالمی خبر داد؛ 
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خانــه تاریخــی طباطبایی هــای کاشــان یکــی 
از بنا هــای تحــت نظــارت ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان است که 
به منظور فیلم برداری ســریال جیران به مدت 

سه روز تعطیل شد. 
خانــه تاریخــی طباطبایی هــای کاشــان یکــی 
از بنا هــای تحــت نظــارت ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری کاشان که برای 
فیلم بــرداری ســریال "جیــران" بــه کارگردانــی 
حسن فتحی و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه، 
خانــه تاریخــی طباطبایــی بــه مــدت ســه روز 
تعطیل شــده و در های این بنای تاریخی تا روز 
پنج شنبه نهم دی ماه به روی بازدید کنندگان 

بسته بود.
ســریال " جیــران " مجموعــٔه نمایــش خانگــی 
درباره زندگی جیران همسر و سوگلی ناصرالدین 
شاه قاجار است که به کارگردانی حسن فتحی 
ساخته می شــود. داســتان این ســریال درباره 

جیران یکی از ندیمه های ناصرالدین شاه است 
و قصه این سریال مربوط زمانی از پادشاهی این 
شــاه قاجــاری اســت کــه وی عاشــق جیــران 
می شــود. ســریال جیران ماجرایی عاشــقانه و 
تاریخی است. این داستان، دوران پس از مرگ 
امیرکبیر را روایت می کند؛ زمانی که ناصرالدین 
شاه با جیران آشنا می شود و این آغاز یک عشق 
اســت. مجموعــه قســمت های این ســریال تــا 
حدود ۶ سال از زندگی ناصرالدین شاه و جیران 

را برای مخاطب به تصویر می کشد.

کارگاه "فرآیند تولید انیمیشــن تبلیغاتی از ایده تا 
اجرا" در ســالن ســعدی عمارت تاریخی سعدی 

اصفهان برگزار شد.
بــه نقــل از روابــط عمومی حــوزه هنــری اســتان 
کارگاه احســان ســراهیان  اصفهــان، در ایــن 
مدیرعامــل اســتودیو هوگــو، مدیرعامل آســیفا 
اصفهان و مــدرس دانشــگاه به تجزیــه و تحلیل 
تعدادی از آثار تبلیغاتی اســتودیو هوگو پرداخت 
و نکاتــی را در خصــوص تکنیک هــای پرطرفــدار 
انیمیشــن در تیزرهای امروزی، تبلیــغ ماندگار و 
رونــد تولید انیمیشــن و… بیان کــرد و باشــاره به 
تکنیک هــای پرطرفــدار انیمیشــن در تیزرهای 
امروزی به معرفی تکنیک هایی مانند سه بعدی 
رایانــه ای، دو بعــدی، موشــن گرافیک، اســتاپ 

موشن پرداخت.
کید کرد: وقتی که به سراغ موضوعاتی  سراهیان تا
می رویــد کــه حــواس انســان را درگیــر می کنــد و 
شــاد و خاطره انگیز هســتند و به داستان گویی 
می پردازند. تیزر نیز باید هارمونی داشــته باشــد 
یعنی ایــده و اجــرا، رنــگ و موســیقی هماهنــگ 
و یکدســت باشــند تا اثر بخشــی داشــته باشــد. 
همچنین ایجــاد هویت متمایــز کند و تیــزر باید 

بتواند مشکلی را مطرح و حل کند.
وی خاطر نشــان کــرد: وقتی ســخن از ورکشــاپ 
است قطعا در آن آموزش هم هست و وقتی حرف 
از انیمیشن و سینما و بازی می شــود حرف از کار 

تیمی است.
مدیرعامــل اســتودیو هوگو تصریــح کرد: یکــی از 

مشکالت در ساخت تیزر این است که باید در یک 
زمان کم همه چیز را نشــان دهید، اصطالحات 
انیمیشن بین گرافیک و نقاشی و عکاسی مشترک 
هستند و گاه ترکیب شده اند یا به جای هم به کار 

می روند.
وی با اشاره به مشکالتی که در ساخت انیمیشن 
در ایــران وجــود دارد افــزود: یکــی از مشــکالت 
و چالش هــای کار در تیزرســازی فشــار کاری و 
محدودیت زمان و تغییر نظرات سفارش دهنده 

است.
سراهیان روند تولید انیمیشن را شامل سناریو، 
کانسپت، اســتوری برد، انیماتیک، مدل سازی 
و تکســچر، ریــک و انیمیــت، fx، نــورو دوربیــن و 
رندر، تدوین و…دانســت و به بیــان تعریف آن ها 

پرداخت.
در این کارگاه تیزرهای ساخت استودیو هوگو مانند 
تیزر جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 
اصفهــان، برنامه هــای انیمیشــن حــوزه هنری 
اســتان اصفهان و دفترتخصصی ســینما و …به 

نمایش درآمد و مراحل ساخت آن بررسی شد.

داوری مردمی دومیــن جشــنواره فیلــم کوتــاه 
»ســلفی۲۰« برای انتخاب بهترین فیلم از نگاه 

مردم آغاز شده است و تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد.
فیلــم  روابــط عمومی جشــنواره  از  نقــل  بــه 
کوتــاه "ســلفی ۲۰"، از میــان ۴۶۴ اثــر رســیده به 
دبیرخانه ایــن رویداد ۸۶ اثر به مرحله مســابقه 
راه یافتند که شامل ۵۳ فیلم کوتاه در قالب های 
داستانی، مستند، پویانمایی، سینماشعر و ۳۳ 

فیلمنامه است.

فیلم هــای راه یافته بــه بخش مســابقه دومین 
جشــنواره فیلم کوتــاه ســلفی ۲۰، برای شــرکت 
در داوری مردمی به شــکل آنالین نمایش داده 

می شوند.
عالقمندان به شــرکت در ایــن داوری می توانند 
تا ۱۵ دی مــاه با مراجعه به ســایت جشــنواره به 
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تماشا، به اثر مورد نظر خود، رأی دهند.
همچنین جایزه آرای مردمی در مراسم اختتامیه 
دومین جشنواره فیلم کوتاه سلفی ۲۰، به اثری 
کــه در ایــن بخــش بیش تریــن رأی را بــه خــود 

اختصاص داده، اهدا می شود.
جشــنواره فیلــم کوتــاه ســلفی ۲۰، بــه دبیــری 
مریم دوســتی، به شــکل آنالین و برخــط برگزار 

می شود.

دومیــن مهــرواره »داســتان آفرینــش« بــا معرفــی 
برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، در پایان 
دو مرحله داوری و از میان ۵۴۴ اثر رسیده از سوی 
۴۲۵ شرکت کننده از سراسر کشور، ۹۳ نفر از اعضای 
انجمن های نویسندگان نوجوان کانون به عنوان 
نفرات برگزیده این رویداد کشوری معرفی شدند. 
بر اســاس این خبر، از این تعــداد، آثــار ۲۱ نفر نیز در 

بخش ویژه طنز در فهرست برگزیدگان قرار گرفت.
هیأت انتخــاب آثــار در مرحلــه اول شــامل عالمه 

میرشفیعی، سمیه آورند، عزت صدیقی لویه، بتول 
پورشیخ، زهرا غالمی و حسین قربان زاده، همگی 
از کارشناســان و مربیــان داســتان نویس کانــون 
استان ها بوده اســت. در مرحله پایانی نیز مژگان 
بابامرندی، فرزانه رحمانی و عباس قدیرمحسنی؛ 
ســه نفر از اهالی قلم و نویســندگان کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان کار انتخاب نهایی آثار و 

برگزیدگان را انجام دادند.
به دلیل تداوم شیوع بیماری کرونا شرایط برگزاری 
مهرواره به شکل حضوری و مراسم پایانی همچنان 
فراهم نیست اما با ارســال هدایای فرهنگی و لوح 
سپاس از برگزیدگان قدردانی می شود. همچنین 
همانند سومین مهرواره »شعر آفرینش«، در بخش 
جنبی دومین مهرواره »داستان آفرینش« نیز سه 
کارگاه تخصصی نقد داســتان به صــورت مجازی 

برای برگزیدگان این رویداد برگزار خواهد شد.
اســامی برگزیدگان دومیــن مهــرواره داســتان 
 آفرینــش در ســایت اینترنتی کانــون )بــه نشــانی

 www.kanoonnews.ir( اعالم شده است.
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معرفیبرگزیدگانمهرواره»داستانآفرینش«

فیلم و سریال

کارگاه

داستان نویسی

جشنواره

در ســومین دوره جشــنواره بین المللــی فیلم 
رســام، هشــت اثر از اصفهان به مرحله نهایی 

راه یافتند. 
جواد ایزددوست مدیر هنری و امور سینمایی 
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اســتان اصفهــان  گفــت: در ســومین دوره از 
جشنواره بین المللی فیلم رسام، در بخش فیلم 
۱۸۰ ثانیــه ای، فیلم های »انتظار« اثر مســعود 
نوری و »قرار« اثر داود میرزابیگی، در بخش فیلم 
داستانی، فیلم های »جبران میکنم« اثر جمال 
احمدی، »قرار« اثر داود میرزابیگی و »معلم« اثر 
محمد مهدی فکریان، در بخش مستند، »روز 
حماســه« اثر ســید مهدی بکایی و »فراموش 
شــده« اثر محمدمهــدی فکریــان و در بخش 
نماهنــگ، »آغــوش امــن« اثر محمــد مهدی 

فکریان به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند.
وی با بیان اینکه آیین اختتامیه سومین دوره 
جشــنواره بین المللــی فیلم کوتــاه رســام، ۲۹ 
بهمن برگزار می شــود، گفت: هدف از برگزاری 
جشنواره ملی رسام، شناســایی و جمع آوری 
تولیدات هنرمندان جوان کشور و خارج از کشور 
در موضوعات دفاع مقدس و مقاومت اســت 
که دوره اول آن به صورت حضوری برگزار شــد و 
هنرمندان کشور های دیگر هم حضور داشتند 
و از یک تبادل نظــر ویــژه ای برخوردار بــود؛ اما 
دوره دوم جشنواره به دلیل شرایط شیوع کرونا 

به صورت مجازی برگزار شد.
معاون هنری و سینمایی اداره کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 
بــا بیان این کــه موضوعــات جشــنواره رســام، 
شــهیدان، جانبــازان و آزادگان، رزمنــدگان 
و ایثارگــران دفــاع مقــدس، مدافعــان وطــن، 
مدافعــان حرم، مجاهــدان جهــاد و مقاومت 
اسالمی، خانواده های معظم شهدا و جانبازان 
و ایثار اجتماعی است، گفت: هنرمندان استان 
اصفهــان از شــش بخــش جشــنواره، در چهار 
بخش آن حضور پیــدا کردند که هشــت اثر به 
مرحله نهایی راه یافتند و در مراسم اختتامیه، 

رتبه های برتر مشخص و معرفی می  شوند.

کتــاب »آینــه قــدی« نوشــته جمعــی از 
برگزیدگان جایزه »ا. هنری« با ترجمه زهرا 
سلیمی است که ازســوی انتشارات کتاب 

نیستان راهی بازار کتاب شد.
جایزه ا.هنری، جایزه ای ادبی و آمریکایی 
کتــاب  کــه همــه ســاله بــه برتریــن  اســت 
داســتان کوتاه تعلق می گیــرد. عنوان این 
جایــزه از نــام نویســنده ی آمریکایــی و 
برجسته ی داستان های کوتاه، "ا.هنری" 
برگرفته شــده و هــدف آن، حمایــت از هنر 
نوشــتن داســتان های کوتــاه بیــان شــده 

است.
تازه تریــن اثــر از برگزیــدگان جایــزه ادبــی 
ا.هنری در قالب کتابی به نام »آینه قدی« 
بــا ترجمــه ای از زهــرا ســلیمی و از ســوی 
انتشارات کتاب نیســتان راهی بازار کتاب 
شــده اســت. داســتان های این مجموعه 
از میان بیش از ۱۰۰ داســتان از ســوی ناشر 
انتخاب و ترجمه شد که به زبان انگلیسی 
و از قاره آمریکای شمالی نوشته شده بود.

داســتان های »آینــه قــدی« بــه انســان و 
کــه  کــه می پــردازد  تجربــه او از شــرایطی 
گــی  در آن هــا حضــور دارد. مهم تریــن ویژ
داســتان های این مجموعــه را می توان به 
پایان بندی های غیرمعمول و شگفت انگیز 
آن در کنار نگاه بدیع و گاه شورانگیز آنها به 

انسان و زندگی دانست.
        در ابتدای این کتاب آمده است که :

»در کتــاب »آینــه قــدی« ترجمــه فارســی 
داســتان های برگزیده این جایزه در ســال 
کــه شــامل ۱۱  ۱۹۹۳ منتشــر شــده اســت 
داستان کوتاه اســت. این داستان ها همه 
در قالــب واقع گــرا و بــا زاویه دیــد اجتماعی 
بخشــی  نمایــش  بــه  فــرد  بــه  منحصــر 
از دغدغه هــای زیســتی و فکــری انســان 
معاصــر پرداخته اســت. نکته قابــل توجه 
در این داســتان ها قابلیــت تعمیم پذیری 
موقعیت هــای انســانی و داســتانی آنهــا 
کــه  اســت  مختلفــی  موقعیت هــای  بــه 

مخاطبان با آن مواجه خواهند بود«.
کتــاب »آینــه قــدی« نوشــته جمعــی از 
برگزیدگان جایزه ا. هنری، در ۱۸۸ صفحه، 
به قیمــت ۵۱ هــزار تومان، در قطــع رقعی، 
جلد شــومیز، بــا ترجمــه زهــرا ســلیمی و از 
ســوی انتشــارات کتاب نیســتان به چاپ 

رسید.

درخششفیلمسازان
اصفهانیدرجشنواره
بینالمللیفیلمرسام

»آینهقدی«
منتشرشد

خبر

تازه های نشر
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ک شکست: طلسم پرسپولیس در ارا

 تهرانی ها کابوس محرم نویدکیا
پرســپولیس با پیروزی یک بر صفر 
مقابــل ســپاهان بــه ســه امتیــاز 
ارزشمند دســت یافت و هم امتیاز 

با استقالل به صدر جدول رسید.
به گزارش ایســنا، از هفتــه دوازدهــم لیگ برتر ایــران و 
ک، تیم های ســپاهان و  در ورزشــگاه امام خمینــی ارا
پرسپولیس از ســاعت ۱۶ در زمین بی طرف به میدان 
رفتنــد که ایــن دیــدار با یــک گل بــه نفع پرســپولیس 

تمام شد.
کمال کامیابی نیا در دقیقه ۳۳ دروازه سپاهان را گشود.
پرسپولیس با این نتیجه به ســومین برد پیاپی خود 
دست یافت و ســپاهان هم سومین شکست متوالی 

خود را متحمل شد.
با این نتیجه، پرسپولیس پیش از بازی امشب استقالل 
۲۵ امتیــازی شــد و بــا عبــور از ســپاهان، هم امتیــاز با 
آبی های پایتخت و به علت تفاضل گل کم تر در رتبه دوم 
جدول قرار گرفت. سپاهان هم سومین شکست پیاپی 
خود را متحمل شد و با ۲۲ امتیاز در رتبه سوم باقی ماند.

پرسپولیس در ســومین حضور خود در ورزشگاه امام 
ک، باالخره به امتیاز رسید و اولین پیروزی  خمینی ارا
خود را کســب کرد. این تیــم در دو بازی گذشــته خود 
در ایــن زمین، در لیگ بیســتم و بیســت و یکم مقابل 

ک شکست خورده بود. آلومینیوم ارا
        نیمه اول

در دقیقه یازده، محمدرضا خلعتبری در دهانه دروازه 
صاحب توپ شــد که ضربه این بازیکن داخــل دروازه 
نبود و توپ به بیرون رفت. در دقیقه ۱۸ باز هم خلعتبری 
در متن حمله بعدی ســپاهان قرار داشــت کــه بعد از 

دریبل مهدی شیری، ضربه این بازیکن با دقت پایینی 
همراه بود و از کناره دروازه لک به اوت رفت.

در دقیقــه ۲۴ ســروش رفیعــی از چنــد قدمی ارســال 
محمدرضا خلعتبــری به مقابله محوطه شــش قدم 

پرسپولیس را با ضربه سر به بیرون زد.
گل: در دقیقه ۳۳، سانتر علی شــجاعی به روی دروازه 
ســپاهان بعد از ضربه ســر ناقص ولســیانی، در مقابل 
محوطه شــش قدم روی ســر کمال کامیابی نیا فرود 

آمد و این بازیکن هم با ضربه سر دروازه کنت را گشود.
در دقیقه ۳۵، ولسیانی فرصت داشت بازی را مساوی 
کند که ضربه ســر این بازیکن از دهانه دروازه به بیرون 

رفت.
        نیمه دوم

در دقیقــه ۵۱ مهدی ترابــی از مقابــل دروازه شــوت زد 
که ضربه این بازیکن در مرکــز دروازه به کنت رســید اما 
مهار او ناقص بود و اسماعیلی فر توپ را دفع کرد. یک 
دقیقه بعد احمد زاده در موقعیت مشابه قرار داشت که 
شوت این بازیکن با اختالف از باالی دروازه پرسپولیس 

به بیرون رفت.
در دقیقه ۵۸ شوت امید نورافکن با اندکی اختالف به 
تور کنار دروازه برخورد کرد. در دقیقه ۶۵ سپاهان تا یک 
قدمی فروپاشی دروازه پرسپولیس ییش رفت اما شوت 

احمدزاده بعد از عبور از زیر دستان حامد لک، در دهانه 
ورود به دروازه توســط سید جالل حسینی دفع شد و 
ک بود ضربه  به کرنر رفت. ضربه کرنر هم بسیار خطرنا
سر احمدزاده با چند سانتی متر اختالف از کنار دیرک 

دروازه به بیرون رفت.
در دقیقــه ۶۶ هــم ســروش رفیعــی شــانس خــود را 
امتحان کرد که شوت این بازیکن باز هم در دو مرحله 
توســط حامد لک مهار شــد. این حمله در دقیقه ۶۸ 
توسط پرسپولیسی ها پاسخ داده شد و ارسال از روی 
ضربه ایســتگاهی در مقابل دروازه بــا ضربه نه چندان 

خوب نعمتی به بیرون رفت.

خبر

مربی سپاهان می گوید تیم متحدی هستند، مبارزه 
می کنند و نمی خواهند از قهرمانی پا پس بکشند.

علیرضــا مرزبــان در رابطه با شکســت یــک بر صفر 
سپاهان مقابل پرسپولیس اظهار کرد: از نتایجی که 
می گیریم راضی نیستیم اما مطمئن هستیم با این 
شــیوه به نتیجه مثبتــی می رســیم. در بازی های 
اســتقالل، پیــکان و پرســپولیس خیلــی خــوب 
بودیم اما از موقعیت های مان اســتفاده نکردیم. 
خوشبختانه تیم متحدی داریم که ارتباط خوبی 
بین بازیکنان، باشــگاه و هــواداران وجــود دارد و از 

قهرمانی پا پس نمی کشیم.
او دربــاره گل نــزدن مهاجمــان ســپاهان گفــت: 
گاهی اوقات این مسائل پیش می آید و بزرگ ترین 

مهاجمان دنیا هم دچار مشــکل می شــوند. تیم 
ما بی نهایت مبارزه کرد و احساس آن ها برای مان 
خیلی مهم است. دوباره ورق برمی گردد و بازیکنان 

ما شروع به گلزنی خواهند کرد.

سنگربان اتریشی سپاهان به خاطر سه شکست 
متوالی، از هواداران این تیم عذر خواهی کرد.

شکست تلخ سپاهان در مصاف با پرسپولیس، 
گردان محرم نویدکیا  ســومین باخت پیاپی شــا
که ایــن روزهــا بــا فرم ایــده آل خــود فاصلــه دارد. 
کریســتوفر کنت که خود نیز در معرض انتقاد قرار 
گرفته، با انتشار یک استوری در صفحه شخصی 
گرام از هــواداران ســپاهان عــذر  خــود در اینســتا

خواهی کرد.
ترجمــه اســتوری او در ادامــه آمــده اســت: "در 
موقعیت بســیار ســختی قــرار داریــم. ســه دیدار 
گذشــته مطابــق برنامه هایمــان پیــش نرفتــه و 
نتوانســته ایم آن چیــزی کــه می خواهیــم را بــه 

دست آوریم. از تمام هواداران خوب سپاهان عذر 
می خواهیم و قول می دهیم امتیازات ضروری را در 

چند مسابقه آینده کسب کنیم.
هیچ چیز هنوز از دست نرفته ولی از جدیت شرایط 
گاه هستیم. سخت  فعلی که در آن قرار گرفته ایم، آ
تمرین خواهیم کرد و قوی تر از این شرایط خارج 

می شویم."

صیادمنش با هواداران زوریا خداحافظی کرد.
اللهیــار صیــاد منــش کــه در تیــم زوریــا اوکرایــن 

حضور داشــت در پســتی احساســی از ایــن تیم 
خداحافظی کرد.

او در ایــن باره نوشــت: خداحافظی با کســی که 
معشوق است همیشــه سخت اســت. اما پس 
از ۱.۵ ســال شــگفت انگیز با این تیم و هواداران 
درخشــان، می توانم بگویم که زوریا همیشه در 
قلب من خواهد بــود و هرگز زمان هــا و خاطرات 
باورنکردنی را که در این دوره ساخته ایم فراموش 
نمی کنــم. و در نهایــت می خواهــم از همــه هــم 
تیمی هایــم، مربیــان و کارکنانم برای هــر کاری 
که انجام دادند و باعث شدند بازیکن و شخص 

بهتری باشم تشکر کنم.

مســابقات ورزشــی محالت از ابتدای ســال ۱۴۰۱ با 
تغییر شکل در قالب رقابت شهری و معرفی قهرمان 
گــون بــه صــورت منظــم برگــزار  در رشــته های گونا

خواهد شد.
احســان بعیدی، معاون ورزشی تفریحی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان با 
اشاره به برگزاری مسابقات محالت در شهر اصفهان 
اظهــار کــرد: ورزش محــالت در تمــام کشــورهای 
صاحب ســبک در ورزش بســیار پررنــگ اســت و 
شهرهای پیشگام در عرصه ورزش به بروز و شکوفایی 
استعدادهای ورزشی از دل مسابقات محلی بسیار 

اهمیت می دهند.
وی افزود: معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی 
اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان در همین 
راستا با تدارک مسابقات ورزشی در دل محالت شهر 
که نقش بســیار پررنگی در ایجاد شــادابی و نشاط 
اجتماعی در محالت ایفا می کند، تالش دارد شور و 

نشاط را به میان شهروندان ببرد.
بعیدی خاطر نشان کرد: ورزشکاران و شهروندان 
زیــادی در محــالت شــهر اصفهــان بــا شــرکت در 
گون ورزشــی محله محور، پویایی  مســابقات گونا
ورزش در محــالت را به نمایــش می گذارند که یکی 

کی  از این مسابقات، رقابت های مهیج فوتبال خا
گون شهر اصفهان  است که با قدرت در محالت گونا

در حال برگزاری است.
وی تصریح کرد: این رقابت ها که سابقه زیادی در 
شــهر اصفهان دارد فضای رقابتی بســیار جذابی 
را در شهر ایجاد کرده که قرار اســت از ابتدای سال 
۱۴۰۱ تغییر شکل دهد و مسابقات ورزشی محالت 
گون به صورت منظم برگزار شود  در رشته های گونا
که پس از معرفی تیم قهرمــان در هر منطقه، این 
رقابت ها در نیمه دوم ســال به صورت لیگ بین 
محــالت و مناطق ادامــه می یابد و قهرمان شــهر 
تــا پایان ســال ۱۴۰۱ مشــخص می شــود تــا به این 
شکل، مسابقات محلی جنبه رقابت شهری هم 

به خود بگیرد.

سرمربی ذوب آهن درباره اهمیت بردی که مقابل 
کتور کسب کردند، توضیح داد. ترا

ذوب آهــن در چارچوب هفتــه دوازدهــم لیگ برتر 
کتور به پیروزی  فوتبال با نتیجه یک بر صفر مقابل ترا
رسید. مهدی تارتار، سرمربی ذوب آهن در نشست 
خبری پس از این دیدار اظهار کرد: ما بازی ای را بردیم 
که به ســه امتیاز آن بــا توجه به شــرایط هفته های 
اخیرمان نیاز مبرمی داشــتیم. مزد تالشــمان را به 
خصوص در نیمه اول گرفتیم. چــون در نیمه اول 

تیم برتر میدان بودیم.
کتور و  او افــزود: در نیمه دوم با توجه بــه میزبانی ترا
شرایطی که در هفته های اخیر داشتند، به ما فشار 
کتور احساسی بود و ما توانستیم  آوردند. حمالت ترا

گر بهتر عمل  توپ های اول و دوم را صاحب شویم و ا
می کردیم، می توانستند موقعیت های بهتری ایجاد 
کنیم. متاســفانه قســمت جلــوی زمین ما پــس از 
تعویض هایی که داشتیم، کارهای ترکیبی خوبی 

نتوانست انجام دهد.
کتور ادامه داد: من به داشــتن چنین  ســرمربی ترا
بازیکنانی افتخار می کنم. آن ها در این سرما با تمام 
وجود بازی کردند. من ایــن برد را بــه هوادارانی که 
ذوب آهــن را با تمــام وجود دوســت دارنــد، تقدیم 

می کنم.
کتور گفت: ما پنج،  تارتار درباره اهمیت برد مقابل ترا
شــش هفته بود که نبرده بودیم. این بــرد در ادامه 
راه به ما کمک می کند. تیم ما نزدیک به ۸۰ درصد 
تغییر کرده است. ما باید نیم فصل را بگذرانیم تا با 
تقویت تیم، بهتر شویم و به روزهای خوب ذوب آهن 

برگردیم.
او در پایان درباره نحوه بازی سازی ذوب آهن توضیح 
داد: فلســفه ما ایــن اســت کــه از دفاع بازی ســازی 
کنیم. ما در برابر پرسپولیس هم توانستیم مالکیت 
توپ خوبی داشته باشــیم. ما روی این مسئله کار 

کرده ایم.

مربیسپاهان:ازقهرمانیپاپسنمیکشیم

خبر

کنتازهوادارانسپاهان عذرخواهی

پستخداحافظیصیادمنشباهوادارانزوریا

ارتقایمسابقاتمحالتبهلیگشهری
ومعرفی"قهرمانشهر"

ذوبآهندرنیمفصلدومبهروزهایخوبشبرمیگردد

خبر

تیــم بســکتبال ذوب آهــن در هفتــه دوازدهم 
لیگ برتر بسکتبال آویژه صنعت پارسا مشهد را 

شکست داد.
تیم بسکتبال سپاهان در هفته دوازدهم لیگ 
برتر بســکتبال بــه مصاف آویــژه صنعت پارســا 

مشهد رفت.
کوارتر اول با نتیجه ۲۰ بر ۱۵ به نفع آویژه صنعت 
تمام شــد، کوارتــر دوم با نتیجه ۲۳ بــر ۱۶ کوارتر 
سوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۲ و کوارتر چهارم با نتیجه ۲۳ 
بر ۲۰ به سود سپاهان به اتمام رسید و در نهایت 

سپاهان با نتیجه ۸۶ بر ۶۸ برنده بازی شد.

هفتــه دوازدهــم لیــگ برتــر والیبــال زنــان 
باشــگاه های کشــور با شکســت تلخ و ســخت 
باریج اســانس در کاشــان مقابل سایپا، برتری 
قاطع ذوب آهن مقابل مس رفسنجان و تداوم 
صدرنشــینی آنها و کار بزرگ ریف برابر مهرسان 

همراه بود.
هفتــه دوازدهــم لیــگ برتر زنــان باشــگاه های 
کشــور جام ســردار دلها؛ شــهید ســپهبد قاسم 
سلیمانی، با انجام ۴ دیدار آغاز شد. در کاشان 
و در یکی از حســاس ترین دیدارهای این هفته 
گردان خمسه در تیم باریج اسانس میزبان  شا
تیم سایپا رده دومی بودند، کاشانی ها که برای 
رسیدن به سکوی دوم در اندیشه گرفتن انتقام 
بودند در این دیدار نیز همچون بازی رفت کار را 
برای ملی پوشان باتجربه نارنجی پوش سایپا 

سخت کردند.
باریجی هــا در این دیــدار که الســاندرا کمپدلی 
گزینه ایتالیایــی هدایت تیم ملی والیبــال زنان 
آن را از نزدیــک تماشــا می کــرد  ۳ بــر یــک تن به 

شکست دادند.
ذوب آهــن کــه بــرای رقابت با مس رفســنجان 
به این شــهر ســفر کرده بود ۳ برصفر به پیروزی 
رســید تا همچنــان بــدون باخت صدرنشــین 

باقی بماند.
در اصفهــان اما؛ تیــم ریف جوان دســت بــه کار 
بزرگی زد و مقابل مهرســان ۳ بریــک به پیروزی 

رسید.

لبــران جیمــز در روز کریســمس رکوردهــای 
عجیب و بســیار مهمی کــه کریــم عبدالجبار 
و کوبــی برایانــت بــه جــا گذاشــته بودنــد را 

شکست.
به گزارش ای اس پی ان، لبــران جیمز در روز 
کریســمس از کوبــی برایانــت، اســطوره لس 
آنجلس لیکرز به عنوان بهترین گلزن تاریخ 
NBA گذشــت و نــام خــود را در تاریخ ایــن 

ورزش پرطرفدار بیش از پیش جاودانه کرد.
ســیزدهمین امتیاز جیمز در نیمه اول بازی 
تیمــش در یک پرتــاب آزاد بــا ۳ دقیقــه و ۵۲ 
ثانیــه مانــده بــه پایــان کوارتــر دوم، او را بــه 
۳۹۶ امتیــاز در دوران تعطیــالت رســاند تــا 
به ایــن ترتیــب او از ۳۹۵ امتیــازی کــه کوبی 
برایانت کســب کرده بــود، عبور کنــد. کوین 
دورانــت مهاجــم نتــز کــه بــه دلیــل رعایــت 
پروتکل های ایمنــی و بهداشــتی لیــگ از 
همراهی تیمش در مسابقه روز شنبه محروم 
بود، یکی از جدی ترین گزینه هایی است که 
می تواند در جدول رکوردهای گلزنی جایگاه 
کنــون ۲۹۹ امتیاز  خوبی به دســت آورد. او تا
به دست آورده که البته فاصله نسبتا زیادی 

با لبران دارد.
جیمز که بــرای پانزدهمین ســال متوالی در 
کریسمس بازی می کرد، روزهای کریسمس 
گون  امســال خود را با ثبــت رکوردهــای گونا
پشــت ســر گذاشــت. او نه تنهــا توانســت به 
رکورد بیشــترین مجموع ۳ امتیازهــای زده 
شــده برســاند، بلکــه در مجمــوع بردهــا نیز 
رکورد قابل توجهی ثبت کرد. او همچنین در 
مجموع پاس گل ها در رتبــه دوم قرار گرفت 
و در مجموع بازی های انجام شــده نیز رتبه 
دوم را بــه خــود اختصــاص داد. تعــداد توپ 
ربایی های لبران در مجموع او را به رتبه سوم 

از این نظر رساند.
همچنیــن، جیمــز بــا دومیــن پرتــاب ســه 
امتیــازی خــود در کوارتــر چهــارم، از کریــم 
عبدالجبار گذشــت و رکورد بیشترین امتیاز 
کسب شــده در یک روز مشــخص را در تاریخ 
NBA به نــام خود ثبت کــرد. عبدالجبــار در 
۲۶ دســامبر موفــق بــه کســب ۴۱۳ کســب 
شــده بود و حاال لبــران جیمز موفق شــده تا 
در روز کریسمس خود را با ۴۲۲ امتیاز به قله 

تاریخ برساند.

پیروزیروحیهبخش
طالییها

داروی تلخ شکست باریج 
در کاشان:

سوغاتتداومصدرنشینی
ذوبآهنازرفسنجان

رکوردشکنیهایلبران
درسالنو

سرمربی سپاهان می گوید گل نشدن موقعیت های 
تیمش در سه بازی گذشته برای او هم عجیب شده اما 

مطمئن است این مسیر به نتیجه می رسد.
محرم نویدکیا، ســرمربی ســپاهان بعد از شکســت یک بــر صفر تیمش 
مقابل پرســپولیس در دیــداری که با حکــم کمیته انضباطــی در زمین 
ک( برگزار شــد، در نشســت خبری  بی طرف)ورزشــگاه امام خمینــی ارا
اظهــار کــرد: قبــل از اینکــه گل بخوریــم وضعیت خوبــی داشــتیم. باید 
گر بخواهم  ازموقعیت هایمان استفاده می کردیم. این اتفاق رخ نداد. ا
درباره بازی حرف بزنم، فکر می کنم پرسپولیس عالوه بر گلی که زد، یک 
موقعیت دیگر هم روی ضربات ایســتگاهی داشــت. غیر از آن موقعیت 
دیگری نداشت. ما هم سه، چهار موقعیت فوق العاده خطرناک داشتیم. 
برایم عجیب شده که جلوی استقالل ۱۲ موقعیت، جلوی پیکان چندین 
موقعیت و در این بازی هم موقعیت های دیگری داشتیم اما توپ های 

ما گل نمی شود.
وی با عذرخواهی از هواداران تیمش گفت: همه ما باید از هواداران معذرت 
خواهی کنیم چون می دانیم که بازی برای آن ها مهم بود و حس آن ها را 
درک می کنیم. راه سخت احتیاج به آدم های سخت دارد. بازیکنان خوبی 
دارم که با تمام وجود برای تیم تالش می کنند. می دانم که یک روزی این 
بدشانسی ها تمام و شرایط تیم دوباره خوب می شود. موقعیت هایمان به 
نتیجه می رسد و می توانیم این روند خوب را ادامه دهیم. باید به بازیکنان 
و هواداران می گویم که از ناراحتی آن ها مطلع هستم اما باید مسیرمان 
را خیلی محکم و قوی ادامه دهیم. بازیکنــام همه چیز را درک می کنند 

و همه برنامه هایم را به خوبی انجام می دهند. مطمئنم این مســیر به 
نتیجه خواهد رسید.

سرمربی سپاهان در پاسخ به این که تیمش در برخی از صحنه ها غفلت 
می کند و همین اشــتباهات باعث ضربه خوردن تیمش می شــود و در 

زمان مناســب نمی تواند تــوپ را پس بگیــرد گفت: 
خودم هم ناراحت هســتم و می دانم ســه هفته 
شکســت متوالی چه حس بدی برای ســپاهان 
دارد. می دانم که روزها و شب های سختی برای 

گر کل آمار تیم ما را از اول  جبران این اتفاق داریم. ا
فصل نگاه کنید، ما جزو تیم هایی هستیم 
که کمترین شــانس را به رقبا دادیم. خیلی 
به این موضوع )سوال خبرنگار( اعتقاد ندارم. 
متاسفانه توپ های رقبا گل می شود. باید 
باز هــم تمرکزمــان را بیشــتر کنیــم و نقاط 
ضعف تیم مان را که خیلی هم کم است، 

پوشش دهیم.
کنش به این که پرسپولیس بعد  وی در وا
ک دفاعی رفت، گفت:  از گل برتــری در ال
نمی توانم از حریف ایراد بگیرم. دل شان 

می خواست از گلشان محافظت کنند. از 
موقعیت های مان در نیمه دوم هم استفاده 

نکردیــم. نمی توانم ایــرادی بگیــرم. آن هــا حق 

دارند هر طور که دوســت دارند بازی کنند. باید مشکالت مان را هر چه 
زودتر برطرف کنیم.

نویدکیا درباره معاوضه بازیکن میان پرسپولیس و سپاهان در نیم فصل 
اظهار کرد: من چنین چیزی را نشنیده ام. من مسوول تیم هستم و چنین 

چیزی وجود ندارد.
کنش به کاهش کیفیت بازی ها  او درباره بــازی در زمین بی طرف، در وا
گفت: طبیعی اســت که کیفیت ما در زمین خودمان بهتر بود. 
راهی نداشــتیم. کمیته انضباطی تصمیمی گرفته اســت که 
حق اعتراض هم نگذاشتند و رای قطعی بود. ما مجبور به 

اجرای این حکم بودیم و راه دیگری نداشتیم.
ســرمربی ســپاهان درباره این کــه آیا تیمــش برای 
کتیک خواهد داد؟  جبران این مشکالت تغییر تا
گفت: واقعیت این است که ما فلسفه همیشگی 
خودمان را ادامه می دهیم. دلمان می خواهد 
فوتبال زیبایی انجام دهیم و موقعیت های گل 
زیادی داشته باشیم. تالش مان را می کنیم. 
تا این جــای کار هم ایــن سیســتم را خــوب 
انجام می دهیم اما متاسفانه به آن درجه 
نرسیدیم که از شانس های مان بیش تر 
گر این مشکالت برطرف  استفاده کنیم. ا
شــود، قطعــا می توانیــم نتایــج بهتری 

بگیریم.

سرمربیسپاهان:مطمئنممسیرمانبهنتیجهمیرسد

خبر

ســرمربی پرســپولیس می گویــد تیمــش بــرای 
موفقیت در فصل جاری کار سخت تری نسبت به 

فصول گذشته دارد.
به گزارش ایسنا، یحیی گل محمدی، ســرمربی پرسپولیس بعد از 
پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل سپاهان در ورزشگاه امام خمینی 
ک )به علت حکم کمیته انضباطی برای بازی در زمین بی طرف(،  ارا
در نشســت خبری اظهار کرد: به نوبه خودم از همه هوادارانمان در 
ک تشکر می کنم که با شور و اشتیاق زیادی ما را همراهی کردند. از  ارا
تک تک آن ها ممنون هستیم. یک پیروزی ارزشمند کسب کردیم. 
یک بازی مهم بود.  خدا را شکر توانستیم با تالش بازیکنان و انرژی 
خوبی که از هواداران گرفتیم، سه امتیاز مهم بگیریم. در شروع بازی 
تحت تاثیر زمین ناهموار این ورزشگاه و قدرت تیمی حریف بودیم. 
یکی، دو موقعیت به حریف دادیم اما رفته رفته روند کارمان خیلی 
بهتر شد و توانستیم توپ را به جریان بیاندازیم و بیشتر همکاری کنیم 

و پاس بدهیم. در همین همکاری و بازی ترکیبی به گل رسیدیم.
وی افــزود: در نیمــه دوم هــم موقعیــت زیــادی ندادیــم و بــازی 

هوشمندانه ای را انجام دادیم. بازیکنانم تمرکز خوبی در این دیدار 
داشــتند. از جان برای پیروزی در این دیدار مایه گذاشــتند. از تک 
تک بازیکنانم تشکر می کنم. به شرفشان درود می فرستم. کارمان 
در این فصل ســخت تر از سال های گذشــته اســت و امیدواریم دل 

هواداران را شاد کنیم.
سرمربی پرســپولیس درباره بازی این دو تیم صدرجدولی در زمین 
ک نسبت به ورزشگاه آزادی یا  بی کیفیت ورزشگاه امام خمینی ارا
نقش جهان گفت: قبل از مسابقه هم گفتم که یک بازی کامال فنی 

را خواهیم دید. حیف بود که این بازی در این ورزشــگاه برگزار شــد. 
باید این دیدار را در ورزشگاهی با امکانات خوب برگزار می کردیم. گل 
زدن در این زمین بیشتر روی اتفاقات و ضربات ایستگاهی بود. گاهی 
اوقات مجبور هســتیم تن به آرایی بدهیم که واقعا عجیب و غریب 
است. درست است که بازی را بردیم اما رای کمیته انضباطی برای 
بازی در این زمین برای فوتبالمان عجیب بود. درست نبود که دو تیم 
با وجود دو ورزشگاه مجهز، در خارج از خانه به میدان بروند. این رای 
به نفع تیم های دیگر است. باز هم می گویم که رای صادر شده باید 
منافع تمام باشگاه ها را تامین کند. امیدوارم دقت زیادی روی این 

مسائل وجود داشته باشد.
وی درباره سرنوشــت تیم ســپاهان در ادامه فصل جاری گفت: در 
حیطه وظایف من نیســت که درباره هر تیم دیگری صحبت کنم. 
باالخره ســپاهان تیم قابل احترامی برای تیم ما اســت. هیجانات 
فوتبال در بعضی مواقع باعث درگیری هایی می شود اما این طبیعت 
فوتبال است. من برای تک تک اعضای تیم سپاهان و هوادارانشان 

احترام قائل هستم و در ادامه راه برای آن ها آرزوی موفقیت دارم.

یک پیشکسوت فوتبال می گوید نویدکیا مربی جوانی است که همه ویژگی های یک مربی 
خوب را دارد و باید اجازه دهند به کارش ادامه دهد. رسول کربکندی درباره برتری پرسپولیس 
مقابل سپاهان اظهار کرد: دو تیم قدرتمند ایران مقابل هم قرار گرفتند و این حساسیت بازی 
را افزایش داد. پیش بینی می شد که بازی سختی شود و به دلیل حواشی گذشته، سازمان لیگ اعالم کرد بازی 

در زمین بی طرف برگزار شود. سپاهان در اوایل بازی یک موقعیت خیلی 
خوب داشــت که اســتفاده نکرد و روی یک اتفاق و ضربه ســر خــود مدافع 
سپاهان، توپ به کامیابی نیا رسید و پرسپولیسی ها توانستند به گل برسند. 
او ادامه داد: بعد از آن ســپاهان خیلی خوب بازی کــرد و بازی در اختیارش 
بود اما پرسپولیس خیلی خوب دفاع کرد و توانســت با پیروزی از این بازی 
خارج شود. در مجموع بازی بسیار خوبی بود. سپاهان خوب بازی کرد اما 
نتوانست به گل برسد و در مقابل پرسپولیس با دوندگی و یک بازی منجسم 
سه امتیاز بازی را کسب کرد. هیچ تیمی مثل سپاهان زیبا بازی نمی کند اما 
همه تیم ها این مساله را متوجه شدند که با تجمع دفاعی و ضد حمله زدن راه 
به گل رسیدن سپاهان را ببندند. این پیشکسوت فوتبال با بیان اینکه "کادر 

فنی سپاهان باید در تفکرات و تاکتیک های فوتبالش تجدید نظر کند،" عنوان کرد: سپاهان یکی از حرفه ای ترین 
باشگاه های ایران است و مربی  اش بی حاشیه ترین و حرفه ای ترین مربی است اما در ایران و حتی در تمام دنیا 
کتیک ها ایجاد کنند تا یک تیم نتواند به راحتی  اولویت با نتیجه گرفتن است. به نظرم باید نگرش جدیدی در تا
با تجمع دفاعی راه گلزنی شان را ببندد. او درباره مشکل گلزنی مهاجمان سپاهان گفت: وقتی یک تیم با تجمع 
کتیک های شما به هم می ریزد. تا  دفاعی مقابل شما قرار می گیرد، تمام تا
پشــت محوطه جریمه خوب کار می کنید اما با دفع توپ تمام زحمتی که 
کشیدید هدر می رود. این تجمع دفاعی همیشــه کار مهاجمان را سخت 
می کند و باعث می شــود مهاجمان نتوانند خــوب کار کنند. ضمن اینکه 
سپاهان در گذشته یک مهاجم سر زن خیلی قوی داشت که می توانست 
خوب گلزنی کند اما نویدکیا دوست دارد تیمش روی زمین فوتبال بازی کند.
کربکندی درباره عملکــرد نویدکیا بیان کرد: او مربی جوانی اســت که همه 
ویژگی های یک مربی خوب را دارد. با بازیکنانی کــه دارد، قول می دهم به 
روزهای خوبش برگردد. باید اجازه دهند محرم نویدکیا به کارش ادامه دهد 

و کادر فنی هم باید نگرش جدیدی را برای کارش ایجاد کند.

گذشتهاست کارمانسختتراز سرمربیپرسپولیس:

رسول کربکندی مطرح کرد؛

نویدکیادرسپاهانبمانداماتغییرنگرشدهد

خبر

خبر
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7 1 ژانویه    2۰22 سالمت

آگهی مزایده مال منقول )اتومبیل(
براساس پرونده اجرائی به شماره بایگانی ۱۴۰۰۱۹۲ )له اعظم شاه مندی هونجانی و علیه خداداد 
چوپانی ده سرخی( به استناد بند )ب(  ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، خودرو سواری سمند 
به شماره انتظامی ایران  ۶7 - ۱۵۲ س 77 متعلق به آقای خداداد چوپانی ده سرخی درقبال 
وصول مهریه خانم اعظم شاه مندی هونجانی )سند ازدواج شماره ۹۹۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ 
تنظیمی دفتر ازدواج شماره ۱ شهرضا( توسط واحد اجرای اسنادرسمی شهرضا در سیستم پلیس 
راهور توقیف و بازداشت گردید. پس از ابالغ اجراییه و بنابه درخواست وکیل بستانکار خودروی فوق 
الذکر در پارکینگ انتظام شهرضا مورد بازدید و توسط کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح 
توصیف و ارزیابی گردیده است.  خودرو سواری سمند LX با شماره انتظامی ایران  ۶7 – ۱۵۲ س 77 
مدل ۱۳۹۰ رنگ سفید روغنی ظرفیت ۵ نفر تعداد محور ۲ نوع سوخت بنزین-گاز )سی ان جی( 
 NAACA۱CB۶BF۲۳۶۳۱۰ تعداد چرخ ۴ شماره موتور ۱۲۴8۹۳۲۴8۱۳ شماره شاسی
وضعیت موتور مستعمل وضعیت اتاق مستعمل سایر مشخصات: خودرو مستعمل، قابلیت 
شماره گذاری: برابر دستورالعمل شماره گذاری راهور ناجا، باتوجه به مدل و وضعیت ظاهری 
الستیک ها ۵۰% خودرو زیر آفتاب و نزوالت آسمانی متوقف و گلگیر عقب چپ نیاز به قلم گیری 
دارد، خودرو توسط کارشناس به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است. در 
جلسه مزایده که از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ در واحد اجرای اسناد 
رسمی شهرضا تشکیل می گردد، از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده ازمبلغ کارشناسی 
یک میلیارد و سیصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به هرکس خریدار باشد 
فروخته می شود. الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه انتقال سند در دفاتر 
اسناد رسمی، مالیات دارایی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه و سایر هزینه های متعلقه 
برعهده برنده مزایده می باشد. پس از مزایده درصورت وجود مازاد، برنده مزایده می تواند وجود 
پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا را از محل مازاد 
مذکور مسترد نماید. طبق ماده ۱۳۶ اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی )پایه مزایده( به حساب سپرده ثبت و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی 
که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. دراین صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید می گردد. این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ اصفهان 
درج و منتشر میگردد. تاریخ چاپ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

مرتضی قدیری – ۱۲۵۰۳77 / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۳۴۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۴، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با 
حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱8۲۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم طیبه عاملی ورنوسفادرانی مبنی 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۱۰۴77 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم طیبه عاملی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ۱۹88۰ کدملی ۱۱۴۰۱۹8۳۴۳ 
صادره فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۴۱/۰۴ مترمربع پالک 
شماره ۲۶ فرعی از ۱۱8 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای 
خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 7/۶8 متر دیوار به دیوار باقیمانده، شرقا به 

طول ۱۹/۹۲ متر دیوار به دیوار باقیمانده، جنوبا به طول ۶/8۱ متر دیوار به دیوار باقیمانده، 
غربا در سه قسمت که دوم جنوبی است اول و دوم به طول ۱۶/8۰ متر و ۹/متر دیوار به دیوار 
باقیمانده سوم به طول ۳/۳۰ متر درب و دیواریست به گذر، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 
۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
اجرایی آن مقرر می دارد اداره 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: 
۱۴۰۰/۱۰/۱۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۴۹77۲ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۳۹8، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با 
حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۵۹۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم علی حکیمی نیک مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و 
مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند ۱7۹7۴۵ مورخ 87/۰۲/۲۲ دفتر 7۳ و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم علی حکیمی نیک به شناسنامه شماره ۱۵۳۹ 
کدملی ۱۲8۶۴7۳۲7۶ صادره فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت ۴8/۱۰ 
مترمربع پالک شماره ۳۰۱ فرعی از 8۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال در سه قسمت که دوم شرقی است اول به 
طول 8/۵۱ متر دیواریست به پالک ۱۶۱8 فرعی دوم و سوم به طول ۲/۱8 و ۵/7۰ متر دیواریست 
به پالک باقیمانده، شرقا به طول ۲/۲۰ متر درب و دیواریست به گذر، جنوبا به طول ۱۳/7۵ متر 
دیواریست به گذر، غربا در دو قسمت اول به صورت پخ و به طول ۶۴/ متر دیواریست به گذر دوم به 
طول ۳/۵۰ متر دیوار به دیوار باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره 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: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۲۴۹۹۴۵ / م الف

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

شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۶۴۹، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۴، مفاد آراء 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده 
8 آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق 
روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض 
داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات 
ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۱( 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۳۶، ۱۴۰۰/۰8/۳۰، آقای احمدرضا صفاری فرزند 
قدمعلی شش حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ به مساحت ۶۰۰۰۰ مترمربع پالک ۲ فرعی 
از ۹۰ اصلی واقع در مزرعه جعفراباد مخروبه بخش ثبتی دهاقان انتقال عادی مع الواسطه 
شش حبه از 7۲ حبه مالکیت ابوالقاسم بحرینیان از ششدانگ پالک فوق موضوع ثبت دفتر 
۴7 صفحه ۵۶۹ امالک صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان 

– ۱۲۴8۵۰8 / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۱7۹ مورخ ۱۴۰۰/۰8/۲۳ هیات یک خانم اعظم معینی 
به شناسنامه شماره ۱۱7 کدملی ۶۶۰۹۹۳۴78۹ صادره برخوار و میمه فرزند حسینعلی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۴/۹۴ مترمربع از پالک شماره ۲۲ فرعی از ۱۴87۴ 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع 
الواسطه از مالکیت فضل اله صفا واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ 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: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

۱۴۰۰/۱۰/۲۶ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۵۰۳7۱ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: ۲۶۰۴۳۵۲۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/8، چون علی نادری فرزند محمدحسین با تسلیم 
۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۲۹8 اصفهان 
رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ پالک ۴۱۲/۱۲۲۶ واقع در بخش ۱۶ 
ثبت اصفهان به شماره چاپی 8۰۹۱۲7 که در صفحه ۱7۳ دفتر ۳77 ذیل شماره 8۱۳۱۳ به 
نامش ثبت و سند صادر گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و 
وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۵۲۲۹۰ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: ۲۶۰۴۳۵۲۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/8، چون نسرین نادری فرزند علی و مریم نادری فرزند 
علی و محمد نادری فرزند علی با تسلیم ۶ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده و به تایید دفتر ۲۹8 اصفهان رسیده مدعی است که اسناد مالکیت تمامت ششدانگ پالک 
۱۴۰۳۹/۵۵7۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به شماره چاپی ۰۱۰8۰7 8۵/ب که در صفحه 
۳۹۹ دفتر ۳۰۵ ذیل شماره ۶۳۰۵7 )نسبت به دو دانگ به نام نسرین نادری( و به شماره چاپی 
۰۱۰8۰7۰ 8۵/ب که در صفحه ۳۹۶ دفتر ۳۰۵ ذیل شماره ۶۳۰۵۵ )نسبت به دو دانگ به 
نام مریم نادری( و به شماره چاپی ۰۱۰8۰7۲ 8۵/ب که در صفحه ۴۰۲ دفتر ۳۰۵ ذیل شماره 
۶۳۰۵۹ )نسبت به دو دانگ به نام محمد نادری( ثبت و سند  صادر گردیده و طبق گواهی دفتر 
امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت 

مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی 
ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– ۱۲۵۲۲88 / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۱8 مورخ ۱۴۰۰/۰8/۲۶ خانم زهرا جبارزارع به 
شناسنامه شماره ۵۲77۱ کدملی ۱۲8۰۹۵۵۴۶۵ صادره اصفهان فرزند عباسعلی نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۰ مترمربع پالک شماره ۱۴۰۳۹ و ۱۴۰۴8 اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند ۵۶۴۹، ۱۳۹۱/۹/۲۰ 
دفترخانه ۲۳7 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ – رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۵۲۲۶۵ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۳۹۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با 
حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۳۰۹ مربوط به تقاضای آقای/خانم فاطمه شفیعی مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه 
و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل صفحه ۵۴۰ دفتر ۲۰ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم فاطمه شفیعی به شناسنامه شماره ۱۰۲۹ کدملی ۱۲8۹۳۱۶۰7۴ صادره خمینی 
شهر فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب زمین مزروعی به مساحت ۶۲۴.۹۱ مترمربع پالک 
شماره ۵۲۱/۲ فرعی از ۱۱۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید 
و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طور شکسته به طول ۲/۳۶ و۱۱/۶8 متر و 
۱۰/۴۰ متر و ۴/۵8 متر و 7/۲۹ کمتر و ۱۱/۱8 متر مرزیست به جوی آب، شرقا به طول ۱۲/۰۱ 
متر مرزیست به باقیمانده، جنوبا به طول ۴7/۹7 متر مرزیست به باقیمانده، غربا به طول ۱۲/۳7 
متر مرزیست به باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
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: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی 

– ۱۲۴۹8۹۵ / م الف

آگهی

بررسی علل بروز اختالالت رفتاری در کودکان 
همه کودکان احساس عصبانیت 
کــرده و در بعضــی از  را تجربــه 
نافرمــان  یــا  پرخاشــگر  مــوارد 
می شوند. این رفتار ها با وجود چالش برانگیز بودن، 

بخشی از رشد طبیعی کودک هستند. 
در گذشــته به این دلیل که معتقد بودند کودک 
زندگــی روانــی نــدارد، از زندگــی روانــی او غفلــت 
می شــد و بــه دلیــل همیــن نظریــه کوتــه بینانه، 
مبتنی بر نظریه »عقل سالم در بدن سالم« بدون 
در نظر گرفتن احتمــال بیماری روانــی، توجه به 
تربیت فرزندان، بیشــتر بــه مراقبت از ســالمت و 

غذای آن ها معطوف می شد.
اما توجه به احتمال بروز این مشکل در سال های 
اخیر بر اثر نظریه ها و مطالعات تحلیلی و کاربردی 
که توســط »فروید« و طرفــداران معاصــر او مانند 
»آدلر« و »یونگ« مطرح شده، رو به افزایش بوده 
است. از آنجایی که رسیدن به ارزیابی صحیح از 
زندگی روانی مستلزم شــناخت کامل رفتار فرد و 
مظاهر زندگی فکری و عاطفی اوست، »زیگموند 
فرویــد« اهتمــام خــود را بــه تشــخیص و بــرآورد 
کنش های همراه آن  عوامل مؤثر بر نهاد روانی و وا
مانند رشد شناختی و عاطفی او )هوش، تخیل، 

حافظه، احساسات...( محدود کرد.
یــک تناقض قابل توجــه در این روند ایــن بود که 
توجــه بــه روان کــودک در ابتــدا بــه خاطــر خــود 
کودک نبود، بلکه برای بزرگســاالن به این منظور 
بــود تــا علــل انحرافــات روانــی و رفتــاری آن هــا را 
آشــکار کنند و بدانند تا چه حــد آن ها تحت تأثیر 
زندگی روانی خود در دوران کودکی هستند. این 
ک تــا حــد زیــادی در جهــت دهــی توجــه به  ادرا
دوران کودکی و زندگی روانی کودک و اهمیت این 
زندگی در جهت دهی شــخصیت به سمت بلوغ 
و یکپارچگی و یا به ســمت بــی نظمی و لغزش آن 

کمک کرد.
فروید معتقد است که تحقیق در مورد اختالالت 
روانی در بزرگساالن بدون رجوع به دوران کودکی 
آن هــا یــک تحقیــق ناقــص اســت، زیــرا از دوران 
کودکی فرآیند نقش آفرینی رفتاری آغاز می شود و 
از آنجا عمل فکری در زندگی کودک آغاز می شود.

کــه  پایــه ای اســت  کودکــی  فرویــد می گویــد: 
شخصیت آینده فرد بر آن استوار است و هر گونه 
انحــراف یــا بــی نظمی شــکافی را در زمینه هــای 
رشــد ایجاد می کند که منجــر به زمیــن خوردن و 

سرخوردگی می شود.
        رشد روانی کودک

کودک از نظر بیولوژیکی برای فرآیند های عاطفی 
و تعامــل بــا متغیر هــای درون و اطــراف خــود به 
طور طبیعی آماده به دنیا می آید، اما این آمادگی 
طبیعــی به طور مرتــب نقش های متوالــی را طی 
می کنــد و اولیــن نقش هــای تعامــل بــا محیــط، 
کنش های انعکاسی مانند )گریه، عصبانیت...  وا
رد یــا قبــول... و غیــره( اســت کــه کــودکان بــا آن 
شناخته می شوند. پس از این نقش، فرآیند نقش 
آفرینــی رفتاری آغاز می شــود که نتایــج آن تحت 
تأثیر عوامــل روانــی و شــرایط محیطــی پیرامون 
کودک تعیین می شود و این نقش در مرحله رشد 
که در آن رفتار شــکل می گیرد، مهم ترین نقش و 
که آینه ای اســت کــه واقعیــت روانی کــودک را به 

وضوح منعکس می کند.
در واقــع کــودک بــر اســاس آنچــه از تجربیــات و 
احساســات به دســت مــی آورد رشــد می کند که 
ریشــه در خودش دارد یا به طور مثبت از رشــد او 
حمایــت می کند یا کامــال برعکس. به طــور کلی، 
هر نقصــی که در ایــن مرحله ایجاد شــود، جبران 
آن در مراحل بعدی زندگی کودک دشــوار است. 
آنچه در دایره کودکی قرار می گیرد، پایدارترین آن 

در نهاد روانی و شخصی است. یکی از مهمترین 
کــودک  کــه  گی های ایــن مرحله ایــن اســت  ویژ
طــی آن شــروع بــه درک، مشــاهده و تعامــل بــا 
عوامــل اطــراف و شــرایطی کــه در زندگــی روزمره 
بــا آن هــا مواجــه می شــود را تجربــه می کند. این 
نشــانه ها مــا را بــه حقیقتــی اثبــات شــده از نظــر 
علمی نزدیک می کند که به لحاظ نظری کودکی 
دوره ای اساسی است که فرد دانش و ویژگی های 
رفتــاری خــود را از آن می گیــرد و در محــدوده آن 
کســب تجربــه می کنــد. در ایــن دوره تجربیــات 
گســترش  و احساســاتش تحریــک و دانشــش 

می یابد.
این رویکــرد منجر به آشــکار شــدن عوامل ایجاد 
شرایط رفتاری و آسیب شناختی در کودکان شده 
و همچنین باعث شناخت و درک عوامل رفتاری 
کودکان به ویژه در ســال های ابتدایی مدرســه و 

تأثیر آن بر شخصیت او شده است.
        در آخرین مرحله رشد

در اینجا کــودک بر شــخصیت سرکشــی و میل به 
اســتقالل غلبه می کند و از این مرحلــه به دنیای 
اطراف خــود روی می آورد، گویــی از این طریق از 
خود فردی فراتر می رود و به موجودی اجتماعی 
تبدیل می شــود که بــا آن ســفر جدیــدی را برای 

رشــد آغاز می کند. این دگرگونی مشــخصه رابطه 
او بــا همســاالنش، زندگــی مشــترک بــا دیگــران، 
مشارکت او در فعالیت های چندگانه و... است.

از جمله مظاهر این مرحله می توان به تالش های 
کــودک بــرای تحمیل خــود بــه محیــط اطرافش 
اشاره کرد که این احساس را در او تقویت می کند 
کــه محدودیتی نــدارد و باعث می شــود به خود، 
بــه عنوان موجــودی مســتقل نگاه کنــد که حق 
ورزش دارد، اراده خــود را دارد و همچنیــن حــق 
انتخــاب و حــق رد و قبــول دارد. روانشناســان 
اتفــاق نظــر دارنــد کــه آخریــن مرحله رشــد همه 
نشــانه های بلوغ و رشــد اخالقی و اجتماعی فرد 

را نشان می دهد.
        اختالالت روانی

تحقیــق در مــورد اختــالالت روانی در کــودکان تا 
حدودی پیچیده است، زیرا عوامل مؤثر بر نهاد 
روانی بسیار زیاد اســت و هر یک از عوامل تأثیری 
آسیب شناختی دارد که به دلیل آن زندگی روانی 
کودک مختــل می شــود کــه در بســیاری از موارد 
تشــخیص علت این اختالل بســیار سخت است 
و نمی تــوان آن را به طور دقیق مشــخص کرد که 
ممکن است علت آن هیجانات عاطفی، )مانند 
احســاس محرومیــت، تنهایــی، بیگانگــی...( یا 

اختــالل در خلق و خــوی )افســردگی، اضطراب، 
بدبینی، بی حوصلگی...( و یا ممکن است ناشی 
از عالئــم ســالمت جسمی باشــد. این مؤید ایــن 
اســت که هــر بیمــاری در ســالمتی ممکن اســت 
بــر روان کودک نیــز تأثیــر بگــذارد و او را در معرض 

پریشانی و تحریک قرار دهد.
ح  شــاید مهمترین چیزی که در ایــن زمینه مطر
می شــود، معنایــی باشــد کــه فرویــد در ماهیــت 
کــودکان تعریــف  اختــالالت روان شــناختی در 
می کند، به گونه ای که او می گوید: تالش ما برای 
درک روان کــودکان با موانع بیشــتری نســبت به 
درک مــا از ایــن موضوع بــرای بزرگســاالن مواجه 
کــودک نمی توانــد به انــدازه کافــی  اســت، زیــرا 
وضعیت روانی خود را بیان کند اما نحوه رفتار او 
چیزی است که واقعیت آنچه را که در خودش در 
نوسان اســت به ما منتقل می کند و وابستگی ما 
به رفتار او مهم ترین راه برای تشخیص وضعیت 

روانی او باقی می ماند.
فروید عوامل ایجاد اختالل روانــی را در یک گروه 
اصلــی خالصه کرد کــه عبارتنــد از علــل ژنتیکی، 
علــل ارگانیــک و عصبــی، تجربیــات زندگــی و 
تأثیــرات خانوادگی و تربیتــی و از آن ها بــه عنوان 
محرک های اساســی در رشــد طبیعی کودک یاد 

کرده است.
        نقش خانواده

کــودک ذاتــا کنجــکاو و تیزبیــن اســت و همیشــه 
آماده پذیــرش اســت و به نــدرت قادر بــه کنترل 
گر در فضای  احساسات خود است، به خصوص ا
ناپایــدار خانوادگــی زندگــی کند. ایــن فقــط یــک 
تئوری نیست، بلکه موضوعی حساس و مربوط 
به فرزندان ماست؛ بنابراین بسیار مهم است که 
والدین به خاطر داشــته باشــند که صحنه های 
تکراری جلوی کودک او را تشویق می کند تا آن ها 
را به عنوان الگــو در زندگی خود قــرار دهد و اینکه 
تمام دیدگاه ها و احساسات کودک در حافظه او 
کنش تند او را نشان می دهد،  ریشه می گیرد و وا
گــر صحنه ها با انــواع منفــی گرایی  به خصــوص ا
)اختالفات زناشــویی، عدم اعتمــاد بین والدین 

و...( همراه باشد.
در این صورت بروز شــکافی در نهاد روانی کودک 
امــری طبیعی اســت و ایــن امر قطعــا آثــاری را در 

عملکرد و شخصیت او به جای می گذارد.

کودکان
در یک کارآزمایی بالینی، محققــان یک رقیق 
کننده خون به صورت اسپری را برای جلوگیری 

از عفونت اولیه سلول های بینی ساختند. 
 در یک کارآزمایی بالینی در استرالیا، محققان 
قصد بررسی یک رقیق کننده خون به صورت 
اســپری را، جهــت جلوگیــری از عفونــت اولیــه 

سلول های بینی را دارند.
قــرار اســت، تاثیــر یــک داروی معمولــی رقیــق 
 ۲-SARS-COV کننــده خــون روی عفونــت

بررسی شود.
اســتفاده از اســپری بینی بر اســاس فرضیه ای 
اســت کــه نشــان می دهــد عفونت هــای اولیه 
SARS-CoV-۲ از طریــق مولکولــی بــه نــام 
هپــاران ســولفات در بینــی نفــوذ می کننــد. 
پروتئین اسپایک ویروس به سولفات هپاران 
متصل می شــود کــه توانایــی آن را در تعامل با 
گیرنده های ACE۲ و آلوده کردن ســلول های 

انسانی افزایش می دهد.
هپارین یک ضد انعقاد پرکاربرد است که برای 
اولین بار بیش از یک قرن پیش کشف شد و به 
طور ایمن به عنوان درمانی برای حمالت قلبی 

و لخته شدن خون استفاده می شود.
گری اندرســون، از مرکز تحقیقات ســالمت ریه 
دانشــگاه ملبــورن، می گویــد تحقیقــات اولیه 
نشــان داده اســت که هپارین از نظر مولکولی 
بــه قــدری شــبیه ســولفات هپــاران اســت که 
می تواند ذرات SARS-CoV-۲ را هنگامی که 
مستقیما به ســلول های بینی تزریق می شود 

خنثی کند.
اندرســون توضیح داد: هپارین که ماده فعال 
در اســپری اســت ســاختاری بســیار شــبیه به 
ســولفات هپــاران دارد، بنابرایــن ماننــد یــک 
طعمــه رفتــار می کنــد و می توانــد بــه ســرعت 
مانند یک مار پیتون به دور پروتئین اسپایک 
کــردن یــا انتشــار  ویــروس بپیچــد و از آلــوده 

ویروس جلوگیری کند.
آزمایش بالینی اسپری بینی به زودی در ایالت 
ویکتوریــا اســترالیا آغــاز خواهــد شــد. قــرار 
است این اسپری در ۴۰۰ خانه، طی ۲۴ ساعت 
بــرای هــر خانــوار توزیــع شــود. این کارآزمایی 
کنترل شــده با دارونما خواهد بود؛ هر شــرکت 
کننــده باید دو پاف از اســپری را ســه بــار در روز 

مصرف کند.
ح بررســی می شــود کــه آیــا  بــا اجرای ایــن طــر
اسپری بینی از COVID-۱۹ در تماس نزدیک 
مــوارد تاییــد شــده جلوگیــری می کند یــا خیر. 
به مــوارد فعــال COVID-۱۹ نیز اســپری داده 
خواهد شد. محققان همچنین در حال بررسی 
هســتند که آیــا هپارین باعــث کاهــش عفونی 

شدن یک مورد تایید شده می شود یا خیر.
آنها می گویند که استفاده از هپارین به عنوان 
اســپری بینی نباید منجر به رقیق شدن خون 
بطور گسترده تر شود، زیرا وقتی از طریق بینی 

تجویز می شود به جریان خون نمی رسد.
اندرســون بیــان می کنــد که این اســپری بینی 
پیشــگیرانه بایــد در برابر همــه انواع ویروســی 

موثر باشد.
ایــن آزمایش به مدت شــش مــاه ادامــه دارد، 
بنابرایــن تــا نیمــه دوم ســال ۲۰۲۲ مشــخص 
نخواهد شــد کــه چقدر خــوب عمــل می کند. 
گــر ثابــت شــود کــه مؤثر اســت،  با ایــن حــال، ا
می تواند به سرعت عرضه شود.این دارو نیازی 
بــه یخچــال نــدارد و بــه راحتــی در ویال هــای 
پالســتیکی توزیع می شــود؛ البته این اسپری، 

کسن نخواهد بود. جایگزین وا
گر ثابــت شــود این درمان در  اندرســون افزود ا
زمینــه پیشــگیری از پیشــرفت و گســترش در 
خانه ها کار می کند، اســتفاده از اســپری برای 
محافظت از جمعیت های بســیار آسیب پذیر 
ماننــد افــراد مســن، زنــان بــاردار و کســانی که 
سیستم ایمنی ضعیفی دارند، کارایی خواهد 
داشت. همچنین ممکن است برای محافظت 
از کارکنان مراقبت های بهداشــتی خط مقدم 
در برابــر بیمــاری و حفــظ ظرفیت در سیســتم 

مراقبت های بهداشتی مفید باشد.

کرونا اسپریبینیجدیدبرایجلوگیریازابتالبه

کرونا
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خودروی گرند چروکی L شرکت جیپ به دلیل ایراد 
نــرم افــزاری در چراغ  هــای جلو بــرای به  روز رســانی 
فراخوانی شد.  خودروی Grand Cherokee L شرکت 
جیپ جدیدترین شاسی بلندی است که به خط رو 
کنون خبر رسیده  به رشد این برند اضافه شده، اما ا
که برای آن دردسر هایی به وجود آمده است. زیرا به 
تازگی یک فراخوان برای مدل های منتخب مجهز 
به ماژول های روشنایی هوشمند )SLM( شرکت 

جیپ منتشر شده است.
کی از این است که به  روز رسانی ناقص  گزارش ها حا
نرم افزاری SLM می تواند یک یا هــر دو چراغ جلو را 
غیرقابل استفاده کند که این اتفاق ناخوشایندی 
برای ایــن شــرکت اســت، زیــرا در آمریکا ایــن اتفاق 
غیرقانونی اســت. قانون فدرال، خودرو هــا را ملزم 
به داشــتن چراغ های جلوی فعال می کند، به این 
دلیل جیپ یک فراخوان صادر کرده اســت. طبق 
گزارش اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا 
)NHTSA(، تعداد بالقوه خودرو های آسیب دیده 
نزدیــک بــه ۳۷۰۰۰ دســتگاه اســت. البتــه گــزارش 

کنده اســت و نمی تواند ابعاد  فراخوان این اداره پرا
موضوع را بیشتر روشن کند. چراغ های جلو که کار 
نکنند دیده شدن را ســخت می کند که این بسیار 
ک است. شــرکت جیپ از ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ از  خطرنا
طریق پست به مالکان اطالع رسانی خواهد کرد و 
مالکان را به نمایندگی های خود هدایت می کند تا 
نرم افزار را به صورت رایگان برنامه ریزی مجدد کنند. 
خودروی گرند چروکی L جدید همچنین از کمبود 
تراشــه نیز رنــج می بــرد و ایــن خودروســاز را مجبور 
 کرده که این مــدل را بدون سیســتم تعلیــق بادی

 Quadra-Lift بسازد.

مراحل ریست فکتوری گوشی هوشمند آیفون ۱۳ 
را به همراه مــواردی که باید بدانیــد در این گزارش 
گر قصد دارید گوشی آیفون ۱۳ خود را به  بخوانید.  ا
کسی هدیه بدهید یا بفروشید، ابتدا باید اطالعات 
شخصی و اطالعات حساب خود را به طور کامل از 
ک کنید. این کار بازنشانی کارخانه ای نامیده  آن پا
می شود و انجام آن در گوشی های آیفون ۱۳، آیفون 
۱۳ مینی، آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس آسان 

است که در ادامه به چگونگی آن می پردازیم.
        تهیه نسخه پشتیبان قبل از ریست 

فکتوری گوشی
تنظیمــات  بــه  را  گوشــی  می خواهیــد  وقتــی 
کارخانــه بازگردانیــد، بهتــر اســت از داشــتن یــک 
نســخه پشــتیبان مطمئــن شــوید. برای ایــن 
 iCloud یــا iTunes یــا Finder کار، می توانیــد از
 استفاده کنید. همچنین می توانید با استفاده از

 Quick Start، اطالعات آیفون ۱۳ خود را مستقیما 
 به دستگاه جدید منتقل کنید. مطمئن شوید که

گر می خواهید   Find My iPhone غیرفعال باشد. ا
آیفون ۱۳ خود را به مالک جدیدی تحویل دهید، 

باید Find My iPhone را نیز غیرفعال کنید.
        چگونه آیفون 1۳ را ریست فکتوری کنیم؟

ک کردن تمام محتوای آیفون ۱۳ و بازنشانی  برای پا
بــه تنظیمــات کارخانــه، ابتــدا برنامــه تنظیمات 
را بــاز کنیــد. ســپس در تنظیمــات، "General" را 
 Transfer انتخاب کنید. به پایین اسکرول کنید و
یــا Reset iPhone را انتخــاب کنیــد. در تنظیمــات 
ک کردن همه محتوا ها  انتقال یا بازنشانی، روی پا
و تنظیمات ضربه بزنید. هشدار: قبل از انجام این 
کار مطمئن شوید که یک نسخه پشتیبان از آیفون 
۱۳ خود دارید. شــما در شــرف حذف دائمی همه 
داده ها از جمله عکس ها، ویدیوها، ایمیل ها، پیام 
ها، برنامه ها و موارد دیگر، از تلفن خود قرار دارید! در 
صفحه بعد، با کلیک بر روی Continue انجام این 
کار را تایید کنید. در صورت لزوم، رمز عبور دستگاه 
کنون فرآیند  یا رمز عبور Apple ID خود را وارد کنید. ا
بازنشانی شروع می شود و دستگاه شما به حالت 
کارخانــه بــاز می گــردد. پــس از اتمــام، یک صفحه 
خوش آمد خواهید دید که به شما امکان می دهد 

دستگاه را از ابتدا راه اندازی کنید.

گون ۸۸۸ پــالس، ۳  ســرعت پردازنــده اســنپدرا
گیگاهرتز اســت که در تراشــه های مشــابه کوالکام 
ســرعت باالتری را دارد.  گوشــی ها هــر روزه در حال 
پیشرفت هستند و اجزا هوشمند به سرعت در حال 
تولید است. کوالکام چندین ماه قبل از جدیدترین 
و پیشرفته ترین پردازنده گوشــی هوشمند خود، 
گون ۸۸۸ پالس، رونمایی کرده بود. این  اســنپدرا
مــدل قــرار کــه اوایــل ســال ۲۰۲۱ در گوشــی های 
پریمیوم ماننــد سامســونگ با انــدازه ۵ نانومتری 
تولید شده اســت دارای ویژگی های خاصی است 

که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.
گون ۸۸۸ پالس  کوالکام سرعت پردازنده اسنپدرا
گون ۸۸۸ بــه ۳  را از ۲.۸۴ گیگاهرتــز در اســنپدرا
گیگاهرتــز افزایــش داد. ایــن پیشــرفت بــه کاربران 
گوشــی های هوشــمند اجــازه می دهد تــا کار های 
فشــرده مانند پخــش ویدیــو و بــازی را بهتــر انجام 
دهند همچنین کوالکام در این پردازنده توانست 
قابلیت های هوش مصنوعی را تا بیش از ۲۰ درصد 
افزایــش دهــد و تماس هــای ویدیویــی و بخــش 
سرگرمی را توسعه داد. کوالکام گفت که سازندگان 
دســتگاه ها بر روی بیــش از ۱۳۰ طرح با اســتفاده از 

گون ۸۸۸ و ۸۸۸ پالس کار می کنند. اسنپدرا
گون ۸۸۸ پالس         هوش مصنوعی در اسنپدرا

گون ۸۸۸  هوش مصنوعی قهرمان واقعی اسنپدرا
پالس است به طور مثال قابلیت هوش مصنوعی 
ترجمــه همزمــان چــت درون بــازی را امکان پذیــر 
می ســازد یــا ارتقــاء وضــوح تصویــر، بــدون افزایش 
مصرف داده از طریق هوش مصنوعی در این تراشه 
قابل اجــرا اســت. عــالوه بر ایــن، هــوش مصنوعی 
می تواند عکاسی شما را به طور خودکار بهبود بخشد. 
در بحث فیلم برداری نیز هوش مصنوعی به شــما 
کمک می کند تا بتوانید جداســازی و بهینه سازی 
جنبه های فردی فیلم، مانند سوژه ها و پس زمینه ها 

را تشخیص دهید.

»پــدری«، نام کوهی اســت که در اســتان بوشــهر و 
در حوالی شهرســتان جــم واقــع شــده و ادعاهای 
زیادی در مورد خــواص عجیب و منحصربه فرد آن 
گر  می شــود که درســتی هرکدام جای بحث دارد. ا
راهی استان بوشهر شــوید و جاده سیراف به جم را 
بپیمایید، در میانه  هــای راه، کوهــی در کنار جاده 
 )padri( »نمایان خواهد شــد کــه بــه کــوه »پــدری
شــهرت دارد. ادعاهــا و شــایعات عجیبــی در مورد 
وجود برخی ویژگی ها در این کوه مطرح می شود. 
برخی از این ادعاها ممکن است تعجب مخاطبان 
را به شدت برانگیزند؛ ولی به راستی کوه پدری تا چه 

حد منحصربه فرد است؟
        کوه پدری در بوشهر

در کتاب »از مروارید تا نفت« نوشته »رضا طاهری« 
در مــورد وجــه تســمیه نــام »پــدری« بحــث شــده 
است. این گونه آمده است که این کلمه از دو کلمه 
»پــد« و »ری« تشــکیل شــده کــه بــا هــم بــه معنی 
»محافظ شــهر سلطنتی« هســتند. این کوه برای 

باستان شناسان بسیار جذاب بوده است. به طوری 
که آثاری تاریخی در اطراف آن یافته اند و حتی ادعایی 
در مورد این کوه عجیب نیز شده که در ادامه به آن  

خواهیم پرداخت.
        کوه »پدری« خاصیت مغناطیسی دارد!

گر خودرویی  در گذشــته به تجربه دیده شــده که ا
در فاصله ای در حدود ۱۰۰ متر از کوه یعنی تقریبا در 
انتهایی ترین نقطه مشــخص آسفالت ایســتاده و 
راننده ترمز دستی را بخواباند، خودرو به جای حرکت 
به ســمت پایین شــیب جاده، به طــور برعکس به 
جهتی که شیب به سمت باال دارد، حرکت می کند! 
جهت سرباالیی در واقع همان جهت به سمت کوه 
است. در این رابطه حتی چند سال گذشته گزارشی 
هم در تلویزیون پخش شد که درستی این اتفاق را 
با یک خودرو نشــان دادند. همین امر موجب شد 
تا برخــی از مردم ایــن ادعا را داشــته باشــند که کوه 
پدری دارای خاصیت مغناطیسی است و می تواند 

خودروها را به سمت خود جذب کند.

گرندچروکیLجیپ فراخوانیخودروی
بهدلیلایرادنرمافزاری

گوشیهایسریآیفون۱۳ نحوهریستفکتوری

کوالکام گون جزئیاتیازپرسرعتتریناسنپدرا

کوهآهنرباییایرانکههرماشینیرابهسمتخودمیکشد

فناوری

خواندنی ها

۶ راه برای جلوگیری از هک شدن در مسافرت 
امروزه با توسعه فناوری، هک 
شدن سیستم های هوشمند 
به آســانی صــورت می گیرد که 
باید اطالعاتــی در رابطه با این موضوع داشــته 

باشیم. 
این که آیا داده های آنالین شما قفل شده است 
یا خیر، ممکن است آخرین چیزی باشد که در 
فرودگاه برای بررسی زمان حرکت و ایمیل های 

کاری به ذهن شما خطور می کند.
 WiFi قبل از اتصال، گزینه های         

عمومی را بررسی کنید
وای فا های عمومی که اغلــب دور از خانه به آن 
اعتماد می کنیم، می توانــد تلفن همراه یا رایانه 
شــخصیمان را بــا مین هــای امنیــت ســایبری 
پرکند. همچنیــن مکان هایی که مســافران در 
انتظار هستند: مانند فرودگاه ها، ایستگاه های 
قطار و کافی شــاپ ها می توانند اهــداف اصلی 

هکر ها باشند.
 ،Sift تقلــب  حفاظــت  شــرکت  از   Schless
کــه بســیاری از فرودگاه هــا  گفــت: »در حالــی 
اتصــال وای فای رایــگان ارائــه می دهنــد، باید 
مطمئن شــوید که از فــرودگاه به شــبکه واقعی 
و رســمی می پیوندید و نــه شــبکه ای کــه بــرای 

ترغیب مسافران طراحی شده است«.
طبق گزارشــات دریافتی، هکر ها بــه راه اندازی 
شبکه های جعلی با نام های قانع کننده برای 
 "Starbucks_Guest_WiFi":کاربــران ماننــد
یــا "Free_PennStation_Internet" معــروف 
هستند، زیرا آن ها به راحتی می توانند دستگاه 
شــما را هــک کننــد. هکر هــا بــا اســتفاده از این 
روش می تواننــد، داده هــای حســاس کاری یــا 
اطالعــات شــخصی قربانــی ماننــد اعتبارنامــه 
ورود بــه سیســتم را مــورد اســتفاده خــود قــرار 
دهنــد. همچنین گفته می شــود، مســافران با 
اســتفاده از وای فای عمومی اطالعات حساب 
بانکــی، خدمــات پزشــکی و حتــی رســانه های 
اجتماعــی خــود را مورد اســتفاده ســودجویان 

قرارخواهند داد.
         از شارژر خود استفاده کنید

یکــی دیگــر از خطــرات مهــم بــرای مســافران 
استفاده از شارژری است که مال شما نیست. 

هشدار داده می شود که هرگز از سیم شارژر یک 
غریبه استفاده نکنید. Schless گفت: »هکر ها 
می توانند از کابل های USB سوء استفاده کرده 
و نرم افزار های مخــرب را در آن بارگذاری کنند. 
در صــورت نصب یــک نرم افزار بر روی سیســتم 
شما در کمتر از ثانیه ای هکر به اطالعات شما را 

در دست می گیرد.
در سال ۲۰۱۹، دفتر دادستان شهرلس آنجلس 
در اســپانیا بــه مســافران در مــورد کالهبرداری 
شارژ USB که به »جک آبمیوه« معروف است، 
هشــدار داد. آن هــا توانســتند مســافران را از 
استفاده ایستگاه های شــارژی منصرف کنند. 
زیرا این ایســتگاه ها می تواننــد دســتگاه را قفل 
کرده و سپس اطالعات حساس مانند رمز عبور 
و شماره حســاب های بانکی فرد را در دسترس 

بگیرند.
         عملکرد های اتصال خودکار را خاموش 

کنید
گــر دســتگاه های شــخصی شــما بــرای اتصال  ا
تنظیــم  وای فــای  شــبکه های  بــه  خــودکار 
شــده اند، توصیــه می شــود هنــگام ســفر آن را 
خامــوش کنید. عــالوه بر ایــن، مســافران برای 

محافظت بیشتر، باید وای فای و بلوتوث خود 
را در صــورت عــدم اســتفاده خامــوش کننــد تا 
هکرها توانایی دسترســی بــه اطالعات شــما را 

نداشته باشند.
         هشدار های حساب را قبل از سفر 

روشن کنید
برای به روز مانــدن در مورد حســاب های خود 
در سفر، بهتر است مسافران هشدار های کارت 
اعتبــاری و برنامه هــای بانکــی خــود را روشــن 
کنند. انجام ایــن کار به شــرکت موردنظر اجازه 
می دهد در صورت وجود هزینه های غیرعادی 
یا ورود به سیســتم هشــداری برای شما ارسال 
کنــد. همچنین بــه مســافران توصیه می شــود 
که چگونگی قفل کارت هــای نقدی یا اعتباری 
خود را قبل از رفتن به مسافرت بدانند. در این 
گــر در طــول ســفر کارت هــای خــود را  صــورت ا
گــم کردیــد، می توانید آن هــا را قفــل کنیــد تا از 

استفاده متقلبانه جلوگیری شود.
         احراز هویت دو عاملی یا ورود 

بیومتریک را اضافه کنید
محققان آمریکایی می گوینــد: کاربران برای باز 
کردن قفل حســاب ها بر رمز عبور تکیه نکنند و 

احراز هویت دو مرحله ای را برای سیستم خود 
گــر هکر ها  فعــال کننــد. در ایــن صــورت حتــی ا
رمز عبور شــما را داشــته باشــند، بــرای دریافت 
کــد مرحلــه دوم بایــد بــه یکــی از دســتگاه های 
باشــند.  داشــته  دسترســی  شــما  شــخصی 
همچنین پیشنهاد می شود، بیومتریک یعنی 
اثر انگشــت یــا شناســه چهــره را برای بــاز کردن 
دستگاه ها یا تلفن های همراه خود فعال کنید.

        از یک VPN معتبر استفاده کنید
شــبکه  یــک  مســافران  می شــود،  توصیــه 
خصوصــی مجــازی )VPN( دریافــت کننــد که 
بیشتر داده های ارسال و دریافت شده از طریق 
تلفن یا لپتــاپ را رمزگذاری می کنــد. همچنین 
پیشنهاد می شــود به ســایت McAfee بروید تا 
بســته ای را پیــدا کنیــد کــه محافظــت VPN را 
برای چندین دستگاه ارائه می دهد. محققان 
هشــدار هایی دربــاره اســتفاده از VPN رایگان 
گر VPN مورد اســتفاده  می دهند و می گویند: ا
شما رایگان اســت، ممکن است شما محصول 
باشــید. همچنیــن گفته می شــود دانلــود یک 
برنامــه امنیتــی بــرای گوشــی شــما می توانــد از 

حمالت فیشینگ موبایل جلوگیری کند.

فناوری

حکایت

به گفته متخصصان، نظافت منــزل می تواند 
سبب کاهش اضطراب، افزایش عملکرد روزانه 

و کاهش استرس شود. 
        فضا های کم نور

بهره بردن از روشنایی طبیعی حتی قبل از اختراع 
نور مصنوعی، یکی از موضوعات مهم در معماری 
منازل بوده اســت. با این حال، گاهی فراموش 
می کنیم که برخی از فضا ها )به ویژه در شهرها( 
ممکن است فاقد این ویژگی اساسی باشند. به 
همین دلیل مهم اســت که از هر فضــای نوری 
کثر استفاده را ببرید. ترفند های ساده مانند  حدا
تغییر پرده ها به رنگ های روشن تر یا چیدمان 
استراتژیک گیاهان آپارتمانی می توانند تفاوت 

بزرگی ایجاد کنند.
        لکه های ریز روی اجاق گاز

وقتی تمیزکاری عمومی انجام می دهیم، اجاق 
گاز می توانــد یــک معضل بــزرگ به نظر برســد. 
ک می شوند،  لکه های غذا و زباله ها به راحتی پا
اما کثیفی و روغن سوخته می توانند برای مدت 
طوالنی بمانند. برای از بین بــردن آن ها باید از 
محصوالت خاصی استفاده کنیم که قدرت پاک 
کنندگی بیشتری دارند، بنابراین توصیه می کنیم 
دستکش بپوشید و دستورالعمل های مرتبط 

با تمیز کردن اجاق گاز را با دقت مطالعه کنید.
دیوار های لکه دار، آسیب دیده یا ترک خورده

گر دیوار شما آســیب دیده یا ترک خورده است  ا
گر رنگ  یا کاغذ دیواری پاره شده است یا حتی ا
دیوار شروع به ریزش کرده است، با وجود تمیزی 
بسیار، همچنان منزل شما زیبا به نظر نمی رسد. 
ترمیم آسیب دیدگی ها، تعویض کاغذ دیواری 
و حتــی رنگ آمیــزی مجــدد دیوار هــا می تواند 
راهــی موثر بــرای جلــوه بیشــتر خانه باشــد؛ در 
غیر اینصورت استفاده از گیاهی های آپارتمانی 
زیبا برای پنهان کردن آسیب ها می تواند راه حل 

خالقانه ای باشد.

شرکت سامسونگ در رویداد CES ۲۰۲۲ گیتار 
هوشمند چراغ دار ZamStar و اپلیکیشن مبتنی 
بر هوش مصنوعی Piloto را به عنوان جدیدترین 

پروژه های C-Lab خود رونمایی کرد. 
 CES شرکت سامسونگ هر سال در نمایشگاه
محصوالت جالب پروژه C-Lab خود را معرفی 
می کند، در رویداد CES ۲۰۲۲ نیز از اپلیکیشنی 
مبتنی بــر هــوش مصنوعــی و گیتار هوشــمند 
چــراغ دار رونمایی کــرد. C-Lab آزمایشــگاهی 
بــرای راه انــدازی پروژه هــای جدیــد و خالقانــه 
سامسونگ است که شرایط انجام آزمایش های 
عجیــب و جالــب را بــرای عالقه منــدان فراهــم 

می کند.
گیتار هوشمند چراغ دار ZamStar و اپلیکیشن 
آن از جملــه پروژه های جذاب C-Lab امســال 
سامسونگ محســوب می شــود و بعد از آن نیز 
می توان به اپلیکیشن هوش مصنوعی Piloto و 
آویزهایی برا تخت نوزادان اشاره کرد که امکانات 

خاصی را در اختیار والدین قرار می دهد.
ZamStar ترکیبی از اپلیکیشن هوشمند و یک 
گیتار سفارشــی اســت که عالوه بر فراهم کردن 
امکان هم نــوازی با نوازنــدگان دیگر در سراســر 
دنیا، به LEDهایی روی بدنه مجهز اســت که 
درست قرار گرفتن انگشت ها را به نوازنده نشان 

می دهند.

در شــهر»میانه« نوجوانــی باهــوش تمــام 
کتابهای استادش را آموخته و چشم بسته آن 

گردان می خواند.  ها را برای دیگر شا
استادش به او گفت به یک شرط می گذارم در 

امر آموزش دادن مرا کمک کنی. 
گرد پرسید چه شرطی؟  شا

استاد گفت آموزش بده اما نصیحت مکن. 
گرد گفت: چرا نصیحت نکنم؟  شا

اســتاد پیر گفت: دانــش در کتاب هســت اما 
پند آموزی احتیاج بــه تجربه و زمــان دارد که 
تو آن را نداری زیرا خرد نتیجه بــاروری دانش 

و تجربه است. 
گرد گفت: درس بزرگی به مــن آموختید،  شــا

سعی می کنم امر شما را انجام دهم.
ارد بزرگ اندیشمند نامدار کشورمان می گوید: 
ســرایش یک بیــت درســت از زندگی، نیــاز به 

سفری، هفتاد ساله دارد. 
گفته می شود سالها گذشت و تا استاد زنده بود 

گرد، کسی را اندرز نمی داد. آن شا

کهمنزلشما ۳دلیل
باوجودتمیزشدن،همچنان

کثیفبهنظرمیرسد

ZamStarگیتارهوشمند
رونماییشد

سفرهفتادساله

شــله خرمایــی یکــی از دســرها و 
و  خوشــمزه  میان وعده هــای 
ســالم ایرانی اســت که اصالــت آن 
متعلق به استان های جنوبی کشورمان است و بیشتر 

در فصل پاییز و زمستان طبخ می شود.
به جز غذاهای سنتی، خیلی از شهرها میان وعده   های 
سنتی مخصوصی هم دارند که شاید کمتر شناخته 
شــده باشــد. امروز    می خواهیم به جنوب کشورمان 
ســری بزنیــم و از بیــن انــواع آن هــا، یــک میان وعــده 
فوق العــاده را انتخــاب و به شــما معرفی کنیم؛ شــله 
خرمایی نوعی حلوای سنتی استان بوشهر است که 
شبیه کاچی درست می شود و بیشتر آن را در فصل سرما 
می خورند. روایت شده که در ایام قدیم بوشهری   ها این 
گر شما هم  دسر را در روزهای بارانی درست    می کردند. ا
به دنبال یک دسر مقوی، خوشمزه و سالم هستید با 
ماهمراه باشید تا طرز تهیه شله خرمایی بوشهری را 

به شما یاد دهیم.
        مواد الزم برای شله خرمایی بوشهری

• روغن نصف پیمانه
• خرما ۱ کیلوگرم

• آب جوش ۳ پیمانه
• آرد گندم ۵۰۰ گرم

• پودر هــل، دارچیــن، زردچوبه و گالب )دلخــواه( به 
مقدار الزم

طرز تهیه شله خرمایی بوشهری
        مرحله اول

برای درست کردن شله خرمایی ابتدا باید شیره خرما 
را بگیرید و آن را له کنید. برای این کار هسته خرماها را 
بگیرید، آن   ها را داخل قابلمه بریزید و داخل آن به مقدار 
۳ پیمانــه آب جوش اضافه کنید. قابلمــه را به مدت 
۳-۵ دقیقه روی حــرارت مالیم قــرار دهید تا خرماها 

کامال نرم شوند.

        مرحله دوم
بعد از آنکه خرماها نرم شدند، اجازه دهید کمی خنک 
شوند. ســپس آن   ها را چنگ بزنید تا کامال له شوند و 
شیره آن   ها خارج شود. سپس خرماها را داخل صافی 
بریزید و زیر آن کاســه ای قرار دهید تا شــیره   های آن از 

صافی داخل کاسه بریزد.
        مرحله سوم

در قابلمه ای روغن بریزید و آرد را داخل آن تفت دهید 

تا طالیی رنگ شود. شیره خرمای آماده شده را داخل 
قابلمه ای بریزید و آرد طالیی رنگ را کم کم به آن اضافه 

کنید و مرتب هم بزنید تا آرد گلوله نشود.
        مرحله چهارم

کمی پودر هل و دارچین به شله خرمایی اضافه کنید 
و آن را به مدت ۱۰ دقیقه روی حرارت مالیم قرار دهید 

تا آماده شود.
        نکات کلیدی طرز تهیه شله خرمایی بوشهری
• برای طرز تهیه شله خرمایی به جای خرما    می توانید از 
شیره خرمای آماده استفاده کنید. به ازای هر ۱ کیلوگرم 
خرما    می توانید ۵۰۰ گرم شیره خرما جایگزین آن کنید.

• این دسر سنتی شکر ندارد و شیرینی خود خرما برای 
آن کافی است.

• استفاده از کمی گالب در شله خرمایی نیز سلیقه ای 
است و    می توانید از آن استفاده کنید.

• غلظت شله حلوایی بیشتر شبیه فرنی است نه حلوا.

شلهخرماییبوشهری،حلوایبینظیرجنوبی

کلیســای "گریگــوری اســتفان" 
همــدان یکــی از جاذبه هــای 
تاریخی ایــن شــهر اســت. این 
کلیســا از آثــار تاریخــی منحصر بــه فــرد اقلیت های 
مذهبی در استان همدان است که در سال ۱۶۷۶ 
میالدی توسط عده ای از ارامنه اصفهان و همچنین 
کن  مهاجران و تجار ارمنی روسیه که در همدان سا

بودند، ساخته شده است.
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انرژیخورشیدی،
همیشهدردسترس

ک وپا
انــرژی  دریافــت  لحــاظ  بــه  کشــور ایران 
خورشیدی در جهان در باالترین رده ها قرار 
دارد. به طور میانگین سالیانه بیش از ۲۸۰ 

روز آفتابی گزارش شده است. 
اســتفاده از انرژی حرارتی خورشید در ایران 
برای مصارف خانگی، صنعتــی، نیروگاهی 
و فضا هــای شــهری جهــت تبدیل بــه برق 
و گرمایش مورد اســتفاده قــرار می گیرد، که 
در این میان نیروگاه های خورشیدی خانگی 

نقش بسزایی ایفا می کنند.
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