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استاندار اصفهان گفت: اولویت اصلی در ستاد استانی تسهیل و رفع موانع تولید، اهتمام مجدانه برای مقابله 
با تعطیلی صنایع به ویژه حمایت از پویایی واحدهای نیمه تعطیل و افزایش اشتغال پایدار است. 

سید رضا مرتضوی  در  جمع  گروهی از تولید کنندگان شهرستان شهرضا اظهار داشت:  مسئوالن اداری، 
اجرایی، قضائی، امنیتی در راستای حمایت از تولید ملی، پویایی اقتصاد مقاومتی و تحقق موثر تر شعار سال 

»تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« تالش کنند.
وی همچنین با حضور در آستان امامزاده »ســید علی اکبر )ع(« در جمع مردم گفت: یکی از راه های موثر 
به منظور مدیریت مبتنی بر آینده نگری برای ممانعت از مهاجرت روستاییان به کالن شهرها و  جلوگیری از 
توسعه پدیده حاشیه نشینی، حمایت هدفمند از اقتصاد روستا، افزایش خدمات و ایجاد مشاغل پویا و پایا در 

روستاهاست.
وی بر ضرورت حمایت مجدانه از اقتصاد روستایی و افزایش بهره وری دستگاه های خدمت رسان در روستاها 

تاکید کرد.

استاندار اصفهان: 

 اولویت استان حمایت از صنایع نیمه تعطیل است

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

آب شرب »بن- بروجن« 
از سد کارون ۴ تأمین شود

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان:

فضای منطقی درباره 
زاینده رود وجود ندارد

راه اندازی سامانه 
فروش اینترنتی آرد در اصفهان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان:

در اصفهان ۳۹ سانتی متر افت 
سطح آب داریم

اصفهان در مخاطره 
شیپور نامرئی آلودگی صوتی
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محمدی راد:

محرومیت میرزاجانپور ناعادالنه بود

سرانه فضای سبز در استان اصفهان
 کمتر از میزان استاندارد است

۶
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لزوم ارائه دروس صنایع دستی
کتاب های درسی  در 
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# اصفهان  تنها  نیست

ذوب آهن اصفهان؛ پیشگام 
کشور در توسعه فرهنگ صنعتی 

۳
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شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی به شــرح زیــر را از 
گــذار نماید. طریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران واجد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰روز شنبه به تاریخ  1۴۰۰/11/۰9

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۳۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/11/1۰

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضاب استان اصفهان

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

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/1۰/2۵

نوبت دوم
گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

موضوع مناقصهشماره  مناقصه
محل تامین 

اعتبار
برآورد )ریال(

مبلغ تضمینی 
)ریال(

2۰۵-۴-۴۰۰/۳
باقیمانده شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب 

شهر دیزیچه بخش اول
7،1۶2،۵۳1،8۴۶۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰جاری

8,۵۳2,۵8۰,۴2۵۳8۶.۰۰۰.۰۰۰جاریترمیم و آسفالت ترانشه ها درسطح منطقه دو229-۴-۴۰۰/2

2۳۰-۴-۴۰۰/2
تهیه مصالح و اجرای عملیات نازک کاری ساختمان 

اداری و نگهبانی زیار
12,۴98,۰۳7,۶28۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰جاری

2۴9-۴-۴۰۰
اجرای شبکه جمع آوری فاضالب روستای خیرآباد 

در فالورجان )با ارزیابی کیفی(
۳۵،818،۰۶8،9781,2۰۵,۰۰۰,۰۰۰جاری

2۵۰-۴-۴۰۰
 اجرای شبکه جمع آوری فاضالب روستای قلعه میر

)بخش دوم( در فالورجان  )با ارزیابی کیفی
۳۴،981،829،۳211,18۰,۰۰۰,۰۰۰جاری

شرط ورودمبلغ تضمین )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

۴۰۰۰/1۰۰9
اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی 

بهسازی جهت آنمند شدن پست ۶۳/2۰ 
کیلوولت جاده تهران

دارا بودن حداقل رتبه ۵ ابنیه از ۵۳7.۰۰۰.۰۰۰
سازمان مدیریت و برنامه ریزی

توضیحاتساعتتاریخمحل برگزاری جلسهمناقصه

پست ۶۳/2۰ کیلوولت جاده تهران ۴۰۰۰/1۰۰9
تلفن جهت هماهنگی: ۳۶۶۳22۵۳-۰۳1 9 صبح1۴۰۰/11/۰۳اصفهان، کیلومتر 7 بزرگراه آزادگان

آقای اسدالهیان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامــه معتبــر یا فیش واریــز وجه نقــد بــه شــماره شــبا IR ۳۳۰1۰۰۰۰۴1۰11۰1۴۳۰2۳۰298 نزد 
بانــک مرکــزی مطابــق جــدول فــوق بــه نام شــرکت برق منطقــه ای اصفهان

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادلــه قرارداد، با مراجعه به »ســامانه  نحــوه دریافــت و تحویــل اســناد: 
کارفرمــا، درصــورت لــزوم در  تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(« بــه آدرس www.setadiran.ir  امــکان پذیــر خواهــد بــود. تمــاس بــا 

ســاعات اداری روزهــای کاری بــا شــماره ۰۳1-۳۶277۶87(
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 1۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/19 لغایت ساعت 1۶:۰۰ روز پنجشنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/۳۰

جلســه توجیهــی و بازدیــد از مناقصــه فــوق بــا حضــور نماینــدگان مجــاز شــرکتها بــه شــرح ذیــل الزامی بــوده و عــدم حضــور بــه منزلــه 
که در جلســه توجیهی و بازدید مورخ 1۴۰۰/۰9/28 شــرکت داشــتند،  گرانی  انصراف از شــرکت در مناقصه میباشــد. )حضور مناقصه 

اختیــاری می باشــد(.

کثـــر تا ســاعت 1۴:۰۰ روز دوشــنبه مورخ  کلیه مدارک و مســتندات، بایســتی حدا کات:  نســخه الکترونیکی  مهلت و محل تحویل پا
کت الف( آن نیز در موعد مذکور به آدرس:  1۴۰۰/11/11 در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بارگذاری و نســخه فیزیکی )پا

گردد. اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ باال، دبیرخانه شــرکت برق منطقه ای اصفهان تحویــل 
ــات  ــیون معام کمیس ــالن  ــورخ 1۴۰۰/11/12 س ــنبه م ــه ش ــح روز س ــاعت 1۰:۰۰ صب ــه: س کات مناقص ــا ــایی پ ــل بازگش ــان و مح زم

ــرق منطقــه ای اصفهــان ــی و پشــتیبانی شــرکت ب ســاختمان معاونــت مال
شرایط مناقصه:  

گهــی واصــل شــود ترتیــب  کــه فاقــد ســپرده یــا امضــا، مشــروط و مخــدوش بــوده و یــا پــس از انقضــا مــدت مقــرر در آ بــه پیشــنهادهایی 
اثــر داده نخواهــد شــد.

سایر اطاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
گهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید ضمنا می توانید این آ

http://iets.mporg.ir          www.tavanir.org.ir          www.erec.co.ir          www.setadiran.ir

نوبت دوم  
گهی مناقصه عمومی به شماره ۴۰۰۰/1۰۰9 تجدید آ

)شماره  2۰۰۰۰۰1188۰۰۰۰۶۳ در سامانه ستاد(

12۵۶82۰ / م الف
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اســتاندار اصفهان گفــت: اولویــت اصلی در ســتاد 
استانی تسهیل و رفع موانع تولید، اهتمام مجدانه 
برای مقابله با تعطیلــی صنایع به ویــژه حمایت از 
پویایی واحدهای نیمه تعطیل و افزایش اشتغال 

پایدار است. 
سید رضا مرتضوی  در  جمع  گروهی از تولید کنندگان 
شهرستان شهرضا اظهار داشت:  مسئوالن اداری، 
اجرایی، قضائــی، امنیتــی در راســتای حمایــت از 
تولید ملی، پویایی اقتصاد مقاومتی و تحقق موثر 
تر شعار سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 

تاش کنند.
وی همچنین با حضور در آستان امامزاده »سید علی 
کبر )ع(« در جمع مردم گفت: یکی از راه های موثر به  ا

منظور مدیریت مبتنی بر آینده نگری برای ممانعت 
از مهاجرت روستاییان به کان شهرها و  جلوگیری از 
توسعه پدیده حاشیه نشینی، حمایت هدفمند از 
اقتصاد روستا، افزایش خدمات و ایجاد مشاغل پویا 

و پایا در روستاهاست.
وی بر ضرورت حمایت مجدانه از اقتصاد روستایی 
و افزایش بهره وری دستگاه های خدمت رسان در 

کید کرد. روستاها تا
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت ضرورت توسعه 
گردشــگری روســتا به عنوان یک رویکرد آینــده دار 
گفت: توسعه اقتصاد روستایی از اولویت های مهم 

و بنیادین توسعه پایدار است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: شــهرضا ظرفیت های  
خوبی در حــوزه فرهنگی، گردشــگری و اقتصادی 
دارد که می طلبد با نگاه مثبت در راســتای تحقق 
اهداف توسعه شهرستان گام های موثری برداشت.
وی بــا انتقــاد از عــدم تکمیــل برخــی از طرح هــا و 
برنامه های بر زمیــن مانده این شهرســتان از دوره 
قبل گفت: هنوز با گذشت ۱۰ سال برخی از طرح های 
عمرانی برنامه های فرهنگی و اقتصادی شهرستان 

حل نشده است.

ســامانه یکپارچه خرید وفروش آرد )ســیما( با 
قابلیت ارســال و تحویل الکترونیکــی آرد بین 

نانوایان در استان اصفهان راه اندازی شد.
 بنابراعام روابط عمومی اداره کل غله و خدمات 
بازرگانی استان اصفهان، محسن ضیائی گفت: 
بــا طراحــی و راه اندازی ایــن ســامانه، انــواع آرد 
یارانه ای و نیمه رایانه ای برحســب نــرخ فروش 
ومصــارف مختلــف یکپارچــه بیــن متقاضیــان 
ازجمله واحد های سنتی و صنعتی تولید کننده 

نان و دیگر فرآورده ها عرضه می شود.
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان 
اصفهــان افــزود: بــه منظــور یکپارچه ســازی 
کنتــرل شــفاف تر و رفــع عیــوب و  نظــارت و 
ح  طــر قبلــی،  ســامانه های  ضعــف  نقــاط 
یکپارچه سازی سامانه های خرید آرد، طراحی 

و اجرایی شده است.
محســن ضیائــی گفــت: بــا بهــره گیــری از این 

سامانه هوشمند تمام مراحل فرآیند تقاضا تا 
تحویل آرد به مشــتری به روش الکترونیکی از 

طریق سامانه پیامکی فراهم می شود
وی افــزود: ســرعت در ارســال و تحویــل آرد 
از درب کارخانــه تــا محــل تحویــل مشــتری، 
کیفیت در ارسال و کوتاه تر شدن زمان ارسال از 
طریق شرکت حمل ونقل آبادان از مهمترین 
مزایای ایــن ســامانه الکترونیــک بــه نشــانی 

http://gfloursale.banksepah.ir/ است.
مدیــرکل غلــه وخدمــات بازرگانــی اســتان 
کنــون ۱۵ شهرســتان این  اصفهــان گفــت: تا
استان ازجمله اصفهان، شاهین شهر ومیمه، 
نجــف آبــاد، لنجــان و فاورجــان زیر پوشــش 
خدمات الکترونیکی این سامانه قرارگرفته اند 
و تــا ۲۵ دی مــاه ۱۴۰۰ تمــام شهرســتان ها از 
خدمــات الکترونیکی ایــن ســامانه بهــره مند 

می شوند.

یــک عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع 
طبیعی مجلس شــورای اســامی گفت: با توجه 
به کمبود آب در پشت ســد زاینده رود، آب شرب 
منطقه »بن-بروجــن« را می تــوان از ســد کارون 

۴ تأمین کرد.
حجت االسام محمدتقی نقدعلی درباره وضعیت 
حوضه آبریز زاینده رود و لزوم تأمین آب طرح بن- 
بروجن از محلی دیگــر به غیر از زاینــده رود، اظهار 
کرد: با مشورت هایی که انجام دادیم و طبق نظر 
گر بــرای تأمیــن آب بــن- بروجن از  کارشناســان ا
ســد کارون ۴ آب شــرب این طرح را تأمین کنیم 
بدون اینکه در لوله گذاری جدید دخل و تصرفی 
انجام شود، پمپاژ معکوس انجام و آب شهرهای 

بن و بروجن تأمین می شود.
وی افزود: طــرح بن-بروجن به پمپاژ بــاالی آب 
نیاز دارد تا آب شــرب مصرفی بن و بروجن تأمین 
شود و این در حالی است که حوضه آبریز زاینده رود 
ظرفیت آبی محدودی دارد و این حوضه آبی حتی 
کفاف بارگذاری های جدید را نمی دهد و بارگذاری 
جدید در واقع بارگذاری روی ظرفیت خالی است.

نماینده مردم خمینی شــهر در مجلــس، گفت: 

گر بارگذاری را برای تأمین آب این دو  بر این اساس ا
شهر روی سد کارون ۴ بگذارند منطقی تر است، 
که آب به اندازه کافی در این حوضه آبریز وجود  چرا
دارد. آب پشت سد زاینده رود بسیار محدود است 
و با توجــه به اینکــه وضعیت بارش هــا هم خوب 
نیست، مسلما آبی وجود ندارد که به سمت بن-
بروجن پمپاژ شــود و بهترین روش این است که 

آب شرب این مناطق از سد کارون ۴ تأمین شود.
نقدعلی خاطرنشــان کرد: فاصله بروجن تا ســد 
کارون ۴ حدود ۹۰ کیلومتر است و بارگذاری های 
جدیدی که روی زاینده رود شده بعید است کفاف 
بارگذاری های گذشته را بدهد، بنابراین بارگذاری 

جدید بر روی مخزنی خالی کار عقانی نیست.

اســتان اصفهــان بــا تولیــد ســاالنه دو هــزار تن 
غ، در حــال حاضــر دارای ۲۲۰  گوشــت شــترمر
واحــد بــدون مجوز اســت کــه قوانین ذســت و 

گیر مانع از اخذ مجوز شده است. پا
غ داران  مدیرعامل تعاونی تامین نیاز شــتر مــر
اســتان گفت: بــا وجود اینکه اســتان اصفهان 
با تولیــد ســاالنه حدود ۲ هــزار تن گوشــت این 
پرنده رتبه نخســت تولیــد را در کشــوردارد، اما 
غ  بسیاری از واحد های تولید و پرورش شترمر

مجوز تولید ندارند.
بهنام نمــازی افــزود: در حــال حاضــر ۷۰ واحد 
غ دارای مجــوز و ۲۲۰  تولیــد و پــرورش شــترمر
واحــد بــدون مجــوز در اســتان فعال اســت که 
تولیداتشان وارد بازار و زنجیره مصرف می شود.
گذاری آن، سند دار  وی تقاضای زمین ملی و وا
بودن زمین و اســتعام های زمان بر را از جمله 
قوانین دست و پا گیری دانست که سالهاست 
مانعی برای مجوز دار شدن واحد های پرورش 

غ بدون مجوز شده است. شترمر
دهقانــی مدیرامــور طیــور ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان هم بــا بیان اینکه مجــوز دار 
شــدن این واحد ها میزان تولید را تــا حدود ۴۰ 

گذاری زمین  درصد افزایش می دهد گفــت: وا
بــرای ســاخت یــک واحــد پرورشــی و قوانیــن 
سخت، کاغذ بازی و زمان بر شدن آن، پرورش 
دهنــدگان را نســبت بــه پیگیــری پروانــه بهره 

برداری بی انگیزه کرده است.
مسعود موســوی مشــاور وزیر جهاد کشاورزی 
هم گفت: تاش شــده تا این امر سهولت یابد و 
تکلیف ۷۰۰ واحد بدون مجوز بهره برداری تولید 
غ در کشــور مشــخص شــود،  وپــرورش شــترمر

اما این وزارت نیز تابع قوانین است.
گــر  ح اســت اینکه ا کــه مطــر حــال ســئوالی 
فعالیت ایــن واحد هــا بــه رســمیت شــناخته 
نمی شود پس چرا تولیداتشان در بازار و زنجیره 

مصرف قرار می گیرد؟

خبر

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان 
گفــت: قــرار اســت بــرای مالــکان خودرو هــای 
بــاالی ۱۰ میلیــارد ریالــی از اول بهمــن پیامــک 
دریافت مالیات ارسال شود. حمیدرضا قندی 
با بیان اینکه بسیاری از خودرو ها قیمت باالیی 
دارد، اما دلیلی بر لوکس بودن آن نیست گفت: 
به نظر می رسد تصویب قانون دریافت مالیات از 
صاحبان این خودرو ها کارشناسی نشده باشد.

وی گفــت: در این زمینه الزم اســت مشــخص 
شود چه خودرو هایی با چه شرایطی شامل این 
مالیات می شود، چرا که ممکن است دو خودرو با 
یک مدل و یک قیمت خریداری شده باشد، اما 

بعد از مدتی یکی سالم و دیگری تصادفی شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان 
گفت: بنابراین باید قانون گذار به این موارد توجه 
داشته باشد که معیار مالیات از خودروی لوکس 
گر این خودرو پس از مدت زمانی،  چیست و آیا ا
به دالیلی کاهش نرخ پیدا کرد همچنان شامل 

مالیات می شود؟
رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان 
گفــت: اجــرای چنین قوانینــی در کشــور هایی 
جوابگو است که اغلب مردم، دارای خودرو های 
گران قیمت و صفرکیلومتر هستند. اما اجرای آن 
در ایران که بیشتر خودرو ها به حالت مستهلک 

درآمده اند کارشناسی شده نیست.

حــدود ۳۳۰ تــن برنــج حمایتــی در آذر مــاه بــا 
هدف تنظیم بــازار مصرف بین فروشــگاه های 
زنجیره ای بزرگ و شــرکت های تعاونی مصرف 
اســتان اصفهان توزیع شــد.  به گــزارش روابط 
عمومی اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان، 
محسن ضیائی گفت: این میزان برنج حمایتی با 
نرخ دولتی برای تنظیم بازار مصرف و در حمایت 
کز فروش  از مصرف کنندگان به عامان این مرا
دارای مجوز از اداره صمت در استان تحویل شده 
اســت. مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان 
اصفهان افزود: این میزان برنج حمایتی به ارزش 
۵۱ میلیارد ریال در حمایت از مصرف کنندگان 
بین عامان فروش این استان توزیع شده است.

اتاق اصناف ایران در اطاعیــه ای اعام کرد که 
بنابــر اباغیــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، 
کارفرمایان صنفی تا پایان دی ماه فرصت دارند 
با مراجعه بــه درگاه اینترنتــی my.tax.gov.ir و 
مشاهده تمام پذیرنده های خود، در خواست 
غیرفعال ســازی، حــذف یا ثبــت جدیــد اقدام 
کنند. به گزارش ایسنا، با توجه به ماده ۱۱ قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک 
مرکزی جمهوری اسامی موظف به ساماندهی 
دســتگاه های کارتخوان بانکی و یــا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی و تناظر بیــن آنها با مجوز 
فعالیت و شماره اقتصادی اســت. لیکن هنوز 
تعدادی از دســتگاه های کارتخــوان بانکی و یا 
درگاه های پرداخت الکترونیکی توسط مودیان 
مالیاتی تعیین تکلیف نشــده و حســب قانون 
بانک مرکزی باید نسبت به غیرفعال سازی آن ها 
اقدام کند. لذا کارفرمایان صنفی تــا پایان دی 
ماه فرصت دارند تا با مراجعه به درگاه اینترنتی 
my.tax.gov.ir و از طریــق شــماره ملــی خــود 
لیســت تمامی پذیرنده های خود را مشــاهده 
کنند. سپس امکان اتصال هر پذیرنده به پرونده 
مالیاتی متناظر، درخواســت غیر فعال ســازی 
پذیرنده، حــذف ثبت نــام اضافی ایجاد شــده 
توســط بانک مرکزی و یا ایجــاد فعالیت جدید 

متناسب با پذیرنده اقدام کنند.

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
آب هــای معدنــی گفــت: بــرای کوتــاه کــردن 
دســت دالالن و رعایت حقــوق مصرف کننده 
آب معدنــی ارزان می شــود. بــه گزارش ایمنــا، 
پیمان فروهر، اظهار کرد: هر بطری آب معدنی 
کوچک با محاســبه ســود برای واحــد تولیدی 
۲ هزار تومان قیمت گــذاری خواهد شــد که در 
نهایت بــا محاســبه ســود ۳۰ درصــدی باید به 
مصرف کننده ۲,۶۰۰ تومان فروخته شود. وی 
گفت: در محصوالت جدید قیمت تولیدکننده 
درج می شــود. دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان آب های معدنی، گفت: با اجرایی 
شدن این موضوع بطری آب معدنی با قیمتی 
ارزان تر به دست مصرف کننده خواهد رسید و 

دست دالالن در توزیع کاال کوتاه خواهد شد.

خبر معاون امور عمرانی استانداری اصفهان:

فضای منطقی درباره زاینده رود وجود ندارد
معاون امور عمرانی استانداری 
تخصیــص  گفــت:  اصفهــان 
ح بن-بروجن در  اعتبار بــه طــر
الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ و عــدم تخصیص اعتبــار به 
زاینــده رود و احیای ایــن رودخانــه برایمان قابل 
قبول نیست، اما متأسفانه فضای منطقی درباره 
زاینده رود نیست و شاهد تقابل بین استان ها و 

مردم پیرامون آب و زاینده رود هستیم.
مهران زینلیــان در گفت وگو با ایســنا درباره اینکه 
در الیحه بودجه ۱۴۰۱ اعتبار ویژه ای برای احیای 
زاینــده رود در نظر گرفته نشــده، در حالیکه ۴۴۰ 
ح بن- بروجــن تخصیص  میلیــارد تومان به طــر
کــرد: در اســتان اصفهــان  یافتــه اســت، اظهــار 
مجموعه جلسات فشرده برای رسیدن به بسته 
راهکارهــای احیای زاینــده رود تخصیــص یافته 

و این کار صورت گرفته است.
وی درباره عدم بارگذاری جدید بر زاینده رود که 
ح انتقال آب بن-بروجن  ح ها، طر یکی از این طر
ح در  اســت، گفــت: تخصیــص اعتبــار به این طــر
الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ و عــدم تخصیص اعتبــار به 
زاینــده رود و احیای این رودخانــه برایمان قبول 
نیســت و بــه ســازمان مدیریــت و دســتگاه های 
مختلف نســبت به این موضوع گایه داشته ایم 
و همچنین مکاتبــات محکم و متعــددی با وزیر 
کشــور و نیرو انجــام داده ایم کــه نبایــد بارگذاری 

جدیدی بر زاینده رود داشته باشیم.
معــاون امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان بــا 
حکــم  بن-بروحــن  ح  طــر بــرای  بیان اینکــه 
تجدیدنظــر  دادگاه  در  ح  طــر تعطیلی ایــن 
ح همچنــان در حال  قطعــی اســت، اما ایــن طــر
اجــرا و پیشــروی اســت، افــزود: معتقــدم رئیس 
دادگســتری اســتان اصفهــان نســبت به ایــن 

موضوع پیگیری جدی داشته باشند.
ح تونل ســوم کوهرنــگ و اجرای  وی دربــاره طــر
کنون خود تونل سوم کوهرنگ  ســد آن، گفت: ا
تقریبا تمام شــده اســت، امــا برخی افــراد محلی 
اجازه روشــن کردن پمپ ها به مــا نداده اند که از 
نظر ما قابــل قبول نیســت که در پی ایــن جریان 
چندین بار مکاتبه برای حل این مشکل صورت 

گرفته است.
زینلیان درباره اتمام سد تونل سوم کوهرنگ نیز، 

ح نیازمنــد اعتبار چند  اظهار کرد: اتمام ایــن طر
ده هزار میلیاردی اســت که بایــد آب منطقه ای 

به صورت جدی این موضوع را دنبال کند.
وی گفت: ما به عنوان استانداری از سوی مردم 
ح ها بــرای نجات  مطالبه گر اجــرا و اتمام ایــن طر
زاینــده رود هســتیم، امــا دســتگاه مســئول باید 

پاسخ های الزم را دراین باره اعام کنند.
معاون امــور عمرانی اســتانداری اصفهان درباره 
برخــی صحبت هــا بــرای بازگشــایی زاینــده رود، 
گرچه در باالدست زاینده رود بارش وجود  گفت: ا
دارد، اما متاسفانه نســبت به سال های گذشته 
آبی کم تری به ســمت پایین دســت و زاینده رود 
ح های  روانــه می شــود کــه یکــی از دالیــل آن طر
آبخیــزداری نامناســب در باالدســت رودخانــه 
اســت. در این  زمنیــه بــا وزارت جهاد کشــاورزی 
بارها مکاتبه شده که متأسفانه در این خصوص 

شاهد کوتاهی هایی هستیم.

زینلیان درباره زمان دقیق بازگشایی زاینده رود، 
کــه در  توضیــح داد: پیشــنهاد اولیه ایــن بــود 
بهمن مــاه رودخانــه جــاری شــود، منتهــا توافق 
انجام شــده با اســتاندار اصفهــان بر این اســاس 
بوده که جهاد کشاورزی و صنف کشاورزان زمان 
مشــخص تحویــل آب را تعییــن کننــد و بــا اعام 
آن به شــرکت آب منطقه ای، درنهایت براســاس 
خط قرمز که تامین آب شــرب مردم است، برای 

بازگشایی رودخانه تصمیم گیری شود.
وی درباره اینکــه آیــا با ایــن میــزان ذخیره انــدک 
ســد زاینــده رود امــکان بازگشــایی آب وجــود 
دارد یا خیــر، گفــت: نگران این موضوع هســتم. 
متأســفانه مشــکل این اســت کــه زاینــده رود در 
فضــای دعواهــای دوقطبــی قــرار گرفتــه کــه بــه 
خ می دهد، اما  اســم کشــاورزان برخی اتفاقات ر
کنون بحث آب شرب اصفهان  فراموش می شود ا

و شهرهای اطراف در اولویت قرار دارد.

معاون امــور عمرانی اســتانداری اصفهان افزود: 
امروز کشاورزان اصرار به بازشــدن آب زاینده رود 
دارند و از سوی دیگر شاهد تنش های اجتماعی 
هســتیم که معتقدم رســانه ها باید اطاع رسانی 

دقیقی داشته باشند.
وی درباره گفته وزیر نیرو مبنی بر اینکه تا دو سال 
دیگر مشــکل زاینده رود حل خواهد شد، گفت: 
گر عزم جــدی برای احیــای زاینده رود  معتقدم ا
وجــود داشــته باشــد و از ســوی دیگر اعتبــار الزم 
ح داده شــود، می توان بــه نجات این  به این طــر

رودخانه امید داشت.
گر عزمی نباشد، امیدی به نجات  زینلیان گفت: ا
زاینــده رود نیســت، البتــه مدیریــت اســتان بــه 
دنبال ایجــاد عــزم کشــوری در این  زمینه اســت، 
اما متأســفانه فضای منطقــی دربــاره زاینده رود 
نیســت و شــاهد تقابــل بیــن اســتان ها و مــردم 

پیرامون آب و زاینده رود هستیم.

اظهارات ضد و نقیض نمایندگان مجلس نگرانی ها 
از تغییــر قیمت بنزین را بیــن مردم افزایــش داده و 
هنوز نه دولت و نه مجلس موضع گیری نهایی خود 

درباره این موضوع را مطرح نکرده اند.
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیســیون انرژی در صحن علنی 
مجلس امکان بررســی تغییر قیمت بنزین را مطرح کرد و گفته بود: 
گرچه در حال حاضر شایعاتی مبنی بر تغییر قیمت بنزین در فضای  »ا
مجازی در حال انتشار است اما ذکر این نکته ضروری است که موضوع 
افزایش قیمت بنزین، در حد پیشنهاد مطرح شده که می تواند قبول 

یا رد شود.«
وی همچنین بــه ارزان بودن بنزین اشــاره کرده و گفتــه بود: قیمت 
واقعــی بنزین رقمی بالــغ بر یک دالر اســت و مابقــی آن یارانه اســت. 
بنابراین و بنا بــر گفته عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیســیون 

انرژی، قیمت اصلی و حقیقی بنزین حدود ۲۸ هزار تومان است.
این نماینده مجلس گفت: مســاله تغییر قیمت بنزیــن در مجلس 
مطرح شــده و ممکن اســت تأیید یــا رد شــود. بر این اســاس به نظر 
می رسد که هنوز رویکرد دولت و مجلس درباره افزایش قیمت بنزین 

مشخص نیست.
حمید پورمحمدی، معــاون ســازمان برنامه و بودجــه به مهر گفته 

قیمت واقعی بنزین، ۲۰ هزار تومان است.

وی که ظاهرا از موافقان طرح تغییر سهمیه بنزین است، در گفت وگو 
با مهر اظهار کرده بود: افراد ثروتمند که هر کدام چند ماشین دارند، 
بیشتر از یارانه بنزین استفاده می کنند. قیمت اصلی و واقعی بنزین در 
اصل ۲۰ هزار تومان است، این افراد از ۱۷ هزار تومان مابه التفاوت یارانه 

بیشتر استفاده می کنند.
کید پورمحمدی بر قیمت واقعی بنزین و یارانه ای بوده که دولت  تا
روی هر لیتر بنزیــن پرداخت می کند. اما نگفته کــه منتظر بنزین ۲۰ 

هزار تومانی باشیم.
       افزایش قیمت انرژی در پیش است؟

اعضای دولت و مجلس پیش از این چندین بار اعام کردند که هدف 
تخصیص یارانه بنزین به همه افراد تنها توزیع عادالنه بنزین است و 
دولت قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد. چند هفته پیش هم ابراهیم 
رئیسی شخصا در گفتگوی زنده تلویزیونی به مردم وعده داد که قرار 
نیست بنزین گران شود و زمزمه های گرانی بنزین همه شایعه است.

       طرح جدید بنزین از کی آغاز می شود؟
هوشنگ فاحیان، معاون برنامه ریزی وزارت نفت، اعام کرده این 
طرح قــرار اســت از چنــد روز دیگــر یا نهایتــا اوایــل بهمن ماه بــه طور 
آزمایشی در دو جزیره کیش و قشــم آغاز شــود. پس از آن و در صورت 

موفقیت، این طرح به کل کشور تعمیم می یابد.
البته سناریوی دیگر سهمیه بنزین پس اجرای آزمایشی این طرح در 
کیش و قشم، کنسل شدن سراسری آن است. وزیر نفت در مجلس 
حاضر شده بود تا جزئیات این طرح را توضیح دهد. او پس از شنیدن 
نگرانی های اعضای کمیسیون انرژی از احتماال افزایش تورم ناشی از 
توزیع بنزین بین مردم گفته بود: ممکن است با نگاه به نتایج اجرای 

پایلوت، این طرح هیچگاه به صورت سراسری اجرایی نشود.
در حــال حاضر بنزیــن ســهمیه ای، لیتــری ۱,۵۰۰ تومــان و بنزین در 
بازار آزاد از قرار هر لیتر ۳,۰۰۰ تومان اســت. بنــا بر گفته های وزیر نفت 
در مجلس، پس از اجرای ســهمیه بندی جدیــد بنزین و اختصاص 
ســهمیه به همه افــراد، بنزین همین قیمــت می ماند. تنهــا تفاوت 
آن این است که افراد می توانند سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی خود را به 

۳,۰۰۰ تومان بفروشند.

       قیمت بنزین واقعی نیست
فریدون عباســی دوانی، رئیس کمیســیون مجلس هم درباره ارزان 
بودن حامل های انرژی در ایران صحبت کرده است. عباسی دوانی 
چندین بار پیش از این و به خصوص در زمانی که هنوز تب طرح وان 
داغ بود اظهار تأسف کرده بود که قیمت بنزین واقعی نیست و باید به 

دنبال واقعی کردن قیمت بنزین بود.
البته فریدون حسنوند، یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی حتی 
احتمال تغییر قیمت بنزین را به شدت تکذیب کرده و گفته بود: نه 
دولت و نه مجلس قصــد افزایش قیمت حامل های انــرژی از جمله 
بنزین را ندارند و حتی این اجازه در الیحــه بودجه ۱۴۰۱ هم به دولت 

داده نشده است.
اما عباسی دوانی در اظهاراتی کاما متفاوت به تجارت نیوز گفته بود: 
ما وضعیت حامل هــای انــرژی در بودجــه ۱۴۰۱ را بررســی می کنیم و 
احتماال برخی از موارد موجود در این طرح ها را در بودجه بگنجانیم.

عباسی دوانی، یکی از موافقان طرح وان هم بود. طرحی بسیار شبیه 
به آنچه که حاال به صورت آزمایشی در کیش و قشم در حال اجراست. 
بنا بر جزئیاتی که از این طرح منتشر شده، قرار است دولت به هر کد 
ملی ۱۵ لیتر بنزین سهمیه ای دهد. افراد هم می توانند بنزین مازاد 
خود را در بازار و با قیمت بنزین آزاد بفروشند. یکی از انتقاداتی که به 
طرح وان و حاال طــرح »بنزین برای همه« می شــود افزایش قیمت 
بنزین است. غامحسین حسنتاش، کارشــناس انرژی و از مدیران 
قبلی نفتی این طرح را طرحی که »بنزین را به دست خود مردم گران 

می کند« نامیده بود.
مرتضی افقه، کارشناس کان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران 
اهواز هم معتقد بود: به نظر می رســد این اقــدام، زمینه چینی برای 
افزایش قیمت بنزین در آینده باشد. دولت به این نتیجه رسیده برای 
جبران کســری بودجه خود حتی به افزایش قیمت خدمات دولتی 

متوسل شود تا کسری بودجه خود را تأمین کند.
اظهــارات ضد و نقیــض نمایندگان مجلس حــاال نگرانی هــا از تغییر 
قیمت بنزین را بین مردم افزایــش داده و هنوز نه دولت و نه مجلس 

موضع گیری نهایی خود درباره این موضوع را مطرح نکرده اند.

مدیر کل گمرک اســتان اصفهان گفت : برقــراری پرواز 
مستقیم از این خطه به روسیه، کویت و عمان به عنوان 
مقاصد صادراتی ضروری است اما هیچگونه برنامه ریزی 

در این زمینه انجام نشده است. 
رسول کوهســتانی پزوه افزود: در صورت برقراری پرواز به روسیه می توان 
کاالها و محصوالت گلخانه ای این استان را به راحتی به آن کشور منتقل 

کرد.
وی با اشاره به پروازهای بین المللی از اصفهان اضافه کرد: در زمان حاضر 
هشت پرواز به نجف، هفت پرواز به ترکمنستان، ۲ پرواز به دوحه و ۲ پرواز به 

دوبی انجام می شود.
کوهستانی پزوه خاطرنشان کرد: مقرر شده بود که شرکت های هواپیمایی 

بیشتری از ۲ سال گذشته در اصفهان مستقر شوند اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. وی گفت: 
کز اصلی  پرواز به عمان هم باید انجام شــود تا زمینه صادرات به این کشور هم فراهم شــود. به گفته وی، مرا

شرکت های هواپیمایی در شیراز مستقر شــده و اقدامات خوبی در دیگر 
استان ها در زمینه توســعه صادرات انجام شده اســت در حالی که باید از 
ظرفیت کارگو ترمینال در راستای توسعه صادرات از این استان استفاده 
شود. مدیر کل گمرک استان اصفهان افزود: روزانه ۲۰۰ تن فلفل دلمه ای 
از اصفهان به روسیه صادر می شد که در زمان حاضر با مشکل مواجه شده 
باید این مشکل با کمک طرف مقابل با سرعت برطرف شود در حالی که 
۷۰ درصد صادرات این محصول به روسیه از استان اصفهان و ۳۰ درصد آن 

مربوط به استان های دیگر بوده است.
پایانه های بارهوایی)کارگو ترمینال( فرودگاه بین المللی شــهید بهشتی 
اصفهان در زمینی به مســاحت بیش از ۲ هزار متر مربــع و با اعتبار بیش از 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط اتحادیه تولید و صادرکنندگان میوه 
استان اصفهان در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی احداث شده است.ظرفیت صادرات کاال و بار از این پایانه 

به گفته مسووالن در طول هفته  ۷۰ تن تخمین زده شده است.

گران می شود؟ بنزین در دولت سیزدهم 

مدیرکل گمرک استان :

کویت و عمان است اصفهان نیازمند برقراری پرواز مستقیم به روسیه، 

استاندار اصفهان: 

 اولویت استان حمایت از صنایع نیمه تعطیل است 

راه اندازی سامانه فروش اینترنتی آرد در اصفهان

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

کارون ۴ تأمین شود آب شرب »بن- بروجن« از سد 

غ را بسته است: قوانینی که پای تولید شتر مر

اصفهان، قطب تولید بزرگترین پرنده دنیا
ارسال پیامک 

برای مالکان خودرو های لوکس
 از اول بهمن

توزیع حدود ۳۳۰ تن برنج 
حمایتی در استان

قابل توجه کارفرمایان صنفی:

تا آخر دی برای ثبت 
کارتخوان فرصت دارید

آب معدنی ارزان می شود

خبر

خبر

خبر
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3 1۵ ژانویه    2۰22
ذوب آهن اصفهان؛ پیشگام در توسعه فرهنگ 

صنعتی کشور

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

قلــب  اصفهــان،  ذوب آهــن 
صنعــت فوالد ایــران و نگینــی 
منظــر  از  طبــس،  دشــت  در 
کارشناســان و صاحب نظــران اقتصــاد و صنعت 
کشــور، حرکت ایــران به ســمت صنعتی شــدن را 

پی ریزی کرد.
منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن 
اصفهــان در پیامی بــه مناســبت ۲۳ دی مــاه 
ســالروز تاســیس این شــرکت، گفت: این مجتمع 
عظیــم صنعتــی نــه تنهــا رویای ایرانیــان بــرای 
دســت یابی به صنعت فــوالد را محقق ســاخت، 
بلکــه زمینه ســاز شــکل گیری ســایر واحدهــای 
فــوالدی شــد و در تولــد و رشــد دیگــر صنایــع نیز 

موثر بود. 
تربیــت ۱۰۰ هــزار مدیــر، مهنــدس و کارگــر ماهــر 
در ایــن دوران، چالــش کمبــود نیــروی انســانی 
ماهر در دهه ۴۰ و ۵۰ را پوشش داد تا صنایع پس 
از ذوب آهــن به لحــاظ منابع انســانی با مشــکل 

عمده ای مواجه نباشند. 
تاثیــر ذوب آهــن در راه انــدازی معــادن و توســعه 
زیرســاخت های صنعــت فــوالد، کــم اهمیت تــر 
از تربیــت نیــروی انســانی نبــود و عمــا امــکان 
شــکل گیری واحدهای فــوالدی جدیــد را فراهم 
آورد، کارخانه هایــی کــه در تاســیس، توســعه و 
حتی مدیریت امروز آن ها شــاهد حضــور پر رنگ 

ذوب آهنی ها هستیم.
کنــون بــا شــرکت های زیــر  ذوب آهــن اصفهــان ا
مجموعه میزبان حدود ۱۷ هزار نفر پرسنل است 
و معیشــت کارگران معادن زغال سنگ ایران نیز 
از این کارخانه عظیم تأمین می شود. کارخانه ای 
که همچــون مادری بخشــنده هــر آنچــه در توان 
داشت، برای طراحی، ســاخت و توسعه صنایع 
مختلف مانند مجتمع فوالد مبارکه، خوزستان، 
خراسان، قروه، یزد و... در سراسر این مرز پر گهر 
به کار گرفت تا همه در کنار همدیگر طعم شیرین 
رشد و بالندگی را بچشند و معیشت ایران و ایرانی 

را رونق بخشند.
ذوب آهن اصفهان که تاش گــران آن در پیروزی 

انقاب اسامی دوشادوش مردم علیه رژیم ستم 
شاهی فعالیت کرد و در ســال های دفاع مقدس 
نیز با اعــزام نیرو بــه جبهه، پشــتیبانی از جنگ با 
ســاخت قطعات و تجهیــزات و همچنین تقدیم 
۲۸۷ شهید، حضور جانانه ای در این پیکار حق 
علیه باطل داشت و تا همیشــه نماد ایثارگری در 

خانواده صنعت کشور شد.
در کنار ایــن دســتاوردها، ذوب آهــن اصفهان در 
راســتای ایفای مســئولیت اجتماعــی، خدمات 
بســیاری را همچون احــداث بزرگــراه ذوب آهن، 
تاسیس فوالدشهر، ایجاد ۱۶ هزار و پانصد هکتار 
فضای سبز دست کاشت، ساخت ورزشگاه بزرگ 
فوالدشــهر، بیمارســتان شــهید مطهــری و... را 
به جامعــه ارائه کــرده اســت، بنابراین بــه جرأت 
می تــوان گفــت هیــچ صنعتــی ماننــد ذوب آهن 

اصفهان در اجتماع ریشه دار نیست.
ذوب آهــن اصفهــان در تاریــخ سراســر افتخــار 

خود، عاوه بر نقشی که در شــکل گیری فرهنگ 
صنعتی کشور و راه اندازی ســایر صنایع داشته، 
دســتاوردهای چشــم گیری حاصــل کرده اســت 
کــه از جملــه مهم تریــن آن ها می تــوان بــه تولید 

ریل اشاره کرد. 
در این راستا تولید شــمش ریل و انواع ریل مورد 
نیاز کشور مطابق استانداردهای جهانی با گرید 
۶۰E۱ که تنها شــش کشــور دنیا قادر بــه تولید آن 
هستند، صورت گرفت که نقش مهمی در توسعه 

زیرساخت حمل و نقل کشور دارد. 
تولید محصــوالت جدید نظیــر آرک معدن، ورق 
ســازه های فــوالدی، تیرآهــن بــال پهــن، ریــل 
متــرو، ریــل زبانــه ســوزن و....، کســب عنــوان 
صادر کننــده ممتــاز، نمونــه ملی و اســتانی طی 
هشت سال، دریافت مدال افتخار ملی صادرت، 
واحد نمونه اســتاندارد در ســال های متمادی، 
دریافت لوح حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 

در سال های مختلف، کسب گواهینامه صادرات 
محصوالت به اروپا، کسب اســتاندارد ملی تولید 
ریل و... بخشی از دیگر دستاوردهای این شرکت 

محسوب می شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در پایان  پیام خود 
از تمام تاش گرانی که در گذشت بیش از نیم قرن 
از عمر این صنعت نقش آفرین بودند چه آنانی که 
کنون در بین ما نیستند )روح شان قرین رحمت  ا
پروردگار(، چه آنانی که در جای جای ایران زمین 
منشــأ تولیــد و توســعه ســایر صنایــع هســتند و 
تاش گرانی کــه امروز در این صنعــت عظیم برای 
رونق تولید و شــکوفایی بیش از پیــش آن تاش 
می کنند، تشــکر و قدردانی و ابراز امیدواری کرد: 
بــا هم افزایــی و همدلــی و بهره گیــری از دانــش و 
تکنولــوژی روز بتوانیــم میــراث دار خوبــی بــرای 
آیندگان باشــیم و صنعت کشــور را بر ریل تولید و 

توسعه قرار دهیم.

پژوهشــگر شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان 
پمــپ ســرباره )کــف گیــر و چربــی گیــر( را طراحی و 

ساخته است.
این دستگاه را از پژوهشگران شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان در مدت سه ماه طراحی و ساخته 

است.
احمد محمد شــریفی مجری این طرح، هــدف از 
ساخت پمپ سرباره را جمع آوری مشتقات نفتی و 
چربی رودخانه ها و همچنین کف تشکیل شده در 

تصفیه خانه های آب و فاضاب عنوان کرد و گفت: 
گر در اثر حادثه ای مواد نفتی یا مشتقات آن وارد آب  ا
رودخانه ها شــود می توان با استفاده از این پمپ، 
مشــتقات نفتی، چربی ها و تفاله هــای موجود در 

آب را جدا کرد.
وی که این دستگاه را سه ماهه ساخته است، افزود: 
پمپ سرباره همچنین قادر به جمع آوری برگ های 

گیاهان و تمام ذرات معلق روی آب است.
کنون قیمت مشــابه  محمد شــریفی گفت: هــم ا
خارجی ایــن محصول چهار هــزارو ۴۰۰ یورو اســت 
درحالیکه این کاالی ایرانی را می توان به مبلغ ۳۵ 

میلیون تومان تولید و عرضه کرد.
وی افزود: با استفاده از پمپ سرباره می توان از 
شست و شوی بیش از حد فیلتر ها که موجب 
هــدر رفــت آب و مصــرف زیــاد بــرق می شــود، 

جلوگیری کرد.

و  حقوقــی  اقتصــادی،  کمیســیون  رئیــس 
گردشگری شورای اسامی شهر اصفهان گفت: 
سعی کردیم در طرح شفافیت و ارتقای سامت 
اداری تمام مصوبات را به صورت شــفاف ارائه 
کنیم تــا مــردم بــه عنــوان متولیان اصلی شــهر 
نســبت به تمام تصمیمــات مدیران شــهری و 
گاه باشند و در نتیجه اعتماد  اعضای شورا شهر آ

عمومی در سطح جامعه گسترش پیدا کند.
کــرد: در ادوار  عبــاس حاج رســولی ها  اظهــار 
گذشــته شــورا، طرحی بــا عنــوان »شــفافیت« 
نبــوده، امــا قانــون آن وجود داشــته اســت. بر 
همین اســاس شــفافیت عملکــرد وزرا، ســران 
ســه قوه و مســئوالن کشــور مطرح شــد. ما نیز 
بــه عنــوان اعضــای شــورا ضــرورت آن را بــرای 
شهر احساس کرده و ظرفیت شهری را تقویت 

کردیم.
کید بر اینکه مدیران شهرداری و اعضای  وی با تا
شــورای اسامی شهر مشــمول طرح شفافیت 
و ارتقای ســامت اداری هســتند، افزود: همه 
مدیران و اعضا باید لیســت اموال خود را پیش 
از تصــدی پســت و پــس از آن گــزارش دهنــد تا 
مشخص شود هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته 

است.
و  حقوقــی  اقتصــادی،  کمیســیون  رئیــس 
گردشــگری شــورای اسامی شــهر اصفهــان بــا 
بیان اینکــه فضــای عمومی کشــور بــه ویــژه در 
ســال های اخیــر بســیار نگــران کننده اســت و 
مسئوالن و مدیران سطوح مختلف در به وجود 
آمدن ایــن وضعیــت دخیــل بــوده و هســتند، 
افزود: این طرح باعث می شود مردم از تشویش 

و نگرانی دور باشــند و اطمینان پیــدا کنند که 
در تمام سطوح، کنترل و نظارت وجود دارد.

وی تصریح کرد: هر چند بســیاری از مسئوالن 
قــرار  خــود  کار  ســرلوحه  را  خدمت رســانی 
می دهنــد، امــا یک خطــا باعــث نگرانــی مردم 
خواهد شــد و به همیــن دلیل طرح شــفافیت 
و ارتقــای ســامت اداری را تصویــب کردیــم تــا 
کارکنــان شــهرداری مطلع باشــند کــه در رصد 

کامل قرار دارند.
کیــد بــر بازگشــت اعتمــاد  حاج رســولی ها بــا تا
شــهری  مدیریــت  بــه  عمومی شــهروندان 
ح شــفافیت، گفت: ســعی  اصفهان با اجرا طر
ح شــفافیت و ارتقــای ســامت  کردیــم در طــر
اداری تمام مصوبات را به صورت شفاف ارائه 
کنیم تــا مردم بــه عنــوان متولیان اصلی شــهر 
نســبت به تمــام تصمیمــات مدیران شــهری 
گاه باشــند و  و اعضای شــورای اسامی شــهر آ
در نتیجــه اعتمــاد عمومــی در ســطح جامعــه 

گسترش پیدا کند.
وی خاطرنشــان کرد: با اجرای طرح شفافیت 
خدمت رسانی با صداقت و امانت داری محقق 
خواهد شد و به شعار »شهرداری و شورای شهر 

شیشه ای« جامه عمل می پوشانیم.

رئیس شــورای اسامی شــهر اصفهــان گفت: 
کمک های دولتی برای نوسازی حمل و نقل 
عمومی در کانشــهر ها در بودجه ســال آینده 

حذف شده است.
 محمد نــور صالحــی گفــت: متأســفانه اغلب 
کمک هــای دولــت در حــوزه حمــل و نقــل 
عمومی کانشهر ها از بودجه سال آینده حذف 
شده و تأمین آن بر عهده شهرداری ها است.

وی میانگین عمر کنونی ناوگان اتوبوس های 

افــزود:  کــرد و  ۱۰ ســاله بیــان  اصفهــان را 
ســال های قبل که هزینه خرید یک دســتگاه 
اتوبوس یــک میلیارد ریال بــود، دولت ۸۷.۵ 
درصــد هزینــه خریــد اتوبــوس را پرداخــت 
می کــرد، اما این کمــک به مــرور کاهش یافت 
کنــون کــه قیمــت اتوبــوس بــه حــدود ۶۰  و ا
میلیارد ریال رسیده، کمک دولت هم حذف 

شده است.
اصفهــان  اسامی شــهر  شــورای  رئیــس 
افزود: ایــن امر ســبب می شــود شــهرداری ها 
فشــارمضاعفی بــر مــردم وارد کننــد یا اینکه از 
خرید اتوبــوس صرف نظر کنیم کــه نتیجه آن 

تشدید آلودگی هوا خواهد شد.
نورصالحی گفــت: از وکای مــردم در مجلس 
شــورای اســامی انتظار داریم ایــن موضوع را 

بررسی و در بودجه نهایی اصاح کنند.

۴۰ اداره بی توجه به رعایت نکردن الگوی مصرف 
گاز طبیعی در استان اصفهان اخطار گرفتند.

 مســئول واحد بهینه سازی شــرکت گاز استان 
بــا بیان اینکــه ۲۴ تیــم از کارشناســان نواحــی 
و بازرســان تخصصــی شــرکت این اخطار هــا را 
پس از بررســی مصــارف ادارات مختلف اســتان 
صادر کرده اند، گفت: هشت مورد از این ادارات 
اقدامات اصاحی خود برای کاهش مصرف گاز 
را آغاز کرده و گزارش این اقدامات را به شرکت گاز 

ارائه کرده اند.
پژمان روحی با اشــاره به اعام شــیوه نامه های 
مصرف بهینه انرژی به همه دستگاه های استان 
گر این ادارات تا ابتدای بهمن مصرف گاز  افزود: ا
خود را کاهش ندهند اسامی آن ها برای اقدامات 

مقتضی به نهاد های مربوط فرستاده می شود.
طبــق مصوبــات قانــون اصــاح الگــوی مصرف 

شورای عالی انرژی کشور و ماده ۱۷ قانون هوای 
ک همه صنایع ملــزم به کاهش مصــرف گاز،  پا
بهینــه ســازی مصــرف موتورخانه ها و وســایل 
گرمایشی، نشت یابی مستمر در صنایع و کنترل 
سیســتم های حفاظت از زنگ زدگی و خوردگی 

لوله ها هستند.
کنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار مشترک  هم ا

خانگی گاز در استان اصفهان وجود دارد.

صنعت آب اصفهان در مسیر خودکفایی:

تولید پمپ سرباره دستاورد پژوهشگر آبفای اصفهان

کرد؛ ح  عضو شورای شهر اصفهان مطر
گشت اعتماد شهروندان  باز

به مدیریت شهری با اجرای طرح شفافیت

جوان سازی اتوبوس ها 
در انتظار حمایت دولت

گاز  اخطار بی توجهی الگوی مصرف 
به ۴۰ اداره استان

در آیینی سرهنگ دوم سید فضل اهلل بهرامی به 
عنوان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
مبارکه معرفی و از زحمات ســرهنگ علی اصغر 

عطایی قدردانی شد.
جانشــین فرماندهــی ســپاه صاحــب الزمــان 
اســتان )عج( در آییــن تکریم و معارفــه فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه گفت: 
شــهدای گمنام و بانام دفاع مقدس به همت 
بســیجیان اســتان، لشــکر امــام حســین )ع(، 
مسئوالن استانی و شهرستانی در ایام فاطمیه 

ک سپرده شدند. تشییع و به خا
ســردار علی مقواســاز افزود: ســپاه پاســداران از 
ابتدای همه گیــری کرونا نیز همپای مدافعان 
سامت در میدان مبارزه با کرونا حضور فعال و 

مستمر داشته است.
ســرهنگ بهرامی پیــش از این فرمانــده ناحیه 

مقاومت بسیج شهرستان فریدن بود.

با کاهش مشــکات واحد های تولیــدی در 
شهرستان نطنز نرخ بیکاری این شهرستان 

به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است.
رئیس اداره صمت شهرستان نطنز با اشاره به 
ورود ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان 
برای بررسی مشکات واحد های تولیدی این 
کنون مشکات تولیدی  شهرستان گفت: تا
۱۱۰ واحد صنعتی در این ســتاد بررسی شده 

که ۹۰ واحد آن فعال شده اند.
علی نجاتیان تامین نشدن اعتبارات بانکی، 
کمبــود مــواد اولیــه، نوســان نــرخ ارز و ارزش 
افــزوده را از جملــه مشــکات واحد هــای 
تولیدی برشــمرد و افزود: با رفع مشــکات و 
رفع موانــع تولیــد، تعــدادی از ایــن واحد ها 
که ســال ها تعطیــل بودند بــه چرخــه تولید 

بازگشتند.

محسن ریاحی سرپرست فرمانداری شهرستان 
جرقویــه در گردهمایــی دهیــاران و شــورا های 
اســامی گفت: مهمتریــن مشــکل در بخــش 
جرقویه علیا مربوط به اشتغال و مهاجرت است 
که رفع آن برنامــه ریزی هــای الزم در این زمینه 

را می طلبد.
 ریاحی با اشــاره بــه ظرفیت های گردشــگری و 
معادن مختلف در منطقه گفــت: تمرکز دولت 
بــر خصوصــی ســازی اقتصــاد اســت و در حوزه 
گردشگری و استحصال معادن نیز با راه اندازی 
شرکت های تعاونی و جذب سرمایه های خرد 
کنان منطقه و جذب سرمایه گذاران بخش  سا
خصوصــی می تــوان درآمد هــای پایــدار بــرای 

منطقه ایجاد کرد.
افــزود:  جرقویــه  فرمانــداری  سرپرســت 
خشکســالی های پی در پی و آسیب شدید به 
بخش کشاورزی در منطقه و افزایش آمار بیکاری 
باعث مهاجرت نیروی کار منطقه به شهر های 
دیگر شــده اســت که در این زمینه نیــز توجه به 
بخش کشاورزی با توجه به ظرفیت های موجود 
و ارائه ی کشت های جایگزین و صنایع تبدیلی 

مرتبط می تواند بخشی از مشکات را حل کند.
در ایــن بازدیــد یکــروزه، سرپرســت جدیــد 
فرمانداری شهرستان جرقویه میدانی از شهر ها 
و روستا های جرقویه علیا بازدید کرد و از نزدیک 

در جریان کمبود ها قرار گرفت.
جرقویه علیا یکی از بخش های تابعه شهرستان 
جرقویه است که با جمعیتی حدود ۱۵ هزار نفر 

دارای یک شهر و ۱۲ روستا است.

  محمدرضا عسگریان فرماندار گلپایگان شد.
  ســید رضــا مرتضــوی اســتاندار اصفهــان در 
حکمی   محمدرضا عسگریان فرماندار قبلی 
سمیرم را به عنوان فرماندار گلپایگان منصوب 

کرد.
مراسم تودیع فرماندار سابق و فرماندار جدید 
گلپایــگان امــروز شــنبه ۲۵ دی در گلپایــگان 

برگزار می شود.
محمدرضا عسگریان ۶ سال معاون فرمانداری  
ســمیرم بود ســپس مدتی به عنوان معاونت  
فرمانــداری مبارکــه مشــغول بــه کار شــد و از 
 ســال ۱۳۹۷ ســکان دار فرمانــداری ســمیرم

 شده بود.

خبر خبر

استان

خبر

بــا  گاز اســتان اصفهــان  مدیرعامــل شــرکت 
بیان اینکه از مصرف ســوخت مازوت در صنایع 
گرچــه محدودیــت  گفــت: ا بی خبــر هســتیم، 
مصــرف گاز نیــروگاه شــهید منتظــری و اصفهــان ابــاغ شــده، اما 

هنوز این محدودیت را اجرا نکرده ایم.
سیدمصطفی علوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ 
میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی و ۲۳ میلیون مترمکعب گاز 
در بخش صنعت مصرف شده است، اظهار کرد: همچنان بخش 

خانگی بسیار پر مصرف است.
وی با بیان اینکه نیروگاه های واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان 

همچنــان ســوخت گاز مصــرف می کننــد، افــزود: در حــال حاضــر 
محدودیت مصرف گاز مربوط به صنایع سیمان و فوالد است.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان دربــاره محدودیــت گاز 
نیروگاه هــا نیــز توضیــح داد: در حال حاضــر نیروگاه هــای اصفهان 
مصرف گاز دارنــد، اما محدودیت مصــرف گاز به صــورت کامل در 

آنها اعمال نشده است.
کیــد بر اینکــه گاز نیروگاه ها به صــورت کامل قطع نشــده  وی بــا تأ
است، گفت: در حال حاضر نیروگاه شهید محمد منتظری و نیروگاه 
اصفهان باید مصرف گاز خود را معتدل تر کنند تا شبکه در بخش 

خانگی دوام بیاورد.
علوی افــزود: به عنــوان نمونه نیروگاه شــهید محمــد منتظری در 
یک شب ۱۰ میلیون و ۳۷۷ هزار مترمکعب گاز مصرف کرد، اما باید 
مقداری محدودیت مصرف گاز داشته باشد که هنوز محدودیت 

مصرف گاز در نیروگاه اصفهان اعمال نشده است.
وی درباره استفاده از ســوخت مازوت در صنایع اصفهان، گفت: 
از مصرف سوخت مازوت در صنایع بی خبر هســتیم، اما از نظر ما 
نباید صنایع مصرف مازوت داشته باشند. مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان اصفهان درباره اینکــه در هفته های پیش ســه روز نیروگاه 
منتظری مصرف ســوخت مــازوت داشــت، گفت: از ایــن موضوع 
بی اطاعــم، البته تا روزهای گذشــته به طــور کامل این نیــروگاه از 
سوخت گاز اســتفاده می کرد و تا این لحظه به هیچ عنوان گاز این 

صنعت کم نشده است.

وی دربــاره ســوخت مــورد نیــاز پاالیشــگاه نیــز، گفت: پاالیشــگاه 
اصفهان به صورت کامل معادل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب از 

سوخت گاز استفاده کرده است.
علوی البتــه دربــاره محدودیت مصــرف گاز نیروگاه های اســتان، 
توضیح داد: در حال حاضر مصرف گاز نیروگاه کاشان و نیروگاه زواره 
صفر است، البته از نوع مصرف سوخت دوم آنها بی اطاع هستم.

گرچــه محدودیــت مصــرف گاز نیروگاه شــهید  وی بــا بیان اینکه ا
کید کرد: در مجموع  منتظری اباغ شده، اما هنوز اجرا نکرده ایم، تأ
نیــروگاه چهلســتون، نیــروگاه شــهید محمــد منتظــری و نیــروگاه 

اصفهان مصرف گاز دارند.
گاز اســتان اصفهــان از مــردم خواســت بــا  مدیرعامــل شــرکت 
صرفه جویــی در مصــرف گاز در تأمیــن گاز صنایــع کمــک کننــد، 
گرچه همچنان مصرف گاز در بخش خانگی باالست و هر خانواده  ا

در شبانه روز تقریبا ۲۵ مترمکعب مصرف گاز دارد.
کید کرد: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود  وی تأ

۱.۵ تا ۲ درصد با افزایش مصرف گاز مواجه هستیم.
علوی همچنین به مصرف باالی گاز در شــرق اســتان اشاره کرد و 
گفت: مصرف گاز CNG در شــرق اســتان ۱۰۶ هزار مترمکعب بوده 

که این عدد بی سابقه ای است.
کید  وی بر ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز ادارات و مساجد تأ
کرد و گفت: پیش بینی می شود با هر یک درجه کاهش دمای هوا 

میزان مصرف گاز تا ۶ درصد افزایش می یابد.

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان 
با اشاره به اینکه بر اساس برداشت ها 
در سال های گذشته و کاهش نزوالت 
آســمانی، در اصفهــان ۳۹ ســانتی متــر افت ســطح آب 
داریم، گفت: اردستان اولین دشت در کل کشور بود که 
به صورت پایلوت طرح کنتور هوشمند برای چاه ها اجرا 
شــد که اجرای موفق این طرح، در کاهش کمتر شیب 

سطح آب مؤثر بود.
به گزارش ایمنا، محمــود چیتیان در ســومین اجاس 
شــورای اسامی اســتان که با محوریت موضــوع آب در 
سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: به طور 
کلی ۳۵ محدوده مطالعاتی در سطح استان داریم که ۱۷ 

عدد از آنها در حوضه زاینده رود است.
وی با اشاره به اینکه بر اســاس برداشت ها در سال های 
گذشته و کاهش نزوالت آسمانی، در اصفهان ۳۹ سانتی 

متر افت سطح آب داریم، گفت: اردستان اولین دشــت در کل کشور بود که به صورت پایلوت طرح کنتور 
هوشمند برای چاه ها اجرا شد که اجرای موفق این طرح، در کاهش کمتر شیب سطح آب مؤثر بود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان 
شورای اسامی استان اصفهان در خصوص چرایی قیمت باالی تعیین شده امتیاز پساب تصریح کرد: در 
خصوص پساب دو روش در شرکت منطقه ای آب مطرح است، نخست آنکه یک شرکت بخش خصوصی 
برای چندین سال پساب را خریداری کند و یا اینکه ما پساب را تصفیه کنیم و بفروشیم، البته قیمت باالی 

مدنظر شما امتیاز بهره برداری از پساب است.

چیتیان اظهار کرد: اولویت وزارت نیرو، استفاده پساب 
کی است و امکان جایگزین کردن  برای صنایعی غیر خورا
آب مصرفی برای فضاهای سبز با پساب در همه جا وجود 
ندارد چون که مشــکات زیســت محیطی را بــه همراه 

خواهد داشت و پساب باید کاما تصفیه شده باشد.
وی افــزود: اصــا تخصیــص جدیــدی در ســامانه دوم 
تصفیه خانه نداریم و این تصفیه خانه فقط جایگزین 
آب های شربی اســت که در گذشــته از طریق چاه های 

فلمن تأمین می شد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اســتان اصفهان در پاســخ بــه مطالبه چندیــن تن از 
نماینــدگان شــوراهای اسامی شهرســتان مبنــی بــر 
عدم وجــود اداره امور آب در شهرســتان خــود عنوان 
کرد: برای رفع مشــکل نداشــتن امــور آب در مناطقی 
مثل چادگان، یــک روز در هفته رئیــس اداره امور آب 
کنون مشــکل تأمین مکان راداریم که باعث عدم وجود کارشناس آب  داران به منطقه می آیند ولی ا

در چادگان شده است.
چیتیان توضیح داد: همچنین در شهرهای جدید چون هرند و ورزنه نیز اقداماتی برای استقرار کارشناس 

امور آب خواهیم کرد.
وی در تشریح هزینه های باالی کنتور هوشمند گفت: نصب کنتور هوشمند درب چاه ها طبق قانون، برعهده 
مصرف کننده گذاشته شده است، ولی چون کنتور هوشمند هزینه زیادی دارد ما منعطف رفتار می کنیم و 

می توانیم تا میزان آب ۳ اینچ کنتور حجمی معمولی نصب کنیم که هزینه های آن بسیار کمتر است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

اطالعی درباره مصرف سوخت مازوت در صنایع ندارم

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

در اصفهان ۳۹ سانتی متر افت سطح آب داریم

خبر

خبر

معارفه فرمانده جدید 
ناحیه مقاومت بسیج مبارکه 

کاهش نرخ بیکاری 
نطنز ارمغان 

کارخانه ها احیای 

اشتغال و مهاجرت 
دو مسأله  اصلی 

جرقویه علیا

انتصاب فرماندار 
گلپایگان جدید 
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جامعه4 1۵ ژانویه    2۰22
اصفهان در مخاطره شیپور نامرئی آلودگی صوتی

اصفهــان دومین کانشــهر کشــور 
از نظر آلودگــی صوتی و وضــع آن در 

آستانه بحران است.
هر روز صبح برای امــور روزانه به گونه های متفــاوت از 

خانه بیرون می آییم. 
افرادی با دوچرخه و موتورســیکلت، برخی با وسایل 
حمل و نقل عمومی، اشخاصی با خودروی شخصی 
و افــرادی پیــاده؛ مشــغله های ذهنــی یــک طــرف و 
درگیری های روزانه هم طرف دیگر، فقط کافی اســت 
که چراغ راهنمایی و رانندگی سبز شــود و راننده ای به 

موقع حرکت نکند. 
مراسم عروس کشــان به راه باشــد، یا خودرویی قصد 

سبقت داشته باشد. 
در همه این موقعیت ها با موجی از بوق مواجه می شویم 
که برای رســاندن پیام هــای مختلف به صــدا درآمده 
اســت؛ گاه حتی بوق زدن برای ســام و احوال پرســی 

هم به کار می رود.
بوق ها بــه صــدا در می آیــد غافــل از اینکه چــه آلودگی 
صوتی ایجــاد می شــود و چــه آثــار منفــی روانــی و 

جسمی باقی می گذارد.
آلودگی صوتی از مهم ترین مشکات زیست محیطی 
در کانشهر هاســت، منابع ثابــت و متحرک مختلفی 
آلودگی صوتی را ایجاد می کند که نــاوگان حمل و نقل 
شهری همانند خودرو ها و موتورسیکلت ها مهم ترین 

عوامل آن هستند. 
گفته نماند که شهر اصفهان نزدیک به بحران آلودگی  نا
گــر اقدامات الزم برای پیشــگیری و  صوتی قــرار دارد و ا
جلوگیری از این بحران صورت نگیرد، امــکان دارد که 
همانند بحران آلودگی هوا در سال های آینده با جوالن 

آلودگی صوتی مواجه شویم.
       خودرو ها و موتورسیکلت ها مهمترین 

منابع آلودگی صوتی
مهرداد فرهادیان رئیس پژوهشــکده محیط  زیســت 
دانشــگاه اصفهــان می گویــد: آلودگــی صوتــی یــک 
صدای ناخواســته یا آزاردهنده اســت کــه می تواند در 
فعالیت های عــادی انســان و حیــات وحــش، مانند 
خواب و ارتباطات، اختال ایجاد یا کیفیت زندگی فرد 

را مختل کند.
ایــن آلودگــی از منابــع بســیاری هماننــد خــودرو، 
موتورسیکلت، هواپیما، کشــتی، کامیون، اتوبوس، 
تجهیزات ساختمانی، ماشین آالت صنعتی، ماشین 
چمن زنی، دمنده های صنعتی و کمپرسور ها نشات 

می گیرد.
او گفت: آلودگی صوتی به دلیل آثار فیزیولوژیکی و روانی 
بــر انســان از آالینده های مهــم محیطــی و مهم ترین 
منابع ایــن آلودگــی در کانشــهرها، تــردد خودرو هــا و 

موتورسیکلت هاست.
به گفته رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه 
اصفهان آلودگی صوتی ممکن است منجر به سقط 
جنین، افزایش فشــار خون، حمله قلبی، کاهش 
شــنوایی و کاهــش کارایــی در محیــط کار و زندگی 

شود.
فرهادیان گفت: شهر اصفهان همانند سایر شهر های 
بزرگ به دلیل تردد وسایل نقلیه و فقدان مکانیسم 
موثــر در محدودکــردن اســتفاده از وســایل نقلیــه 
شخصی با مشکل ترافیک مواجه و به همین دلیل 
میزان آلودگی صوتی در مناطقی همانند خیابان های 

کاوه و شیخ صدوق و پل غدیر از سایر مناطق بیشتر 
است.

او  می گوید: درختان و پوشش گیاهی به عنوان فیلتری 
مناســب برای جلوگیــری از نفوذ ســر و صــدا در نواحی 
همجوار با مناطــق درمانی و مناطق مســکونی عمل 
می کنند؛ اما عواملی همانند افزایش تــردد خودروها، 
قدیمی بودن بافت برخی از خیابان ها و نوع آسفالت، 

در میزان انتشار آلودگی صوتی موثر است.
رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشــگاه اصفهان 
کم جمعیت در بافت  گفت: کنترل ترافیک، میزان ترا
کز خدماتــی، درمانــی و کارگاهی،  شــهری، حضور مرا
مورفولــوژی شــهری، کاربری هــای زمیــن، فضــای 
سبزشهری، طراحی مناســب خیابان های کلیدی و 
مبلمان شهری، معماری ساختمان ها، عایق بندی 
دیوار های ساختمان و پنجره ها در کنترل آلودگی صوتی 

در شهر ها موثر است.
       پایش شبانه روزی آلودگی صوتی

ســتار مصری پور کارشــناس فنــی مرکز پایــش کنترل 
کیفیت هوای اصفهــان گفت: از نظــر صوتی اصفهان 
بعد از تهران دومین شهر اســت که وارد محدوده زرد و 
نارنجی آلودگی صوتی شده است به این ترتیب که به 
طور میانگین شاخص سنجش صوت شهر اصفهان 

در روز از ۶۳ تا ۶۵ دسیبل متغیر است.
او می گوید: شهرداری اصفهان از سال ۱۳۹۷، ۴ ایستگاه 
سنجش صوت در محدوده های پر سر و صدا و ترافیکی 
شهر شامل خیابان باغ گلدســته به سمت سی و سه 
پل، خیابان کاوه کنار آتش نشانی منطقه ۸، خیابان 
امام رضا در منطقه رهنان و خیابان میرزا طاهر نصب 

کرده است.
کارشناس فنی مرکز پایش کنترل کیفیت هوای اصفهان 
گفت: اصفهان نسبت به تهران شــرایط مناسب تری 
دارد با این تفاوت که در تهران حدود ۳۰ یا ۴۰ ایستگاه 
سنجش صوت و در اصفهان فقط ۴ ایستگاه سنجش 

صوت وجود دارد.
او گفت: برای سنجش اطاعات صوت، از ساعت ۶ تا 
۱۸ به عنوان روز، ۱۸ تا ۲۳ به عنوان شب و از ۲۳ شب تا ۶ 

صبح زمان خاموشی شهر از لحاظ فعالیت های ترددی 
و عمرانی در نظر گرفته می شود.

مصری پور  گفت: در روز صوت زیر ۶۰ دسیبل سالم، ۶۰ 
تا ۶۵ دسیبل آزاردهنده برای گروه های حساس، ۶۵ تا 
۷۰ دسیبل آزاردخنده برای عموم و باالی ۷۰ دسیبل 
ک محسوب می شود. زمان خاموشی شهر نیز  خطرنا

ک تعریف می شود. در محدوده سالم و پا
گزینی موتور         ۴۵۰۰ جای خالی در طرح جا

برقی
کارشناس فنی مرکز پایش کنترل کیفیت هوای اصفهان 
گفت: عمده ترین مشکات صوتی اصفهان مربوط به 
موتورســیکلت های کاربراتوری و ماشین های دیزلی 
اســت و شــهرداری اصفهان ســعی کــرده بــا اقداماتی 
هماننــد بازســازی اتوبوس های تحت تملــک خود و 
طرح جایگزینی موتور های فرسوده آلودگی هوا و صوتی 

را کاهش دهد.
مصــری پــور گفــت: ۷ هــزار موتــور برقــی امســال برای 
جایگزینی در نظر گرفته شد، اما حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر 

ثبت نام کردند.
او می گویــد: شــهرداری طرح هایــی همانند ســاخت 
دیوار های شبکه شبکه ای برای اتوبان ها و درختکاری 
بسیار زیاد را برای شکسته شدن امواج و کاهش شدت 

صوت در نظر گرفته و اجرا کرده است.
       ضرورت نصب ایستگاه های سنجش صوت 

در تمام مناطق شهر اصفهان
بابک صادقیان رئیس امور آزمایشــگاه های اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اصفهان  گفت: برای کنترل 
آلودگی صوتی کانشــهر اصفهان باید آمــار و اطاعات 
دقیق وجود داشــته باشــد تا بــا برنامه ریزی مناســب 
بــرای حل ایــن معضــل اقــدام کــرد، به همین ســبب 
نصب ایستگاه های ثابت سنجش صوت در هر نقطه 
شــهر اصفهــان، ضــروری اســت که ایــن امر بــه تأمین 

اعتبار نیاز دارد.
او گفــت: مهم ترین بخش، اجــرای مصوبات اســت از 
کز معاینه فنی  جمله اینکه کانشهر اصفهان هنوز مرا
موتورسیکلت برای بررسی موارد ایمنی و زیست محیطی 

وسایل نقلیه گفته شده را ندارد.
کل  گفتــه رئیــس امــور آزمایشــگاه های اداره  بــه 
حفاظت محیط زیســت اصفهان  بخش عمــده ای از 
موتورسیکلت ها به ویژه موتور سیکلت های کاربراتوری 
به دلیل نوع موتور و قوای محرکه فاقد استاندارد های 

زیست محیطی هستند و سبب آلودگی هوا می شوند.
همچنین به دلیل رعایت نکردن استاندارد های فنی 
غالب موتورســیکلت ها دارای اصــوات آزار دهنــده و از 
منابع مهم آلودگی صوتی در معابر اصلی و ترافیکی شهر 
و حتی معابر فرعی در مناطق سکونتگاهی، محسوب 

می شوند.
ک بال تکلیف         اجرای ماده 29 قانون هوای پا

مانده است؟
صادقیان گفت: در آیین نامه اجرایــی ماده ۲۹ قانون 
ک در خصــوص آلودگــی صوتــی وظایــف  هــوای پــا
دســتگاه ها از جملــه وزارت کشــور، ســازمان برنامــه و 
بودجه، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، 
وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست 

مشخص شده است.
او گفت: طبق این آیین نامه وزارت کشور موظف است 
که در مدت شش ماه از الزم االجرا شدن مصوبه، طرح 
جامع مدیریت کاهش آلودگی صوتی در کانشهر ها را 
تدوین و وزارت راه و شهرســازی نیز در مدت یکسال از 
تصویب قانون، دستورالعمل کنترل و کاهش آلودگی 
ناشی از فعالیت های ساختمانی و ساخت وساز های 

شهری را اباغ کند.
رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط 
زیست اصفهان گفت: همچنین پلیس راهور موظف 
است با وسایل نقلیه موتوری فاقد معاینه فنی برخورد 
کنــد و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت هم بایــد با 
همکاری وزارت بهداشت و سایر دستگاه های مربوط، 
ســامانه ملی پایــش و اطــاع رســانی آلودگی صوتــی را 

راه اندازی کند.
صادقیــان می گویــد: اجرای ایــن لوایــح بــه دلیــل 
محدودیت منابع اعتباری امکان پذیر نبوده و راه اندازی 

سامانه ملی پایش آلودگی هوا محقق نشده است.

خبر

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی 
و بهداشــتی اصفهــان گفــت: عمــده شــکایت 
خریــداران از فروشــندگان لــوازم آرایشــی و 
بهداشــتی در خصــوص گرانــی و تقلبــی بودن 

محصوالت است.
 زهرا نیســانی گفت: عمده شــکایت خریداران 
از فروشــندگان لــوازم آرایشــی و بهداشــتی 
در خصــوص گرانــی اجنــاس و تقلبــی بــودن 
محصــوالت اســت کــه در ۶ ماهــه اول امســال 

۲۰ مورد تخلف فروشندگان ثبت شده است.
سال گذشته پرونده کشف انواع لوازم آرایشی و 
بهداشتی قاچاق غیر استاندارد و غیر بهداشتی 
به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال  توسط ماموران 
نیــروی انتظامی، کشــف شــده بــود به شــعبه 
هفتم رســیدگی بــه تخلفــات قاچــاق کاال و ارز 

تعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع شد.
شعبه مذکورپس از رسیدگی به پرونده استعام 
از گمرک و دانشگاه علوم پزشکی و احراز قاچاق 
بــودن و غیــر بهداشــتی بــودن کاالهــا، عــاوه 

برصدور حکم مبنی بر معدوم کاال های کشف 
شده، متهم پرونده را به استناد قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز بــه پرداخت بیش از ۴ میلیارد 
ریال جریمــه نقــدی، در حــق صنــدوق دولت 

محکوم نمود.
بــه گفتــه روابــط عمومــی اداره کل تعزیــرات 
حکومتی استان اصفهان شهروندان به منظور 
حفظ ســامت خود قبل از خرید و اســتفاده از 
لوازم آرایشــی و بهداشــتی بایــد از اســتاندارد و 
بهداشتی بودن محصوالت اطمینان حاصل 

کنند.

 معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و 
پرورش اصفهان گفت: تداوم تعطیلی مدارس 
ابتدایــی اســتان در پی تشــدید آلودگــی هوا، 
ممکن است به دلسردی دوباره دانش آموزان 
و خانواده آنان از آموزش های حضوری منجر 

شود.
لیا ســادات ابطحی بابیان اینکه اصل مساله 
آلودگی هوا بسیار مهم و قابل تأمل است افزود: 
نگرانی عمده این اســت کــه افزایــش روزهای 
تعطیلی به دلیل آلودگی هوا سبب  بی رغبتی 
دانش آمــوزان و خانواده هــا بــه آموزش هــای 

حضوری شود.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش 
اصفهان افزود: آنچه بیش از هر چیــز ما را نگران 
می کنــد نگرشــی اســت کــه در خانــواده ممکن 
است اتفاق بیفتد و همانا عوارض باالی ناشی از 
کروناست که بسیاری از کودکان در این ایام   پسا
نه تنها از تحصیل بازماندند بلکه به لحاظ عاطفی 

و رشد اجتماعی نیز با مشکل مواجه شدند.
وی بــا اشــاره به اینکــه کادر مدرســه باقــوت و 
قدرت بسیاری بر روی اقناع سازی خانواده ها 
بــرای پذیــرش موقت ایــن دوران کار می کنند 
گفت: تاش ما این است که روزهای حضوری 
بچه هــا را افزایــش دهیم و از مدیــران مدارس 
درخواست شده تا با مدیریت فضای مدرسه، 
خانواده ها را قانع کنند کــه با اطمینان خاطر 

فرزندان خود را  به مدرسه راهی کنند.

ابطحــی بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه هرچــه 
زودتــر معضــل آلودگــی هــوا مدیریــت شــود، 
افــزود: در ایــن صــورت فضــای آموزش هــای 
حضوری از مدارس گرفته نمی شود و می توان 
باقــدرت هم آمــوزش حضــوری و هــم آموزش 
مهارت هــای اجتماعــی، تربیتــی و تحصیلــی 

کودکان را دنبال کرد.
وی دربــاره وضعیــت رعایــت پروتکل هــای 
گفــت:  بهداشــتی در مــدارس و نظارت هــا 
وضعیــت مــدارس به طــور مرتب هــم از طرف 
ادارات آموزش وپــرورش نواحــی و مناطــق 
کــز  کارشناســان مرا اســتان و هــم از ســوی 
بهداشت، بازدید می شود و مدیران باتجربه ۲ 
ساله از این وضعیت، فضایی را تعبیه کرده اند 
کــودکان را  کــه امنیــت بهداشــتی و ســامت 

فراهم کند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش 
اصفهان افزود: در این راستا با دسته بندی های 
انجام شــده و رعایــت فاصله گــذاری و تهویــه 
رده هــای درس، فضــای مناســبی بــه لحــاظ 
 رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در مــدارس 

فراهم است.
وی بابیان اینکه برخی از خانواده ها نسبت به 
زمان آموزش های حضوری در مدارس نگران 
هستند گفت: آموزش ها بین ساعت روز برای 
خانواده هــای شــاغل و یا دارای بعد مســافت 
با مدرســه مشــکاتی را ایجــاد کرده اســت که 
از مدیــران مدارس درخواســت شــده نســبت 
بــه برپایــی رده هــای حضــوری در اول وقــت  

برنامه ریزی کنند.
در ســال تحصیلــی جــاری حــدود ۹۰۰ هــزار 
دانش آموز در ۶ هزار واحد آموزشــی در استان 
مشــغول به تحصیل شــدند کــه از ایــن تعداد 
۴۹۲ هزار دانش آموز مربوط بــه دوره ابتدایی 

هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان گفت: کمیته امداد در ۹ ماه اول امسال 
برای ۹ هزار و ۱۳۲ مددجو شغل ایجاد کرده است.

ع گفت: در ۹ ماهه امســال،  ۵ هزار و۷۰۶    کریم زار
فقره تسهیات وام با اعتبار بیش از ۲۶۳ میلیارد 
تومــان بــرای نیازمنــدان تحت حمایــت کمیته 
امداد امام خمینی استان پرداخت شــده که در 
نتیجه  برای ۹هزار و ۱۶۳ نفر فرصت شغلی ایجاد 

شده است.
گفتــه او در بــازه زمانــی ۹ ماهــه امســال  بــه 
۱۴۴۱مددجوی تحت حمایت نیز در اصفهان از 

طریق کاریابی صاحب شغل شده اند.
ســال گذشــته ۱۳ هــزار و ۴۷۸ شــغل بــرای مدد 

جویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی اســتان 
اصفهان ایجاد شده است.

کنون ۱۳۱ هزار و ۴۶۱ خانواده نیازمند، تحت  هم ا
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( در استان 

اصفهان قرار دارند.

به همت مجمــع خیــران مدرســه ســاز ۳۳۰ طرح 
مدرسه سازی با بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار 

در استان اصفهان در حال اجراست.
 ما احمــدی رئیس هیــات مدیره مجمــع خیران 
مدرسه ساز استان در حاشیه بهره برداری از مدرسه 

خیر ساز بهروز حق پناه گفت: نیاز آموزش و پرورش 
در مدارس تخریبی زیاد اســت و تعامل خوبی بین 
مجمــع خیــران مدرســه ســاز و اداره کل نوســازی 
مــدارس بوجــود آمــده اســت. نسیمی سرپرســت 
اداره کل نوسازی مدارس در حاشیه بهره برداری از 
مدرسه بهروز حق پناه گفت: این مدرسه با ۱۵ کاس 
درس و ۱۵۰۰ مترمربع زیربنا با بیش از ۵ میلیارد تومان 
هزینه به بهره برداری رســید که صــد درصد هزینه 

ساخت آن را خیران تامین کرده اند.
هروز حق پناه خیر مدرسه ساز هم با اشاره به اینکه 
مســیر توســعه کشــور از آموزش و پــرورش میگذرد 
گفت:همه باید در این راه به اندازه سهم و توان خود 

مسئولیت پذیر باشند.

جوالن لوازم آرایش تقلبی در بازار

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان:

لودگی هوا، دانش آموزان  تعطیلی مدارس در پی آ
اصفهانی را از آموزش حضوری دلسرد می کند 

اشتغال بیش از ۹ هزار مددجو در اصفهان

خبر

اجرای ۳۳۰ طرح مدرسه سازی 
در استان اصفهان

خبر

اســتاندار اصفهــان گفــت: بدنبال عــوارض 
شدید بیماری کووید-۱۹ در جامعه، تشکیل 
کمیتــه ســامت روان دوران پســا کرونــا در 
اســتان از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اصفهان ضروری است.
 سید رضا مرتضوی در ستاد استانی مقابله با 
کرونا در استانداری اصفهان گفت: با توجه به 
آســیب هایی که به ســامت روان افراد درگیر 
کرونا اعم از بیماران، خانواده ها، عامه جامعه و 
کادر پزشکی وارد شده الزم است این موضوع 
در کمیتــه تخصصی بــا حضــور متخصصان 
مورد بررسی قرار بگیرد و از طریق رسانه ها افکار 

عمومی را در این عرصه آموزش دهیم.
با توجه به اهمیــت موضوع، نامــه ای در این 
زمینه خطــاب بــه وزارت بهداشــت و رییس 
جمهــور تنظیــم و مشــکات، پیش بینی ها 
و پیشــنهادات بــرای کاهــش آســیب زندگی 
پسا کرونا تنظیم و ارسال شود تا حساسیت و 
اهمیت موضوع طرح و نــگاه جامع و ملی به 

رفع مشکل شود.
مرتضوی گفت: نباید تاش های دو سال اخیر 
در عرصــه مدیریــت کرونا و رســیدن به نقطه 
امن و وضعیت آبی را بخاطر سهل انگاری ها و 

سبک شمردن ها به خطر انداخت.
وجود آمار ۷۰ درصــدی از عدم رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی در ساعت های پیک مسافر 
در اتوبوس ها و قطار شهری و ۴۳ درصد نزدن 
ماســک در حمــل و نقل عمومی قابــل قبول 
نیست و برای رفع این مشکل نیاز به بازرسی 

بیشتر از حمل و نقل های عمومی است.
استاندار اصفهان می گوید باید برای پزشکی 
که یک سال تمام خود را در معرض خطر و وقف 
سامتی مردم کرده با پزشکی که یک سال در 
مطب را به روی بیماران بسته و از پذیرش آن ها 
سرباز زده اســت تمایز قائل شد و با حمایت و 
قدردانی از آن ها از عوارض زندگی پسا کرونا در 

کادر پزشکی پیشگیری کرد.

مدیــرکل محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
گفت: متأسفانه سرانه فضای سبز در استان 
اصفهــان کمتــر از میــزان اســتاندارد اســت 
که بــرای رفع این معضــل احتیــاج به همت 

مسئوالن و مشارکت مردم داریم.
ایرج حشــمتی  در دیدار با حضــرت آیت اهلل 
ســلیمانی نماینده ولــی فقیه و امــام جمعه 
کاشان با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست 
یک اصل و باید مــورد توجه همه مــردم قرار 
گیرد، اظهار داشت: این موضوع یک وظیفه 
عمومی باید برای همه باشد و نسبت به آن 

حساس باشند.
وی حفظ محیط زیست را یک میراث ماندگار 
برای فرزنــدان و نســل آینــده دانســت و ابراز 
داشــت: یا وجود تمام فعالیت ها و اقدامات 
انجام شــده متأســفانه هنــوز هم مشــاهده 
می شود که عده ای بر این مهم اهتمام ندارند 

و اقدام به تخریب محیط زیست می کنند.
مدیــرکل محیط زیســت اســتان اصفهــان با 
اشاره به اینکه انجام فعالیت های اقتصادی 
و صنعتی نباید باعث تهدید محیط زیســت 
شود، تصریح کرد: متأسفانه سرانه فضای سبز 
در اســتان اصفهان کمتر از میزان اســتاندارد 
است که برای رفع این معضل احتیاج به همت 

مسئوالن و مشارکت مردم داریم.
وی با بیان اینکه کاشان متأسفانه ایستگاه 
پایش و ســنجش آلودگــی هوا نــدارد، گفت: 
بــرای منطقــه کاشــان بــر اســاس اصفهــان 

تصمیم گیری می شود.
حشــمتی بــا اشــاره بــه وجــود شــهرک های 
مختلــف صنعتــی همــراه بــا کارخانجــات 
کــرد:  کاشــان خاطرنشــان  گــون در  گونا
متأســفانه بــرای تمام ایــن شــهرک ها یــک 
تصفیه خانه آب وجــود دارد که این نیاز الزم 

را برطرف نمی کند.
وی افزود: کاشان نه ایستگاه سنجش آلودگی 
و نه ســرانه فضای ســبز کافی دارد و از سوی 
دیگر در صنعت هم حفاظت از محیط زیست 

مورد غفلت واقع شده است.
مدیــرکل محیط زیســت اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه عدم وجود دستگاه سنجش 
آلودگــی هــوا مشــخص نمی کنــد کــه در این 
کیــد کرد: بحث  شهرســتان چه می گذرد، تا
آلودگی هوا موضوعی است که مورد دغدغه 
نظام و مقامات عالی رتبه است و از این رو باید 
سیاســت های کان نظام در حــوزه محیط 

زیست به مرحله اقدام برسد.

استاندار اصفهان:

کمیته سالمت روان دوران 
پسا کرونا در اصفهان 

تشکیل شود

سرانه فضای سبز 
کمتر  در استان اصفهان 
از میزان استاندارد است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهــان از دســتگیری ۱۱۸ متخلــف شــکار و 
صیــد توســط محیــط بانــان در ســه مــاه ســوم 

امسال خبر داد.
مرتضــی جمشــیدیان گفت: در ســه ماه ســوم 
امســال ۱۱۸ نفر متخلف شــکار و صید در قالب 
۶۴ پرونده توسط محیط بانان دستگیر شدند 
کــه از ایــن متخلفــان ۱۹ ســاح غیــر مجــاز، ۳۸ 
ساح مجاز، ۳ ساح جنگی و ۶۶۳ مورد ادوات 

و وسایل کشف و ضبط شد.
چنــد روز پیــش رئیــس اداره حفاظــت محیط 
دســتگیری  از  کاشــان  شهرســتان  زیســت 
متخلفان و شــکارچیان قوچ وحشــی با سابقه 
شــکار و صید در منطقه حفاظت شده قمصر و 

برزک خبر داده بود.
طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، تحصیل 
نکــردن پروانــه و اقــدام بــه شــروع شــکار در 
زیســتگاه های حیــات وحــش جــرم محســوب 

می شود و قابل تعقیب و مجازات است.
هر کس بطور غیرمجاز ساح شکاری یا مهمات 
آن را خریــداری، نگهــداری یــا حمــل کنــد بــه 
حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا پرداخت جزای نقدی 
تا سقف ۲۰ میلیون ریال محکوم و اقام کشف 

شده نیز به نفع دولت ضبط می شود.
به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان از  ۱۱۸ شکارچی متخلف حیات 
وحش،  ۳۱ پســتاندار، ۹۹ پرنده، ۲۷ آبزی و ۳۱ 

پرنده از متخلفان کشف و ضبط شد.

امام جمعــه اصفهــان گفت: دانشــگاه ها بایــد در 
انتخاب استاد دقت جدی داشته باشند.

آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد گفت: با توجه 
به اینکه تشابه به معلم همیشه در دانش آموزان 
کز  وجود داشته است باید استاد و معلمانی در مرا
آموزشی بکارگیری شوند که بتوانند از لحاظ درسی، 
فکــری و فرهنگــی دانش آمــوزان و دانشــجویان را 

به خوبی پرورش دهند.
او این موضوع را در دیدار با رئیس جدید دانشگاه 
پیام نور استان اصفهان مطرح کرد و معتقد است  
باید سعی شود تا در دانشگاه ها هر فردی، بخاطر 
مسائل مالی پذیرش نشود، زیرا یک معلم و استاد 
نقشــی باالتر از قاضــی در حیطه عدالت آموزشــی 

دارد.

به گفته نماینــده ولی فقیــه در اســتان اصفهان، 
دانشگاه پیام نور را دانشگاهی آرام و بدون حاشیه 
است وبیشتر دانشجویان پیام نور هم اهل مطالعه 
هستند و با آزادی کامل به لحاظ شرایط تحصیل و 
مجازی بودن درس می خوانند و در کنار آن به کار و 

فعالیت نیز می پردازند.
کنون در ۴۰ مرکز واحد پیام نور اســتان اصفهان،    ا
۳۵ هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی 

ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند.
سرپرســت دانشــگاه پیــام نــور اســتان اصفهــان 
می گوید: بیشتر رشته های دانشگاه پیام نور استان 
مربوط به علوم انســانی و علوم پایه است و حدود 
کز  ۳۰۰ عضو هیــات علمی بــه تدریــس در ایــن مرا

می پردازند.

خبرخبر

دستگیری ۱۱۸ شکارچی غیر مجاز 
در اصفهان

دیدار امام جمعه اصفهان 
با رئیس جدید دانشگاه پیام نور
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5 1۵ ژانویه    2۰22 رفهنگ
درخشش در تاریکی یا از سنگ تا رنگ  

انیمیشــن مســتند »از ســنگ تــا 
رنگ« به نویســندگی و کارگردانی 
محمدرضا قربانی در سالن سوره 
کران شده و مورد نقد و بررسی  حوزه هنری اصفهان ا
قــرار گرفت. بــه نقــل از روابــط عمومی حــوزه هنری 
اســتان اصفهان، این فیلم مســتند با نگاهــی نو به 
معرفی فوالد مبارکه اصفهان و مراحــل تولید فوالد 

در آن پرداخت.
ایــن برنامه بــا حضــور محمدرضــا قربانــی کارگردان 
و تهیــه کننده ایــن انیمیشــن، احســان ســراهیان 

کارگردان فنی و دیگر عوامل فیلم به نمایش درآمد.
سید علی مفضلی مدرس، انیمیشــن و انیماتور که 
گر من بودم  مجری کارشناس این برنامه بود، گفت: ا
اسم فیلم را می گذاشتم "درخشش در تاریکی" زیرا در 
بحث فنی و تولیدی با این شرایط، ساخت چنین اثر 

شسته و رفته ای در اصفهان واقعا نادر است.
قربانــی در پاســخ به این ســوال کــه چرا برای نشــان 
دادن مراحل ســاخت فوالد، فیلم ســاخته نشده و 
انیمیشــن را انتخاب کرده اســت، گفت: انیمیشن 
به خودی خود جذابیت هایی برای بیننده دارد، در 
واقع مخاطب نظرش جلب می شود که دارد یک کار 
هنری می بیند و همچنین انیمیشن امکاناتی را در 
اختیار قرار می دهد تا بتوانیم کارخانه ای که ۳۵ سال 

از ساخت آن می گذرد را با جا نشان دهیم.
وی با اشــاره به اینکه در کارخانه فــوالد مکان هایی 
وجــود دارد کــه امــکان فیلمبــرداری نــدارد ماننــد 
داخــل کوره هــا و ریختــن نخاله هــا در کــوره، افزود: 
انیمیشن این امکان را فراهم می کند تا ما بتوانیم با 
ترکیب بندی و کادر دوربین آنچه را که می خواهیم 

از این فضاها نشان دهیم.
کارگردان این انیمیشن مستند خاطر نشان کرد: این 
اولین فیلم مســتند، انیمیشــن اطاعاتی است که 
در این ســبک تولید می شــود، تفاوت کار ما با دیگر 
انیمیشن ها در واقع گرایانه بودن و نوع نگاه است، 
ما سعی کردیم نگاه هنرمندانه شاعرانه یا ادیبانه به 

ساخت فوالد داشته باشیم.
وی در خصــوص تهیــه کنندگی ایــن اثــر گفــت: در 
انیمیشن دو نوع تهیه کنندگی داریم، یکی سفارشی 
و یکی بدون داشتن سفارش. این اثر یک اثر سفارشی 
از فوالد مبارکه اصفهان اســت و وقتی کار سفارشــی 
هم داریم باز تهیه کننده می خواهد زیرا پروژه های 
سنگین برای ادامه دار بودن نیاز به تهیه کننده دارد 
و کسی باید حضور داشته باشد تا سرمایه الزم را برای 

آغاز و ادامه کار ارائه دهد.
       از سنگ تا رنگ؛ اثری برای هنر اصفهان

قربانی تصریح کرد: همیشه یک برآورد مالی و پیش 
بینی از پیش تعیین شــده برای پروژه های سنگین 
وجود دارد. یکی از چیزهایی که ما پیش بینی کرده 

بودیم تــورم ۴۰ درصــدی بــود، اما پیش بینــی تورم 
۴۰۰ درصــدی را نداشــتیم و یــک جایــی فهمیدیم 
ساختن این کار سودمالی برای ما نخواهد داشت، 
اما ایــن کار را ســاخته ایم زیرا دوســت داشــتیم این 
کار به عنوان تجربه و کاری برای هنر اصفهان انجام 

شود و بماند.
وی افــزود: وقتــی احســاس رضایــت را در چهــره 
بیننــدگان می بینــم احســاس می کنــم کاری کــه 
انجام شــده ارزش یک ســال زمان و هزینه را داشته 
است. این کار قرار بود که طی هشت ماه ساخته شود 
ولی به دلیل وجود بیماری کرونا و محدودیت هایی 
که برای حضور افراد و ارتباطات الزم میان ما و روابط 
عمومی فوالد وجود داشت باعث شد تا یک سال به 

طول بیانجامد.
مجری کارشناس این برنامه نیز با اشاره به جمات 
ادبی خوبی که در این انیمیشــن به کار رفته است، 
پرسید: چرا این جمات ادبی تداوم بیشتری در این 

اثر ندارد؟ و آیا انتخاب گوینده متن با شما بود؟
کارگــردان از "ســنگ تا رنــگ" افــزود: آقــای جعفرپور 
زحمت بازنویسی این متن را کشیدند و برای هر کدام 
از بخش هــا یــک ورودی وجــود دارد. بــرای گوینده 
نریشــن چند گوینــده انتخــاب شــده اســت و آقای 

کیده انتخاب آخر فوالد مبارکه بود. یا
قربانی خاطرنشان کرد: این اثر، یک کار مستند است و 
قرار نیست به عنوان کار تبلیغاتی ارائه شود، اما امکان 
دارد کاربــرد تبلیغاتی برای فوالد هم داشــته باشــد و 
وقتی یک فیلم محصول یک کارخانه را معرفی می کند 

می تواند برای تبلیغ هم از آن استفاده شود.

مفضلی با اشــاره به اینکه ســکانس اول فیلم، ریتم 
تند دارد و نقطه اوج فیلم همان سکانس اول است 
گفت: حرکات دوربین بسیار خوب است اما فیدهای 

بسیار زیادی داریم.
کارگردان این اثر افزود: فیدها استایل کار است. چون 
موضوع فیلم صنعتی و خشک است و ما سعی کردیم 
با نماهای مختلــف دوربین، آن را از خشــکی خارج 
کنیم. این فیدهــا برای نفس تازه کــردن مخاطب و 

فاصله گذاری آمده اند.
تهیه کننده این انیمیشــن افزود: ایــن کار ۵۰۰ پان 
دارد و برای همه پان ها تک تک استوری برد کشیده 

شده است که الزمه کار انیمیشن است.
کیــد کرد: نوع نــگاه یک نگاه ایرانی اســت و ما  وی تا
ترکیب بندی متقارن اســتفاده کردیم زیــرا وزین تر 

باشد و نظم را نشان دهد.
       مجموعه ای قابل افتخار برای اصفهان 

و ایران
در ادامه ایــن برنامــه، محمــد جــواد براتــی مدیــر 
روابــط عمومی فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا اشــاره به 
حمایت همیشگی شرکت فوالد از هنرمندان گفت: 
خوشحالم که در جمع اهالی فرهنگ و هنر اصفهان 
هستم و تقدیر می کنم از آقای قربانی و تیم شان برای 

ساخت این انیمیشن زیبا.
وی افــزود: ۲۳ دی مــاه تولد فــوالد مبارکه اصفهان 
است، جایی که تولید بیش از یک سوم فوالد کشور 

را بر عهده دارد.
وی تصریــح کــرد: شــرکت فوالدمبارکــه همیشــه 
سعی کرده اســت از زبان فرهنگ و هنر برای معرفی 

خدمات خود به عنوان یــک مجموعه قابل افتخار 
برای اصفهــان و ایــران اســتفاده کنــد و از فرهنگ و 
هنــر حمایــت کند. دســت یــاری مــا بــرای حمایت 
از گروه هــای هنــری و همچنین بــرای معرفــی بهتر 
مجموعه فوالد توســط هنرمندان به ســمت اهالی 

فرهنگ و هنر دراز است.
       سخت افزار و مهاجرت متخصصان، مشکل 

عمده انیمیشن
احســان ســراهیان کارگردان فنی این اثــر نیز گفت: 
در ایــن اثر ۲۴ نفر به صورت مســتقیم بــه مدت یک 
ســال درگیــر بودنــد و در ایــن کار از نرم افزارهــای دو 
بعدی و سه بعدی استفاده کردیم و در رندر نیز چهار 
موتور را تست کردیم که در آخر به انتخاب موتور کرونا 
که ســرعت خوبی داشــت، انجامیــد. ما بــه صورت 

میانگین برای هر فریم ۱۵ دقیقه زمان گذاشتیم.
وی ادامه داد: کارهایی مثل این پروژه های سنگین 
را در ترکیه و بلغارستان و دیگر کشورها رندر می گیرند 
زیرا سخت افزارهای مناسب آن در ایران وجود ندارد 
و ایــن اولین بار اســت که مــا در ایران چنیــن کاری را 

انجام می دهیم.
سراهیان خاطر نشان کرد: سخت افزار مناسب این 
کثرا هم کاربرد نظامی دارند  کار تک کاربردی است و ا
و مــا با مشــکل تحریم روبــرو هســتیم و البتــه یکی از 
مشــکات عمده ما مشــکل مهاجرت متخصصان 
است و جمع کردن یک تیم یک دست بسیار مشکل 
بود اما خوشبختانه تیمی را که جمع کردیم با یکدیگر 
هماهنــگ بودنــد و بــا آمــوزش نیروهــای جدید به 

جلو رفتیم.

دفتــر  مبلغــان  اعــزام  رئیــس 
تبلیغات اسامی اصفهان گفت: 
در ایام فاطمیه سال جاری بیش 
از ۴۰۰ مبلغ خواهر و برادر از طرف این دفتر با رویکرد 
امیــد آفرینی و جهاد تبیین به سراســر کشــور اعزام 

شدند.
تبلیغــات  عمومی دفتــر  روابــط  از  نقــل  بــه   
اســامی اصفهان، حجــت االســام و المســلمین 
 هادی  مشگدار اظهار کرد: با توجه به اهمیت ایام 
فاطمیه و شبهات جدید مطرح شده برای این ایام، 
به مدت سه روز و با حضور آیات عظام نظری منفرد، 
نجم الدیــن طبســی، ســید محمــد تقی قــادری، 

همایش فاطمیه برگزار شد.
وی افــزود: در ایــن همایــش مباحــث »فضائــل 

فاطمی از دیدگاه فریقین«، »شبهات فاطمیه )س(« 
و »حیات سیاسی حضرت زهرا )س(« تبیین شد.

رئیس اعزام مبلغان دفتر تبلیغات اسامی اصفهان 
تصریح کرد: با توجه به رسالت فرهنگی، تبلیغی و 
انقابی این دفتر در جهت تبیین و گسترش معارف 
اســامی و تــاش بــرای رعایت وحــدت و انســجام 
اسامی، مبلغان دوره دیده خود را به صورت فردی 

و گروهی به سراسر کشور اعزام می کند.
سیاســت های  از  تبلیــغ  امتــداد  گفــت:  وی 
اصلــی معاونــت فرهنگی تبلیغــی دفتــر تبلیغات 
اسامی اصفهان به حساب می آید که مبلغ باید بعد 
از اتمام حضور در محل تبلیغی خود در ایام فاطمیه، 
مسیر تبلیغی خود را متناسب با شرایط آن مکان به 

صورت غیرحضوری ادامه دهد.

او با چشــم دل نقش خاطره می زند؛ رنــگ بر رنگ 
و نقش بر نقش زیر انوار طایی دل بر ســفیدی بوم 
می نشاند. هر بیننده از آثار او انگشت حیرت بر دهان 
می نهد و عکس رخ یار در جلوه گری رنگ و نقش و احساس پیشکش 

هر صاحب دل می کند.
 مدتی قبل دومین نمایشگاه انفرادی از نقاشی های "مرضیه بیدقی" در 
عمارت هنرمند برگزار شد، نقاشی های او را دیدیم و باز هم لذت بردیم؛ 
همین بهانه ای شد تا مدتی بعد پای حرف های او بنشینیم. مرضیه 
بیدقی متولد ششم خرداد ۱۳۵۹ و مادرزاد، کم بینا است؛ حاال اما ۱۲ 

سال است که نابینای مطلق شده.
کنون دو نمایشگاه از آثار او در  بیدقی نقاشی را از سال ۱۳۹۸ آغاز کرد و تا
عمارت هنرمند اصفهان برگزارشده است. روشن دلی که با الهامات و 
احساس خود آثاری بهشتی خلق می کند تا ثابت کند که هنر او محدود 

به بینایی نیســت و فقط از نگاه ما اســت که او از دیدن دنیای ظواهر 
نابینا شده است، اما دل و جانش رو به دنیای جدیدی باز شد و به واقع 
روشن دل است. مرضیه بیدقی یکی از همان انسان های مثال زدنی 
است، هنرمندی که با چشم دل نقاشی هایش را می سازد و می پردازد.
آنچه می خوانید گفت وگویی با مرضیه بیدقی، نقاش روشن دل است.

       معموال چه موضوع های را نقاشی می کنید؟
کثرا خواب ها و الهاماتی است که دریافت می کنم و  نقاشی های من ا
حسی که از طبیعت می گیرم و به همین دلیل در نقاشی هایم بیشتر 

طبیعت را به تصویر می کشم.
       چرا طبیعت؟

زیرا طبیعت برای من یعنی خلق کردن بهشت. من حافظ قرآن هستم 
و خداوند در قرآن بهشت را به زیبایی توصیف کرده است و همین سبب 
شد من در حد درک و توانم این زیبایی را به تصویر بکشم. به نظر من 

بهشت یعنی آرامش و حس خوبی که دوست داشتم این احساسات 
را با به نمایش گذاشتن آثارم به دیگران منتقل کنم و موفق هم شدم.

       در خلق آثار از کسی کمک می گیرید؟
خیر، من در نقاشی از کسی کمک نمی گیرم یعنی زمانی که نقاشی را آغاز 
کردم تاشم بر این بود که آن قدر هنرم قوی شود که از کسی کمک نگیرم 

کنون هم به صورت مستقل نقاشی می کشم. و ا
       در آثار خود از چه ابزاری استفاده می کنید؟

کریلیک استفاده می کنم. در نقاشی هایم بیشتر از پاستل روغنی و رنگ آ
       در چه زمینه های هنری دیگری فعالیت دارید؟

به غیراز نقاشی، هنرهایی که در آن مهارت به دست آوردم نواختن ساز 
نی و همچنین هنرهای قاب بافی، مکرمه و مروارید بافی است، دو سال 

است که در زمینه معرق چرم فعالیت می کنم.
       برای آینده چه هدفی دارید؟

هدفم رسیدن به مهارت باال در نقاشــی اســت تا بتوانم آن را آموزش 
دهم.

       دلیل شما برای آموختن هنر چه بود؟
تصمیم گرفتم به مهارتی دســت پیدا کنم و با کار کــردن روی خودم 
دوازدهم دی ۱۳۸۸ که خاطره بدی برای من داشت را به یک روز خوب 
و خاطره خوش تبدیل کنم و به همه نشان دهم که شاید به نظر شما 
من از دنیای ظاهری نابینا و دیدگانی تیره وتار داشته باشم، اما دلم به 
کنون روشن دل شدم و دنیای پر از  یک دنیای جدید روشن شد. من ا

نوری دارم و همچنان زیبایی را می توانم درک و خلق کنم.
کنون چند نمایشگاه برگزار کردید؟        تا

من دو سال متوالی )۱۳۹۸ و ۱۴۰۰( هر دو در تاریخ ۱۲ آذر یعنی روز جهانی 
معلولین دو نمایشگاه نقاشی برگزار کردم، اما دلیل اصلی برگزاری در ۱۲ 
آذر این است که من در چنین روزی در ســال ۱۳۸۸ به طور کامل از به 

دست آوردن بینای خود ناامید شدم.

توسط دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان انجام شد؛

کشور اعزام بیش از ۴۰۰ مبلغ در ایام فاطمیه به سراسر 

بهشت انگاری با چشم دل

انیمیشن 

خبر

گفت و گو

 بــا حضــور جمعــی از مدیران شــهری و مســئولین 
شهرستان کاشان از مستند »امیرکبیر در خون« در 

کاشان رونمایی شد.
گفته های   مستند »امبرکبیر در خون« که شرحی بر نا
عزل، شهادت و دفن میرزا تقی خان امیرکبیر است، 
طی مراســمی با حضور مســئولین و مدیران شــهر 

کاشان رونمایی شد.
در این مستند تصویری و روایی که بر اساس اسناد 
موجود توسط خسرو معتضد و سیف اله امینیان به 
منظور آشنایی با بزرگ مرد تاریخ ایران روایت شده 
اســت؛ رضا نــوروزی در نقــش امیرکبیــر هنرنمایی 
می کند و فاطمه مرصعی، مهین احمدی، محسن 
توکلی، شیرین گیوه چین و مسعود فدایی به ترتیب 
در نقش عزت الدوله، مهد علیا، میرزا آقاخان نوری، 
ماه ســلطان خانم و ناصرالدین شــاه نقش آفرینی 

می کنند.
بنا بر این گزارش مستند »امیر کبیر در خون« عاوه 

بر اینکــه یــک اثــر فاخــر فرهنگــی و تاریخی اســت، 
افتخاری برای شهر کاشان اســت که این اثر در این 

شهر و توسط هنرمندان آن تهیه شده است.
مســتند »امیر کبیــر در خون« بــه تهیــه کنندگی و 
کارگردانی ســجاد باغ شــیخی و با حمایت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان به 

تصویر کشیده شده است.
مراســم رونمایی از ایــن اثر فرهنگی تهیــه کننده و 
کارگردان این مســتند به معرفی این اثــر پرداخت و 
گفت: »امیر کبیر در خون« نخستین مستند داستانی 
ساخته شــده در سینمای مســتند ایران است که 
با نگاهــی متفــاوت و به صــورت کامــا تخصصی و 
تحقیقی به زندگی میرزا تقی خان فراهانی، اتفاقات 
تاریخــی از عزل تا تبعیــد امیرکبیر به فین کاشــان و 

سپس قتل وی در فین می پردازد.
وی افزود: در این مستند همچنین دفن پیکر امیر 
در کاشان و نحوه چگونگی انتقال پیکر وی به کربا 
معلــی را به همــراه بازســازی صحنه هــای جدید و 
روایت استاد خســرو معتضد در این مســتند آورده 

شده است.
ســجاد بــاغ شــیخی بــا بیان اینکه این مســتند در 
خانه های تاریخی طباطبائی ها، بروجردی ها، باغ 
تاریخی فین و حمام ســلطان امیراحمد کاشان و 
کاخ گلستان فیلمبرداری شده است، خاطر نشان 
کران در سینماهای کشور، از  کرد: این مستند بعد از ا

آنتن شبکه های مختلف پخش خواهد شد.

هیأت انتخــاب و داوری بخش ســینمای کوتاه در 
چهلمین جشنواره فیلم فجر از سوی دبیر جشنواره 
چهلم حکم گرفتند.  طی احکامی از سوی مسعود 
نقــاش زاده دبیــر چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجر، 
احمدرضا معتمدی کارگردان، نویسنده، نظریه پرداز 
و اســتاد دانشــگاه، دانــش اقباشــاوی نویســنده و 
کارگــردان و حامــد جعفــری تهیه کننده بــه عنوان 
اعضای هیأت انتخــاب و داوری بخش ســینمای 

کوتاه چهلمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند.
احمدرضا معتمدی متولد ۱۳۴۰ تهران، فیلمساز، 
اســتاد دانشــگاه، نویســنده کتــب ســینمایی و 
نظریه پرداز سینما، دانش آموخته رشته اقتصاد از 
دانشگاه تهران و دارنده مدرک دکترای رشته فلسفه 

از دانشگاه عامه طباطبایی است.
دانــش اقباشــاوی متولــد ۱۳۵۸ آبــادان، دیپلــم 
ادبیات، کارگردان و نویسنده فیلم های »هیهات«، 
»تاج محل« و »عموزادگان« و کارگردان سریال های 
تلویزیونــی »نامــه آخــر« و »دختــر الهــام« اســت. 
وی کســب تندیس بهترین فیلم کوتاه داســتانی 
از ششــمین جشــن ســینمای ایران، ســاخت ۴ 
فیلم کوتاه داستانی و ۴ مستند را در کارنامه دارد. 
اقباشاوی، عضو انجمن سینمای جوانان ایران و 

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفــی برنامه ریزان و 
دستیاران کارگردان سینمای ایران است.

حامد جعفری متولد ۱۳۶۴ تهران، دانش آموخته 
رشته اقتصاد است و تهیه کنندگی بیش از ۱۵۰ برنامه 
مختلف سینمایی، ســریال، مجموعه تلویزیونی 
و فیلــم کوتــاه را در کارنامــه دارد کــه از آن جملــه 
می توان به تهیه کنندگی آثاری چون »بچه زرنگ«، 
»انقــراض«، »فیلشــاه«، »شــاهزاده روم« و »۹:۲۰ 
دقیقه در بوشهر« اشــاره کرد. وی مدیرعامل گروه 
»هنر پویا« و عضو جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم 
سینمایی است و در سابقه وی عضویت در هیأت 
داوری ســی و دومین و ســی و چهارمین جشنواره 
فیلم کودک، داوری یازدهمین جشنواره انیمیشن 

تهران به چشم می خورد.

مجموعه داســتان »شــوخی با نظامی ها« نوشته 
مازن معروف با ترجمه منصــوره احمدی جعفری 
توسط انتشــارات ققنوس منتشــر و راهی بازار نشر 
شد. مجموعه داستان »شوخی با نظامی ها« نوشته 
مازن معروف به تازگی با ترجمه منصــوره احمدی 
جعفری توســط انتشارات ققنوس منتشــر و راهی 

بازار نشر شده است.
مولــف،  نویســنده این کتاب،  معــروف  مــازن 
شــاعر و روزنامه نــگار فلســطینی لبنانی اســت کــه 
کتابــش دربرگیرنــده ۱۴ داســتان کوتــاه اســت. 
نســخه اصلی این کتاب ســال ۲۰۱۹ منتشــر شــده 
است. این کتاب نامزد نهایی جایزه من بوکر و باعث 

شهرت نویسنده اش شد.
عناویــن ۱۴ داســتان چاپ شــده در این کتــاب، 
به ترتیب عبارت است از: شوخی با نظامی ها، گاوباز، 
گرامافــون، جــوک، ســینما، بیســکویت، حمــال،  
کواریوم،  شخصیت  سندرم خواب های دیگران، آ
دیگر، ساعت زنگدار، قوطی مربا، پرده، خوان و آوسا.

داستان »شوخی با نظامی ها« درباره پسربچه ای 
است که برادر دوقلوی ناشنوایی و یک پدر کارگر دارد 
که در خشکشــویی کار می کند. پدر، مرد ترســویی 
اســت و مــدام از نظامیانی کــه در کوچــه و خیابان 
حضور دارند و به قول خودشان مشغول محافظت 
از مردم هستند، کتک می خورد. او باید هر روز برای 
سربازها جوک بگوید تا اذیتش نکنند. به همین دلیل 
ک به نظر برسد و  پسربچه برای این که پدرش ترسنا
سربازها کتکش نزنند، راه های مختلفی را امتحان 
می کند. این طور، خودش هم می تواند در مدرسه 
ســرش را جلــوی دوســتانش بــاال بگیــرد. یکــی از 
راه هایی که به ذهن پســربچه می رســد این اســت 
که پدرش کور شــود تا مثل بســتنی فروش محل با 
یک چشم مصنوعی قیافه ای داشته باشد که همه 

از او حساب ببرند.

در قسمتی از این داستان می خوانیم:
اولین بــاری بود که احســاس شکســت می کــردم. 
آماده بودم مثل کشــور کوچکم که از ماشین های 
قوطی کبریتی خالی شــده بود، از هر چیزی دست 
کی است. تصمیم  بکشم تا بگویم پدرم آدم ترسنا
گرفتــم قلکــم را، کــه همیشــه دربــاره خــرج کردن 
پول هایــش رویابافــی می کــردم، بشــکنم. خیــال 
می کــردم آن رویاها از ســوراخ قلــک وارد می شــود و 
قلکم می تواند همه شان را برآورده کند. فکر می کردم 
گر آدم درباره رویاهایش حرف بزند، قلک خودش  ا
پول هــا را زیــاد می کنــد تــا به انــدازه بــرآوردن آرزوها 
بشــود. رویایم ایــن بود کــه بتوانم اســلحه نقره ای 
شش میلی متری بخرم، مثل همان که دست کم 

سه نفر از پسرهای ساختمان خریده بودند.
اما حاال، به جای آن، رویایم این بود که بتوانم برای 

پدرم یک چشم مصنوعی بخرم.
این کتاب بــا ۱۱۱ صفحــه، شــمارگان ۷۷۰ نســخه و 

قیمت ۲۸ هزار تومان منتشر شده است.

کاشان رونمایی از »امیرکبیر در خون« در 

از سوی دبیر جشنواره انجام شد؛

معرفی هیأت انتخاب 
کوتاه جشنواره فیلم فجر و داوری بخش سینمای 

توسط انتشارات ققنوس منتشر شد؛

کتابفروشی ها »شوخی با نظامی ها« در 

مستند

جشنواره

کتاب 

معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی 
اســتان اصفهــان گفــت: تعامــل بیــن وزارت 
آموزش وپــرورش و وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی می تواند در گرایش 
کودکان و نوجوانان به صنایع دستی مؤثر باشد 
که یکی از راه های این آشــنایی، ارائــه دروس 
هنرهای سنتی و صنایع دستی در کتاب های 

مقاطع ابتدایی و یا متوسطه اول است.
 اصفهان شــهر جهانی صنایع دســتی است، 
شهری که در شمار شهرهای خاق در زمینه 
صنایع دســتی نیــز به شــمار می رود. ایــن در 
حالی اســت که همواره نگرانی درباره کاهش 
تعداد رشــته های صنایع دســتی در اســتان 
اصفهان وجود دارد، همان طور که بســیاری 
از هنرهای ایــن حــوزه دیگــر فعال نیســتند و 
یــا تعــداد هنرمندانــی کــه بــه آن می پردازند 
انگشت شمارند و بعد از درگذشت هنرمندان 
پیشکسوت رشته های مختلف صنایع دستی 
اصفهان، جایگزینی برای آن ها وجود نخواهد 
داشت و با پایان زندگانی چنین هنرمندانی، 

هنر آن ها نیز به فراموشی می رود.
یکــی از دالیل ایــن موضــوع نیــز عــدم تعامل 
میان وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری و وزارت آموزش وپرورش است که 
موجب عدم آشــنایی کــودکان و نوجوانان با 
صنایع دســتی و هنرهای ســنتی و درنتیجه 
عدم گرایش آن ها به چنین رشته هایی شده 

است.
معــاون  عبدالهــی،  نــوراهلل  دراین بــاره 
صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی اداره کل 
میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری 
کیــد بــر ضــرورت  اســتان اصفهــان ضمــن تأ
اعام سیاست ها، اهداف کان و برنامه های 
بلندمدت و کوتاه مدت اداره آموزش وپرورش 
در حــوزه صنایع دســتی، اظهــار کــرد: مــوارد 
زیادی برای تعامل بین معاونت صنایع دستی 
و آموزش وپــرورش وجــود دارد کــه از جملــه 
می تــوان بــه همــکاری در خصوص نظــارت، 
برگــزاری آزمــون و صــدور گواهــی پایــان دوره 
آمــوزش ویــژه دانش آمــوزان مقطــع ســوم 
متوسطه حرفه ای استثنایی، صدور گواهی 
مهارت پایــان دوره در تعدادی از رشــته های 
کار و دانش به طور مشترک با آموزش وپرورش، 
برگــزاری کارســوق صنایع دســتی در ســطح 
ملــی در تعــدادی از اســتان های منتخــب 
دانش آمــوزان  آشــنایی  به منظــور  کشــور 
حــوزه،  با ایــن  درخشــان  اســتعدادهای 
برگزاری ورک شــاپ صنایع دستی در حاشیه 
کارســوق صنایع دســتی به منظــور آشــنایی 
دانش آموزان و استعدادهای درخشان با این 
حوزه و همچنین ارائه غرفه به هنرســتان کار 
و دانــش شــاخه قلم زنــی در نمایشــگاه ملــی 
صنایع دستی به منظور معرفی آثار و تولیدات 

هنرجویان رشته قلم زنی اشاره کرد.
آموزشــی  دوره  برگــزاری  داد:  ادامــه  وی 
بین المللــی رنگــرزی بــا همــکاری شــورای 
جهانی صنایع دســتی و هنرســتان هنرهای 
زیبا اصفهان و جذب کارآموز و آموزش ایشان 
در کارگاه هــای صنایع دســتی تحــت نظارت 
معاونت و انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک 
بیــن ســازمان میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی و وزارت آموزش وپــرورش 
در راســتای اهــداف مشــترک بین ســازمان و 
وزارت به منظور الگوسازی و آموزش کودکان 
و نوجوانــان پیرامون ترویج هنرهای ســنتی 
و صنایع دســتی از مــوارد دیگــر در ایــن زمینه 

است.
عبدالهی با بیان اینکــه آینده شــغلی و درآمد 
در  عمــده  مشــکل  مهم تریــن  اقتصــادی 
خصــوص آمــوزش صنایع دســتی از دوران 
کودکی است، گفت: همان طور که می دانیم 
کثر خانواده ها، فرزندان خــود را به تحصیل  ا
در رشــته هایی ترغیــب می کننــد کــه آینــده 
شــغل آن هــا تأمیــن و درآمد نســبتا مطلوبی 

داشته باشند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی افزود: 
با توجه به مشــکات عدیده اقتصادی و بازار 
محــدود فــروش محصــوالت صنایع دســتی 
و همچنین عدم شــناخت کافــی خانواده ها 
در ایــن زمینــه، والدیــن بــه فرزنــدان خــود 
اجازه نمی دهنــد که در رشــته های مختلف 
صنایع دستی تحصیات خود را ادامه دهند 
و بیشــتر به عنوان فعالیت جانبی و یا کســب 

مهارت هنری به آن نگاه می کنند.
وی افزود: تعامل بین وزارت آموزش وپرورش 
گردشــگری و  و وزارت میــراث فرهنگــی، 
صنایع دستی می تواند در آشــنایی و گرایش 
کــودکان و نوجوانــان بــه صنایع دســتی مؤثر 
باشــد؛ یکــی از راهکارهــا در ایــن حــوزه، ارائــه 
دروس مرتبــط بــرای آشــنایی بــا هنرهــای 
سنتی و صنایع دستی در کتاب های مقاطع 
ابتدایی و یا متوسطه اول است تا زمینه ارتباط 
دانش آموز و خانواده با این مقوله فراهم شده 

و در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.

لزوم ارائه دروس صنایع دستی
 در کتاب های درسی

صنایع دستی



سال پنجم - شماره 1۳27

شنبه  2۵  دی 1۴۰۰ - 12 جمادی الثانی 1۴۴۳

ورزش6 1۵ ژانویه    2۰22
آلومینیوم صفر- سپاهان صفر

صدر کم کم دست نیافتنی می شود
در حســاس تریــن دیــدار هفته 
پایانی نیــم فصل، ســپاهان در 
ک مقابل آلومینیوم متوقف  ارا

شد.
در چارچــوب رقابت هــای هفتــه پانزدهــم لیگ 
برتــر فوتبــال، تیم هــای آلومینیــوم و ســپاهان 
ک بــه مصاف  در ورزشــگاه امام خمینــی )ره( ارا
یکدیگر رفتند که این دیدار با تســاوی بدون گل 

به پایان رسید.
حســاس ترین دیــدار هفتــه پایانــی نیــم فصــل 
لیــگ برتــر در حالــی آغــاز شــد کــه در ۱۰ دقیقــه 
ابتدایی این سپاهان بود که بازی را بهتر آغاز کرد 
اما آلومینیوم کم کم بر بازی مسلط شد و مانند 
ســپاهان در دقایقــی بــازی را در دســت گرفــت. 
با این وجود زور دو تیم در نیمه نخست بر یکدیگر 
کــدام از دو تیــم در  کــه هــر  نچربیــد و در حالــی 
دقایقی چه در ابتدا چه در انتهای نیمه نخست 
توپ و میدان را در اختیار داشتند اما نتوانستند 

کی روی دروازه ها خلق کنند. موقعیت خطرنا
در نیمه دوم دو تیم بازی را خوب و هجومی آغاز 
کردند و دو موقعیت خیلی خوب برای هر دو تیم 
در ۱۰ دقیقه نخســت بدســت آمد که درخشــش 
دروازه بان های دو تیم مانع باز شــدن دروازه ها 

شد. 
ســپاهان در نیمــه دوم بیشــتر تــوپ و میــدان را 
در دســت داشــت اما همانطور کــه از تعویض ها 
هم مشــخص بــود نویدکیــا چندان برای کســب 
۳ امتیاز بــه آب و آتش نزد و ترجیــح داد با همان 
سیســتم اولیــه بــه گل برســد و از طرفــی بــا کــم 
نکردن هافبــک، در فــاز دفاعــی هــم قافیــه را به 

حریف نبازد. 
با ایــن حــال ســپاهان یکــی دو موقعیــت خیلی 
خوب برای گلزنی در یک ربع پایانی بازی داشت 
اما بی دقتــی مهاجمان و درخشــش دروازه بان 

حریف مانع گلزنی زردپوشان شد.
بدین ترتیب ســپاهان با توقف در این دیدار نیم 
فصل را با ۲۹ امتیاز به پایان رســاند و با توجه به 
پیروزی استقال مقابل نفت مسجد سلیمان، 
در پایان هفتــه پانزدهم فاصلــه ای ۶ امتیازی تا 

صدر جدول پیدا کرد.

       خطیبی: از وضعیت داوری ها خسته 
شده ایم

ک گفــت:  ســرمربی تیــم فوتبــال آلومینیــوم ارا
خیلی ســرتر از ســپاهان بازی کردیــم و موقعیت 
زیــاد داشــتیم. رســول خطیبی پــس از تســاوی 
ک مقابــل ســپاهان در  بــدون گل آلومینیــوم ارا
نشســت خبری، با اشــاره به اینکه بــرای احترام 
خبرنگاران در نشســت حاضر شده است، اظهار 
کرد: آلومینیوم بسیار بهتر از سپاهان بازی کرده 

و موقعیت های زیادی را خلق کرد.
وی با بیان اینکه داور مسابقه، توانایی بسیاری 
در داوری دارد، افــزود: امــا هنــوز هــم شــاهد 
اشتباهات دواری هستیم و مشخص نیست این 
موضــوع تــا چــه زمانــی در فوتبال ایــران ادامــه 

خواهد داشت.
ک گفت: پنج هفته است  سرمربی آلومینیوم ارا
تیــم آلومینیــوم از اشــتباهات داوری ضــرر کرده 
اســت، دو پنالتی در یک نیمه برای ما نگرفتند، 

گر عکس آن بود، گرفته می شد. اما ا

وی با انتقاد از داوری ادامه داد: اینکه پنالتی بعد 
از بازی اعام شــود دردی از تیم ما دوا نمی کند، 

باید در داوری ها تجدیدنظر شود.
       نویدکیا: با این شرایط به جایی 

نمی رسیم 
با این شــرایط به جایی نمی رســیم، بازیکنان ما 
باید خیلی شــجاع، جســور و نترس بازی کنند، 
کار را نکردنــد. محــرم نویدکیــا پــس از  اما ایــن 
تســاوی بــدون گل ســپاهان مقابــل آلومینیوم 
ک در نشســت خبــری اظهار کــرد: نیمــه اول  ارا
اصا بازی خوبــی نبود. بــاد خیلی تأثیر داشــت 
و بیشــتر توپ هــا روی هــوا بــود. خیلی مســابقه 
معمولــی با میزبــان درگیــری زیــادی بــود و اصا 
کتیکی نبود. در نیمه دوم و به خصوص در ۲۰  تا
دقیقه آخر بازی بهتری را به نمایش گذاشت. هر 
دو تیم موقعیت هایی داشتند، اما روی حرکات 

کتیکی نبود. واقعا معمولی و ضعیف بود. تا
جایــی  بــه  شــرایط  با ایــن  کــرد:  کیــد  تا وی 
نمی رســیم، بازیکنــان مــا بایــد خیلــی شــجاع، 

جسور و نترس بازی کنند، اما این کار را نکردند. 
کــه  بــرای مــن قبــل از نتایج ایــن مهــم اســت 
بازیکنــان فوتبــال خوبــی را ارائــه دهنــد. شــاید 
گــر نتیجــه  برخــی هــم بگوینــد فوتبــال خــوب ا
گر هم  نداشته باشــد، مهم نیســت. به نظر من ا
می بردیم بازی اصا بــه درد ما نمی خورد، چون 

خیلی معمولی بود.
سرمربی سپاهان در مورد سه کاسته شدن چند 
بازیکنش و محرومیت از بازی بعدی تصریح کرد: 
فرشــاد و امیــد و ســروش را نداریم. البتــه خیلی 
مهم نیست و فوتبال است که ممکن است یک 
تیم دو سه بازیکن خود را نداشته باشد. تیم باید 
ساختار داشته باشــد و نباید غصه بخوریم. من 
با این موضوعات مشکل ندارم و از بازی ضعیف 

خیلی ناراحت هستم.
نویدکیــا گفت: هــم تیــم مــا و هــم آنهــا و داوران 
از تســاوی رضایــت داشــتند. مــا بایــد قوی تــر و 
گر این طور نباشــد با این  جســور تر بازی کنیــم، ا

مساوی ها به جایی نمی رسیم.

خبر

با برگزاری نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
سرمربیان دو رده ملی فوتسال مشخص شد.

به گزارش ســایت فدراســیون فوتبال، نشســت 
هیئــت رئیســه فدراســیون فوتبــال در مرکز ملی 
فوتبــال برگــزار شــد و در بخشــی از مصوبات ایــن 
جلسه، ضمن تکریم محمد ناظم الشریعه بابت 
تاش هایش برای فوتسال ایران، وحید شمسایی 
جهــت هدایــت تیــم ملــی فوتســال بزرگســاالن 

انتخاب شد.
زیر ۱۹ سال ایران شد.همچنین علی صانعی سرمربی تیم ملی فوتسال 

قرعه کشی دور گروهی رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا روز دوشنبه این هفته برگزار می شود.

 با اعام کنفدراسیون فوتبال آسیا، قرعه کشی 
مرحله گروهــی لیــگ قهرمانان آســیا در فصل 
۲۰۲۲، دوشــنبه ۲۸ دی مــاه ســاعت ۹:۳۰ بــه 
وقت ایــران در پایــگاه AFC در مالــزی برگــزار 

می شود.
تیم های ســپاهان اصفهان و فوالد خوزستان 
نمایندگان ایــران در ایــن دوره از مســابقات 
هســتند و تیم هــای پرســپولیس و اســتقال 
تهران به دلیل صادر نشــدن مجــوز حرفه ای از 

حضور در این فصل محروم شدند.
در این فصل هم شــاهد حضــور ۴۰ تیــم در دور 

گروهی خواهیم بود.
پنج گروه برای غرب آسیایی ها و پنج گروه برای 
شرق آسیایی ها، از هر گروه نیز تیم های نخست 
به صورت مســتقیم به دور یک هشــتم نهایی 
صعود می کنند و ۶ تیم از برترین تیم های دوم 
)سه تیم از غرب و سه تیم از شرق( هم راهی دور 

دوم می شوند.

کنــش بــه  کاپیتــان ســابق ذوب آهــن در وا
کنــار  صحبت هــای تارتــار دربــاره ماجــرای 
گذاشــتن این بازیکــن از جمــع سبزپوشــان 
اصفهانی می گوید او فقط فرار رو به جلو می کند 

و صداقت کافی را ندارد.
قاســم حدادی فــر در گفت وگو با ایســنا، درباره 
شــرایط ذوب آهنی هــا در لیــگ بیســت ویکم 
اظهار کرد: ذوب آهن نوســانات زیادی داشته 
امــا با این وجــود بازیکنــان تیم کیفیــت خیلی 
خوبی دارند و می توانند بهتر از این عمل کنند. 
امیدوارم این اتفاق بیفتد اما به نظر من نسبت 
به گذشته تغییرات زیادی نداشتیم. امیدوارم 
تفکری که وجود دارد و قیاس این تیم با تیم دو 
سال پیش برطرف شــود. ذوب آهن تیم بزرگی 
است و همیشه مدعی قهرمانی و حاضر در جام 

باشگاه های آسیا بوده است.
او ادامه داد: ذوب آهن را نمی شــود با تیم های 
معمولی مقایسه کرد و امیدوارم این ذهنیت از 
تیم برداشته شود. مســئوالن هم دارند تاش 
می کننــد که عملکرد این چند ســال به دســت 
فراموشی سپرده و جبران شود. هنوز دیر نشده 
و فکر می کنم تیم پتانسیل خیلی خوبی دارد و 
ان شاءاهلل تیم را در باالی جدول ببینیم. از نظر 
کیفی ذوب آهن بازیکنان بســیار خوبــی دارد و 
بازی ها را دنبال می کنم. آینده خوبی در انتظار 

بازیکنان جوان ذوب آهن است.
زمــان  دربــاره  ذوب آهــن  ســابق  کاپیتــان 
گفت: ایــن بحث هــا  خداحافظــی رســمی او 
منتفی است و خود باشگاه و مسئوالن در این 

رابطه صحبت می کنند. 
همه چیز تمام شده اســت و با این شرایطی که 
می بینم دیگر راهی برای برگشت وجود ندارد. 
بــرای ذوب آهــن آرزوی موفقیــت می کنــم امــا 
بیشــتر از من به باشــگاه ذوب آهن صدمه وارد 
شــد چون ۳۰ ســال در این تیم حضور داشتم. 
امیدوارم برای بازیکنان و نسل های بعدی این 

اتفاق نیفتد.
او در خصــوص صحبت هــای مهدی تارتــار در 
رابطه بــا ماجرای کنــار گذاشــتن این بازیکن از 
ذوب آهن گفت: با تمام احترامی که برای آقای 
تارتار قائل هســتم اما او صداقت کافی را ندارد 
و فراموش کــرده به من چــه گفته اســت. او روز 
اول بــه من گفــت باید باشــی و برخــی حرف ها 
زد کــه نقضــش را ثابــت کــرد. در ایــن مقطــع 
درست نیست بیشتر از این صحبت کنم و فقط 
می توانم بگویم تارتار گفته هایش را یادش رفته 
و فقط فرار رو به جلو می کند. این مســاله برای 
من قابل درک نبود و به هر قیمتی نمی توانم در 

یک تیم بمانم.
کاپیتان سابق ذوب آهن در پاسخ به این سوال 
کنون به دنبال مربی گری هستید یا خیر؟  که " ا
" گفت: نمی خواهــم از فوتبال دور شــوم و دارم 
کارهایش را انجام می دهــم. در دوران فوتبالم 
کنون هم  هم تحصیاتــم را دنبال می کــردم و ا
دارم ادامــه می دهــم. در کنار این ها بــه دنبال 
کار مربی گــری هم هســتم. واقعــا دور از فوتبال 
بودن سخت است و امیدوارم همه چیز خوب 

پیش برود.

باشــگاه لیون فرانســه در تازه ترین تاش برای 
به خدمــت گرفتــن مهاجم ایرانی تیــم فوتبال 
زنیت، پیشنهاد جدیدی به این باشگاه روسی 

ارائه کرد.
بــه گــزارش خبــر ورزشــی، باشــگاه لئــون کــه 
برای بــه خدمت گرفتن ســردار آزمــون از زنیت 
سن پترزبورگ مصمم است، پیشنهاد جدیدی 

را به این باشگاه روسی ارائه کرده است. 
کیپ« فرانسه؛ این  بر اســاس گزارش نشــریه »ا
باشــگاه فرانســوی کــه همچنــان نســبت بــه 
خدمــت گرفتــن مهاجم ایرانــی زنیــت امیدوار 
اســت، پیشــنهاد جدیــدی را به ایــن باشــگاه 
روســی ارائه کرده است که شــش میلیون یورو 
)این رقم شامل پاداش ها هم می شود( است. 
پیشنهاد قبلی زنیت ۴.۵ میلیون یورو بود. بر 
اســاس این گزارش؛ آزمون ۲۷ ســاله همچنان 
کنون  بــه دنبــال پیوســتن بــه لئــون اســت و تا
چندین بازی با مدیران این باشگاه فرانسوی 
صحبت کرده اســت، اما اطرافیان این بازیکن 
با یوونتوس هم صحبت هایی انجام داده اند. 
ســرمربی لئون هم اخیرا از احتمال به خدمت 

گرفتن سردار ابزار امیدواری کرده بود.
جان لــوکا دی مارتزیــو خبرنــگار سرشــناس 
 ایتالیایــی و کارشــناس نقل وانتقــاالت شــبکه 
تلویزیونــی »اســکای اســپورت« ایتالیا اخیــرا 
خبر داده بــود؛ با مصدومیــت فدریکو کیــه زا از 

ناحیه رباط صلیبی که فصل برای او تمام شده 
اســت، یوونتوس به دنبال تقویت خط حمله 
خــود اســت و اولیــن نــام برای ایــن کار ســردار 

آزمون است. 
طبــق ادعــای دی مارتزیــو؛ باشــگاه زنیــت از 
یوونتــوس وقــت خواســته تــا جانشــین این 
مهاجم ایرانــی را پیــدا کنــد امــا یــووه و آلگــری 

آزمون را می خواهند. 
این یک انتقال احتمالی است، چون یوونتوس 
می خواهد عملیات کم هزینه ای انجام دهد و 
آزمون در کنار این یک سهمیه رایگان به عنوان 

بازیکن غیر اتحادیه اروپا به حساب می آید.
آزمــون که ایــن فصــل رکــورد ۱۰ گل زده و چهــار 
پاس گل را از خود در ۲۱ بازی برای زنیت به ثبت 
رســانده، از ســال ۲۰۱۹ در عضویت این باشگاه 
کنون در ۱۰۴ بازی که بــا پیراهن این  اســت و تا
تیم روسی به میدان رفته موفق به ثمر رساندن 

۶۲ گل و ثبت ۲۳ پاس گل شده است.

شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال شد، 
صانعی مربی ۱۹ ساله ها
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اعالم زمان قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا

کافی را ندارد! پاسخ حدادی فر به تارتار: او صداقت 

پیشنهاد جدید باشگاه لیون 
برای جذب سردار آزمون

خبر

دو تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان و فوالد 
زرند ایرانیــان در چارچــوب هفتــه هفدهــم 

لیگ برتر فوتسال به مصاف یکدیگر رفتند.
هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های 
کشــور با یک دیــدار مهــم در ســالن پیروزی 
اصفهان میان دو تیم گیتی پسند اصفهان و 

فوالد زرند ایرانیان به گردش درآمد.
در دقیقه دو و درحالی که بازی تازه آغاز شده 
بود گیتی پســند به وســیله مســعود یوسف 

بازیکن جوانش به گل اول رسید.
در ادامه و ســه دقیقه بعد علیرضــا وفایی با 
یک شوت خوب توپ ارســالی از روی نقطه 

کرنر را به گل دوم تبدیل کرد.
بازی با فشارهای بی امان گیتی پسندی ها 
ادامه پیدا کرد و این بار نوبت به فرهاد توکلی 
رســید که بازی را برای گیتی پسند ۳ بر صفر 

کند.
در واپســین دقایق نیمه اول مهدی کریمی 
 دیگر جوان خوش آتیه گیتی پسندی ها گل 

چهارم را وارد دروازه فوالدی ها کرد.
در نیمه دوم باز هم این گیتی پسند بود که به 
گل رسید، حسن زاده روی اشتباه بازیکنان 

فوالد زرند گل پنجم را به ثمر رساند.
در ادامه روند بازی کمی به سمت میهمان 
آمد و نصراهلل زاده دروازه محمدی را گشود.

در دقیقه ۲۹ نیز کامبیز گمرکی بازیکن سابق 
کوثر اصفهان بازی را ۵ بر ۲ کرد.

در دقیقه ۳۹ طلسم ده دقیقه گل نزدن های 
دو تیم با شلیک زیبای احمد عباسی به گل 
ششم برای گیتی پسند تبدیل شــد تا فوالد 

زرند شش تایی شود.
چند ثانیــه بعــد نوبت بــه طاهــا مرتضوی 
رسید که اســمش را در گلزنان گیتی پسند 
در ایــن دیــدار حــک کنــد و پنالتــی ای کــه 
در جریــان بــازی از دســت داده بــود را هــم 

جبران کرد.
پیش از شــروع دیدار بازیکنان فــوالد زرند 
با بنری که عکس رضا امانی فوتسالیســت 
سابق شهروند ساری روی آن نقش بسته 
بــود از ایــن بازیکــن کــه به دلیــل ابتــاء بــه 
ویروس کرونا در بســتر بیماری و کما به سر 
می برد یاد و برای او آرزوی سامتی کردند.

ســرمربی فوالد هــم در جریــان بــازی بارها 
به تصمیمات داور دیدار اعتراض می کرد.

در نخستین دیدار مرحله اول پلی آف )حذفی( 
لیگ برتر بسکتبال بانوان گروه بهمن سپاهان 
اصفهان را مغلوب کرد. در این دیدار که در تهران 
برگزار شــد تیم گــروه بهمن بــا نتیجــه ۸۲ بر ۵۶ 
ســپاهان را شکســت داد. لیگ برتر بســکتبال 
بانوان امسال با شرکت ۱۱ تیم در ۲ گروه به صورت 
متمرکــز در تهــران پیگیــری شــد کــه در مرحله 
مقدماتی از هر گروه چهار تیم راهی مرحله پلی 
آف شدند. تیم های شیمیدر قم، گروه بهمن، 
شــهرداری گرگان و امرتات تهران از گروه الف به 

مرحله پلی آف )حذفی( راه یافتند
همچنیــن در گــروه ب مســابقات تیم هــای 
کســون تهــران، پاالیــش نفــت آبــادان، فــوالد  ا
مبارکه سپاهان اصفهان و پاز تهران چهار تیم راه 

یافته به مرحله پلی آف لقب گرفتند.

در هفته پانزدهم لیگ برتر والیبــال زنان باریج 
اسانس کاشان اولین شکست قهرمان نیم فصل 
را به ذوب آهن تحمیل کرد. به گزارش  فدراسیون 
فوتبــال، هفتــه پانزدهــم مرحلــه مقدماتــی 
مســابقات والیبــال قهرمانی باشــگاه های برتر 
زنان ایران جام »سردار دل ها« تیم باریج اسانس 
کاشان در خانه از قهرمان نیم فصل میزبانی کرد.
در این دیدار تیم باریج اسانس کاشان با نتیجه 

سه بر صفر ذوب آهن را شکست داد.

ذوب آهــن و ســپاهان که در مرحلــه دوم لیگ 
برتر بسکتبال در یک گروه قرار گرفته اند، از ۲۷ 
دی مســابقات این مرحله را پــی می گیرند. در 
گروه چهــارم مرحله دوم مقدماتی مســابقات 
بسکتبال باشــگاه های برتر کشــور، دوشنبه، 
۲۷ دی، ذوب آهن با صنایع هرمزگان مسابقه 
می دهــد. در دیگــر بازی این گروه، ســپاهان با 
پاالیش نفت آبادان مســابقه می دهد. در این 

مرحله، ۱۶ تیم در چهار گروه تقسیم شده اند.

 جشنواره گل کهکشانی های 
گیتی پسند برابر فوالد زرند

آغاز مرحله پلی آف لیگ بسکتبال 
بانوان

شکست سپاهان مقابل 
گروه بهمن

پیروزی باریج اسانس 
مقابل ذوب آهن

اصفهانی ها از ۲۷ دی 
دست به توپ می شوند

تیم های ذوب آهن و گل گهر از هفته پانزدهم لیگ برتر 
به مصاف یکدیگر رفته اند.

در چارچــوب رقابت هــای هفتــه پانزدهم لیــگ برتر 
فوتبال، تیم های ذوب آهن و گل گهر در ورزشــگاه فوالد شهر به مصاف 
یکدیگر رفتند که این دیدار در نیمــه دوم با نتیجه بــدون گل در جریان 

است.
در نیمه اول ذوبی ها سعی کردند ابتدا توپ و میدان را در اختیار داشته 
باشــند. در همان دقایق اول بازی تیم ذوب آهن می توانســت گل اول 
خود را به ثمر برساند اما توپ به تیرک دروازه اصابت کرد و موقعیت ذوبی ها 

سوخت. در ادامه بازی این گل گهر بود که رفته رفته بازی را در دست گرفت 
و توانست حماتی را روی گل سبزپوشان داشته باشد. اما نکته مهم این 
بازی دفاع مستحکم دو تیم بود که مانع گلزنی مهاجمان مسابقه شد. در 

نهایت بازی با همان نتیجه بدون گل در نیمه اول پایان یافت.
در نیمــه دوم بر خــاف نیمــه اول دو تیــم کاما محتــاط عمــل کردند. 
گردان تارتار مهدی جهانی را به دلیل مصدومیت از دست دادند و در فاز  شا
هجومی به جز یک صحنه مهم چیزی برای نمایش نداشتند. از طرف دیگر 
تیم گل گهر نیز سعی کرد عاوه بر حفظ خط دفاعی در حمات نیز زهردار 

عمل کند اما دفاع خوب ذوب آهن مانع از گلزنی آنها شد.

ذوب آهن صفر _ گل گهر سیرجان صفر

فرصت سوزی در خانه!

خبر

گردانش در پیروزی مقابل شهرداری ورامین  سرمربی تیم والیبال سپاهان از عملکرد شا
ابراز رضایت کرد.

رحمان محمدی راد پس از پیروزی مقابل شهرداری ورامین، اظهار کرد: در ست دوم 
گذار کردیم، اما خوشبختانه بچه ها خیلی زود به بازی برگشتند. فکر می کنم تمرکز ما کم شد و بازی را وا

وی با بیان اینکه از این پیروزی خوشحال هستم، افزود: به همه بازیکنانم به خاطر تاش و بازی خوبی 
که انجام دادند، تبریک می گویم. باید کیفیت بازی خود را حفظ کنیم و ارتقا دهیم. به هر حال 

نقاط ضعفی وجود دارد که می توانیم از بین ببریم تا بتوانیم خیلی هماهنگ تر در بازی های 
بعدی شرکت کنیم.

کتیک مناسب از سوی تیم مقابل،   سرمربی تیم والیبال سپاهان با اشاره به انتخاب تا
خاطرنشان کرد: کار خوبی که تیم مقابل انجام داد این بود که نظم تیمی ما را بهم زد، 
آنها با سرویس های خوب، توپ اول ما را تحت تأثیر قرار دادند و با توجه به اینکه دریافت 
ما خوب در آن ست نرسید، نتوانستیم شکل دفاعی خوبی را نشان دهیم. البته ریسک 

سرویس خوب هم باال است.
محمدی راد در پاسخ به این سوال که کدام بازیکن از نظرش در این مسابقه بهترین بوده 

است، اظهار کرد: بهترین بازیکن زمین، مسعود غامی بود که به تازگی بعد از عمل زانو به 
جمع ما اضافه شد. وی در خصوص عملکرد تکاور، گفت: متین بازیکن جوانی نیست و با تجربه 

است. او بازیکن جنگنده ای است و در تکنیک های مختلف والیبال مثل دفاع خیلی جا دارد که رشد کند، 
اما در حمله و سرویس عملکردش فوق العاده است .

سرمربی تیم والیبال سپاهان در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر تأثیر محرومیت میرزاجانپور، 
تصریح کرد: میرزاجانپور مثل سایرین مهره ارزشمندی در تیم ما است . نبودش را سعی کردیم با 

دیگر بازیکنان جبران کنیم.  
در این بازی علی مباشری یکی از بازی های خوبش را به نمایش گذاشت و واقعیت سعی 
کردیم به رأی صادر شده از سوی کمیته انضباطی احترام بگذاریم. این رأی از نظر ما 

شدتش زیاد بود!
وی ادامه داد: صحنه های خیلی بدتری را در همین لیگ شاهد بودیم که جریمه 
آن می توانست با جریمه میرزاجانپور برابر باشد اما این را عادالنه ندانستیم. 
گران در  محمدی راد در پاســخ بــه دیگر ســوالی در خصوص حضــور تماشــا
دیدار هفته گذشته مقابل شهرداری گنبد، گفت: به نظرم شرایط و ظرفیت 
سالن مان خیلی خوب است. بحث اینجا است که تصمیم گیری بر عهده ستاد 
کرونا است. به هر حال بنده اطاع ندارم شرایط در استان چگونه است ولی در 
استان هایی که این اجازه را دادند، حتما شرایط خوبی دارند ولی چیزی که هفته 

گذشته دیدیدم، واقعا رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: کیفیت 
چمن فوالدشهر بعد از تغییرات بد شد و همین باعث 

شد نتوانیم سیستم مدنظرمان را پیاده کنیم.
مهدی تارتار در کنفرانس خبری پس از دیدار ذوب آهن در مقابل گل گهر 

اظهار کرد: همانطــور که قبا هم گفتم بازی ســنگینی شــاهد بودیم، 
گل گهر از تیم های خوب امسال است و در این بازی خیلی ما را اذیت کرد. 
بازی تا دقیقه ۳۵ متعادل پیش رفت و از دقیقه ۳۵ تا ۴۵ کاما گل گهر 
مسلط بود و ممکن بود گل بخوریم هرچند موقعیت جدی نداشتند 

اما بهتر از ما بودند.
وی با اشاره به شرایط نیمه دوم افزود: بین دو نیمه تغییراتی ایجاد کردیم 
و بهتر شدیم هرچقدر از زمان بازی گذشت مسلط به توپ و میدان شدیم 
کتیکی را نمی داد و ناچار شدیم به بازی  اما وضعیت زمین اجازه بازی تا

مستقیم رو بیاوریم.
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهــن درباره سیســتم ذوب آهن ادامــه داد: 
کتیک به گل برســیم اما موقعیتــی که برای  نزدیک بــود روی همین تا
گر آن توپ گل می شد روند  رستمی به دست آمد تبدیل به گل نشــد، ا

بازی تغییر می کرد.
تارتار هم با انتقاد از کیفیت چمن فوالدشهر خاطرنشان کرد: شرایط زمین 
به گونه ای بود که پای بازیکن گیر می کرد و بازیکن روی زمین می افتاد. 
من در جریان این تغییرات انجام شده روی زمین تمرین و زمین فوالدشهر 
نبودم. باشگاه می خواست کیفیت زمین را بهتر کند اما بدتر شد، اوایل 
فصل کیفیت زمین خوب بود و امیدوارم باشگاه تمهیداتی بیندیشد تا 

زمین بهتر شود.
وی در پایان گفت برای نقل و انتقاالت نیم فصل باشگاه لیست داده و 
تاکید کرد: می توانستیم با سه امتیاز از زمین خارج شویم، قبا هم گفته ام 
باید به فکر تقویت تیم باشیم وگرنه دچار مشکل می شویم، باید تمرینات 
اختصاصی تری هم انجام دهیم، برای نقل و انتقاالت هم به باشــگاه 

لیست داده ام تا بازیکنان مدنظرم را جذب کنیم.

محمدی راد:

محرومیت میرزاجانپور ناعادالنه بود

تارتار:

که برنده نشدیم بدشانس بودیم 

خبر

خبر
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آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 2۰27۰39۴۵۴، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/2۰، نظربه اینکه خانم وجیهه امینی هرندی احدی از ورثه 
ابوالقاسم هرندی فرزند علی محمد با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 1۴32۶3 مورخ 1۴۰۰/1۰/19 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 82 اصفهان، مدعی مفقود شدن یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ 
پالک 1۵19۰/87۵۵ به شماره چاپی ۵۰1۴۵3 و شماره ثبت ۶۵2۶3 موردثبت در صفحه 378 دفتر 
 21 خروجی امالک بخش ۵ ثبت اصفهان که به موجب سند شماره 38398 مورخ 13۵8/12/۰۵ 
دفتر 21 اصفهان منجر به صدور سند دفترچه ای بنام ابوالقاسم هرندی فرزند علی محمد )طبق گواهی 
حصروراثت 99۰997۶79۴۰۰۰۵8۶ مورخ 1399/۰3/2۶ شعبه 1۰ حصروراثت فوت نموده( گردیده 
و سند مالکیت مرقوم به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود. چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد گردد. بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مهدی صادقی رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان – 12۵9۰11 / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده 3 
قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰12۴۴۵ مورخ 1۴۰۰/1۰/۰8 اصغر شیرزاد جزی فرزند مصطفی بشماره 
شناسنامه 91 صادره از شاهین شهر بشماره ملی ۵11۰۴8۶۶۰3 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی برروی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 2-1-2-۴-1 فرعی از اصلی 1۰289-1۰3۵۵-1۰28۰-1۰29۰-1۰2۶3-
1۰3۴2 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 1۶7/87 مترمربع. خریداری طی سند رسمی. رای 
شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰12۴۴۶ مورخ 1۴۰۰/1۰/۰8 زهرا عمو فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 
28۵ صادره از اصفهان بشماره ملی 12879۶۵32۶ در دو دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 2-1-2-۴-1 فرعی از اصلی 1۰2۶3-1۰29۰-1۰28۰-1۰3۴2-1۰3۵۵-1۰289 واقع 
در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 1۶7/87 مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/1۰/2۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/1۰ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

مهدی صادقی وصفی – 12۵8۴۰3 / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب 
ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر 
گردیده در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضاء مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰12۴32 مورخ 1۴۰۰/1۰/۰8 سیدحیدر شاه زیدی فرزند 
سیدباقر بشماره شناسنامه ۴۰ صادره از نجف بشماره ملی ۴723۶۶7۵۶3 در ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 11۵18 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۰/1۰ 

مترمربع. خریداری مع الواسطه  بصورت عادی از مالک رسمی حسن و حسینعلی تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/1۰/2۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/1۰ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

مهدی صادقی وصفی – 12۵837۴ / 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 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰118۰۶ مورخ 1۴۰۰/۰9/۰8 آقای علیرضا جبروتیان نیسیانی به 
شناسنامه شماره 3۵71 کدملی 1292۴28۴۶۵ صادره اصفهان فرزند حمیدرضا بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 188/۴1 مترمربع از پالک شماره 31 فرعی از 1۴87۴ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال 12۰21۴، 
1۴۰۰/۰2/2۶ دفتر 9، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/2۵، تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1۴۰۰/11/1۰ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۵9۵۰۶ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۶891، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/21، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 139۰/۰9/2۰ با حضور امضاکنندگان زیر در 
وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1۵۶۵ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم حسن هادی پور 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 دفتر ۵73 صفحه 18۶ دفتر ۴۰8 صفحه 33۶ و 18۰ و 177 و 232 و 
183 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 حسن هادی پور به شناسنامه شماره 113۰۵228۵7 
کدملی 113۰۵228۵7 صادره فرزند اردشیر نسبت به ششدانگ یکباب زمین به مساحت ۵89/۴3 
مترمربع پالک شماره ۵98 فرعی از اصلی 111 واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 3/98 متر و ۴/83 و 8/۴9 متر مرزیست به گل انداز، 
شرقا به طول ۴۰/2۶ متر پی به زمین مجاور 111/1212، جنوبا به طول 12/۴۰ متر پی به 11/۵9۶ و 
111/۵9۵، غربا به طول 3/9۰ متر و 12/۶۰ و 17/28 و 2/۵7 و 2/۴8 مرزیست به پالک 111/۵9۴ 
حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات 
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/1۰/2۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/1۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – 12۵83۶8 / م الف

آگهی

مضرات مصرف بیش از حد سیب زمینی
گیاهــی علفــی و  ســیب زمینــی 
غذایــی  محصــول  چهارمیــن 
بزرگ اســت که با وجود فوایدش، 
در صــورت زیــاده روی باعــث مشــکاتی می شــود.  
ســیب زمینی به دلیل داشــتن مواد مغذی ضروری 
کســیدان ها،  مانند ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی ا
فیتونوترینت ها و فیبر های غذایی، فواید بسیاری برای 
سامتی و زیبایی دارد. مصرف خارج از حد تعادل هر 
ماده ای می تواند آسیب هایی را به همراه داشته باشد.

برخی از مهمترین مضرات مصرف بیش از اندازه سیب 
زمینی به شرح زیر است:

       سیب زمینی و مدیریت وزن
سیب زمینی به دلیل ایجاد چاقی بدنام است. همه 
مردم تمام تاش خود را می کنند تا ســیب زمینی را از 
گر در تاش برای کاهش  رژیم غذایی خود دور کنند. ا
وزن هســتید، خوردن ســیب زمینی بســته به نحوه 
درمان و مصرف آن ممکن است به هدف شما کمک 
کند یا به آن آسیب برساند. این ماده کالری کمی دارد، 
فاقد چربی و کلســترول و حاوی فیبر هــای غذایی و 
پروتئین اســت. فیبر هــای غذایــی و پروتئین باعث 
ســیری معده و کنترل پرخوری می شــوند که یکی از 
دالیل اصلی چاقی هستند. سیب زمینی پخته یا آب 
پز را می تــوان با خیال راحــت و بدون نگرانــی در مورد 
افزایش وزن مصرف کرد. اغلب سیب زمینی ها زمانی 
که کره، نمک، قیمه یا روغن به آن ها اضافه می شوند، 
باعث نگرانی می شوند. کربوهیدرات های موجود در 
ســیب زمینی خطر افزایــش وزن را در صورت مصرف 

زیاد به بار می آورد.
       از مضرات مصرف بیش از اندازه سیب زمینی؛ 

تاثیر بر روی سالمت دستگاه گوارش
ســیب زمینی ســامت دســتگاه گوارش مــا را بهبود 
کسیدانی از سیستم  می بخشد. سایر ترکیبات آنتی ا
گوارش مــا برابــر آســیب رادیکال هــای آزاد محافظت 
می کنند. خطر ابتا بــه ســرطان روده بزرگ، شــکم، 
پانکراس و روده نیز را کاهش می دهد. خواص ملین 
فیبر های غذایی سیب زمینی حرکات روده را بهبود 
می بخشد و یبوست و سایر مشکات گوارشی مانند 
درد شــکم، گاز و نفخ را برطرف می کند. بــا وجود این 
مزیت، سیب زمینی را در حد اعتدال مصرف کنید؛ زیرا 
فیبر زیاد ممکن است باعث سوء هاضمه، اسهال، گاز 
روده، انسداد روده و جذب ضعیف مواد مغذی شود. 
در برخی افراد، نشاسته موجود در سیب زمینی ممکن 
است باعث مشکات گوارشی مانند ناراحتی معده، 

درد شکم و گاز روده شود.
       سیب زمینی و فشار خون باال

فشــار خون باال یک مشــکل رایج ســامتی اســت 
که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار 
می دهــد؛. یکــی از دالیــل اصلــی مشــکات قلبی 
عروقی و سایر مشکات ســامتی نیز است. سیب 
زمینی حاوی پتاسیم است، یک گشادکننده عروق 
طبیعی که رگ های خونی را شــل می کند. گردش 
خون را بهبود می بخشــد و فشــار خون را تســکین 
می دهــد. ســیب زمینــی را در حد اعتــدال مصرف 
کنید؛ زیرا پتاسیم زیاد ممکن است فشار خون ما را 
به زیر سطح طبیعی کاهش دهد و باعث سرگیجه، 
غش، حالت تهوع، کم آبی، تمرکز ضعیف، تاری دید 
گر از داروی فشار خون  و رنگ پریدگی پوست شود. ا
اســتفاده می کنید، قبل از خوردن سیب زمینی با 
پزشــک خود مشــورت کنید تا مطمئن شــوید که 

تداخل غذا و دارو وجود ندارد.
       مضرات مصرف بیش از اندازه سیب زمینی؛ 

افزایش خطر ابتال به سرطان پانکراس و کولورکتال
کسیدانی سیب زمینی  ویتامین C و E و ترکیبات آنتی ا

از سلول و بافت های ما برابر آسیب رادیکال های آزاد 
محافظت می کند و خطر ابتا به سرطان های مختلف 
کسیدان های  را کاهش می دهد. با این حال، آنتی ا
زیاد ممکن اســت خطر ابتــا به چندین ســرطان را 
کسیدان ها  افزایش دهند. در سطح متوسط، آنتی ا
ســلول های ســرطانی را هدف قرار می دهند؛ اما در 
سطح باال، ممکن اســت سلول های ســالم اطراف 
آن هــا را هدف قــرار دهنــد. طبق برخــی مطالعات، 
مصرف زیاد ســیب زمینــی بــا افزایش خطــر ابتا به 
ســرطان پانکــراس و تمایل بــه ســرطان روده بزرگ 

مرتبط است.
       سیب زمینی و قند خون

سیب زمینی دارای شاخص گلیسمی باالی ۷۸ است 
و قند را بــه ســرعت وارد جریان خــون می کند. باعث 
گهانی ســطح قند خون می شــود و سطح  افزایش نا
قند خون ما را باال می برد. کربوهیدرات های موجود 
در سیب زمینی به گلوکز تجزیه می شوند و سطح قند 
را در جریان خون افزایش می دهند. ســیب زمینی را 
در حد اعتدال مصرف کنیــد؛ زیــرا در غیر این صورت 
ممکن است قند خون را به زیر سطح سالم برساند. 

باعث تشنگی مفرط، سردرد، اختال در تمرکز، تاری 
دید، تکرر ادرار، خستگی، کاهش وزن، آسیب عصبی، 
گر برای قند  یبوست مزمن و آسیب به چشم شــود. ا
خون باال دارو مصرف می کنید، سیب زمینی را فقط 
پس از مشورت با پزشک خود مصرف کنید؛ زیرا سیب 
زمینی ممکن اســت با دارو هــای قند خــون تداخل 

داشته باشد.
       مضرات مصرف بیش از اندازه سیب زمینی؛ 

تداخل با دارو ها
مصــرف متوســط ســیب زمینــی بــه دلیــل فراوانــی 
مواد مغــذی ماننــد ویتامین ها، مــواد معدنی، آنتی 
کسیدان ها و سایر ترکیبات مرتبط، فواید زیادی برای  ا
سامتی دارد. با این حال، سیب زمینی ممکن است با 
دارو های رقیق کننده خون )دارو های ترومبولیتیک( 
تداخل داشته باشد و ممکن است خطر خونریزی و 
گر از چنین دارویی استفاده  کبودی را افزایش دهد. ا
می کنید، سیب زمینی را فقط پس از مشورت با پزشک 
مصرف کنید تا تداخل با دارو رخ ندهد. افرادی که از 
دارو های فشار خون و دیابت استفاده می کنند نیز باید 

در مصرف سیب زمینی احتیاط کنند.

دانستنی ها
دانشمندان آمریکایی می گویند تنها روغن زیتون 
اســت که مصرف آن می تواند طول عمر انســان را 

زیاد کند.
 مصرف روغن ها یکی از خطوط قرمز برای افرادی 
است که به دنبال سامت جسمانی و کاهش وزن 
هستند. پزشکان به افراد که از بیماری های قلبی – 
عروقی رنج می برند، توصیه می کنند برای جلوگیری 
از تشــدید بیماری، مصرف روغن ها را تا جایی که 
امکان دارد کاهش دهند. در این میان، استثنایی 

وجود دارد و آن روغن زیتون است.
تحقیقات دانشمندان آمریکایی نشان می دهد 
افرادی که روغن زیتون را به رژیم غذایی خود اضافه 
کرده اند، طول عمر بیشــتری نســبت بــه دیگران 
دارند. یافته های دانشــمندان موید آن است که 
اشــخاصی کــه روزانــه بیــش از نصــف یک قاشــق 
روغن زیتون مصــرف می کنند، احتمــال کمتری 
دارد که به دلیل بیماری هایی همچون مشکات 
قلبی، ســرطان، اختاالت روانی مانند آلزایمر و یا 

بیماری های ریه جان خود را از دست بدهند.
مارتا گوشفر، مدیر این تحقیقات از دانشگاه هاروارد 
آمریکا گفت: گنجاندن این روغــن به رژیم غذایی 
تنها منجر به دور شدن خطر مرگ به دلیل ابتا به 
بیماری ها در انســان نمی شــود. افراد نیازمند آن 
هســتند که به کیفیت رژیم غذایی خود و سبک 
زندگیشــان توجه ویژه ای داشــته باشــند. یکی از 
کلیدی ترین موارد درباره روغن زیتون این است که 
می توانید آن را جایگزین چربی های ناسالم رژیم 

غذایی خود کنید.

دلیــل توانایــی باالیــی روغــن زیتــون در تضمین 
ســامتی انســان این اســت که ایــن روغن غنــی از 
کســیدان ها، پلــی فنول هــا، ویتامین هــا،  آنتــی ا
و چربی هــای غیراشــباع شــده مفیــد بــرای قلب 
است. یکی از خواص بی نظیر روغن زیتون قابلیت 
ضــد التهابــی آن اســت کــه دلیــل آن وجــود آنتی 

کسیدان ها است. ا
محققان می گویند کســانی که از روغن زیتــون در 
رژیم غذایی خود استفاده می کنند، سبک زندگی 
ســالم تری را نیز انتخاب کرده بودند. برای مثال، 
در این مطالعه بیشتر افرادی که روغن زیتون مصرف 
می کردند کمتر سابقه استعمال دخانیات داشته و 
بیشتر ورزش می کردند. همچنین رژیم غذایی این 

افراد بیشتر شامل میوه  و سبزی ها بود.
این تحقیقات که از سال ۱۹۹۰ آغاز شده بود اقدام 
به تحلیل داده های بیش از ۹۰ هزار نفر کرده و نتایج 
آن به تازگی منتشــر شــده اســت. در این پژوهش 
دانشمندان اقدام به بررسی تاثیرات مصرف روغن 
نباتی، روغن جامد، کره، مایونز، چربی های لبنی، 

و روغن زیتون در رژیم غذایی افراد کردند.

دانشــمندان آمریکایــی مرحلــه نخســت آزمایش 
کسن استنشاقی آلزایمر را آغاز کرده اند. وا

آلزایمر یکی از انــواع اختاالت مغزی و زیر مجموعه 
بیماری زوال عقلی )dementia( است. این بیماری 
بسیار شایع است؛ به طوری که بر اساس آمار های 
منتشر شده در ایاالت متحده در سال ۲۰۲۱، برآورد 
می شود بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن از جمعیت 

باالی ۶۵ سال این کشور از آلزایمر رنج می برند.
با افزایش ســن خطر ابتا بــه بیماری آلزایمــر نیز به 
شــدت افزایش می یابد به طــوری کــه ۷۲ درصد از 
مبتایان به این بیماری، ســنی بیشــتر از ۷۵ سال 
دارند. متاسفانه تا کنون دانشمندان نتوانسته اند 
هیچ درمان قطعی برای این بیماری بیابند و همین 
موضوع آلزایمر را بــه بیماری بــدون درمان تبدیل 

کرده است.
با این وجود، به تازگی محققان فاز نخست آزمایش 
کســن استنشــاقی بیماری آلزایمر را آغاز  انســانی وا
کســن که پس از ۲۰ سال تحقیقات  کرده اند. این وا
گســترده به مرحله آزمایش انسانی رســیده است، 
می تواند روند پیشرفت بیماری آلزایمر را کند کرده و 

گامی بزرگ برای درمان این بیماری باشد.

دکتر هــاوارد وینر، مدیر این تحقیقات در بوســتون 
آمریکا گفت: ما در نقطه عطف تاریخ تحقیقات درباره 
درمان آلزایمر قرار داریم. در دو دهه اخیر در محیط 
آزمایشگاهی موفق شدیم شواهد مناسبی درباره 

کسن استنشاقی آلزایمر بیابیم. تاثیرات وا
گر نتایج آزمایش های انسانی نشان دهند  او گفت: ا
کســن ایمن و موثــر اســت؛ می توانیــم از آن به  که وا
عنوان یک درمان غیر سمی برای افرادی که از آلزایمر 
کسن  رنج می برند، استفاده کنیم. می توان از این وا
برای پیشگیری از ابتا به آلزایمر در افراد کهنسالی 

که در خطر ابتا به بیماری قرار دارند استفاده کرد.
کســن دارای ماده ای به نام پروتولین اســت  این وا
که باعث فعال شدن سیستم ایمنی می شود. این 
کسن طوری طراحی شده است که باعث تحریک  وا
گلبول های ســفید در گره هــای لنفــاوی در اطراف 
گردن و پشت می شود. این تحریک باعث حرکت این 
ک های  کسازی آن از "پا گلبول ها به سمت مغز و پا

بتا امیلوئید" که عامل بروز آلزایمر هستند می شود.
کســن شــامل  فاز نخســت آزمایش انســانی این وا
۱۶ بیمار ۶۰ تا ۸۵ سال می شــود که عائم ابتدایی 
آلزایمر را از خود نشــان داده اند. این افراد به فاصله 
کســن استنشــاقی را  زمانــی یــک هفتــه دو دوز از وا
دریافت می کنند. سپس دانشمندان طی یک بازه 
زمانی مشــخص اقدام به ســنجش میزان ایمنی و 

کسن خواهند کرد. تاثیرگذاری وا
کسن دارای ۳  به طور معمول انجام آزمایش برای وا
فاز انسانی است و در نهایت برای توزیع عمومی دارو، 
ســازمان غذا و داروی آمریــکا باید تحقیقات انجام 

شده را تایید کند.

محققــان می گوینــد وجــود »تریکلوســان« در 
محصوالت بهداشت خانگی، باعث افزایش قابل 

کتری های مقاوم می شود. توجه با
کتریایی   مطالعات نشان می دهند ترکیبات ضد با
موجود در محصوالت مصرفی می توانند باعث ایجاد 
میکروب هــای مقــاوم برابــر آنتی بیوتیک هــای 
ک شــوند. تحقیقــات نشــان می دهند که  خطرنا
تریکلوســان، یک ماده شــیمیایی ضــد میکروبی 
موجود در خمیر دندان و دهانشویه ها، ممکن است 
اثربخشی برخی از دارو های آنتی بیوتیک و همچنین 

التهاب روده ای را کاهش دهد.
نتایج یک مطالعه روی موش ها نشان داد که برخی 
از آنزیم های میکروبی روده ای می توانند ســمیت 

تریکلوز را در روده ایجاد کنند.
به گفته محققان، این روند می تواند باعث آسیب 
به روده و همچنین بروز عائم کولیت روده )یک نوع 

بیماری التهابی روده( شود.
عاوه بر این، مطالعه دیگری در ســال ۲۰۱۹ نشــان 
داد که وجود تریکلوســان در جریــان خون موجب 

تاثیر کمتر آنتی بیوتیک های ضد باکتری می شود.

تغذیــه صحیــح در دوران امتحانــات می توانــد بــه 
آرامش، تمرکز و یادگیری دانش آموز کمک کند.

 غیاثوند گفت: موادی که دارای لسیتین هستند؛ 
مانند زرده تخم مرغ، بادام زمینی، گردو و جوانه ها 
در تکامل مغز و سلول های مغزی بسیار مؤثر هستند 
و مصرف آن ها در فصل امتحانات به دانش آموزان 
توصیه می شود. البته میوه و سبزی ها نیز در سامت 

فکر نقش مهمی دارند.
کید کرد: در این بین نقش مواد  متخصص تغذیه تا
مغذی در کاهش اســترس دانش آموزان در دوران 
امتحانــات بســیار مهــم اســت. تحقیقات نشــان 
داده اند که حافظه کوتاه مدت با خوردن مواد قندی 

ارتباط دارد و بهتر است دانش آموزان از صبح امتحان 
مواد قندی که سریع آزاد می شوند؛ مانند آب میوه، 

عسل، مربا و چای شیرین مصرف کنند.
غذا هایی مانند سوپ جو و همچنین کاهو، شیر، 
کتوسین هستند که این ماده  دوغ و ماست حاوی ال
خاصیت آرامش بخشی دارد و توصیه می شود شب 
قبل از امتحان از این گروه مواد غذایی مصرف شود؛ 
زیرا باعث کاهش استرس در دانش آموزان می شود.

غیاثوند گفت: دانش آموزان باید از مصرف زیاد قهوه 
و چای پررنگ خودداری کنند و مصرف روزانه یک 
لیوان شیر را برای ایجاد آرامش در طول دوران آمادگی 

برای امتحان فراموش نکنند.

بهترین روغن برای افزایش طول عمر انسان

لزایمر کسن استنشاقی برای درمان آ وا

ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی با ترکیبات موجود 
در دهان شویه ها

تغذیه مناسب در فصل امتحانات

طول عمر

آلزایمر

پژوهش

تغذیه

متخصصان نکاتی را برای کاهش شدت 
حالت چانه دوتایی پیشنهاد کرده اند.

هیــچ راه حــل جادویــی و ســریعی بــرای 
مشکل چانه دوتایی که به شکل چربی 
کام و چانــه ظاهــر  انباشــته در نواحــی 
می شــود، وجود ندارد؛ امــا متخصصان 
چنــد نکتــه را پیشــنهاد می کننــد کــه به 

کاهش شدت آن کمک می کند.
برخی به دالیل متعددی از جمله چربی 
اضافی در بدن و نیز افزایش ســن، دچار 

مشکل چانه دوتایی می شوند.
برخی از موارد به عوامــل ژنتیکی مرتبط 
هستند و این مشکل برای مردان و زنان 

در هر سنی ممکن است عارض شود.
بــرای رهایــی از ایــن مشــکل تمرینــات 
کــه بــرای تقویــت  زیــادی وجــود دارد 
عضات گردن و سفت شدن پوست باید 
انجام شوند تا مشکل کاهش پیدا کند.

در این زمینه تمرینات متعددی توصیه 
می شود از جمله:

تمرین ترقوه: نوک انگشتان خود را روی 
استخوان ترقوه قرار دهید، چانه خود را 
به ســمت ســقف باال بیاورید و انگشتان 
خــود را فشــار دهیــد تــا عضــات گــردن 
کشیده شوند و تمرین را هر بار به مدت ۵ 

ثانیه تکرار کنید.
گرفتــن دســت: مشــت خــود را  تمریــن 
زیــر چانــه قــرار دهیــد و بــه آرامی دهــان 
خــود را بــاز و بســته کنیــد و با مشــت زیر 
چانه که منجر به حرکــت عضات گردن 
می شــود مقاومت کنید. تمریــن را ۵ بار 

تکرار کنید.
ورزش دهان: دهان خود را به شدت باز 
کنید و زبان خود را بیرون بیاورید تا زمانی 
که احســاس کنید عضات فک شما کار 

می کنند و این کار را ۵ بار تکرار کنید.
ورزش صورت: صورت خود را باال بیاورید 
و چند ثانیه به سقف نگاه کنید، این کار 
باید تا زمانی ادامه یابد که در گردن خود 

کشش را احساس کنید.

ســندرم های خــاص در بــدن باعث ایجــاد 
عوارض روانی خاص می شوند که یکی از آن ها 

به نام بوی ماهی شناخته می شود.
 هنگامی کــه فــردی مبتــا بــه "تــری متیــل 
آمینوری" است که عامیانه به عنوان سندرم 
بــوی ماهــی شــناخته می شــود؛ از طریــق 
عرق، بازدم و ادرار بوی نامطبوعی از بدنش 
استشــمام می شــود کــه یــادآور بــوی ماهی 
پوسیده است و می تواند تاثیر منفی شدیدی 

بر سامت روان فرد داشته باشد.
این سندرم وقتی رخ می دهد که بدن قادر به 
تجزیه و ترکیب آلی تری متیل آمین نیست و 

باعث ایجاد بوی ماهی می شود.
بــه نظر می رســد که ســندرم بــوی ماهــی در 
افرادی که دارای جهش های خــاص در ژن 
خ می دهد. ایــن ژن بــه  FMO۳ هســتند، ر
بدن دســتور می دهد تا آنزیم هایــی را تولید 
کند که ترکیبات آلی مانند تــری متیل آمین 

را تجزیه کنند.
در یک بررسی منبع معتبر در مورد تری متیل 
آمینوریا کــه در مجلــه درماتولــوژی بالینی و 

زیبایی منتشر شد، آمده است:
" بیماران مبتا به سندرم بوی ماهی، اغلب 
مــورد تمســخر قــرار می گیرنــد و از اعتمــاد به 
نفس پایین رنــج می برنــد. با کناره گیــری از 
همســاالن خود، تنهــا می شــوند که ممکن 
اســت بر عملکرد تحصیلی آن ها تاثیر منفی 
بگــذارد. در مــواردی اقدام به خودکشــی نیز 

مشاهده شده است."
راهبرد هــای مدیریــت تری متیــل آمینوری 
ممکن اســت شــامل تغییرات رژیــم غذایی 
برای حذف یا کاهش حضور پیش ساز های 
تــری متیل آمیــن )مــوادی که ایــن ترکیب از 

آن ها مشتق می شود( باشد.
این پیش ساز ها عبارتند از تری متیل آمین 
N-oxide کــه در ماهی هــای دریایــی یافت 
غ،  می شــود و کولیــن موجــود در تخــم مــر
غ و گاو و همچنین  دانه های خردل، جگر مر

سویا خام.
با این حال، محققان خاطرنشــان می کنند 
غ و  کمبود کولین که منبع غذایی آن تخم مر
ماهی است، می تواند منجر به عوارضی مانند 
مشکات کبدی، بیماری های عصبی و خطر 
باالی سرطان شود؛ بنابراین درمان قطعی 
به جــز رژیم غذایی بــا عوارض بــرای معالجه 

سندرم بوی ماهی وجود ندارد.

دانستنی ها

سندرم های خاص

راه حلی 

برای افراد چانه دوتایی

سندرمی بدبو که 

موجب خودکشی می شود!

گهی مفقودی آ
برگ ســبز خودرو و مدارک شناســایی متعلق به خودرو ســواری پیکان تیپ 
1۶۰۰ مــدل 138۰ رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی 872 ب 71 ایــران 
۴3 و شــماره موتــور 11128۰81۶۵۰ و شــماره شاســی 8۰۴829۰3 متعلــق بــه 
آقــای ســعید ابراهیمی حســین آبــادی فرزنــد احمــد بــه کدملــی ۶21۰۰۵3۴۴۰ 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.
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مایکروســافت در حــال کار بــر روی ظاهــر بخــش 
نــوار لغزنده وینــدوز ۱۱ اســت که احتمــاال در بــه روز 
رســانی های بعــدی، تغییــرات در اختیــار کاربران 

قرار می گیرد.
مایکروســافت در حال ایجــاد یــک تغییــر طراحــی 
طوالنی مدت در ویندوز ۱۱ است. این شرکت در حال 
کنون  آزمایش یک نوار لغزنده به روز شده است که ا
با ظاهر بقیه سیســتم عامل مطابقت دارد. با این 
تغییر نشانگر های ســخت افزاری لغزنده ویندوز ۱۱ 
برای روشــنایی، صــدا، حریم خصوصــی دوربین، 
روشــن/خاموش کردن دوربیــن و حالت هواپیما 
کنون مدرن تر به نظر می رسند. این موارد با کلیک  ا
بر روی کلید های میزان صدا یا روشــنایی لپ تاپ 

ظاهر می شوند.
مایکروسافت این اسایدر ها را از گوشه سمت چپ 
باالی صفحه به پایین منتقل کرده اســت. توجه 
به این نکته مهم است که این تغییر هنوز در مرحله 
 Windows برنامــه Dev Channel آزمایــش بتــا در

Insider است، بنابراین به نسخه خاصی از ویندوز 
۱۱ مرتبط نیست.

این تنها تغییــر بزرگی نیســت که مایکروســافت در 
ویندوز ۱۱ آزمایش می کند. پس از شــکایت کاربران 
مبنــی بر اینکــه تجربــه Alt + Tab تمــام صفحــه در 
سیســتم عامل بیــش از حــد حــواس پرت اســت، 
مایکروسافت با یک آزمایش دیگر در حال رفع این 
مشکل است. در نسخه فعلی Dev Channel ویندوز 
کنــون یــک نــوار نــازک بــا پس زمینه  Alt + Tab ،۱۱ ا

کمی محو ظاهر می شود.

کی از آن اســت که نیســان ســیلویا  گزارش ها حا
در ســال ۲۰۲۵ به عنوان یک خــودروی برقی به 

بازار باز می گردد.
گفته می شود شرکت نیسان در حال بازگرداندن 
خودروی سیلویا به خیابان ها است، البته با این 

تفاوت که نسخه برقی آن تولید خواهد شد.
 بــا اطاعاتــی کــه از منابــع ناشــناس بــه دســت 
آمده، این خودروساز ژاپنی در حال احیای این 
 Pure EV Silvia Revival خودرو در قالب پــروژه
اســت و ایــن یعنــی کــه ســیلویا بــه عنــوان یــک 

خودروی الکتریکی به بازار باز خواهد گشت. 
این طرح با رندر سیلویا EV، از سال گذشته آغاز 

شد. البته جزئیات بیشتری در مورد پروژه احیای 
ســیلویا وجود ندارد، به جز اینکه گفته می شود 
سرعت پیشرفت آن به ســرعت در حال افزایش 

است و در حدود سال ۲۰۲۵ عرضه خواهد.
رنــدر ســیلویا EV Weaver از اولیــن نســل این 
مدل که در نمایشــگاه خودروی توکیو در ســال 
۱۹۶۴ معرفی شد، الهام گرفته است. تصویر ارائه 
شده نشان می دهد که یک خط ممتد قسمت 
باالیی بدنه را از پایین تنه آن جدا می کند و دارای 
یک اجــرای ســاده در وســایل روشــنایی جلو و 

عقب است.
قبا ســیلویا جلوتــر از زمــان خــود بــود و با اینکه 
بســیار قدیمی شــده، امــا هنــوز هــم می تواند با 
تغییراتی در بین انتخاب مشــتریان قرار بگیرد و 
با این خبر نشان داد که جای خود را در جاده ها 

رزرو کرده است.
ســازندگان این خــودرو می گوینــد کــه ســیلویا 
نمونه ای عالــی از آنچه از یــک محصول جهانی 
انتظار مــی رود اســت و کیفیــت باالیــی خواهد 

داشت.

سامســونگ در کنــار گلکســی اس ۲۲، شــارژر 
 USB و USB A ماشین جدیدی را با پورت های

C عرضه خواهد کرد.
 وقتی بیرون از خانه یا محل کار هستید و همراه 
خود پاوربانــک ندارید، شــارژر ماشــین دومین 
گزینه در دسترس برای شارژ گوشی است، البته 

به شرطی که ماشین داشته باشید.
گر معــروف روالنــد کوانــت از   بــه تازگــی افشــا
Winfuture فــاش کــرد کــه سامســونگ شــارژر 
خودروی جدیدی بــا نــام EP-L۴۰۲۰ را در کنار 
سری گوشی های گلکسی اس ۲۲ عرضه خواهد 

کرد.
روالند در یک پست توییتری، ۲ عکس از طراحی 
شارژر جدید خودرو سامســونگ EP-L۴۰۲۰ را 
 USB C ک گذاشت که دارای یک پورت به اشترا
است که از شارژر فوقالعاده ۲۵ واتی سامسونگ 
پشــتیبانی میکند و یک پورت USB A دارد که 
از شــارژر ســریع ۱۵ واتی سامســونگ پشتیبانی 

می کند.
از نظر گزینه هــای رنگی، اطاعاتی در دســترس 

نیست و در تصاویر فقط گزینه مشکی مشخص 
اســت و حداقل فعــا خبــری از رنگ هــای دیگر 
نیســت. جزئیات دیگــری مانند اینکــه کابل ها 
در جعبــه آن گنجانــده شــده اند یــا بــه صــورت 
گانــه فروختــه می شــوند نیــز در دســترس  جدا
نیســت، بنابراین کاربران باید منتظر عرضه آن 

در کنار سری گلکسی S۲۲ سامسونگ باشند.
در مــورد ســری گلکســی اس ۲۲ سامســونگ 
نیــز بایــد گفت کــه طبــق اعــام چندیــن منبع 
معتبر، این گوشی به زودی و در ماه فوریه معرفی 
 ۲۲۰۰ Exynos می شود و در سطح جهانی با تراشه

SOC عرضه خواهد شد.

گاهــی برخــی لباس ها بــه تنهایی نمــای زیبایی 
ندارنــد امــا زمانــی کــه بــا لباس هــای دیگر ســت 

می شوند جذابیت آن ها چندین برابر می شود.
       سبز و زرد

یک ترکیب گرم و پرانرژی است که می توانید با هم 
گر نیاز بود رنگ سومی به ترکیب خود  ست کنید و ا
بیفزایید سفید را انتخاب کنید. برای استفاده از 
جواهرات طا گزینه مناسب تری نسبت به رنگ 

نقره ای است.
       آبی روشن و صورتی

این یک ترکیب لطیف زنانه است که به ویژه برای 
فصــل بهــار و تابســتان می توانــد یــک احســاس 
خنکی به شــما اضافه کنــد. در ایــن ترکیب رنگی 
برای جواهرات رنگ نقره ای را به شــما پیشنهاد 

می کنیم.
       آبی کربنی و فیروزه ای

ترکیب آبی کربنی و فیروزه ای قدرتمند، روشــن، 
کاس و باوقار است. اصا نیازی ندارید که رنگ  با
ســوم خنثی را به آن اضافه کنید. هــم جواهرات 
طایی و هم نقره ای می تواند با این ترکیب رنگی 

شیک باشد.
       ترکیب رنگ های مکمل آبی و نارنجی

نارنجی و آبی یک الگوی رنگی کامل برای استفاده 
در تکنیک مســدود کردن رنگ است. یک شلوار 
آبی با یک تاپ نارنجی یا لباس هایی که ترکیب این 
دو را به همــراه دارنــد. در انتخــاب رنــگ کفــش 

می توانید از یک رنگ خنثی استفاده کنید.
       عنابی و بژ

بژ و رنگ های خنثی روشن به تنهایی می توانند در 
استایل سخت به کار برده شوند و نیاز به یک رنگ 
قدرتمند در کنار آن دارند که می تواند رنگ عنابی 
باشــد. این ترکیب رنــگ تقریبا بــرای طیف های 

مختلف رنگ پوست مناسب است.
       نارنجی و مشکی

نارنجی و مشکی یک ترکیب رنگی جسورانه است، 
زیرا مانند شعله ای می شود که می درخشد. برای 
جواهرات رنگ طایی نسبت به نقره ای ارجح تر 

است. انتخاب کفش مشکی گزینه بهتری است.
       ترکیب رنگ های مکمل سفید و بنفش

رنگ سفید با همه رنگ های دیگر ترکیب خوبی 
می دهد امــا هیچ ترکیبــی مانند ســفید و بنفش 
فانتزی و فــوق العاده نمی شــود. این ترکیب یک 
حس زنانگی و غرور دارد و می توانید در تمام فصول 

و با جواهرات طایی و نقره ای بپوشید.

ویندوز ۱۱ و جدیدترین تغییرات ظاهری اش

کار روی تولید سیلویا برقی نیسان در حال 

سامسونگ شارژر جدیدی را برای ماشین 
کرد عرضه خواهد 

که شما را لوکس می کند! ترکیب رنگ هایی 

فناوری

خواندنی ها

با این ترفندها عکس های جذاب تری 
از خود و دیگران ثبت کنید

بــا توجــه به اینکه ایــن روزهــا 
از  یکــی  زیبــا  تصاویــر  ثبــت 
اهداف کاربران فضای مجازی 
اســت، در اینجــا ترفندهایــی 

ساده برای عکاسی بهتر را مشاهده می کنید.
دریافــت  بــرای  عالــی  فضایــی   TikTok  
کاربــردی در مــورد اســتفاده  راهنمایی هــای 
از دوربیــن آیفون اســت، زیــرا راه هــای جدید و 
خاقانــه زیادی بــرای عکــس گرفتن با گوشــی 
شــما ارائه می دهــد. به ویــژه ســه ترفنــد که در 
ک  ماه هــای اخیر در ایــن پلتفــرم زیاد به اشــترا
گذاشــته شــده اند چــرا که بــه ســادگی می توان 

آن ها را امتحان کرد.
       در ادامه با این سه ترفند آشنا می شویم:

افکت عمودی
می توانیــد بــا اســتفاده از حالــت پانورامــا برای 
دوربیــن آیفــون، جلــوه عمــودی را بــرای ثبــت 
عکس هایی زیبا به کار بگیریــد، در این حالت، 
دوربیــن بــا ترکیــب چندیــن تصویــر، قســمت 
بیشــتری از صحنه را ثبت می کنــد و نتیجه آن، 
یک منطقه گســترده اســت که می توانــد تمام 
آنچه را که در آســمان است نشــان دهد، مانند 

آسمان شب پر ستاره یا ابرهای طوفانی.
برای اینکــه خودتان این افکــت را تجربه کنید، 
اپلیکیشــن Camera را بــاز کنیــد و بــا کشــیدن 
انگشــت روی صفحه به ســمت چپ به حالت 
گــر آیفــون ۱۱ یــا باالتــر داریــد، بــا  Pano برویــد و ا
زدن دکمه به لنز واید بروید.  دکمه شاتر را فشار 
دهید و به سمت آسمان حرکت کنید، مطمئن 
شــوید که تلفن خــود را در حین عکــس به طور 
مداوم با یک سرعت حرکت می دهید. همانطور 
که به ســمت بــاال می رویــد، فلــش را روی خط 
عمودی وســط صفحه حفظ کنیــد  تا مطمئن 
شوید که پانوراما تصاویر را دقیقا تراز می کند، در 
غیر این صورت آن ها ناهموار به نظر می رسند.

در حیــن گرفتــن عکــس پانورامــا تا قســمتی که 
می خواهیــد در عکــس خــود مشــاهده کنیــد، 
دوربین را به سمت آسمان حرکت دهید، سپس 

دوباره شاتر را فشار دهید تا متوقف شود.
       سلفی سیاه و سفید

همــه می دانند کــه چگونه ســلفی بگیرنــد، اما 
تعــداد کمی می توانند با این جلــوه عکس های 
متفاوتی ثبت کننــد. برنامه دوربیــن iOS را باز 
کنید و بــا ضربــه زدن روی نماد فلــش دایره ای 
در پایین ســمت راســت به دوربین جلو بروید، 
سپس با کشیدن انگشــت به سمت چپ روی 
صفحه بــه حالت عمــودی بروید. حالــت پرتره 
بــا محــو کــردن پس زمینــه عکس هــای شــما، 
جلوه عمق میدان ایجاد می کند. سپس، روی 

 Stage گزینه های افکت هــا کلیک کــرده و روی
Light Mono ضربــه بزنید، ایــن افکــت یــک 
عکــس ســیاه و ســفید دراماتیک بــا پس زمینه 

سیاه ایجاد می کند.
کنون انگشت خود را روی عکس حرکت دهید  ا
و ســپس با کشــیدن انگشــت به ســمت پایین 
کــه ظاهــر  بــر روی آیکــون زرد رنــگ خورشــید 
می شود، روشنایی عکس خود را کاهش دهید 
تا ســلفی های گرفته شــده در این حالت جلوه 
مورد نظر را داشته باشند. توجه داشته باشید 
گــر لباس هــای تیره تــری بپوشــید عکس های  ا

شما بهتر به نظر می رسند.
       جلوه ویدیویی طلوع آفتاب

یکــی دیگــر از ترفندهــای محبــوب TikTok که 
ســال گذشــته منتشــر شــد نیــز از نــوار لغزنــده 
اســتفاده  دوربیــن  برنامــه  در  روشــنایی 
می کند. ایــن ابــزار بــه شــما امــکان می دهــد 
نقاط  هایایــت یــا ســایه ها را در یــک تصویــر 
گســترش دهیــد. در صــورت اســتفاده صحیح 
از ایــن قابلیــت، فیلم هــا در یــک ســایه تاریــک 
شروع می شوند و سپس به طور پیوسته مانند 
طلوع خورشید همه جا کم کم روشن می شود.

برای اینکه خودتان آن را امتحان کنید، برنامه 
دوربیــن را باز کنید و انگشــت خود را به ســمت 
راســت روی صفحه بکشــید تا به حالــت ویدیو 
برویــد. قبــل از ضبــط ویدیــو، بــرای فوکــوس 
روی ســوژه خــود ضربــه بزنیــد، ســپس روی 

نمــاد خورشــید زرد رنگــی کــه ظاهــر می شــود 
ضربه بزنید و نــوار لغزنده روشــنایی را به پایین 
بکشید، و پس از ضربه زدن به ضبط، به تدریج 
نــوار لغزنــده را دوباره به ســمت باال بکشــید. با 
رسیدن به روشــنایی که دوســت دارید، ضبط 

را متوقف کنید.
خــوب اســت بــرای ثبــت تصاویــری بــا کیفــت 
و جذابیــت بیشــتر بــه نکاتــی کــه در ادامــه ذکر 

می شود توجه کنید:
       استفاده از قانون یک سوم

کثر دوربین های گوشی های هوشمند یک  در ا
شــبکه داخلی وجود دارد که صفحه نمایش را 
به ســه بخش عمــودی و افقی تقســیم می کند 
و این احتمــاال از معــروف ترین قانون عکاســی 

یعنی یک سوم، نشات می گیرد. 
گــر ســوژه خــود را در  ایده اینجا ایــن اســت کــه ا
امتداد یکی از این خطوط، یا در یکی از تقاطع ها 
قرار دهید، به عنوان مثال، ترکیب قوی تری از 
تصویر با منظره خواهید داشت. برای عکاسی 
حرفــه ای بــا گوشــی هوشــمند، حالــت افقی را 

امتحان کنید.  
گر از کســی عکــس می گیریــد که در یــک مکان  ا
زیبا ایســتاده اســت، او را در وســط قــاب قــرار 
ندهیــد، او را کمی بــه طرفیــن نگــه دارید، ایــن 

یعنی همان قانون یک سوم.
       از فالش استفاده نکنید

فاش گوشــی شــما عالی نیســت و در بسیاری 

از مــوارد، بــدون اســتفاده از فــاش پشــتی، 
نتایــج بســیار بهتــری خواهیــد گرفــت. بــرای 
افزایــش عملکرد در شــرایط کــم نــور، خاموش 
کاری باشــد  کــردن فــاش می توانــد بهتریــن 
که انجــام می دهیــد. همچنیــن به یاد داشــته 
باشــید با عکاســی با فــاش در باغ وحش شــما 
نه تنهــا عکس بــدی می گیرید، بلکــه حیوانات 

را می ترسانید.
امــا فاش هــا می توانند مفیــد باشــند وقتی در 
نور روز عکاسی می کنید و سوژه در سایه است، 
فاش دوربین پشت می تواند بیشترین تأثیر را 
داشته باشد یا می تواند نتایج عالی برای پرتره 

ارائه دهد. 
فاش جلــو اغلــب می تواند به شــما کمک کند 
تا در شــرایط تاریک که در غیر ایــن صورت اصا 
چیــزی نخواهیــد دیــد، ســلفی بگیریــد. با این 
وجــود می گوییــم ۹۰ درصــد از مواقع بــدون آن 

بهتر هستید.
       حواستان به خورشید باشد

شــرایط آفتابی برای گرفتن عکس هــای زیبا با 
آســمان های آبــی پررنــگ و ســبزه های دلپذیر 
عالــی اســت، امــا وقتــی گوشــی خــود را آمــاده 
می کنید به این فکر کنید که خورشید کجاست. 
در برخی مواقع ممکن اســت متوجه شوید که 
یــک شــعله غول پیکر بــر صحنــه غالب اســت و 
در این شــرایط ممکن اســت ســوژه به طور کل 

از دست برود.

ترفند های 
عکاسی

داستان کوتاه

از خواص بی نظیر لپه می توان به داشتن مقدار 
زیادی فیبر اشاره کرد که از این رو برای درمان 
یبوســت، کاهش کلســترول خــون،  تنظیم 
قندخون و کاهش بیماری های قلبی کاربرد 

زیادی دارد.
غ یکی از انواع شامی ها است  شــامی لپه با مر
غ و ســیب زمینی  که بر پایه لپه و با گوشــت مر
تهیه  می شود. شامی ها را  می توانید به همراه 
خیارشور، گوجه و نان تازه سرو یا  می توانید در 

کنار پلو های خود تهیه کنید. 
شــامی یک غــذای فوق العاده محبــوب بین 
ما ایرانی هــا اســت کــه در هــر اســتان با اندک 

جزئیاتی تهیه  می شود. 
برای تهیه شامی ها بهتر است از غذاساز یا چرخ 
گوشت استفاده کنید و مواد را از آن رد کنید تا 

منسجم شود. 
گر هیچ کــدام را نداشــتید باید به صــورت ریز  ا
خرد یا له کنید. با ما همراه باشید تا طرز تهیه 

شامی لپه با مرغ ریش ریش را بخوانید.
       مواد الزم

لپه ۱.۵ پیمانه
سینه مرغ ۱/۴ عدد

تخم مرغ ۳ عدد
پیاز ۲ عدد

سیب زمینی ۱ عدد
سیر ۲ حبه

برگ بو ۱ عدد
روغن مایع به مقدار الزم

نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به مقدار الزم
       طرز تهیه شامی لپه با مرغ ریش ریش

       مرحله اول
غ حتما لپــه را خیس کنید و  قبل از پخت مــر

چندین بار آب آن را تعویض کنید. 
غ را به همــراه یک عــدد پیاز ۴  حاال ســینه مر
قاچ شده و ادویه و دو حبه سیر و برگ بو داخل 
قابلمــه بریزیــد و بــا کمی آبجــوش بگذارید تا 

سینه مرغ بپزد. 
بعد از پخت از اســتخوان جدا نمایید و ریش 

ریش کنید.
       مرحله دوم

در ادامه لپه خیس خورده را به همراه یک پیاز ۴ 
قاچ شده و کمی نمک و زردچوبه داخل قابلمه 

بریزید و اجازه دهید تا لپه بپزد. 
گر لپه را خیس نکردید و زمان کافی نداشتید  ا
موقع پخت اصا نمک به لپه نزنید، زیرا باعث 

دیرپز شدن آن  می شود.
       مرحله سوم

در ۱۰ دقیقه انتهای پخت لپه، ســیب زمینی 
پوســت گرفته را به آن اضافه کنید و بگذارید 

تا نرم شود. 
لپه را جدا آبکش کنید و ســیب زمینی را رنده 

کنید و کنار بگذارید. 
حاال لپه را با همان پیازی که پخته بود داخل 

غذاساز بریزید و میکس کنید.
       مرحله چهارم از شامی لپه با مرغ 

ریش ریش
در ادامــه لپــه میکس شــده و ســیب زمینی و 
غ ریش ریش را داخل کاســه ریخته و به آن  مر
ادویه ها و کمی نمک و تخم مرغ  را اضافه کنید 

و خوب ورز دهید تا یکدست شود. 
سپس به مدت نیم ساعت در دمای محیط 

قرار دهید تا خنک شود. 
به اندازه یک نارنگی از مواد بردارید و در دست 
پهن و مرکز آن را خالی و داخل روغن داغ سرخ 

کنید.

فتحعلی شاه قاجار گه گاه شعر می سرود، 
روزی شاعر دربار را به داوری گرفت. شاعر 
هم که شعر را نپسندیده بود، بی پروا نظر 

خود را باز گفت.
فتحعلی شــاه فرمــان داد تا او را بــه طویله 
ببرنــد و در ردیــف چهــار پایــان بــه آخــور 

بندند.
شــاعر ســاعتی چند آنجا بــود تــا آن جا که 
شــاه دوبــاره او را خواســت و از نــو شــعر را 
برایش خواند. سپس پرسید: حاال چطور 

است؟
شاعر بینوا هم بی آنکه پاسخی بدهد، راه 

خروج را پیش گرفت.
شاه پرسید: کجا می روی ؟

گفت: به طویله!

دستور پخت شامی لپه 
غ ریش ریش با مر

شعر فتحعلی شاه

دستپخت

رسول شجاعی زاده - شهردار رضوانشهر

شــهرداری رضوانشــهر به اســتناد مصوبه شــماره 277-12-1۴۰۰ شــورای شهر، شــهرداری درنظردارد نسبت به 
گــذاری توامــا حفــظ و نگهــداری فضای ســبز و خدمات شــهری شــهرداری رضوانشــهر بــا )قیمت پایه فضای  وا
ســبز 7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و خدمــات شــهری، 7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریــال را ازطریــق مناقصــه عمومی موضــوع مــاده 
1۳ آییــن نامــه مالــی شــهرداریها، براســاس قیمــت پایــه نفــر کارگر اقــدام نمایــد. از پیمانــکاران و شــرکتهای دارای 
گاهــی از شــرایط شــرکت در مناقصــه و اخــذ اوراق  کســب اطاعــات بیشــتر و آ صاحیــت دعــوت میشــود جهــت 
کثــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1۴۰۰/11/۴ بــه واحــد امــور قراردادهای ایــن شــهرداری  و اســناد مناقصــه، حدا

12۵۴۵7۵ / م الفمراجعــه نمایند. ایــن شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهاد مختار اســت.

گهی مناقصه )نوبت دوم( آ

محمدحسن یاری - شهردار دولت آباد

ک زمین کارگاهی واقع در منطقه صنعتی شهر دولت آباد ازطریق برگزاری تجدید مزایده عمومی اقدام نماید. شهرداری دولت آباد برخوار درنظردارد نسبت به فروش تعدادی پال
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ 1۴۰۰/11/9

کات: روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/11/1۰ گشایش پا
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