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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب  در دیدار 
با کار آفرینان اهتمام به تأمین مالِی فعالیت های 
بخش خصوصی را مورد تأکید قرار دادند و بیان 
کردند: اساس تشکیل صندوق توسعه، برای کمک 
به بخش خصوصی بود اما از بدو تشکیل تاکنون، هر 
گاه کار دولتهای مختلف گره خورده و مجوز قانونی 

برای برداشت از صندوق نداشته اند، برای استفاده 
فراقانونی به بنده مراجعه می کنند که این کار، هم 

اشکال فّنی و هم اشکال نتیجه ای دارد.
رهبر انقالب پس از برشمردن عوامل مؤثر در 
بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی در بودجه را 
الزام دیگری برای رشد اقتصادی خواندند و گفتند: 

بودجه دچار مشکالت ساختاری است و کسری 
بودجه یکی از مشکل سازترین مسائل برای اقتصاد 
کشور است که از جمله اهداف جلسه شورای عالی 
اقتصادی سران قوا حل همین مشکل بود اما هنوز 

برطرف نشده است.
صفحه 3

اساس تشکیل صندوق توسعه، کمک به بخش خصوصی بود

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان مطرح کرد؛

اصفهان فاقد زیرساخت های ریلی
 به شهرهای جنوبی کشور

آغاز اعطای وام  به
 ۷هزار فرهنگی استان

افتتاح طرح های اشتغال روستایی کشور
 با محوریت اصفهان

نصف جهان در ۲۲ بهمن حماسه ای دیگر آفرید

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

اصفهان ۷ درصد درآمد کشور را تأمین می کند
شاهینشهرخاستگاهبرگزاریجشنوارههایبرترعلمیکشورمیشود

تجربه »خاموشی 
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 تکرار نشد
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عصر اصفهان ۷
کالهبرداري از شهروندان در بازار داغ  نیازمندی های

فالگيري در فضاي مجازي 

راهکارهای ایجاد آرامش روانی
 در کودکان

یادداشت
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اجرای قانون »حمایت ازخانواده 
وجمعيت« چه نتایجی داشته است؟
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راهنمای مشاغل

در  صفحه 4 

مسابقات شنای قهرمانی
غرب  استان اصفهان به ميزبانی

 شهرستان خوانسار

در دیگر صفحات

ورزشی

8 2

با زبان هنر می شود 
دوران دفاع مقّدس را 

به تصویر کشید 

   سرویس خبر
عوامــل اصلــی تــالش نــاکام بــرای 
خرابــکاری در یکــی از مراکــز صنعتــی 
وزارت دفــاع در هشــتم مــاه جــاری در 
ــدند. ــت ش ــایی و بازداش ــان، شناس اصفه

وزارت اطالعــات و ســازمان اطالعــات ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی در خصــوص بازداشــت 
ــکاری در  ــرای خراب ــاکام ب ــالش ن ــی ت ــل اصل عوام
ــان  ــاع در اصفه ــی وزارت دف ــز صنعت ــی از مراک یک
ــر  ــل منتش ــرح ذی ــه ش ــترک  ب ــه ای مش اطالعی

کردنــد:
ــام  ــام ام ــا همــکاری تنگاتنــگ ســربازان گمن ب
ــازمان اطالعات  ــج( در وزارت اطالعات و س زمان )ع
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی و مســاعدت 
حفاظــت اطالعــات وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
ــاکام  ــالش ن ــی ت ــل اصل ــلح، عوام ــای مس نیرو ه
بــرای خرابــکاری در یکــی از مراکــز صنعتــی وزارت 
دفــاع در هشــتم مــاه جــاری در اصفهان، شناســایی 

ــدند. ــت ش و بازداش
بــا توجــه بــه ادامــه دار بــودن جریــان تحقیقات 
از متهمین بازداشــت شــده، لــذا اطالعــات تکمیلی 

در زمــان مقتضــی منتشــر خواهد شــد.
اجمــاالً تاکنــون دخالــت مــزدوران رژیــم موقت 

صهیونیســتی در آن اقــدام اثبات شــده اســت.
ــی ســاعت  شــامگاه هشــتم بهمــن ۱۴۰۱ حوال
۲۳:۳۰ حملــه ناموفــق بــا اســتفاده از ریزپرنــده بــه 
یکــی از مجتمع هــای کارگاهی وزارت دفــاع صورت 
گرفــت و خوشــبختانه با پیــش بینی هــا و تمهیدات 
پدافندی صــورت گرفتــه یکــی از آنها مــورد اصابت 
پدافنــد هوایــی مجتمــع و دو فرونــد دیگــر آنهــا در 

تله هــای پدافنــدی گرفتــار و منفجــر شــدند.

   سرویس خبر
کارشــناس اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان گفــت: از اواخر وقت شــنبه 

ســامانه جدید بارشــی از ســمت غــرب و جنوب بــه اســتان اصفهان وارد شــد.
مینــا معتمــدی کارشــناس اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه هشــدار 
ســطح زرد و فعالیــت ســامانه جدیــد بارشــی جدیــد از  دیــروز شــنبه، گفــت: از پیامد هــای 
ــه  ــا ب ــیر، بارش ه ــه در مناطــق سردس ــارش اســت ک ــاد و ب ــی، وزش ب ــامانه ابرناک ــن س ای

صــورت بــرف خواهــد بــود.
او بــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه روز یکشــنبه بیست وســوم بهمــن، مناطــق غــرب، جنوب 
و بــه تدریــج مناطــق مرکــزی را فــرا خواهــد گرفــت اظهــار کــرد: فعالیــت ایــن ســامانه از 
ــرف  ــارش ب ــا ب ــان وقــت سه شــنبه بیســت وپنجم بهمــن ب ــا پای اواخــر روز شــنبه آغــاز  و ت
ــا و  ــوالک در گردنه ه ــدید، ک ــاد ش ــی وزش ب ــی، گاه ــه آلودگ ــد و م ــش دی ــاران، کاه و ب

ــت. ــراه اس ــر هم ــات برف گی ارتفاع
کارشــناس اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان ادامــه داد: یخبندان و لغزندگی ســطح 
ــاال آمــدن ســطح آب رودخانه هــای محلــی و مســیل ها، کاهــش دیــد  جاده هــا، احتمــال ب

در جاده هــای کوهســتانی و ریــزش بهمــن از پیامد هــای ایــن ســامانه بارشــی اســت.
معتمــدی گفــت: احتیــاط در ســفر های برون شــهری، همــراه داشــتن تجهیــزات 
ــین آالت  ــظ ماش ــرای حف ــدات الزم ب ــفر و تمهی ــگام س ــی هن ــوخت کاف ــتانی و س زمس

کشــاورزی توصیــه می شــود.

بررسی روند اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان
   سرویس خبر

ســید رضا مرتضــوی اســتاندار اصفهــان بــه همــراه ســهامداران ویــژه طــرح انتقال 
آب از دریــای عمــان بــه اصفهــان از رونــد اجــرای طــرح بازدیــد کردند.

ــه همــراه معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری، شــهردار اصفهــان،   اســتاندار اصفهــان ب
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه، مدیرعامــل پاالیشــگاه اصفهــان و رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهان 

ــد. ــه اصفهــان بازدیــد کردن از بخش هایــی از طــرح انتقــال آب از دریــای عمــان ب
ــزد و کرمــان  در ایــن بازدیــد ۵ســاعته، ابعــاد مختلــف اجــرای طــرح در ســه اســتان اصفهــان، ی

ــد حمایــت ســهامداران ایــن طــرح مــورد بحــث قــرار گرفــت. بررســی شــد و رون
شــرکت فــوالد مبارکــه، پاالیشــگاه اصفهــان، شــهرداری اصفهــان و اتــاق بازرگانــی اصفهــان چهار 

ســهامدار اصلــی طــرح خــط انتقــال آب دریــای عمــان بــه اصفهان هســتند.

بازداشت عوامل اصلی 
خرابکاری ناکام در مرکز

 نظامی اصفهان

ورود سامانه بارشی جدید به اصفهان
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    خبرگزاری ایرنا

علی رفیعی وردنجانی، منتقد سینما در 
اصفهان گفت: فیلم »پرونده باز است«، ساخته 
کیومرث پوراحمد تنها دارایی سینمای اصفهان 
از جشنواره فیلم فجر است و از آن دسته 
فیلم هایی است که در این جشنواره می توان 

راجع به آن بیشتر صحبت و نقد و نظر داشت.

رفیعی با بیان اینکه دوباره تجربه سال گذشته 
در جشنواره فیلم فجر اصفهان تکرار شد، افزود: 
اگر بخواهیم جشنواره فیلم فجر اصفهان را توضیح 
بدهیم، فقط فیلم »پرونده باز است« که می تواند 

فیلم خوبی باشد.

وی گفت: اگر بخواهیم جشنواره فجر، یک جشنواره 
ملی و میهنی باشد باید تمام استان ها به یک اندازه 
پوشش داده شوند؛ نه اینکه فقط این موضوع برای 
تهران صدق کند و من به عنوان منتقد مجبور شوم 
برای تماشای فیلمی به تهران بروم و راجع به آن 

بنویسم.
رفیعی بیان داشت: فیلم کیومرث پوراحمد برگرفته 
از پرونده ای جنایی و پرحاشیه در سال های دهه ۸۰ 
است و یک نوجوان ۱۵ ساله در محور اصلی فیلم قرار 
دارد که مرتکب قتل شده و در انتظار حکم دادگاه است. 
این فیلم از جمله فیلم هایی است که در سیزدهمین 

جشنواره فیلم فجر اصفهان اکران شد.

فیلم »پرونده باز است«، تنها دارایی سینمای اصفهان از جشنواه فیلم فجر 

اخـبــار 

   رضاسلمان منش
 در کشور ایران، سالخوردگی جمعیت در طوالنی مدت، آثاری در بخش های مختلف 
جامعه از خود برجای گذاشته است که طرح »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« 
با هدف جبران بخشی از این آثار، به اجرا درآمد. به همین منظور قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت سال گذشته از سوی رئیس جمهور ابالغ شد. در این قانون 
همه وزارتخانه ها و دستگاه های زیرمجموعه دولت موظف شده اند تا دستورالعمل ها، 
برنامه ها ومنشورهای مرتبط باخانواده، فرزندآوری وجمعیت را در چهارچوب مصوبات 

شورای عالی انقالب فرهنگی تهیه کنند و در زمان مقرر ارائه دهند.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در 
یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ 
سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. متن این قانون از ۷3 ماده و چندین 

تبصره تشکیل شده است.
برای ستاد ملی جمعیت ۱۲ وظیفه تعیین شده که از جمله وظایف، تهیه یک برنامه عملکرد 
و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش 
آنهاست. »تدوین شاخص های ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش و رشد ازدواج و فرزندآوری 
به تفکیک بخش های خانواده، رسانه، سازمان های مردم نهاد و دستگاه اجرایی، شرکت ها و 
مؤسسات خصوصی مدیران و نخبگان، اهدای ساالنه جایزه ملی جوانی جمعیت، پایش زمانی 
و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار 
ایران و پایش جامعه وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارش دستگاه های 

ذیربط و پژوهش های مرتبط« بخش دیگر وظایف ستاد ملی جمعیت است.
بر اساس ماده نخستین قانون جوانی جمعیت، این ستاد در مجموع ۲۴ عضو دارد. یکی از 
اعضای ستاد، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی است؛ که به اجرایی قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت اشاره دارد. وی معتقد است استان اصفهان از جمله استان هایی است 

که در آینده با چالش پیری جمعیت مواجه خواهد شد و شرایط فعلی آن نگران کننده است.
 مسئله جمعیت یک مسئله بحرانی و سرزمینی برای کل کشور است و باید برای ترغیب جامعه 
به ازدواج و فرزندآوری کمک کنیم و در عین حال باید به استان هایی مانند اصفهان که شرایط 
نگران کننده ای دارند توجه بیشتری شود.امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس معتقد است، باید 
با اجرای قانون جوانی جمعیت از این سیر نزولی جلوگیری کرد و به تدریج به صعود و افزایش میزان 
ازدواج وتولد رسید. واینکه قسمت مربوط به ازدواج در این قانون که زودتر به مرحله اجرا رسیده 
و در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شد، تأثیراتی داشته و موجب شده پس از ۱۲ سال ازدواج ها سیر 
صعودی پیدا کند. البته الوه بر قانون جوانی جمعیت عوامل دیگری نیز در این افزایش مؤثر بودند.
اگر چه اکنون سیر ازدواج صعودی است اما باید توجه داشت که تنها 3۰ درصد قانون جوانی 
جمعیت در حال اجراست و حتی در صورت اجرای کامل یا ۵۰ تا 6۰ درصد هم، یک سال بعد 
نتایج آن مشخص می شود. این قانون مثل تصمیم گیری برای ارز نیست که نتایج آن فردا در بازار 
مشخص شود؛ تولد یک سیر طبیعی دارد و حداقل یک سال زمان می برد تا نتایج تغییر رفتار 
جامعه مشاهده شود.برآورد ما این است که تا پایان سال۱۴۰۱، پنجاه درصد قانون اجرا شود؛ 
مراحل اولیه بخشی از قانون اجرا شده اما هنوز نتایج آن به دست مردم نرسیده است. به عنوان 
مثال آئین نامه مربوط به زمین تصویب شده اما هنوز واگذار نشده است و ممکن است در این سه 

ماه باقی مانده واگذاری ها انجام شود.
قانون جوانی جمعیت، بسته جامعی است که بخش زیادی از آن فرهنگ سازی است؛ نتایج 
فرهنگ سازی را نمی توان به سرعت مشاهده و قضاوت کرد و زمان بیشتری نیاز دارد. با این وجود 

آثار قانون در افزایش ازدواج ها دیده شده و در موضوع فرزندآوری نیز خواهیم دید.

  خبرگزاری ایمنا
مصطفی نباتی نژاد، رئیس مرکز پژوهش ها 
و عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
طی این سال ها به بخشی از زیرساخت های 
بعضی از محالت شهر اصفهان به دالیلی 
که دیده نشده یا در اولویت قرار نگرفته و 

بی توجهی شده است.
نباتی نژاد افزود: بیشتر اعتبارات محله محور 
در راستای بازگشایی گلوگاه ها، تملک خیابان ها 
و شریان های محلی، زیباسازی و نماسازی، 
بوستان های محلی و کمک به زیرساخت های 
فرهنگی، ورزشی و اجتماعی محالت است و از 
اعتبارات نرم افزاری از جمله اعتبارات مربوط به 
رویدادهای فرهنگی و اجتماعی نیز در این زمینه 

استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مجموع اعتبارات اولیه در 
بودجه حدود ۱۹ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ 
شهرداری اصفهان، اعتبارات دیگری نیز وجود 
دارد، افزود: بسیاری از اعتبارات پروژه های شاخص، 
مربوط به پروژه های پیشران توسعه محالت به ویژه 

محالت محروم است.
نباتی نژاد گفت: در سال جاری ۴۰۰ میلیارد 
تومان بودجه محله محوری برای 3۰ محله از مناطق 
پانزده گانه شهرداری به تصویب شورا رسید و برای 
سال آینده نیز پیشنهاد 6۰۰ میلیارد تومانی برای 
محله محوری از سوی شهرداری مطرح شده است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان مطرح کرد؛

اصفهان فاقد زیرساخت های ریلی به شهرهای جنوبی کشور
اجرای قانون »حمایت ازخانواده وجمعیت« 

چه نتایجی داشته است؟

در اظهارات رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر 
مطرح شد: 

اجرای پروژه های شاخص
 در محالت محروم اصفهان

   سرویس خبر
فرزاد دادخواه، مدیرکل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان اصفهان در 
نشست خبری درباره فعالیت های اخیر 
این اداره در جاده های این استان، گفت: 
اصفهان چهارراه ترانزیت کشور است 
و این شرایط محاسن و معایبی دارد. 
بالغ بر ۵۴ میلیون تُن بار در هر سال از 
استان اصفهان جابجا می شود که بیش 
از ۱۰ هزار بارنامه در هر روز در این استان 
صادر شده و بالغ بر ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار 
مسافر نیز از این استان جابجا می شود.

دادخواه با بیان اینکه زیرساخت ریلی از 
استان اصفهان به شهرهای جنوبی، وجود 
ندارد، افزود: برای این کار نیازمند اعتبارات 
بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی هستیم، اما 
اگر انجام شود صنایع نیز برای حمل بار خود 

از آن استقبال می کنند.
وی با بیان اینکه روزانه بیش از یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار تردد در مسیرهای استان اصفهان 
انجام می شود که این حجم تردد و گاهی 
تخلفات ناشی از اضافه تناژ به راه ها آسیب 
می رساند، افزود: عمده تخلفات تُناژ حاصل 
از بار معادن است، هر یک تن اضافه تناژ 
به صورت تصاعدی روکش راه ها را از بین 
می برد و به ابنیه جاده خسارت وارد می کند. 
در خصوص اضافه تناژ بار معادن در جلسه 
هفته گذشته شورای معادن استان مصوب 
شد که معادن نصب باسکول و اخذ بارنامه 
و نصب باسکول و جلوگیری از اضافه تناژ در 
خروجی معادن را در دستور کار قرار دهند که 
باید طبق مصوبه  محافظت از راه ها می توان 
میزان اضافه تناژ را با تجهیزات و تمهیداتی 

به حداقل رساند.
   شناسـایی ۱۰۹ نقطـه پـر تصادف 

در راه هـای اسـتان اصفهان 
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان با بیان اینکه تاکنون ۱۰۹ نقطه پر 
تصادف در راه های استان شناسایی شده 
است، افزود: بر اساس شاخص های مصوب 
کشوری 6۷ نقطه استان در اولویت اجرا قرار 
گرفت و تمام عملیات توسط ماشین آالت به 
صورت امانی در استان انجام شده و اکنون به 
راه های روستایی رسیده است و با اعتبارات 
موجود 3۹ نقطه رفع خطر شده است. مابقی 
نقاط پر حادثه با احداث زیرگذر و اقدامات فنی 

ایمن سازی خواهد شد که به جز 6 نقطه که 
اعتبارات ویژه نیاز دارد تالش می کنیم نقطه 

پر خطر جدیدی ایجاد نشود.
دادخواه با بیان اینکه استان اصفهان در 
کاهش تلفات تصادفات جاده ای رتبه سوم 
کشوری را کسب کرده است، افزود: در 
جشنواره شهید رجایی، اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در 
شاخص های اختصاصی و عمومی رتبه برتر 
و رتبه اول کشوری را به همراه پلیس راه استان 
در عملکرد مناسب و رضایتمندی کاربران 

جاده را کسب کرد.
    کمبـود اعتبـارات اسـتانی برای 

رسـیدگی بـه راه های اسـتان 
وی با بیان اینکه اعتبارات استانی برای 
رسیدگی به راه های استان بسیار ناچیز است، 
اضافه کرد: سعی شده از اعتبارات ملی برای 
بهبود راه ها استفاده کرد. پیش بینی می کنیم 
خرابی های شدید در یک بازه زمانی سه ساله 
تعمیر شده و از تخریب شدید خرابی های 

متوسط نیز جلوگیری شود.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اصفهان اظهار داشت: میانگین عمر ناوگان 
باری استان اصفهان ۲3 سال و عمر ناوگان 

مسافربری حدود ۱۴ سال است. این در حالی 
است که میانگین عمر ناوگان در سال های 
گذشته در اصفهان حدود پنج سال بوده است. 
افزایش سرسام آور قیمت اتوبوس و تولید 
نشدن آن در حالی که امکان واردات نیز نداریم 
این مسائل را ایجاد کرده است. همچنین به 
دلیل نبود قطعات با کیفیت شاهد خرابی 
بخشی از ناوگان اتوبوسرانی هستیم. ناوگان 
حمل بار نیز در تأمین قطعات و الستیک با 
مشکالت فراوانی مواجه است و با وجود باال 
بودن نرخ حمل بار، این کار به صرفه نیست.

دادخواه گفت: عمر مینی بوس های فعال 
در استان ۲۵ سال است که این ناوگان را 
خطرآفرین کرده است و شاهد تصادفات 
دلخراشی در این حوزه هستیم و تالش 
شده وام نوسازی برای این ناوگان تهیه 
شود. همچنین بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت برای بازسازی اتوبوس ها 

به رانندگان تعلق می گیرد.
   عـدم پرداخت عـوارض در بخش 

گی یند ال آ
وی درباره عوارض خسارات به جاده ها، 
افزود: تا این لحظه هیچ عوارضی در بخش 
آالیندگی و خسارت به راه ها توسط صنایع 

و معادن پرداخت نشده است. صنایع بزرگ 
با پرداخت عوارض ۹ درصد حمل بار به این 
بخش کمک می کنند. پیگیر هستیم که 
سهم تردد استان اصفهان تناسب بیشتری 

با اعتبارات داشته باشد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۲۵ 
درصد بار از اصفهان به صورت فرار از دست 
می روند، افزود: بخشی از حمل بار در استان 
اصفهان بدون اخذ بارنامه و یا حتی با صدور 
بارنامه در استان های مجاور انجام می شود. 
اعتبار باید از محل استفاده از شبکه راه های 
استان تأمین شود و با جلوگیری از تخلفات 

می توان به جذب اعتبارات کمک کرد.
دادخواه با بیان اینکه در مجموع 

نیازمند احداث شش مرکز معاینه فنی دیگر 
در استان هستیم، اضافه کرد: بر اساس تراکم 
ناوگان باری، مراکز معاینه فنی در استان ایجاد 
شده است. در شهرستان های خور، نطنز، 
بویین میاندشت و فریدونشهر نیازمند احداث 
این مراکز هستیم. جانمایی این مراکز بر نقشه 
راه های استان انجام و آمار تعداد متقاضیان 
تخمین زده شده است تا سرمایه گذاران به 

ورود به این بخش تشویق شوند.

رئیس اداره رفاه و پشتیبانی
 آموزش و پرورش اصفهان:

آغاز اعطای وام  به
 ۷هزار فرهنگی استان 

  سرویس خبر
مهدی منتجب، رئیس اداره رفاه و 
پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: شرایط ارائه وام ۳۰۰ میلیون 
ریالی با نرخ سود ۱۲ درصد به هفت هزار نفر 

از فرهنگیان فراهم شده است.
منتجب با بیان اینکه در این مرحله به هفت 
هزار نفر از متقاضیان، وام پرداخت می شود، افزود: 
این میزان در مقایسه با مرحله قبل پرداخت وام 
۱۲ درصدی رشد سه تا چهار برابری داشته است.

وی اضافه کرد: سهمیه هریک از مناطق آموزش 
و پرورش استان بر اساس تعداد شاغالن مشخص 
شده و طی روزهای آتی اعالم خواهد شد، همچنین 
امکان درخواست این وام تا پایان بهمن ماه فراهم 

می شود.
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و 
پرورش استان بیان داشت: فرهنگ کارت از دیگر 
خدمات ارائه شده به فرهنگیان است که برای 
دریافت این کارت باید درخواست خود را به حوزه 

تعاون اداره محل خدمت خود ارائه دهند.

در طرح عیدانه پلیس اصفهان؛

ترخیص وسایل نقلیه توقیفی 
تا پایان بهمن

  سرویس خبر
سرهنگ محمدرضا محمدی، رئیس 
پلیس راهور استان اصفهان گفت: به منظور 
جلوگیری از زیان اموال عمومی، صیانت از 
اموال مردم، وسایل نقلیه رسوبی و توقیفی 
به مالکان و متصرفان تحویل می شود و 
از متقاضیان دعوت می شود با مراجعه 
به ستاد ترخیص پلیس راهور استان در 
شهرک آزمایش و شهرستان ها برای ترخیص 

خودروهایشان، اقدام کنند.
محمدی افزود: چنانچه شهروندان قبض 
پارکینگ را گم کرده اند و یا متصرف حین توقیف 
هستند و به مالک دسترسی ندارند، صرفاً با ارائه 
مدارک مالکیت می توانند با شرایط خاص خودروی 

خود را تحویل بگیرند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی 
انتظامی استان بیان داشت: امکان ایجاد فرصت 
برای پرداخت و تقسیط جرایم معوقه وجود دارد 
ضمن اینکه هزینه پارکینگ هم با تخفیف ویژه 

محاسبه می شود.
وی با بیان اینکه زمان این طرح تا پایان بهمن 
ادامه دارد، افزود: طرح شامل خودرو هایی که با 
دستور قضایی و یا به علت تصادف توقیف شده اند، 

نمی شود.

افتتاح طرح های اشتغال روستایی 
کشور با محوریت اصفهان

  سرویس خبر
بیش از ۱۴ هزار طرح اشتغال زایی 
روستا یی با تسهیالت صندوق کارآفرینی 
امید در پنج استان و با محوریت اصفهان به 

بهره داری رسید.
با حضور امیرحسین مدنی معاون توسعه 
روستایی و مناطق محروم کشور و نعمت اهلل 
رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور در 
اصفهان، طرح های اشتغال روستایی در استان های 
اصفهان، بوشهر، ایالم، مرکزی، خوزستان و گلستان 

با تسهیالت قرض الحسنه به بهره برداری رسید.
برای این ۱۴ هزار طرح اشتغال زایی که از طریق 
ارتباط تصویری از راه دور و با محوریت روستای 
سیبک شهرستان فریدونشهر اصفهان افتتاح شد 
۲ هزار و ۷6۰ میلیارد تومان هزینه شده است. با 
افتتاح این طرح ها برای بیش از ۴۲ هزار و ۸۰۰ نفر 

شغل ایجاد شده است.

سخن شورا

ابتال به سالک در استان اصفهان کاهش یافت

  سرویس خبر
رضا فدایی، مسوول گروه مبارزه با 
بیماری های واگیر معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جمع 
خبرنگاران از کاهش ابتال به سالک در این 
استان خبر داد و گفت: تعداد موارد بُروز 
سالک در سال جاری در مقایسه با سال 

گذشته به یک سوم رسیده است.
فدایی افزود: اصفهان از نظر میزان بروز 
سالک در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت با شاخص 
66.۸ رتبه سوم را پس از استان های فارس و 
سمنان دارد، افزود: ۱۸ استان و ۱۴3 شهرستان 
با بیماری سالک درگیر هستند، تا کنون حدود 
یکهزار و ۹۱6 کانون سالک در ایران شناسایی 
شده است و ساالنه بیش از ۲3 هزار مورد بروز 

سالک در کشور گزارش می شود.
وی با بیان اینکه بیماری سالک در سال های 

مختلف نوسان دارد، اضافه کرد: اگر مجموعه 
اقدامات پیشگیرانه به خوبی انجام شود این اُفت 
و خیزها به هم نزدیک می شود و میزان موارد 
ابتال با درصدی کمتری، باال می رود نه اینکه 

ناگهان ۲ یا سه برابر شود.
مسوول گروه مبارزه با بیماری های واگیر از 
جمله شهرستان های درگیر سالک در استان 
اصفهان را اصفهان، جرقویه، ورزنه، هرند، 
کوهپایه، اردستان، نطنز، برخوار، شاهین 
شهر و میمه و نایین برشمرد و افزود: سالک 
در شهرستان نایین سال گذشته با بروز حدود 

6۰ مورد سالک در چوپانان خود را نشان داد.
فدایی به برخی از کانون های بومی )آندمیک( 
سالک با ابعاد سیاسی، اجتماعی، امنیتی، 
فرهنگی و گردشگری در استان مانند برخی 
از مناطق زیارتی و بوم گردی، امام زاده آقاعلی 
عباس، ورزشگاه نقش جهان و پایگاه هشتم 

شکاری اشاره کرد و گفت: تاغ زارهای نزدیک 
مناطق مسکونی و برخی از زراعت ها نیز از موارد 

جاذب موش مخزن سالک هستند.
وی به برنامه این دانشگاه برای مقابله با 
سالک که اجرای آن از سال ۸۷ آغاز شد، اشاره 
کرد و گفت: این برنامه دارای چند بخش و مرحله 
است که مبارزه با موش و پشه ناقل به منظور 

محدود نگه داشتن بیماری یکی از آنهاست.
مسوول گروه مبارزه با بیماری های واگیر 
به طرح تولید واکسن سالک نیز اشاره کرد و 
گفت: این طرح از اسفند سال ۹۷ در اصفهان 
و فارس به صورت آزمون اجرا شد و در ورزنه 
اصفهان حدود ۲ هزار نفر آن را دریافت کردند 
که پس از چهار سال پیگیری مشخص شد که 
این واکسن تا ۷۰ درصد باعث کاهش موارد 
 ابتال شده اما هنوز این طرح در حال بررسی

 است.

  اجـرای برنامـه مقابلـه با سـالک به 
بودجه نیـاز دارد

فدایی با بیان اینکه اجرای برنامه مقابله به 
سالک به بودجه کافی نیاز دارد، افزود: وزارت 
بهداشت بخشی از این بودجه را تامین می کند 
اما عمده آن از محل »بند م ماده ۲۸ الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت« و توسط مدیریت بحران و استانداری 

تامین می شود.
وی با بیان اینکه نیروی انسانی مورد نیاز برای 
این طرح نیز با کمک بسیج سازندگی تامین می 
شود، افزود: امسال برنامه مقابله با سالک در ۸۴ 
کانون اصلی سالک و تا پایان شهریور با حدود 

۱3 هزار نفر روز کار نیروی انسانی انجام شد.
فدایی با بیان اینکه سال های گذشته فقط 
یک مرکز نمونه گیری از زخم سالک در اصفهان 
فعال بود، اضافه کرد: امروز ۲۸ آزمایشگاه در 
استان در زمینه تشخیص سالک فعالیت دارند 
و همچنین درمان سالک با داروی گلوکانتیم 

رایگان است.
وی، دوران طالیی تشخیص و درمان سالک 
را تا ۱۴ روز بعد از ایجاد جوش اولیه دانست و 
گفت: نقش مردم، شهرداری ها و شوراها در 
مسائل بهداشتی به ویژه موضوع سالک بسیار 
مهم است. در مناطق سالک خیز استان، برخی 
شهرداری ها برای اجرای برنامه های مقابله با 
سالک با ما همکاری کردند و برخی این کار 
را نکردند و می گویند که پول کافی ندارند 
درحالیکه مساله این است که این کار برای 

مردم انجام می شود.
مسوول گروه مبارزه با بیماری های واگیر 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
درباره تاثیر خشک بودن بستر زاینده رود بر 
بیماری سالک گفت: خشک شدن بستر این 
رودخانه و زیر کشت نرفتن اراضی کشاورزی 
سبب شد که جوندگان برای پیدا کردن غذا به 
مناطق مسکونی نزدیک تر شوند و یک عامل 

در تشدید مشکل شد.

  سرویس خبر
مجید خاشعی، رئیس اداره 
فرهنگی،  سازمان  فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: هم زمان با برگزاری 
بین المللی  مسابقه  دومین 
نقاشی کودکان و نوجوانان و 
چهل وچهارمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و دهه فجر، اداره 
فرهنگی،  سازمان  فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان با محوریت خانه کودک 
اصفهان اقدام به برگزاری رویداد 
بزرگترین نقاشی پرچم مقدس 

کشورمان کرد.
خاشعی با بیان اینکه این رویداد 
فرهنگی با دست و قلم کودکان 
اصفهانی در گذر فرهنگی چهارباغ 

انجام شد، افزود: کودکان اصفهانی 
بیستم بهمن ماه سال جاری در گذر 
فرهنگی چهارباغ اصفهان از سمت 
میدان امام حسین )ع( و از ساعت 
۱۴ الی ۱۷ حضور یافتند و اقدام 
به کشیدن نقاشی یک کیلومتری 

کردند.
رئیس اداره فرهنگی سازمان 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
علت  گفت:  اصفهان  شهرداری 
اینکه چرا نقاشی پرچم مقدس نظام 
اسالمی توسط کودکان را انتخاب 
کرده ایم این بوده است که پرچم، 
ظرفیت شورانگیز و روحیه بخشی 
دارد که با هیچ رسانه و اثر مشابهی 
قابل قیاس نیست و هیچ عنصر 
دیگری نمی تواند چنین شور و 

اشتیاقی در مخاطب ایجاد کند.

    سرویس خبر
حسن نظام زاده، مدیرعامل 
موتوری  خدمات  سازمان 
گفت:  اصفهان  شهرداری 
خدمات  سازمان  کارکنان 
اصفهان  شهرداری  موتوری 
طی یک ماه گذشته با توجه به 
بارش کم سابقه برف و باران، به 
صورت اکیپ های آماده باش و 
به صورت شبانه روزی در حال 
شهروندان  به  خدمت رسانی 

هستند.
نظام زاده افزود: امسال با توجه به 
افزایش رحمت الهی )نزوالت جوی( 
و بارش سنگین برف در بعضی از نقاط 
استان و استان های همجوار، نیاز به 
ماشین آالت راهسازی و برف روبی 
جهت بازگشایی مسیرهای تردد 

هموطنان بسیار زیاد بود.
وی گفت: بر این اساس به محض 
بحران  مدیریت  توسط  اطالع 
استانداری اصفهان، کارکنان این 
سازمان در سایر شهرهای استان 
از جمله فریدن و شهرهای دیگر 
استان ها همچون کوهرنگ به صورت 
آماده باش حضور پیدا کردند و به 
امدادرسانی و کمک همنوعان خود 

پرداختند.
نظام زاده افزود: این سازمان تا 
پایان فصل بارش ها، همچنان آمادگی 
خود را در راستای خدمت رسانی و در 
صورت لزوم کمک به مدیریت بحران 
استان حفظ خواهد کرد و به محض 
اطالع مدیریت بحران استان جهت 
کمک به هموطنان، آمادگی حضور 
در هر نقطه از کشور را خواهد داشت.

اعزام کارکنان شهرداری اصفهان به کوهرنگ  کودکان اصفهانی یک کیلومتر نقاشی کردند

  شماره    ۱۹۲۱ 
  ۲۳   بهمن    ۱۴۰۱ 
   ۲۱  رجب  ۱۴۴۴ 
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ستون اول 

با زبان هنر می شود دوران دفاع مقّدس را 
به تصویر کشید 

  عصر اصفهان
شهید مهدی زین الّدین یکی از نقاط برجسته است؛ ]این[ شهید، یک 
جوان نوخاسته، بیست وچندساله، در فرماندهی یک یگان رزمی آن مهارت 
را از خود نشان می دهد؛ در میدان جنگ آن شجاعت را، آن تدبیر را، آن 
سازندگی را، آن فداکاری را و بعد در میدان اخالق، میدان تدیّن، مالحظات 
دینی و اسالمی ]هم همین جور[. اینها واقعاً فوق العاده است؛ باید اینها به 

مردم گفته بشود و منعکس بشود.
با هیچ زبانی غیر از زبان هنر هم نمی شود اینها را گفت؛ فقط زبان هنر می تواند 
این ریزه کاری های زندگی اینها را بیان کند؛ حاال یا نوشته  هنرمندانه یا شعر یا فیلم یا 
مستند یا امثال اینها که می شود کار کرد. مثالً یا شهدای گروه سرود که جزو اتّفاقات 
نادر در دوران دفاع مقّدس است؛ یک تعدادی نوجواِن مثاًل دوازده ساله، سیزده ساله، 
چهارده ساله، سرود می خوانند، بعد هواپیما می آید همین گروه را هدف قرار می 
ـ شهید می شوند. کو  ـ همه  یا نزدیک به همهـ  دهد، شلّیک می کند، همه  آنهاـ 
سرودشان؟ چه خواندند؟ چه گفتند؟ چه کردند؟ پدرمادرهایشان چه کار کردند؟ 
اینها احتیاج به تبیین دارد، اینها پیام دارد. این از خصوصّیات قم است؛ اینها نقاط 
برجسته  دوره  دفاع ]مقّدس[ در قم است. یا زنان شهید؛ حاال اشاره کردند به تعداد 
چندصد نفر زن شهید که یک عّده  از این زنان شهید، در جلسه  عزاداری حسینی 

به شهادت رسیدند. اینها همه واقعاً مسائل مهّمی است.

جهاد تبیین

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:
اصفهان ۷ درصد درآمد کشور را تأمین می کند

   سرویس خبر
محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در 
نشست خبری گفت: استان اصفهان در تبدیل وضعیت ها رتبه اول در کشور را 
دارد، تمام هزینه های تبدیل وضعیت تأمین شده است و مشکلی در این خصوص 
وجود ندارد. هر دستگاهی که پرونده آن به صورت کامل به سازمان ارجاع شده 
باشد و افراد مربوطه شرایط را داشته باشد، تبدیل وضعیت آن انجام شده است.

قاسمی افزود: در سال ۱۴۰۲ برای استان اصفهان حدود ۴3.6 همت درآمد )که حدود 
۹۸ درصد آن مالیات است( در نظر گرفته شده است. اصفهان در خصوص تأمین درآمدهای 
دولت در رده دوم کشور قرار دارد اما رتبه استان در نرخ رشد مالیات، سیزدهم است و سرعت 
رشد مالیات کاهش پیدا کرده و به 3۹.6 درصد رسیده است، هفت درصد از درآمد کشور را 
اصفهان تأمین می کند. اعتبارات هزینه ای استان با رشد 3۴ درصدی به ۱.۷ همت رسیده 
است که از این نظر استان رتبه ششم را دارد. اعتبارات تملک دارایی یا عمرانی حدود ۲.۵ 

همت است که رشد ۴۵ درصدی داشته است.
وی در خصوص ردیف های عمرانی با اعتبار ناچیز بیان داشت: پروژه های عمرانی در 
استان، سرمایه گذار خصوصی دارد و به صورت مشارکتی انجام خواهد شد، به همین علت 
اعتبارات اندک در بودجه برای برخی از آن ها در نظر گرفته شده تا صرفاً ردیف بودجه این 
پروژه حفظ شود تا اگر این اتفاقی افتاد دولت بتواند کمک کند.رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان در خصوص ادعای کسری ۲۰۰ همتی الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
اظهار داشت: بودجه سه تراز دارد که شامل عملیاتی )درآمد منهای هزینه(، سرمایه ای 
)تفاضل واگذاری سرمایه و پروژه های عمرانی( و مالی )خرید و فروش اوراق( می شود. در 
تراز عملیاتی ۱۴۵۴ همت هزینه و ۹۷۸ همت درآمد داریم، یعنی ۴۷6 همت کسری تراز 
عملیاتی در این بخش وجود دارد که تأمین آن از 3۸۴ همت مازاد تراز سرمایه ای و ۹3 همت 
مازاد تراز مالی جبران خواهد شد، بنابراین الیحه بودجه ۱۴۰۲ کسری ندارد. همچنین بدهی 
به تأمین اجتماعی در مولدسازی تهاتر خواهد شد و یارانه نان نیز در جدول هدفمندی دیده 
شده است.قاسمی افزود: در سفر رئیس جمهور به استان، ۲6 همت پروژه به مدت سه سال 
تعریف شده که از این مقدار ۸۷۹۰ میلیارد آن تعهد سازمان برنامه و بودجه کشور است 
که در سال ۱۴۰۱, ۴۰۸۹ میلیارد آن طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باید 
تأمین اعتبار می شد. آخرین تخصیص تا ماه گذشته ۱,۷۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان 
برنامه به صورت نقد تخصیص داده شد عقب ماندگی در این زمینه وجود ندارد. در خصوص 
پروژه های عمرانی استان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۱,۵۴۴ میلیارد تومان به 
مدت سه سال متعهد است که در سال ۱۴۰۱، ۵۵3 میلیارد تومان این مقدار معادل 3۲.۴۵ 

درصد تخصیص داده است.
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تجربه »خاموشی زمستانه« تکرار نشد

   خبرگزاری مهر     
سال جاری مصرف گاز در بخش خانگی 
رکورد تازه ای به نام خود ثبت کرد و 
ناترازی گاز دامن گیر استان های شمالی 
شد با این وجود هیچ یک از استان ها 
خاموشی  گذشته  سال های  برخالف 

گسترده را تجربه نکردند.
در سال جاری مصرف گاز در بخش 
خانگی رکورد تازه ای به نام خود ثبت کرد 
و ناترازی گاز دامن گیر استان های شمالی 
ز استان ها  شد با این وجود هیچ یک ا
برخالف سال های گذشته خاموشی برق 
را به طور گسترده تجربه نکردند به طوری 
که تمامی نیروگاه های کشور به صورت 
پایدار به فعالیت خود ادامه دادند و بر 
نتظارها مشکلی در تأمین برق  خالف ا

وجود نداشت.

سخنگوی  مشهدی  رجبی  مصطفی 
صنعت برق چندی پیش در رابطه با این 
موضوع گفت: شبکه برق در شهر تهران 
پایدار است اما مدیریت مصرف باید مورد 
توجه قرار گیرد تا با مشکالت قطعی برق 

مواجه نشویم.
رجبی مشهدی ادامه داد: تا کنون قطعی 
برق در بخش خانگی گزارش نشده است 
ضمن آنکه تا کنون سوخت نیروگاه ها 
به صورت مستمر در حال تأمین است و 
مشکلی از این حیث وجود ندارد و امید 
می رود در روزهای سرد مردم نیز با صرفه 
رند مشکلی در تأمین برق  جویی که دا

نداشته باشیم
سوخت  مصرف   : داشت  بیان  وی 
بر  نیروگاه ها در تابستان یک و نیم برا
فصل زمستان است به طوری که مصرف 

فعلی ما اکنون به ۱۹۵ میلیون لیتر است 
در صورتی که این عدد در تابستان به ۳۰۰ 

میلیون متر مکعب می رسد.
   تجربه ای که تکرار نشد

سال های ۹۸ و ۹۹ یاد آور خاموشی های 
پیاپی زمستانه است که منجر به اعتراض 
بخش عظیمی از جامعه شده بود چرا که 
بسیاری از وسایل گرمایشی برقی استفاده 
می کردند و جدا از آن این خاموشی ها 
قطعی های مکرر به وسایل الکتریکی منازل 

نیز آسیب جدی وارد کرد.
اما با تدابیر صورت گرفته توسط وزارت 
نفت و وزارت نیرو با وجود رسیدن مصرف 
گاز در بخش خانگی و تجاری به رقم بی 
سابقه ۶۶۰ میلیون مترمکعب در روز، 
سوخت مورد نیاز نیروگاه ها به طور کامل 
تأمین شد و شاهد قطع برق در این حوزه 

نبودیم.
تأمین انرژی کشور، در دو بخش گاز و 
برق با افزایش ۲۵ درصدی مصرف نسبت 
به سال ۹۸، در سال ۹۹ دو بخش بحرانی 
و چالش برانگیز بودند که بیشتر این رشد 
مصرف را در کنار عدم پیاده سازی اصول 
بهینه سازی مصرف انرژی در کشور در 
تمامی ابعاد، می توان ناشی از شیوع ویروس 

کرونا دانست.
برخی از کارشناسان علت قطعی برق را 
در آن بازه زمانی افزایش مصرف می دانستند 
و بر این باور بودند که ارزان بودن حامل های 
انرژی در ایران باعث شده تا نه تنها مردم 
بلکه مسئوالن بی توجه بوده و تدبیر جدی 
در نظر نمی گیرند و راهکارهایی مبنی بر 
تعرفه پلکانی باید در نظر گرفته شود، تا 

شاید گره گشای قطعی برق باشد.

    سرویس اقتصادی    
ها  فعالیت  سازی  شفاف  هدف  با 
پایانه  قانون  اقتصادی،  مبادالت  و 
های فروشگاهی و سامانه مودیان در 
تاریخ 21/07/1398 به تصویب مجلس 
این  اجرای  رسید.  اسالمی  شورای 
قانون شناسایی درآمد واقعی مودیان 
را سهولت بخشیده و با دقت در این 
امر، پایه های برقراری عدالت مالیاتی 

را محکم تر می سازد.
بر این اساس، به مجموعه ابزارهای 
یانه، دستگاه  ز قبیل را لکترونیکی ا ا
پرداخت  درگاه  بانکی،  کارتخوان 
الکترونیکی و یا هر وسیله دیگری که 
امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی 
پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان 
را داشته باشد و از قابلیت صدور صورت 
حساب الکترونیکی برخوردار باشد پایانه 
های فروشگاهی گفته می شود. در همین 
راستا کلیه اشخاص مشمول مکلفند به 
ترتیبی که سازمان امورمالیاتی مقرر می 
کند نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان 
اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای 
صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی 
ارتباط دارند عالوه بر عضویت در سامانه 
مودیان موظف به استفاده از پایانه های 
فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه های 
فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با 
مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی 
نیست اما مودیان یاد شده موظفند کلیه 
صورت حساب های خود را به ترتیبی که 
سازمان مقرر می کند از طریق سامانه 

مودیان صادر کنند.
طبق قانون مودیانی که برای ثبت نام 
در این طرح اقدام نکنند جرایمی درنظر 
گرفته شده است که عبارتند از : اعمال 
جرایم نقدی، محرومیت از اعمال معافیت 
های مالیاتی نرخ صفر و مشوق های قانون 
مالیات های مستقیم، ابطال مجوز فعالیت 
واحد متخلف و مسدود شدن درگاه ها و 
پایانه های پرداخت واحد متخلف. ضمانت 
های اجرایی این قانون موجب شده است 
از بروز کارکردهای مضر اقتصادی اعم از 
فرار مالیاتی، قاچاق کاال و ... که ضربات 
مهلکی بر بدنه اقتصاد کشور وارد می 
سازند به نحو چشمگیری کاسته شود. 
بر اساس ماده ۱7 این قانون؛ سازمان 
ز  موظف است در پنج سال اول پس ا
استقرار سامانه مودیان به منظور تشویق 
صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم 
باب سوم قانون مالیات های مستقیم 
که فروش های خود را با استفاده از پایانه 
فروشگاهی انجام داده و کاالها و خدمات 
موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی 
عضو سامانه مودیان خریداری کنند، 
معادل بیست درصد)۲۰%( مالیات بر 
ارزش افزوده ای که مودی در هر دوره به 
سازمان پرداخت می کند یا یک درصد 
)۱%( فروش وی )هر کدام کمتر باشد(، 
حداکثر تا شصت میلیون )۶۰۰۰۰۰۰۰( 
ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش 
همکاری مودی، از مالیات بر ارزش افزوده 
دوره بعدی وی )و در صورتی که بیش از 
مالیات آن دوره باشد، دوره های بعد از 

آن( کسر کند.
تبصرهـ  پاداش مودیان موضوع این 
ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر 
ارزش افزوده نیستند، از مالیات عملکرد 
آنها در همان سال کسر می شود. پاداشی 
که به این مودیان تعلق می گیرد، از پنجاه 
درصد )۵۰%( مالیات عملکرد ابرازی آنان 

بیشتر نخواهد بود.
در ماده ۱۸ تصریح شده است: سازمان 
موظف است به منظور تشویق مصرف 
کنندگان نهائی )اشخاص حقیقی( که 
خریدهای خود را از فروشندگان مجهز 
به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه 
پرداخت بانکی انجام می دهند، از هر ده 
صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط 
پایانه  های فروشگاهی یک صورتحساب را 
به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، 
دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن 
صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش 
افزوده پرداخت نموده است، به حساب 
یز مزبور  بانکی وی مسترد کند. جوا
از محل وصولی جاری سازمان، طبق 
دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه 
از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به 
تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می 

رسد، پرداخت می شود.
تبصره ۱ـ  سازمان مکلف است ترتیبی 
اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی که 
از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی 
و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید 
نند  می کنند، در صورت تمایل بتوا
صورتحساب های خرید خود و جوایز تعلق 

گرفته را مشاهده کنند.
تبصره ۲ـ جوایز موضوع این ماده تا 
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق 
موضوع ماده )۸4( قانون مالیات های 
مستقیم برای هر شخص در سال از شمول 
مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط 

به این جایزه، معاف می باشد.
تبصره ۳ـ سازمان موظف است ترتیبی 
اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی 
های  اصالت صورتحساب  ز  ا نند  بتوا
صادرشده توسط فروشندگان اطمینان 

حاصل کنند.

پایانه های فروشگاهی؛ 
کارکردها؛ بایدها و نبایدها

   سرویس اقتصادی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب  در دیدار با کار آفرینان اهتمام به تأمین 
مالِی فعالیت های بخش خصوصی را مورد تأکید قرار دادند و بیان کردند: اساس 
تشکیل صندوق توسعه، برای کمک به بخش خصوصی بود اما از بدو تشکیل 
تاکنون، هر گاه کار دولتهای مختلف گره خورده و مجوز قانونی برای برداشت از 
صندوق نداشته اند، برای استفاده فراقانونی به بنده مراجعه می کنند که این کار، 

هم اشکال فّنی و هم اشکال نتیجه ای دارد.
رهبر انقالب پس از برشمردن عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب و کار، انضباط 
مالی در بودجه را الزام دیگری برای رشد اقتصادی خواندند و گفتند: بودجه دچار 
مشکالت ساختاری است و کسری بودجه یکی از مشکل سازترین مسائل برای اقتصاد 
کشور است که از جمله اهداف جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا حل همین 

مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است.
ایشان افزودند: در مسئله کسری بودجه، موضوع تعهدات مالی بدون وجود منابع 
قابل اطمینان کامال مؤثر است و باید متوقف شود. البته گاهی این تعهدات از طرف 
خود دولت داده می شود اما از آن بدتر خواسته های مجلس است که موارد زیادی 

تعهد بدون منابع مطمئن به دولت تحمیل می شود.
رفع موانع در واگذاری مدیریت ها به مردم، پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش 
خصوصی و جلوگیری از واردات بی رویه، سه الزام دیگری بود که رهبر انقالب برای 

تحقق رشد اقتصادی به آنها اشاره کردند.

   سرویس اقتصادی    
یکی از موارد مهمی که به هنگام استفاده از یک کیف پول رمز ارزی باید مورد 
توجه قرار بگیرد، Seed Phrase یا عبارت بازیابی )Recovery Phrase( است. 
تقریبا تمامی کیف پول های مطرح حوزه ارزهای دیجیتال در هنگام ساخت کیف 
پول توسط کاربر، یک رشته از کلمات را به کاربر نشان می دهند که داشتن آن ها برای 

دسترسی به والت، الزامی است.
عبارت بازیابی گروهی از کلمات تصادفی است که توسط کیف پول های رمزارز تولید 
می شود و به شما این امکان را می دهد به رمزارزهای ذخیره شده در آن دسترسی 

داشته باشید.
تا زمانی که عبارت بازیابی خود را به خاطر بسپارید، به تمام رمزارزهای مرتبط با 
کیف پولی که عبارت را ایجاد کرده است دسترسی خواهید داشت - حتی اگر آن را 

حذف یا گم کنید.
هنگامی که کاربر رمز عبور خود را فراموش می کند، یک عبارت اولیه به بازیابی 
کیف پول ارزهای دیجیتال کمک می کند. می توان گفت که عبارت بازیابی کلید 
اصلی یک کیف پول ارزهای دیجیتال است. به عنوان مثال، اگر یک کیف پول سخت 
افزاری داشته اید و آن را گم کرده اید یا کیف پول خود را از رایانه خود حذف کرده اید، 
می توانید به راحتی یک کیف پول جدید ایجاد کنید و از عبارت بازیابی استفاده کنید 

که ارزهای دیجیتال شما را بازیابی می کند.
   عبارت بازیابی چگونه است؟

یک عبارت بازیابی ممکن است گیج کننده باشد و احتماالً ممکن است تعجب کنید که 
یک عبارت بازیابی چگونه به نظر می رسد و شاید چگونه ایجاد شده است. عبارت بازیابی 
توسط یک کیف پول رمزارز تولید می شود و کاربر راهی برای سفارشی سازی آن ندارد.
کلمات تولید شده از یک لیست ۲۰4۸ کلمه ای تشکیل شده اند. بنابراین، یک 
عبارت بازیابی چند کلمه است؟ یک عبارت بازیابی از یک رشته طوالنی تشکیل شده 

است که از گروهی از کلمات تصادفی تشکیل شده است.
کلمات روی یک عبارت بازیابی ساده شده اند تا کاربر بتواند آنها را به خاطر بسپارد، 
برخالف اینکه عبارت بازیابی از اعداد طوالنی یا کاراکترهای خاص تشکیل شده باشد.
عبارت بازیابی شامل ۱۲ تا ۲4 کلمه مانند انرژی، جاده یا دوچرخه است. برای 
جلوگیری از خطا، این کلمات به طور تصادفی تولید شده شامل جفت هایی مانند 
“men” و “men” در یک عبارت بازیابی دیده نمی شوند. این نوع عبارات در سال 

۲۰۱۳ معرفی شد و استانداردی برای کیف پول های رمزارز ایجاد شد.
   عبارت بازیابی SEED در مقابل کلید خصوصی

با وجود مرتبط بودن با یکدیگر، عبارت بازیابی SEED و کلید خصوصی متفاوت 
هستند. هر دوی آنها برای تامین امنیت کیف پول های ارزهای دیجیتال استفاده می شوند.
عبارت بازیابی یک رمز عبور بازیابی کیف پول کریپتو است. عبارت بازیابی برای 
بازیابی کیف پول ارزهای دیجیتال در صورتی که مالک رمز عبور خود را فراموش کرده 
باشد، استفاده می شود. از سوی دیگر، یک کلید خصوصی برای اشاره به یک آدرس 
بالک چین استفاده می شود و از این رو تراکنش ها را ایمن می کند. یک کلید خصوصی 

برای تراکنش ارزهای دیجیتال با اثبات مالکیت استفاده می شود.
به طور خالصه، عبارت بازیابی کلید اصلی تمام حساب های رمزارز شماست. این 
کلمات چیزی است که به شما امکان دسترسی به تمام کلیدهای خصوصی ذخیره شده 
در کیف پول اصلی شما را می دهد. هدف این است که کنترل کامل بر دارایی های خود 
داشته باشید. داشتن این عبارت به شما این امکان را می دهد که همچنان به دارایی 
های بالک چین خود دسترسی داشته باشید، حتی اگر دستگاه سخت افزار فیزیکی 

خود را گم کنید یا به آن آسیب بزنید.
به زبان ساده با عبارات بازیابی SEED، کاربران می توانند از هر کیف پولی که انتخاب 
می کنند به حساب های رمزارز خود دسترسی داشته باشند - این مانند داشتن یک 
شارژر برای هر نوع گوشی است. تصور کنید که اگر هر کیف پولی نیاز به فرمت عبارت 

بازیابی متفاوتی داشته باشد، چه اتفاقی میفتد؟
این به این معنی است که دارایی های رمزارز شما کاماًل به نوع عبارت بازیابی که 

استفاده می کنید بستگی دارد و هیچ کنترلی روی آنها باقی نمی گذارد.
   آیا می توان یک عبارت بازیابی را هک کرد؟

در دنیای کریپتو، از دست دادن ارز دیجیتال یک کابوس برای همه صاحبان ارزهای 
دیجیتال است. از دست دادن عبارت اولیه خود در مقابل مهاجم به این معنی است که 

نمی توانید وجوه رمزارز خود را بازیابی کنید.
با حضور در دنیای دیجیتال، دزدان رمزارز به طور خستگی ناپذیری تالش می کنند 
تا آنچه را که نکاشته اند، درو کنند. بدترین قسمتی که می خواهد یک هکر وارد آن 
شود، کیف پول رمزارز شما است. همانطور که قبال مشاهده شد، عبارت بازیابی کلید 
اصلی دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال است، به این معنی که در اگر در دستان 

اشتباه بیفتند، آسیب اجتناب ناپذیر است.
با این حال، با داشتن تعداد زیادی کلمه در یک عبارت بازیابی، هک کردن آن دشوار 
است. برای دسترسی به عبارت بازیابی، فیشینگ روش اصلی مورد استفاده است. یکی 
از راه هایی که کالهبرداران سعی می کنند یک عبارت اولیه را دریافت کنند، ارسال 
ایمیل هایی است که تظاهر به پشتیبانی مشتری می کنند و درخواست یک عبارت 

اولیه یا کلید خصوصی را دارند.
هنگامی که عبارت بازیابی در دستان آنها قرار می گیرد، آنها می توانند به یک کیف پول 
رمزارز دسترسی داشته باشند و همه چیز را در آن سرقت کنند. همیشه توصیه می شود 
که عبارت اولیه خود را خصوصی نگه دارید و هرگز آن را با دیگران به اشتراک نگذارید.

   اگر یک عبارت بازیابی را گم کنید چه اتفاقی می افتد؟
از دست دادن یک عبارت بازیابی واقعاً بدترین سناریو برای صاحب ارزهای دیجیتال 
است. در صورت گم شدن یا فراموش کردن عبارات بازیابی کیف پول نمی توان آن را 

بازیابی کرد.
دادن عبارت اولیه خود به شخصی یا وارد کردن آن در یک وب سایت هیچ مزیت 
عملی ندارد زیرا ممکن است منجر به از دست دادن دارایی های ارز دیجیتال شما شود. 
عالوه بر این، اجتناب از نوشتن عبارت بازیابی روی یخچال ممکن است به شما در 

محافظت در برابر سرقت کمک کند.
بهترین راه برای حفاظت از عبارات بازیابی این است که آن را یادداشت کنید و در 
ایمن نگه داشتن آن کوشا باشید. عالوه بر این، عبارت بازیابی خود را در جایی نگه 
دارید که توسط هیچ عنصری قابل نابودی نباشد. اما، آیا کسی می تواند یک عبارت 

بازیابی را حدس بزند؟

اساس تشکیل صندوق توسعه، کمک به بخش 
خصوصی بود 

عبارت بازیابی کیف پول رمزارز چیست و چرا
 اهمیت دارد؟

   خبرگزاری ایسنا     
به دنبال موافقت اعضای کمیسیون تلفیق 
با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال 
در سال 1۴02، یک کارشناس بازار خودرو 
معتقد است: فروش خودروهای دست دوم در 
دنیا تجارتی محدود با گردش مالی مشخص 
است و این احتمال نیز وجود دارد که با ورود 
بازار ایران به این نوع تجارت، متغیرهای 
ورودی و خروجی این تجارِت محدود تغییر 
کرده و حتی منجر به افزایش قیمت همین 

خودروهای کارکرده شود.
۱۸ بهمن ماه اعضای  روز سه شنبه 
کمیسیون  پیشنهاد  تلفیق،  کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی برای 
الحاق به تبصره 7 الیحه بودجه را تصویب 
کرده که بر اساس آن دولت و وزارت صمت 
می تواند در سال آینده انواع سواری، کشنده، 
کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون مورد نیاز 

را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص 
واردات خودروهای با عمر کمتر از پنج سال 

ثبت سفارش کند.
این مصوبه در جهت تنظیم گری در بازار 
خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش 
قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به 
موجب آن واردات انواع خودروهای سبک و 
سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد 
شود؛ البته پرواضح است که این موضوع زمانی 
به صورت قانون ابالغ می شود که پس از اتمام 
بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق، 
مواد الیحه بودجه سال ۱4۰۲ کل کشور در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی مطرح 
و به تصویب نمایندگان در صحن مجلس 

شورای اسالمی رسیده باشد.
   برنامه ریزی و بهره مندی از روش های 
متناسب و منطقی در شرایط کنونی اقتصادی

در این رابطه، حسن کریمی سنجری- 

کارشناس بازار و صنعت خودرو اظهار داشت 
: تجارت ترانزیت و فروش خودروهای دست 
دوم در دنیا تجارتی محدود است که گردش 
مالی مشخصی را در خود درگیر کرده است؛ 
لذا ورود بازار ایران به این نوع تجارت، می تواند 
متغیرهای ورودی و خروجی این تجارِت 

محدود را دستخوش تغییراتی کند.
کریمی سنجری  گفت : نتیجه آن می تواند 
افزایش قیمت خودروهای دست دوم نیز باشد؛ 
به عالوه هزینه تعمیر و نگهداری آتی این 
خودروها به صورت پنهان قیمت تمام شده 
آن ها را برای بازار ایران افزایش می دهد. 
گذشته از این، بعضاً ارائه خدمات پس از 
فروش به این خودروها دارای محدودیت 
است؛ به  ویژه اگر خودروهایی باشند که تجربه 
تکنولوژی آن ها یا حتی برخی آپشن هایشان 
در زنجیره خدمات خودرویی کشور وجود 

نداشته باشد.

این کارشناس بازار خودرو ادامه دارد: در 
این صورت هزینه تعمیراتی زیادی را هم 
روی دست خریدار خواهد گذاشت. نبایست 
با این دید که خودروهای قدیمی در حال 
تردد در کشور را که معموال به دلیل قدمت 
حضورشان در ایران، به مرور روش های 
تعمیر و نگهداری شان به وجود آمده است، 

به موضوع نگاه کرد. 
کریمی سنجری اضافه کرد: بنابراین 
سیاست گذار نبایست برای کنترل بازار، 
از روش غیر معقول استفاده کند؛ به ویژه 
اینکه، در حال حاضر کشور از یک سو 
دچار مضیقه ارزی و از سوی دیگر درگیر 
تورم های مستمر موجود در اقتصاد کشور 
است و برنامه ریزی و بهره مندی از روش های 
 متناسب و منطقی بیش از هر زمان دیگری

 اهمیت دارد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی در  جلسه ۱۰ بهمن ماه سال جاری، 
با اعتقاد براینکه قیمت ارزان تر خودروهای 
کارکرده نسبت به  صفر آن ها و تضمین 
خدمات پس از فروش برای آن ها در کنار 
تدوام واردات خودروهای نو می تواند در 
کنترل بازار خودرو داخل مفید واقع شود، 
واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا 

هشت سال را تصویب کرد.
در حقیقت ممنوعیت واردات خودرو طی 
سال های اخیر موجب شد تا قیمت خودروهای 
خارجی در کشور در مسیر افزایشی قرار داشته 
باشد؛ براین اساس گمانه زنی ها بر این است 
که در کنار تداوم واردات خودروهای نو و 
واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان 
بهار ۱4۰۲، بازار خودروهای خارجی در 

ایران را متعادل تر کند.

چالش های واردات خودروهای کارکرده چیست؟

مالیات

  عصر اصفهان  - زرین شهر :محمد 
مهدیان    

حسین رجایی نماینده مردم لنجان در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه صنعت 
فوالد پس از پیروزی انقالب از رشد و توسعه 
خوبی برخوردار بوده است گفت : جایگاه 

دهم و در ماه های اخیر قرار گرفتن کشورمان 
در جایگاه هفتم تولید فوالد در دنیا در بین 
فوالدسازان بزرگ ، نشان از عزم راسخ و 
در مسیر خودکفایی صنعتگران  حرکت 

کشورمان است که این بار با تولید ورق استیل 
در مجتمع فوالد سبا با بی نیازی کشور از 
واردات این محصول راهبردی آنهم با تکیه 
بر دانش بومی جوانان ایرانی یکبار دیگر به 

منصه ظهور گذاشتند. 
رجایی به لزوم رشد وتوسعه صنعت بعنوان 
پیشران اقتصادی  کشور  اشاره کرد و افزود 
صنایعی بزرگی همچون فوالد مبارکه و ذوب 

آهن اصفهان با تولید محصوالت ارزشمند ، 
ایجاد اشتغال پایدار و حرکت در راستای 
تحقق مسئولیت های اجتماعی به ویژه 
رعایت پیوست های محیط زیست می 
 توانند نقش مهمی در رشد و توسعه منطقه

 ایفا کنند.

تولید ورق استیل در فوالد سبا نشان  از تکیه بر دانش بومی صنعتگران کشور است

بازار دیجیتال

    سرویس اقتصادی    
اتحادیه  رئیس  پازوکی  اکبر 
تهران  خانگی  لوازم  فروشندگان 
گفت: 7۵ درصد لوازم خانگی داخلی 
سازی شده و فقط 2۵ درصد آن شامل 

موتور و پمپ، وارد می شود.
پازوکی بیان داشت: در حوزه لوازم 
صوتی و تصویری هم بر خالف لوازم 
خانگی، 4۰ درصد داخلی سازی شده 

است و ۶۰ درصد وارد می شود.
وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات، 
باعث شد خال 4۰ ساله نبود لوازم 
خانگی داخلی در کشور جبران شود 
و تولید لوازم خانگی افزایش یابد 
گفت: مشکلی که در این میان وجود 
داشت، این بود که در دوران ممنوعیت 
واردات، برنامه ریزی بلند مدت یا حتی 
کوتاه مدت برای افزایش تولید وجود 
نداشت، نمی دانستیم تولیدات داخلی 
کفاف نیاز داخل را می دهد یا خیر؟ 
به سرمایه گذاری منجر می شود یا 
خیر؟ به دلیل همین بی برنامگی، 

کارخانجات تولیدی مانند ارج و 
آزمایش راکد ماندند.

ساخت  عمق  گفت:  پازوکی 
خانگی  لوازم  صنعت  محصوالت 
داخلی به 7۵ درصد رسیده است، اما 
همین کاال که داخلی سازی شده، با 
قیمت آزاد در بورس عرضه می شود و 
با قیمت دالر آزاد به دست تولیدکننده 

می رسد.
اضافه کرد: در سال های  وی 
گذشته نام نشان هایی )برندهایی( 
مانند بوش آلمان، جنرال الکتریک و 
برند های خارجی کشور را ترک کردند 
و محصوالت ایرانی سلیقه مشتری شد 
به صورتی که همین تقاضا، باعث شد 
خدمات پس از فروش هم رونق بگیرد.

پازوکی گفت: در برخی محصوالت 
مانند مکروفر یا مکرویو تولید داخلی 
نداشته ایم که یکی از شرکت ها مجوز 
تولید آن را دریافت کرد و قرار است 
سال آینده ۳۰ درصد بومی سازی 

کند.

    سرویس اقتصادی    
کشور ایران با تولید ساالنه بیش 
700 میلیون مترمربع کاشی و  از 
سرامیک در جایگاه پنجم تولید 
کاشی و سرامیک جهان قرار گرفته 

است.
شریف فرد نائب رئیس انجمن 
گفت:  یران  ا سرامیک  و  کاشی 
تولیدات کاشی و سرامیک کشورمان 
به لحاظ میزان تولید و کیفیت با 
برترین نمونه های خارجی برابری 

می کند.
وی افزود: کیفیت باالی تولیدات 
ایرانی باعث شده تا کاشی و سرامیک 
ما مشتریان خارجی زیادی داشته 
باشد به گونه ای که اکنون تولیدات 
کاشی و سرامیک ایران به بیش از ۵۰ 

کشور دنیا صادر می شود.
صادقیان رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان یزد هم گفت: 
این استان با تولید ساالنه بیش 
از 4۰۰ میلیون مترمربع کاشی و 

سرامیک، قطب تولید این محصول 
در کشور است.

وی افزود: بیش از ۹۰ واحد کاشی 
و سرامیک در استان یزد فعالیت 
دارند که زمینه اشتغال بیش از ۱۵ 

هزار نفر را فراهم کرده اند.
رعایت  داشت:   بیان  وی 
استاندارد های ملی و بین المللی و 
بهره گیری از دانش بومی و طرح های 
روز باعث شده تا تولیدات کاشی 
و سرامیک استان یزد نه تنها در 
ر های داخلی بلکه در آنسوی  بازا
مرز ها مشتریان زیادی بدست آورده 

است.
آهنی ها رییس انجمن کاشی و 
یران نیز گفت:  سرامیک تزئینی ا
نی در کیفیت های  یرا محصوالت ا
مختلف تولید می شود که کیفیت 
»عالی« آن در حد و اندازه تولیدات 
اروپایی است و ۵۰ تا ۶۰ درصد از 
تولید کاشی و سرامیک برخی واحد ها 

روانه بازار های صادراتی می شود.

ایران در جایگاه پنجم تولید کاشی و سرامیک جهان75درصد لوازم خانگی داخلی سازی شده است
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   سرویس اجتماعی
سعید ابریشمی راد شهردار شاهین 
شهر گفت: این شهر و به عنوان شهر دانش 
و خالقیت در کشور شناخته شده است و بر 
این اساس از سال آینده خاستگاه برگزاری 
جشنواره ها و رویدادهای برتر و وسیع 

علمی کشوری می شود.
ابریشمی راد افزود: شاهین شهر، شهر 
اقوام و فرهنگ های غنی ایران است و به 
این منظور باید با ارتقای جایگاه علمی این 
شهر، وجه تسمیه آن به منصه ظهور برسد.

وی اظهار داشت: برای هویت بخشی و 
ایجاد یک هویت مستقل با حضور همه اقوام ، 
تاکید بر موضوع دانش به عنوان مرز مشترک 
همه قوم ها و ملت ها با هر سلیقه ای می تواند 

واژه درستی باشد.
شهردار شاهین شهر افزود: بر این اساس 
برنامه جامعی با حمایت شورای اسالمی 
شهر، تدارک دیده شده است که به زودی 
شاهین شهر مرکز بزرگ ترین رویدادهای 

علمی کشور باشد.
وی  گفت : بر این اساس بنابر توافق نامه 
ای که با اداره کل میراث فرهنگی منعقد شده 
است ، موزه ملی دستاوردهای علمی ایران در 
سه حوزه علمی پیشرو، شامل، سلول های 

بنیادی، هوافضا و هوش مصنوعی در شاهین 
شهر راه اندازی خواهد شد.

ابریشمی راد افزود: همزمان با راه اندازی 
این موزه، هر ساله یک رویداد بزرگ علمی 
با عنوان جشنواره ای برای انتخاب برترین 
دستاوردهای علمی سال در این سه حوزه 
همزمان با هفته یا روز شاهین شهر برپا 

می شود.
وی بیان داشت :  در این جشنواره، ایده 
برترین دستاورد علمی ایران در این سه 

حوزه به دانشمند برتر کشور ارائه خواهد 
شد که این رویداد شبیه نوبل علمی است 

که در دنیا برگزار می شود.
   برگزاری رویدادهای علمی بزرگ کشوری 

در شاهین شهر
وی برگزاری این رویدادهای علمی بزرگ 
کشوری در شاهین شهر را با هماهنگی 
معاونت علمی رییس جمهور، وزارت علوم 
و دانشگاه های مطرح کشور عنوان کرد و 
گفت: این رویداد بطور رسمی در سال ۱۴۰۲ 

اتفاق می افتد.
شهردار شاهین شهر افزود: پیش درآمد 
این جشنواره کشوری که در سال آینده 
برگزار می شود، همایشی با عنوان “هوش 
مصنوعی و متاورس” است که هفته آینده در 
تاالر شیخ بهایی شاهین شهر برگزار می شود.

وی هدف از برپایی این جشنواره را از 
یک سو تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر 
تالش برای قرار گرفتن ایران در موضوع 
هوش مصنوعی در زمره ۱۰ کشور برتر 
ئه دستاوردهای  را جهان و همچنین ا
جوانان با استعداد نهادهای علمی کشور 

عنوان کرد.
   برگزاری جشنواره با حضور نهادهای علمی

ابریشمی راد افزود: اهداف جنبی این 
جشنواره نیز ضمن سرفرازی سرزمین 
یران، تقویت  و معرفی توانمندی های ا
روحیه نشاط، شادابی و ایجاد انگیزه، امید 
 و غرور ملی برای آحاد مملکت به ویژه 

جوانان است.
وی گفت  : این جشنواره با حضور نهادهای 
علمی و با مشارکت و حمایت استانداری، 
وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری 
و دانشگاه های مطرح کشور و استان اصفهان 

۲۶ بهمن امسال برگزار می شود.

    سرویس اجتماعی
نجـات خیری پور معاون توسـعه و 
برنامه ریزی دانشـگاه علوم پزشـکی 
کاشـان از جـذب ۳۷۰میلیـارد ریال 
اعتبـار بـرای تکمیل دو بیمارسـتان 

در منطقه کاشـان خبر داد.
خیری پور، اظهار داشـت : در سـفر 
هیئت دولت به اصفهان، ۷۰۰ میلیارد 
ریـال بـرای تکمیـل بیمارسـتان امام 
حسـن)ع( آران و بیدگل تصویب شـد 
کـه تاکنـون ۱۲۰ میلیـارد ریـال آن 
تخصیـص یافتـه و امیدواریـم در نیمه 
نخسـت سـال آینده بـه بهره بـرداری 

 برسـد.
وی افزود: ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار 
ویژه بـرای بیمارسـتان بقیه اهلل االعظم 
کاشان جذب شده و پیگیری  های الزم 
برای تخصیـص دو هزار میلیـارد ریال 
از محل ماده ۵۶ در چهار قسـط انجام 

گرفته اسـت تا مرحله اول بیمارستان 
به بهره برداری برسـد.

برنامه ریـزی  و  توسـعه  معـاون 
دانشـگاه علوم پزشکی کاشـان، افزود: 

نشـگاه علـوم پزشـکی  مجموعـه دا
کاشـان ۴۷۱۶ نفـر نیـروی کار دارد 
کـه ۵۵ درصـد آنهـا خانـم هسـتند. 
ضمن اینکـه ۶۸۷ نفـر نیـز از خانواده 

ایثارگرانـی هسـتند کـه طبـق قانون 
تبدیـل وضعیـت شـده اند و همچنین 
۸۵۰ نفـر نیـروی شـرکتی همـکار بـا 

دانشـگاه هسـتند.
هـدف  بـا   : گفـت  خیری پـور 
کیفیت بخشـی خدمـات بهداشـتی و 
درمانی دانشـگاه علوم پزشکی کاشان 
به شهروندان، در سال جاری ۳۱۰ نفر 
نیـروی جدید جذب دانشـگاه شـده و 
۱۷۷ نفر از کارکنان ایـن مجموعه نیز 

بازنشسـت شـده اند.
وی بیـان داشـت : دوران شـیوع 
کرونا، ۱۹۰ پرستار دعوت به همکاری 
شـدند کـه قـرارداد ایـن همـکاری تا 
پایـان فروردیـن سـال آینـده ادامـه 
دارد که بـا دریافت مجوزهـای قانونی 
از وزارت بهداشـت و درمـان و آموزش 
پزشـکی، ایـن همـکاری ادامـه پیـدا 

خواهـد کـرد.

شاهینشهرخاستگاهبرگزاریجشنوارههایبرترعلمیکشورمیشود

تخصیص۳۷۰میلیاردریالاعتباربرایتکمیلدوبیمارستاندرکاشان

    سرویس اجتماعی
حسن اسماعیلی احمدی شهردار زرین شهر گفت: این پروژه با صرف هزینه ای 
بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال شامل هزار مترمربع آسفالت، ۷۰۰ مترمربع جدول گذاری و 

همچنین اجرای نصب عالئم راهنمایی و رانندگی به مرحله اجرا رسید.
اسماعیلی احمدی در حاشیه آیین بهره برداری از پروژه ترافیکی سه راه بلوار شهید 
باهنر به بلوار جانبازان زرین شهر اظهار داشت : زرین شهر به دلیل واقع شدن در مسیر 
تردد شهرهای مختلف شهرستان در بعضی خیابان ها با معضل جدی و چالش رو به 
رشد گره ترافیکی روبه روست و این مسئله نارضایتی شهروندان را به همراه داشته است.

وی افزود: چرایی قفل ترافیکی بعضی معابر شهری زرین شهر در نشست های متعدد 
بررسی شد تا درباره رفع این چالش تصمیمات کارشناسی اتخاذ شود و یکی از این 
معابر مسیر اتصال بلوار شهید باهنر به بلوار جانبازان بود که به دلیل تردد اتوبوس ها و 

مینی بوس های بین شهری بار ترافیکی جالب توجهی را به همراه داشت.
شهردار زرین شهر اضافه کرد: پس از اخذ مجوز از شورای ترافیک شهرستان لنجان 
اصالح هندسی سه راه خیابان شهید باهنر به بلوار جانبازان زرین شهر در دستورکار قرار 
گرفت تا شاهد سهولت در دسترسی از طریق بلوار باهنر به عنوان یکی از اصلی ترین 

دسترسی های ورودی به شهر باشیم.
وی  گفت : این پروژه با صرف هزینه ای بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال شامل هزار مترمربع 
آسفالت، ۷۰۰ مترمربع جدول گذاری و همچنین اجرای نصب عالئم راهنمایی و رانندگی 

به مرحله اجرا رسید.
اسماعیلی احمدی اضافه کرد: سرعت بخشیدن به اجرای طرح های ترافیکی، افزایش 
ظرفیت پارکینگ ها و بازگشایی و اصالح معابر ازجمله مباحثی است که مورد توجه 

شهرداری قرار دارد تا شاهد تردد ایمن و آسان شهروندان باشیم.
وی  گفت : ارتقا و افزایش سطح فرهنگ عمومی و فرهنگ رانندگی شهروندان 
یکی از شاخص ها و فاکتورهای اساسی در باز شدن گره ترافیکی شهرها در کنار اجرای 
پروژه های شهری و زیرساخت ها قلمداد می شود. از این رو نهادینه کردن این مهم نیز باید 
در اولویت دستگاه های متولی برای نظم بخشی و ساماندهی وضعیت ترافیکی قرار گیرد.

    سرویس اجتماعی
جواد مطیعی مسئول فوریت های پزشکی شهرستان اردستان گفت 

:۳۰ درصد مأموریت های اورژانس اردستان مربوط به تصادفات است.
مطیعی اظهار داشت: اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان اردستان 
در طی ده ماهه سال جاری حدود بیست هزار و ۵۱۰ تماس داشته که 

این تعداد تماس منجر به سه هزار و ۱۴۴ مأموریت شده است.
وی افزود: در این مدت ۱۰ ماهه؛ تعداد مأموریت های شهری یک هزار 
و ۵۷۸ مورد بوده و تعداد مأموریت های جاده ای نیز یک هزار و ۵۶۶ مورد 
بوده است که از این تعداد کل، ۹۵۳ مورد مأموریت های تصادفی بوده است.

مسئول فوریت های پزشکی اردستان اضافه کرد: مأموریت های 
تصادفی شهری در طی ۱۰ ماهه سال جاری حدود ۳۳۹ مورد و همچنین 

مأموریت های تصادفی جاده ای ۶۱۴ مورد بوده است.
مطیعی ادامه داد: مأموریت های غیرتصادفی اورژانس اردستان دو 
هزار و ۱۹۱ مورد بوده و در طی این مدت دهه ماه نیز ۱۳ مورد حادثه 
ویژه داشتیم که ۱۲ مورد مربوط به حوادث جاده ای بوده و یک مورد هم 

آتش سوزی یکی از کارخانه های شهرستان بوده است.

شهردار زرین شهر خبر داد:

اصالح هندسی معابر با هدف رفع گره های 
ترافیکی شهر

مسئول فوریت های پزشکی شهرستان اردستان:

۳۰ درصد ماموریت های اورژانس اردستان مربوط به 
تصادف است

فرماندار شهرستان لنجان مطرح کرد:

کمبود استخر، یکی از مشکالت اصلی 
عالقه مندان رشته شنا در لنجان

    سرویس اجتماعی
فرماندار شهرستان لنجان گفت: 
کمبود استخر شنا در سطح شهرستان 
یکی از مشکالت اصلی عالقه مندان 
در  جوان  نسل  به ویژه  شنا  رشته 

شهرستان لنجان است.
حمیدرضا محمدی فشارکی در آئین 
جهان پهلوان  استخر  پروژه  ساماندهی 
تختی زرین شهر، کمبود استخر شنا در 
سطح شهرستان را یکی از مشکالت اصلی 
عالقه مندان رشته شنا در شهرستان لنجان 
عنوان کرد  و اظهار داشت : جذب نسل جوان 
و نوجوان به ورزش به کاهش آسیب های 
اجتماعی منجر می شود، اما باید بپذیریم 
که یکی از ضعف های شهرستان لنجان با 
جمعیتی بیش از ۳۰۰ هزار نفر نداشتن استخر 
در شهرهای مختلف آن برای استفاده نسل 
جوان است.وی افزود: شهر جدید فوالدشهر 
با جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر دو استخر در 
دل خود جای داده، اما استخر جهان پهلوان 
تختی به عنوان تنها استخر زرین شهر، بخش 

مرکزی و باغ بهادران را پوشش می دهد.
فرماندار شهرستان لنجان اضافه کرد: 
احداث مجموعه آبی توسط سرمایه گذار 
بخش خصوصی در شهر باغ بهادران در حال 
اجرا بوده و امیدواریم این پروژه هرچه زودتر 
به بهره برداری برسد تا کام مردم بخش باغ 
بهادران شیرین شود.وی ادامه داد: استخری 
نیمه تمام نیز در شهر چمگردان وجود دارد 
که شهرداری در تالش است این مجموعه را 
راه اندازی کند، اما با توجه به مشکالتی که 
شهرداری ها با آن ها مواجه هستند به کندی 
در حال انجام است. از این رو به صنایع بزرگ 
فعال در شهرستان پیشنهاد داده شده تا 
برای اتمام پروژه های نیمه تمام مشارکت 
کنند و در حال حاضر نیز مشغول مطالعه بر 
روی طرح استخر چمگردان هستند تا پس 
از بررسی نتیجه به دست آمده را اعالم کنند.

محمدی با بیان اینکه با تالش ویژه مدیریت 
شهری پروژه استخر جهان پهلوان تختی 
آماده بهره برداری شد، اضافه کرد: امروز با 
آغاز به کار دوباره استخر جهان پهلوان تختی 
به یکی از مطالبات شهروندان جامه عمل 
پوشانده شد و باید قدردان زحمات نیروهای 
خدوم شهرداری و تصمیمات کارشناسی 
مدیریت شهری زرین شهر بود. چراکه استخر 
و مکان های ورزشی نقش مؤثری در افزایش 
نشاط شهروندان و پر کردن اوقات فراغت 

نسل جوان دارند.

    سرویس اجتماعی
سـرهنگ مهـدی کریمـی فرمانده 
بـه  نطنـز  شهرسـتان  انتظامـی 
افزایـش ۲۸ درصـدی کشـفیات مواد 
مخدراشـاره کـرد و گفـت: همچنیـن 
کشـفیات کاالی قاچـاق در این شـهر 

۲۲ درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
سـرهنگ کریمـی از افزایـش چهـار 
نتظامـی  درصـدی حضـور مامـوران ا
شهرسـتان نطنـز در محـل صحنه هـا 

خبـر داد و اظهار داشـت: میـزان تماس 
بـا مرکز ۱۱۰ ویـژه نطنز نیـز ۲۶ درصد 

افزایـش پیـدا کرده اسـت.
وی افـزود: بـا تالش هـای صـورت 

گرفتـه رضایـت مـردم از حضـور پلیس 
در صحنـه و انجـام وظایف خـود، تا ۹۵ 

درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان نطنز با 

بیان اینکـه میزان سـرقت به طـور کلی 
در ایـن شهرسـتان ۵۱ درصـد کاهـش 
داشته اسـت، ابراز داشـت: با تالش های 
صـورت گرفتـه سـرقت بـه ُعنـف در 
شهرسـتان نطنـز ۵۰ درصـد کاهـش 

داشـته اسـت.

افزایش ۲۸ درصدی کشفیات مواد مخدر در نطنز

۳۲6644۲۸  -  ده خطنیازمندیها
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۷۵۹ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۴۰۱ به شماره کالسه ۱۳۰۱ مالکیت آقای / خانم صدیقه رحیمی فروشانی به شناسنامه شماره ۸۷۹۰ کد ملی 
۱۱۴۰۴۶۳۸۴۵ صادره فرزند ابوالقاسم در شش دانگ یک باب مغازه و زمین متصله به آن به مساحت ۹۶ / ۶۹ متر مربع پالک شماره ۲۶۸۴ فرعی از ۷۲ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب صفحه ۳۰۱ دفتر ۶ و صفحه ۳۱۴ دفتر ۳۷۰ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 
و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۸ / ۱۱ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۴۶۶۳۳ ، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۳ / ۱۱ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۴۶۶۳۴ رییس ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر سید محمد حسن مصطفوی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۲۴ مورخ ۱۷ / ۱۰ / ۱۴۰۱ به شماره کالسه ۰۶۴۰ مالکیت آقای / خانم تقی طاهری خوزانی به شناسنامه شماره ۱۴۷ کد ملی ۱۱۴۱۴۴۳۱۲۰ 
صادره فرزند رمضانعلی در شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۰۴ / ۱۴۵ متر مربع پالک شماره ۱۶۷ فرعی از ۸۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر به موجب سند ۸۶۴ مورخ ۱۰ / ۰۲ / ۸۲ دفتر ۱۲۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۸ / 
۱۱ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۴۶۷۶۴ ، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۳ / ۱۱ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۴۶۷۶۳ رییس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سید محمد حسن مصطفوی

موضوع ماده سه قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۴۹۲ تاریخ: ۱۷ / ۱۰ / ۱۴۰۱ برابر رای شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۴۹۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در یک باب متورخانه و ایستگاه پمپاژ آب شرب روستایی به مساحت 
۸۱ / ۴۷۷ متر مربع بر روی قسمتی از پالک ۲ فرعی از ۱۰ اصلی واقع در جاده 
قفر - داران خریداری از مالک رسمی آقای حاج رضا و حاج محمود و حاج علی 
نوروزی فرزندان احمد - حاج عیسی قلی و حاج رضا قلی نوروزی فرزندان جعفر 
قلی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به 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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن: محسن مقصودی ، 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۸ / ۱۱ / ۱۴۰۱ - م /الف ۱۴۴۶۲۱۲  تاریخ انتشار نوبت 

دوم : ۲۳ / ۱۱ / ۱۴۰۱ - م / الف ۱۴۴۶۲۱۳ 

موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. رای شماره ۴۳۶۱ و ۴۳۶۰ مورخ ۱۰ / ۰۷ / ۱۴۰۱ خانم صغری 
شاه سواری نجف آبادی فرزند مهدی نسبت به دو دانگ و بیست و چهار - پنجاه 
و سوم دانگ مشاع و آقای یداهلل شاه سواری نجف آبادی فرزند عباسعلی نسبت 
به سه و بیست و نه - پنجاه و سوم دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 
۷۶ / ۱۵۲۵ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱ فرعی از ۹۹۴ اصلی واقع در 
قطعه ۶ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضی مالک رسمی مشاعی می 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۸ / ۱۱ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۴۶۷۱۱ تاریخ انتشار 

نوبت دوم: ۲۳ / ۱۱/ ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۴۶۷۱۴ ثبت اسناد و امالک نجف آباد

موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. رای شماره ۵۰۸۷  مورخ ۰۲ / ۰۸ / ۱۴۰۱ آقای یداله شاه سواری 
نجف آبادی فرزند عباسعلی ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ۳۰ / ۴۱۵۸ متر 
مربع قسمتی از پالک شماره ۱۰۰۵ اصلی واقع در قطعه ۶ بخش ۱۱ حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۸ / ۱۱ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۴۶۷۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۳ / ۱۱/ ۱۴۰۱ م / 

الف ۱۴۴۶۷۳۳ ثبت اسناد و امالک نجف آباد

موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. رای شماره ۵۴۸۳ مورخ ۱۷ / ۰۸ / ۱۴۰۱ خانم عزت شاهسواران 
فرزند غالمرضا ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۵۰ / ۲۳۷ متر مربع قسمتی از 
پالک شماره ۱ فرعی از ۲۰۸ و ۲۰۸ اصلی واقع در قطعه ۳ بخش ۱۱ حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۸ / ۱۱ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۴۶۷۴۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۳ / ۱۱/ ۱۴۰۱ م / 

الف ۱۴۴۶۷۴۹ ثبت اسناد و امالک نجف آباد

موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 

و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۷۸۳ و ۳۷۸۲ مورخ ۰۵ / ۰۶ / ۱۴۰۱ خانم 
افسانه جاللی کوشکی فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع و خانم سمانه مهرابی 
کوشکی فرزند عبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۶۶ / ۱۸۸ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۱۹۱ اصلی واقع در قطعه 
۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان ) گواهی شهود / عادی مع الواسطه از 
مالک رسمی محمد حسین صالحی...( تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۳ / ۱۱ / ۱۴۰۱ 
م / الف ۱۴۵۳۷۵۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۸ / ۱۲/ ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۵۳۷۶۰ 

ثبت اسناد و امالک نجف آباد

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: ۱۴۰۱۸۵۶۰۲۰۰۶۰۱۱۶۸۵ تاریخ ارسال نامه: ۱۶ / ۱۱ / ۱۴۰۱ 
ورثه مرحوم حسین عمادی اندانی فرزند علی به استناد یک برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی ۶۱۷ فرعی از ۱۱۲ اصلی واقع در خمینی شهر بخش ۱۴ 
ثبت اصفهان که ذیل دفتر ۱۹ صفحه ۴۱۵ امالک به نام حسین عمادی اندانی 
ثبت و صادرو تسلیم گردیده و به موجب سند قطعی ۱۲۶۸۳ - ۱۴ / ۷ / ۱۳۴۷ 
دفترخانه اسناد رسمی ۶۳ خمینی شهر  به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگری 
هم انجام نشده سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: ۲۳ / ۱۱ / ۱۴۰۱ سید محمد حسن 

مصطفوی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمینی شهر ۱۴۵۲۰۸۳ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۰۶۰۱۱۶۹۱ - ۲۵ / ۱۰ / ۱۴۰۱ - برابر رای شماره 
۱۶۹۱ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۴۰۱ به شماره کالسه ۲۰۰۸ مالکیت آقای / خانم ربابه 
رضایی ادریانی به شناسنامه شماره ۲۳۷۷ کد ملی ۱۱۴۰۶۷۶۷۰۹ صادره فرزند 
قنبر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۳ / ۱۰۶ متر مربع پالک شماره 

۴۰۳ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر به موجب صفحه ۲۶۰ دفتر ۱۳۸ و صفحه ۲۵۳ دفتر ۶۲ و دفتر الکترونیک 
۷۷۱۸ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 
است. ۲ - برابر رای شماره ۱۶۹۳ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۴۰۱ به شماره کالسه ۲۰۱۲ 
مالکیت آقای / خانم علی عموچی فروشانی به شناسنامه شماره ۱۱۵۱۷ کد ملی 
۱۱۴۰۴۹۱۳۴۲ صادره فرزند سبزعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۸۶ / ۷۶ متر مربع پالک شماره ۴۰۳ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب صفحه ۱۹۱ دفتر 
۱۴۲ و صفحه ۲۶۰ دفتر ۱۳۸ و صفحه ۲۵۳ دفتر ۶۲ و دفتر الکترونیک ۷۷۱۸ و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. ۳ - برابر 
رای شماره ۱۶۹۴ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۴۰۱ به شماره کالسه ۲۰۱۳ مالکیت آقای 
/ خانم ربابه رضایی ادریانی به شناسنامه شماره ۲۳۷۷ کد ملی ۱۱۴۰۶۷۶۷۰۹ 
صادره فرزند قنبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۸۶ / 
۷۶ متر مربع پالک شماره ۴۰۳ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب صفحه ۱۹۱ دفتر ۱۴۲ و صفحه ۲۶۰ 
دفتر ۱۳۸ و صفحه ۲۵۳ دفتر ۶۲ و دفتر الکترونیک ۷۷۱۸ و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. ۴ - برابر رای شماره 
۱۶۸۸ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۴۰۱ به شماره کالسه ۲۰۱۰ مالکیت آقای / خانم علی 
عموچی فروشانی به شناسنامه شماره ۱۱۵۱۷ کد ملی ۱۱۴۰۴۹۱۳۴۲ صادره 
فرزند سبزعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۸۳ / 
۴۶ متر مربع پالک شماره ۴۰۳ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب صفحه ۱۹۱ دفتر ۱۴۲ و صفحه ۲۶۰ 
دفتر ۱۳۸ و صفحه ۲۵۳ دفتر ۶۲ و دفتر الکترونیک ۷۷۱۸ و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. ۵ - برابر رای شماره 
۱۶۹۰ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۴۰۱ به شماره کالسه ۲۰۱۱ مالکیت آقای / خانم ربابه 
رضایی ادریانی به شناسنامه شماره ۲۳۷۷ کد ملی ۱۱۴۰۶۷۶۷۰۹ صادره فرزند 
قنبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۸۳ / ۴۶ متر مربع 
پالک شماره ۴۰۳ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر به موجب صفحه ۱۹۱ دفتر ۱۴۲ و صفحه ۲۶۰ دفتر ۱۳۸ و 
صفحه ۲۵۳ دفتر ۶۲ و دفتر الکترونیک ۷۷۱۸ و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۳ / ۱۱ / ۱۴۰۱ 
م / الف ۱۴۵۲۵۳۲ ، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۸ / ۱۲ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۵۲۵۳۱ 

رییس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سید محمد حسن مصطفوی



محیط زیست
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   خبرگزاری مهر
ــل  ــی، مدیرعام ــر علیمردان صف
و  طبیعــی  منابــع  اتحادیــه 
آبخیــزداری اســتان اصفهــان گفت: 
مرتعــداران ایــن اســتان بــه دلیــل 
بوروکراســی های اداری موجــود، 
ــتند. ــع نیس ــه مرات ــه بیم ــب ب راغ

علیمردانــی بــا بیــان اینکه اســتان 
اصفهــان در زمینــه بیمــه مراتــع آمار 
ــه اســتان هایی  بســیار کمی نســبت ب
چــون قــم، یــزد و مشــهد دارد، اضافه 
ــار  ــون هکت ــش از ۶ میلی ــرد: از بی ک
مســاحت مراتع اســتان اصفهــان تنها 

حــدود ۲ هــزار هکتــار بیمه اســت.
   وجــود ۴۰ هــزار مرتــع دار در 

اســتان اصفهــان
ــه  ــک ب ــه نزدی ــان اینک ــا بی وی ب
ــتان  ــع دار در اس ــر مرت ــزار نف ۴۰ ه
اصفهــان وجــود دارد، ادامــه داد: 
یکــی از دالیــل عمــده نبــود اقبــال از 
بیمــه مراتــع در ایــن اســتان، تبلیــغ 
و معرفــی نشــدن ایــن بیمــه بــه 

ــت. ــوده اس ــع داران ب مرت
ــع طبیعی  مدیرعامــل اتحادیه مناب
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
مرتــع داران مــا هیــچ شــناختی از 
ــرد:  ــه ک ــد، اضاف ــع ندارن ــه مرات بیم
مســئوالن اســتان نیــز اذعــان کردند 
کــه در زمینــه آمــوزش و معرفــی این 

ــد. ــف کار کردن ــیار ضعی ــه بس بیم
   حمایت بیمه در بن بست بوروکراسی

علیمردانــی ادامــه داد: چالــش 
مهم تــر ایــن اســت کــه خیلــی 
مشــخص نیســت بیمــه مراتــع در 
چــه شــرایطی بــه مرتــع دار خســارت 
می پــردازد در حالــی کــه ایــن بیمــه 
اعــام کــرده در شــرایط خشکســالی، 
ننــد بــه  تگــرگ و ســیل می توا
مرتــع دار خســارت بپردازنــد امــا 
مراتــع بــا آســیب ها و خســارت 
بیشــتری رو بــه رو هســتند. وی 
ــال اســت  ــی دو س ــان داشــت: یک بی
ــه  ــخ ک ــد مل ــات مانن ــی آف ــه برخ ک
ــد،  ــوم آوردن ــتان هج ــع اس ــه مرات ب
خســارت زیــادی بــه مراتــع وارد 
کردنــد و آفــات دیگری کــه در این دو 
ســال گذشــته بــر اثــر خشکســالی ها 
ــن  ــده و ای ــا ش ــع م ــر مرات گریبانگی
در حالــی اســت کــه مرتــع داران 
می گوینــد اگــر بیمــه مراتــع در 
می خواهــد  خشکســالی  زمینــه 
ــه  ــت ک ــالی اس ــد، ۱۰ س ــک کن کم
ــا دچــار خشکســالی شــده  اســتان م
امــا ایــن بیمــه هیــچ کمــک و هزینــه 
خســارتی تــا بــه حــال در ایــن زمینه 

نپرداختــه اســت.
ــع طبیعی  مدیرعامــل اتحادیه مناب
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه بیمه 
ــی های  ــرده بوروکراس ــام ک ــز اع نی
اداری دستشــان را بســته، اظهــار 
داشــت: بیمــه مراتــع بــرای خســارت 
خشکســالی می گویــد مدیــرکل 
مدیریــت بحــران اســتان بایــد اعــام 
کنــد محــل مرتعــی کــه بیمــه شــده 
ــا خیر  شــامل خشکســالی می شــود ی
و در مرحله دوم باید اداره هواشناسی 
ــع بارندگی  اعام کنــد کــه در آن مرت
ــا از  ــوده و آی ــدر ب ــالی چق و خشکس
شــرایط نــرم باالتــر یــا پایین تــر 
ــی های اداری  ــن بوروکراس ــت؛ ای اس
ســبب شــده کــه مرتــع داران مــا 
خیلــی راغــب بــه بیمــه مراتــع 

نباشــند.
   بیمــه مراتــع بــه تعاونی هــای 

ــود ــپرده ش ــی س ــع طبیع مناب
علیمردانــی اضافــه کــرد: پیش تــر 
در زمینه فراگیری بیمــه دام در زمان 
ــرایط  ــی، ش ــای دولت ــع نهاده ه توزی
ــه دام را  ــد و بیم ــاد ش ــبی ایج مناس
ــرای  ــدار ب ــه دام ــم ک ــاری کردی اجب
ــد نهــاده دولتــی دریافت  اینکــه بتوان
ــتفاده کند باید دام  ــهیات اس و از تس
را بیمــه می کــرد؛ از ایــن رو در زمینه 
بیمــه مراتــع نیــز در جلســه اخیــر بــا 
متولیــان اســتان پیشــنهاد دادیــم که 
ابتــدا روی موضــوع آمــوزش متمرکز 
ــای  ــه تعاونی ه ــن کار را ب ــده و ای ش
ــاط  ــه ارتب ــتان ک ــی اس ــع طبیع مناب
مســتقیم بــا مرتــع داران دارنــد، 
ــکات  ــد مش ــه می توانن ــپارند ک بس

ــع را لحــاظ کننــد. بیمــه مرات
وی ادامــه داد: در زمینــه خســارت 
مراتــع نیز یکــی از راهکارها اقســاطی 
کــردن خســارت اســت بــا توجــه بــه 
ــه  ــز ارائ ــع داران و نی ــد کــم مرت درآم
مشــوق هایی اســت کــه مرتــع دار 

ــد. ــع را بیمــه کن ــد مرت بتوان
ــع طبیعی  مدیرعامــل اتحادیه مناب
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ــع داران  ــه مرت ــارتی ب ــون خس تاکن
مــا پرداخــت نشــده، اظهــار داشــت: 
ــش از  ــه بی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
۹۵ درصــد عشــایر اســتان عضــو 
تعاونی هــای منابــع طبیعــی اصفهــان 
ــع را  ــه مرات ــوع بیم ــتند و موض هس
در تعاونی هــا بــه خوبــی می تــوان 
ــز  ــه دام نی ــرا در بیم ــش داد زی پوش
زمانیکــه تعاونی هــا ورود کردنــد 
ــتان  ــای اس ــد دام ه ــدود ۸۰ درص ح

ــد. ــه ش بیم

معاون محیط زیست طبیعی استان اصفهان:

شرایط تاالب گاوخونی بحرانی است
  خبرگزاری ایسنا

حسین اکبری، معاون محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه 
در چند سال اخیر تاالب گاوخونی حقابه ای 
دریافت نکرده و بارندگی های اخیر هم تاثیر 
چندانی در وضعیت این تاالب نداشته است، 
افزود: شاید در حد ۹۹ یا ۱۰۰ درصد تاالب 
خشک است و فقط بخشی از نیمه شمالی 
آن در الیه های زیرین مرطوب است، وگرنه 
تاالب خشک است، چون حقابه ای دریافت 
نکرده و تاکنون بارندگی قابل توجهی که 
ایجاد روان آب سطحی کند نیز در منطقه 

رخ نداده است.
را  گاوخونی  تاالب  شرایط  اکبری، 
بحرانی دانست و گفت: تاالب گاوخونی 
در پائین ترین نقطه حوضه آبریز زاینده رود 
واقع شده و طی تقریبا ۲۰ سال اخیر، حقابه 
واقعی دریافت نکرده است. در نیمه دوم سال 
۹۸ مقدار مختصری آب به تاالب رفت ولی 
اصا مطابق با نیازهایش نبود و می توان 

گفت هیچ حقابه ای دریافت نکرد.
وی افزود: به طور میانگین بین ۱۰۰  تا 
۲۵۰ میلی متر بر ثانیه نیز پساب و آب های 
کشاورزی به تاالب رسیده که در بهبود 
وضعیت تاالب اصا موثر نیست و حداقل 
است، درحالی که حقابه تاالب از بارش ها 
به صورت میانگین بر اساس مطالعات 
نشگاهی، ۱۷۶ میلیون متر مکعب در  دا
سال محاسبه شده است، اما از این مقدار 
هیچ حقابه ای به تاالب گاوخونی نرسیده 
و شرایط تاالب به سمت خشکی صد در 
صد و کامل رفته است. از طرف دیگر، باز و 
بسته شدن رودخانه در زمانی که آب برای 
کشاورزی باز بود تا سد رودشتین می رسد 
که ۸۵ کیلومتر تا  تاالب گاوخونی فاصله 
دارد، و از آنجا وارد کانال های کشاورزی 
می شد، یعنی عما از سد رودشتین آبی به 

سمت تاالب نمی رفت.
اکبری ادامه داد: محلی که آب به تاالب 
گاوخونی می رسد ایستگاه هیدرومتری 
شاخه کنار است، براساس شاخص های آن 
بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلی متر آب یا پساب در 
تابستان کمتر و در فصل پاییز یا زمستان که 
تبخیر کمتر است بیشتر، پساب یا آب های 
کشاورزی جاری بوده، وگرنه عما هیچ آبی 
به تاالب نرسیده است. بنابراین خشکی 

زاینده رود، در واقع خشکی صد در صدی 
تاالب گاوخونی را در پی دارد، چرا که تاالب 
گاوخونی آورده دیگری از نظر جریان های 

سطحی ندارد.
  حیات گاوخونی صد در صد به جاری بودن 

زاینده رود بستگی دارد
وی اضافه کرد: مطالعات دانشگاه نشان 
می دهد که حتی اگر وضعیت بارش ها هم 
خوب شود، سایر جریان های سطحی)به غیر 
از زاینده رود( آن هم به شرط شکل گیری 
سیاب، فقط ۴ درصد می تواند در حیات 
تاالب گاوخونی موثر باشد و می توان گفت 
حیات گاوخونی به طور صد در صد به جاری 

بودن زاینده رود بستگی دارد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست 
به اجرای طرح های پژوهشی و پایشی 
و پروژه های اجرایی در خصوص تاالب 
گاوخونی از سوی این اداره کل، اشاره کرد و 
گفت: محیط زیست در تمام سطوح مختلف 
استانی و ملی پیگیر حقابه این تاالب بوده 
است. طرح جامع احیای رودخانه زاینده رود و 
تاالب بین المللی گاوخونی در دستور کار قرار 
گرفته و پیش نویس این طرح در حال آماده 
شدن است تا هماهنگی های بین بخشی و 
بین دستگاه های مختلف انجام شود، ضمن 
اینکه احیای رودخانه زاینده رود و تاالب 
گاوخونی به یک مطالبه عمومی تبدیل 
شده است. مدیریت استان هم به شدت 
دنبال این موضوع هستند تا پیش نویس این 
طرح تدوین و به ستاد هماهنگی و مدیریت 
تاالب های کشور ارجاع شود. با تصویب این 
طرح، یک نقشه راه و مسیر درست و مشخص 

و اقداماتی که مورد نیاز است به صورت یک 
سند تصویب می شود تا در جهت حفظ و 

احیای تاالب و زاینده رود باشد.
اکبری بیان داشت: در ۴ تا ۵ سال اخیر، 
طی ۴ پروژه مختلف از سد رودشتین تا تا 
نزدیک تاالب گاوخونی را در حدود ۷۱ 
کیلومتر، به صورت غیرپیوسته و براساس 
اولویت ها، الی روبی بستر انجام دادیم و 
به منظور رفع و برداشتن موانع و تسهیل 
جریان این کار صورت گرفت. این پروژه هایی 
که اجرا شده باعث شد حداقل آب کشاورزی 
و پساب موجود به سمت تاالب جاری شود 
تا درصدی بتواند قسمت های شمال تاالب 
را رطوبت بخشی کند. این کار اقدام موثری 
بوده که مقداری رطوبت تاالب را حفظ کند 
و تا حدی از تبدیل شدن به کانون گرد و 

غبار جلوگیری کند.
  کاهش تعداد پرندگان در تاالب ربطی به 

پساب ندارد
وی ادامه داد: اگر پرندگان از نظر تعداد 
و تنوع در تاالب گاوخونی کم شده اند به 
دلیل خشکی تاالب است و به زهاب و پساب 
ربطی ندارد، اتفاقا در قسمتی که رطوبت 
وجود دارد می توان پرندگان را دید و این 
نشان می دهد که پساب و زهاب، اگرچه 
جای حقابه را نمی گیرد، اما در مسیری 
که به سمت تاالب می رود مقداری پاالیش 
نجام می شود و زیست  و تصفیه طبیعی ا
بوم آبی آنجا را از مرگ صد در صد نجات 
می دهد، چون اگر همین رطوبت هم نبود 
پرندگان نبودند، اگرچه به تعداد و تنوع 

گذشته نیست.
اکبری گفت: وقتی در بستر رودخانه آب 

جاری نباشد، بر اثر تبدیل پوشش گیاهی 
و موانعی که ایجاد می شود، حتی اگر آبی 
رهاسازی شود به تاالب نمی رسد، بنابراین به 
منظور تسهیل جریان و رفع موانع، الیروبی 
صورت گرفت که پروژه ای بسیار موثر بود، 
ضمن اینکه به صورت کلی بستر زاینده رود 

نیز نیاز به الیروبی اساسی دارد.
وی با بیان اینکه باید ذخیره آبی باشد 
تا آب به تاالب گاوخونی برسد، اضافه کرد: 
آب شرب اولویت اصلی است که باید تامین 
شود، تاالب گاوخونی هم آورده دیگری جز 
زاینده رود ندارد، بنابراین تاش می شود از 
طریق احیای زاینده رود و پایداری جریان آب 
در زاینده رود، تاالب گاوخونی هم احیا شود.
  آبرسانی به تاالب از جای دیگر آن هم با 

کانال ممکن نیست 
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با بیان اینکه برای آبرسانی 
به تاالب گاوخونی اول باید آبی وجود 
داشته باشد، افزود: آبرسانی از جای دیگر 
آن هم با کانال ممکن نیست. در گذشته 
که بارندگی ها شدید می شد از طریق یک 
رودخانه سطحی و خشکی که در استان 
فارس وجود دارد سیل از سمت جنوب 
تاالب به گاوخونی می آمد، اما به تدریج بر 
اثر خشکسالی و احداث سد ایزدخواست و 
برداشت های در مسیر، دریافت قابل توجهی 

از این طریق نیز برای تاالب وجود ندارد.
حفظ  قانون  طبق  گفت:  اکبری 
اکوسیستم های تاالبی، محیط زیست بنا به 
تعاریفی که دارد اقداماتی برای احیای تاالب 
گاوخونی انجام داده است. از جمله اجرای 
طرح های پژوهشی و تهیه بانک اطاعات 
پایه که در این زمینه چندین پروژه پژوهشی 
در چند سال اخیر انجام داده ایم، ۴ پروژه 
الیروبی و ۳ پایش از جمله غبارسنجی و 
غبارریزی منطقه انجام داده ایم و ایجاد 
دوربین های بر خط برای حفاظت از تنوع 
زیستی تاالب از جمله اقدامات انجام شده 

از این محل است.
وی طرح جامع احیای زاینده رود که در 
دست تهیه است را راهکار اصلی برای نجات 
تاالب گاوخونی دانست و گفت: اگر این طرح 
در ستاد هماهنگی و مدیریت تاالب های 
کشور به تصویب برسد، طرح و سندی است 
که براساس آن بودجه هایی که دستگاه های 
مختلف نیاز دارند احصا و اقدامات جهت 
پایداری جریان زاینده رود و نجات و احیای 

تاالب گاوخونی شروع می شود.

   سرویس اجتماعی
در اردیبهشـت ۱۴۰۱ ، یعنی حدود ده ماه پیش ۳ توله یوزپلنـگ ایرانی به دنیا 
آمدند. دو تولـه اول در روزهای اول تلف شـدند و پیروز با تـاش متخصصان زنده 

ماند. مادر پیروز)ایـران( او را قبول نکرد. 
در نهایـت پیروز با کمـک و پرسـتاری تیمارگـر و امدادگر حیـات وحش علیرضا 
شـهرداری پناه و علی عمارلویی در پارک حیات وحش پردیسـان نگهداری می شود.
حاال پیروز کـه نمادی بـرای همـه ایرانیان شـده اسـت، ۱۰ ماهگی خـود را آغاز 

می کنـد.
به گفتـه مسـئوالن سـازمان محیـط زیسـت از پیـروز تا یک سـالگی درسـایت 
پردیسـان نگهداری می شـود و بعد از آن با صـاح دید مربیـان به پارک ملـی توران 

منتقـل خواهد شـد.

   سرویس اجتماعی
»مکانیسم جداسازی غشایی« در گیاهان، امکان نگهداری منابع و مواد مفید 
و همچنین تفکیـک مـواد نامفید را فراهـم می کند. این مکانیسـم ویـژه، گیاه 
را قادر به تشـخیص ماده مفیـد از نامفید در محلول خـاک می سـازد. از این رو، 
مشـاهده چنیـن سـاز و کاری در گیاهـان می تواند الهـام بخـش »فناوری های 

جداسـازی غشـای صنعتی« باشد.
پسـاب ها و زباله ها به عنوان تهدید و خطری زیسـت محیطی به شمار می روند. 
توسعه شهرها و گسترش صنایع را می توان از جمله علل افزایش فاضاب  و پسماند 
دانسـت. از این رو، در چند دهه اخیر، تصفیه، بازیافت و مکانیسـم این دو، موضوعی 
حائز اهمیت اسـت. در کشـورهای توسـعه یافته، تصفیه پسـاب و بازیافـت زباله با 
اهداف مختلفـی از جمله جلوگیـری از آلودگـی آب و خاک، حفظ محیط زیسـت 
و اکوسیسـتم های طبیعـی، تولیـد کود طبیعـی، تولید انـرژی و کنتـرل و کاهش 

عوامل بیمـاری زا انجام می شـود.  
با علـم و آگاهی بـر اینکـه فاضـاب  و زباله خطری زیسـت محیطی محسـوب 
می شـوند، Caitlin Byrt، اسـتاد دانشـگاه اسـترالیا می گویـد: »فاضـاب جهان 
حاوی منابع درهم ریخته ای اسـت که بسـیار ارزشـمند هسـتند، کشف چگونگی 
اسـتخراج کارآمد مواد معدنی، فلزات و مواد مغذی ارزشـمند از فاضـاب و در عین 
حال حفظ خواص آنها، چالش بزرگی است که پژوهشـگران با آن مواجه هستند.«
دانشمندان دانشگاه ملی استرالیا، گیاهان را منبعی الهام بخش برای بهره گیری 

از تکنیک های جدید در صنعت بازیافت زباله و تصفیه پساب ها معرفی کردند.
گیاهان قادر هسـتند امـاح و مـواد مغذی مـورد نیاز خـود را از محلـول خاک 
اطراف خود بـرای رشـد و تکثیر جـذب کننـد. در این فرآینـد، بدسـت آوردِن آب 
و مواد مغذی شـامل جـذب عناصر مطلـوب و نامطلـوب از محلول خاک و سـپس 

جداسـازی مواد و منابـع مفید از مـواد نامفید می شـود.  
ممکن است عناصر مطلوب و نامطلوب در محلول خاک دارای خواص شیمیایی 
مشـابهی مانند اندازه و بار باشند اما گیاهان از »مکانیسـم های جداسازی غشایی« 
برای تمایز میان مولکول های مختلف که خواص شـیمیایی مشابهی دارند استفاده 
می کنند. درواقع، »مکانیسـم جداسـازی غشـایی« امکان توزیع یا نگهداری منابع 
و مواد مفید و همچنین تفکیک مـواد نامفید را فراهم می کند. این مکانیسـِم ویژه، 
گیاه را قادر به تشـخیص ماده مفید از نامفید در محلول خاک می سـازد. در نتیجه، 
هماهنگی چنیـن مکانیسـمی در میان بافت هـای مختلف گیـاه، انواع سـلول ها و 
غشاهای زیر سـلولی، به شـکل موثری بر روی تغذیه گیاه، تحمل شرایط محیطی 

و مدیریت انرژی تاثیـر می گذارد.
به عبارتی، »مکانیسم های جداسازی غشایی« در گیاهان باعث فرآیند جداسازی 
تخصصی می شـود. مشـاهده چنین سـاز و کاری در گیاهان می توانـد الهام بخش 
»فناوریهای جداسـازی غشـای صنعتی« باشـد و به عبـارت دیگر دانش به دسـت 
آمـده از مطالعه گیاهـان می تواند به پیشـرفت فناوریهای جداسـازی دقیق کمک 
کند. فناوری های جداسـازی، عبارت اسـت از جـذب منابع از زباله هـای صنعتی و 

حرکت به سـوی اقتصاد سـبز.
در برنامه محیط زیسـت ملـل متحـد)UNEP(، اقتصاد سـبز را چنین تعریف 
می کنند: اقتصادی است که در سایه عدالت اجتماعی و زندگی انسان های پیشرفته 
پدید می آید، در حالی که در آن خطرها و آسـیب های زیسـت  محیطی در کمترین 
میزان ممکن است. اقتصاد سـبز یک اقتصاد یا توسـعٔه اقتصادی است که بر اساس 
توسـعه پایا و آگاهی از اقتصاد بومی بنا نهاده شـده  اسـت. این نوع اقتصـاد با هدف 

کاهش خطرات محیطی از اهمیت زیادی برخوردار اسـت.  
از این جهت، دانشمندان دانشگاه ملی استرالیا)ANU( از گیاهان الهام می گیرند 
تا تکنیک هـای جدیدی را برای جداسـازی و اسـتخراج مواد معدنی، فلـزات و مواد 
مغذی ارزشمند از پساب های غنی از منابع ایجاد کنند. در واقع، این محققان در حال 
تطبیق »مکانیسم های جداسازی غشایی گیاهان« هسـتند تا بتوان این مکانیسم 
را در فناوری هـای بازیافت پسـماندها به کار گرفـت. این رویکرد راه حلـی پایدار به 
منظور کمک رسـاندن به مدیریـت منابع مـورد نیاز و در راسـتای امنیـت غذایی، 
انرژی و آب جهان اسـت؛ راه حلی که با ارائه روشـی برای بازیافت و اسـتفاده مجدد 
از منابع فلزی، معدنی و مواد مغذی ارزشـمند از پسـماندهای مایع انجام می شود.

این فنـاوری می توانـد برای طیـف وسـیعی از صنایع ماننـد کشـاورزی، آبزی 
پـروری، نمک زدایـی، بازیافت باتری و معدن سـودمند باشـد. همچنیـن می تواند 
به شـرکت ها کمک کند تا با ایجاد راهـی برای تصفیـه و بازیافت، رویکـرد خود در 
مورد نحوه برخورد با زباله هـا و فاضاب ها را بازنگری کننـد. این تحقیق همچنین 

پیامدهایی برای مناطق مسـتعد سـیل و خشکسالی در سراسـر دنیا دارد.
بر اسـاس تحقیقات تخمین زده می شـود که فاضاب جهانی کشـور اسـترالیا 
دارای سـه میلیـون متریک تـن فسـفر، ۱۶.۶ میلیون متریـک تن نیتـروژن و ۶.۳ 
میلیون متریک تن پتاسـیم اسـت. در نتیجه، بازیابـی این مواد مغـذی از فاضاب 
می توانـد ۱۳.۴ درصد از تقاضای جهانی کشـاورزی برای این منابـع را جبران کند. 
همچنین مولکول های آمونیاک و هیدروژن از جمله مولکول های دیگری هسـتند 
که در فاضاب هـا وجود دارند و ایـن مولکول ها می توانند بـرق ۱۵۸ میلیون خانوار 
را تأمین کنند.ایـن روزها، با آگاهی از مخاطرات عصر صنعتـی، به جای تاش برای 
نابودی عوامل خطرساز محیط زیسـت، می توان از آن ها در جهت تولید انرژی سبز 
)پاک( بهره برد. از این رو، در کشـورهای توسـعه یافته فرآیند تولید انرژی از زباله ها 
و پسـماندها با صرفه اقتصادی بسـیار، جایگزین مناسـبی برای تولید انـرژی و نیز 
تولید کود طبیعی شـناخته شـده و می توان گفـت این راهـکار در صنایع مختلفی 

از جمله کشـاورزی، آبزی پـروری، نمک زدایی، و معدن مفید واقع شـده اسـت.

»پیروز« یوزپلنگ ایرانی ۱۰ ماهه شد
در گذر زمان

پیروز

     سرویس اجتماعی
بر اساس گزارشی در روزهای گذشته 
فیلمی کوتاه و ارزشمند از مشاهده یک 
قاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات املش در 
فضای مجازی منتشر شده است که نمادی از 

پلنگ های سراسر کشور است.
در این زمینه غامرضا ابدالی، مدیرکل دفتر 

حفاظت و مدیریت حیات وحش با بیان اینکه 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست موفق به 
تصویربرداری از پلنگ در ارتفاعات املش شده اند، 
افزود: این مأموران موفق به تصویربرداری از پلنگ 
توسط دوربین تله ای در ارتفاعات این شهرستان 

شدند.

ابدالی درباره توزیع پراکنش پلنگ ایرانی، افزود: 
پلنگ ایرانی، بزرگ ترین زیرگونه پلنگ در جهان و 
از جمله گونه های ارزشمند حیات وحش است که 

محدوده های زاگرس و البرز زیستگاه اصلی پلنگ 
در ایران است.

وی گفت: پلنگ، جانوری از زیر راسته گربه سانان 
در ایران از ارزش حمایتی باالیی برخوردار است که 
جمعیت این گونه جانوری در مقایسه با کشورهای 

همسایه مناسب است. تخریب زیستگاه در مهم ترین 
عامل نابودی گونه ها و از بین رفتن منابع ژنتیکی 
است. تنوع جغرافیایی و اقلیمی کشور ما، طیف 
منحصربه فرد و ارزشمندی از گونه های جانوری 
را در خود جای داده است که برای حمایت از 
گونه های کمیاب رصد مداوم زیستگاه ها را در 

دستور کار قرار دادیم.

ثبت ۲ قاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات کشور

مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی استان اصفهان:

مرتعداران اصفهان راغب به 
بیمه مراتع نیستند

  
  
  
  

شماره    ۱۹۲۱ 
۲۳   بهمن    ۱۴۰۱ 
 ۲۱   رجب ۱۴۴۴ 
12 Feb 2023

  سرویس اجتماعی
مهدی زارع خورمیزی، کارشناس 
محیط زیست گفت: بحرانی به نام 
از  بسیاری  در  را  ماالریا  بیماری 
ناقل  که  داریم  جهان  کشورهای 
این بیماری پشه آنوفل ماده است. 
الرو این پشه در زیستگاه های آبی 
زندگی می کند و زمانی که بالغ می شود 
می تواند ماالریا را به انسان منتقل 
می کند و برای مبارزه با این پشه باید 

الروهای آن را از بین ببریم.
خورمیزی افزود: برای مبارزه 
در  بیماری،  این  با  بیولوژیک 
۵۰ این ماهی  ۴۰ و  دهه های 
Gambusia hol�« رپشه خوا

brooki« را به ایران وارد کردند 
این ماهی شکارگر طبیعی  که 
الرو پشه های آنوفل است. در آن 
سال ها سعی شده بود تا این ماهی 
در مناطقی که کانون های ماالریا 
وجود داشته گسترش پیدا کند 
و ماهی در زیستگاه های آبی این 
منطقه رها شود. با توجه به اینکه 

این ماهی غیربومی است و از آنجایی 
که ورود گونه های ماهی عجیب و 
غریب به اکوسیستم های جدید 
می تواند پیامدهای اکولوژیکی 
زیادی داشته باشد، ما شرایط این 
ماهی در مناطق بیابانی کشور 
 و قدرت تطبیق آن با شرایط را 

بررسی کردیم.
وی با بیان اینکه این مطالعه 
اولین گزارش از شرایط این گونه 
در آب های مناطق بیابانی کشور 
است، افزود: این مطالعه در چشمه 
کوسکی واقع در ناحیه کویری 
استان یزد در فات مرکزی ایران 
انجام شد. در این مطالعه مشخص 
شد که ماهی پشه خوار در آب های 
ایرانی به خوبی سازگاری پیدا کرده 
و تبدیل به گونه مهاجمی شده که 
برای گونه های بومی نیز رقیب 
محسوب می شود؛ بنابراین گسترش 
پراکنش آن در آب های داخلی 
ایران از دغدغه های اکولوژیکی 

تلقی می شود.

    سرویس اجتماعی
کل  مدیر  ابدالی،  غامرضا 
دفتر حفاظت و مدیریت حیات 
وحش گفت: یک گونه یوز تقریبا 
۱۸ سال عمر می کند،  ۱۷ الی 
حتی در موارد خاص هم ممکن 
یابد،  افزایش  عدد  این  است 
کوشکی را در سن ۱۷ سالی از 
دست دادیم این یوز نر در سن 
پیری بود و توان باروری خود را از 
دست داده بود، ما در حال حاضر 
 میان یوزپلنگ ها مشکل گونه نر

 نداریم.
آخرین  مورد  در  لی  بدا ا
آزمایشات از کوشکی اضافه کرد: 
مدیر استان سمنان خود یک 
دامپزشک است، تمام تغییرات 
رفتاری گونه ها در توران کنترل می 
شود و بافاصله به تهران گزارش 
می شود، عده ای می گویند که 
نجام نمی شده، آیا  آزمایشات ا
باید کوشکی را هر روز بیهوش 

ر  میکردیم تا مورد آزمایش قرا
گیرد؟ وقتی کوشکی ۱۷ سال 
در محیط زیست عمر می کند، 
ز توجه محیط زیست به  نشان ا

این گونه است.
حفاظت  دفتر  کل  مدیر 
بیان  و مدیریت حیات وحش 
زه  ندا داشت: هیچ شخصی به ا
دلسوز  زیست  محیط  پرسنل 
طبیعت و حیات وحش نیست، 
این سازمان برای حفظ محیط 
ین  زیست ۱۵۰ شهید تقدیم ا
کشور کرده است، خواهشمندم 
از رسانه ها و افراد که منصفانه به 
ماجرا نگاه کنند، کوشکی سیکل 
طبیعی عمر خود را طی کرده بود 

و به صورت طبیعی مرد.
برای  داشت:  اظهار  لی  بدا ا
باروری مجدد ایران و پیروز در 
حال تحقیق هستیم تا در صورت 
شرایط مطلوب این دستاورد بار 

دیگر تکرار شود.

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش:

کوشکی سیکل طبیعی عمر خود را طی کرده بود 
»دشمن ماالریا« تبدیل به گونه مهاجم شده است!

الهام از گیاهان در فناوری  بازیافت و تصفیه 

موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. رای شماره ۵۹۸۴ مورخ ۰۷ / ۰۹ / ۱۴۰۱ آقای علیرضا حاجی اسماعیلی نجف 
آبادی فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۴۵ متر مربع قسمتی از پاک شماره 
۱ فرعی از ۴۳۵ اصلی که به شماره ۴۳۴ اصاح گردیده واقع در قطعه ۵ بخش ۱۱ حوزه 
ثبت ملک اصفهان - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۳ / 
۱۱ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۵۳۷۳۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۸ / ۱۲/ ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۵۳۷۳۹ 

ثبت اسناد و اماک نجف آباد

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

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید 
انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۱. رأی شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۴۹۴ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۴۰۱ فاطمه جعفری جبلی فرزند عبدالعلی 
بشماره شناسنامه ۱۸ صادره از اصفهان - کوهپایه بشماره ملی ۵۶۵۹۵۳۰۳۱۱ در سه 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک ۱۳۱۱۲ اصلی 
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۵۵ / ۲۱۶ متر مربع . خریداری طی سند رسمی. 
۲ -  رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۴۹۵  مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۴۰۱ محسن قاسمی 
کچی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ۵۵ صادره از اصفهان - کوهپایه بشماره ملی 
۵۶۵۹۳۶۲۴۹۴ در سه دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پاک ۱۳۱۱۲ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۵۵ / ۲۱۶ متر مربع 
. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۳ / ۱۱ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۵۴۱۳۳ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۸ / ۱۲ / ۱۴۰۱ م / الف ۱۴۵۴۱۳۴

مفقودی
برگ سبز و کارت ماشین سواری پراید مدل هاچ بک بنزینی مدل 
1374 شــماره شاســی 1442274110315S شــماره موتــور 
)VIN ( خــودرو   شناســنامه  شــماره  و   00833024 
 C 33 V 741 IRPC 110315 به رنگ سفید روغنی به شماره پلاک 

ایران 53 � 774 ص 62 به نام میترا زمانی مفقود گردیده است و
 فاقد اعتبار می باشد. 

مفقودی
برگ سبز سواری هاچ بک ام.وی.ام تیپ X22 مدل 1401 سفید به 
شــماره موتور MVMD4G15BYN007168 و شماره شاسی 
NATFBAAS3N1007267 و شماره پلاک ایران 13 � 757 م 25 به 

نام حسن مذنبی اصفهانی به کد ملی 1271527014 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 

مفقودی

کارت ملی و کارت گواهینامه سجاد گودرزی 

به شماره ملی 5100169249 مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری سمند ، مدل ۱۳۹۱ ، به رنگ 

سفید روغنی به شماره پلاک ایران ۱۳ – ۸۹۴  م  ۶۱ 
به نام قدیرعلــی یزدانبخش با کد ملــی ۵۱۲۹۸۲۰۰۹۶  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
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اجتماعی

    زهر استکی- کارشناس مشاوره مرکز 
مشاوره آرامش پلیس اصفهان

یکی از عوامل مشکل آفرین در روابط سالم 
و صمیمی بین والدین و فرزندان، گوش ندادن 
فعال به سخنان فرزندن است. گوش دادن 
فعال روشی است که بسیاری از درمانگران 
خانوادگی و روان درمانگران از آن استفاده 
می کنند تا فرد مقابل خود را به ادامه گفت و 

گو با خود ترغیب کنند. 
به آخرین ارتباط موفق خود با فرزندتان فکر 
کنید. در ارتباطی که در آن نتیجه مطلوب گرفتید 
و احساس کردید ارتباطی صریح و بدون مشکل 
داشتید، چه عواملی نقش داشت؟ در مقابل، به 
زمانی فکر کنید که ارتباطی نا موفقی داشتید و 
با احساس خشم یا درگیری، از ادامه گفت و گو با 
فرزند خود بازماندید و مجبور شدید صحنه گفت 
و گو را ترک کنید. چه عواملی زمینه این عدم 
موفقیت را فراهم کرد؟ آیا باورها و ارزش های 
او را در نظر گرفتید؟ آیا به سخنان او گوش می 
دادید و یا اینکه به فکر پیدا کردن پاسخ بودید؟ 
آیا رابطه دوستانه و حسن تفاهم داشتید؟ آیا 

حرف او را درک می کردید؟ 
    برخی از عوامل مشکل زا در روابط والدین با 

فرزندان خود:
    تفاوت باور ها و ارزش ها: 

یکی از عوامل تاثیر گذار بر روابط والدین با 
فرزندان، تفاوتی است که میان ارزش ها و باورهای 
والدین با ارزش ها و باورها فرزندان وجود دارد. به 

دلیل مراحل مختلف رشد ذهنی میان این دو 
نسل، انتظار می رود ارزش های فرزندان با ارزش 
های والدین متفاوت باشد. او دنیا را بادیدی کامال 
متفاوت می نگرد و با توجه به سن و سال و سطح 
رشد و نداشتن مسئولیت زندگی، دارای باورها 
 و ارزش ها خاصی است که برای بزرگترها قابل 

درک نیست.
یک بار دیگر به ارزش های او فکر کنید ببینید 
چه چیزهایی برای او دارای اولویت است انگاه 
به اولویت های خود بنگرید. ببینید ایا ارزش 
مشترکی وجود دارد که باید محور روابط صمیمی 
قرار گیرد و موجب شود آنچه از او خواسته اید در او 
این احساس را به وجود آورد که آنچه پدر و مادرم 

از من می خواهند، برای من ارزشمند است؟

    گوش ندادن فعال:
یکی از عوامل مشکل آفرین در روابط سالم 
و صمیمی بین والدین و فرزندان، گوش ندادن 
فعال به سخنان فرزندن است. گوش دادن فعال 
روشی است که بسیاری از درمانگران خانوادگی 
و روان درمانگران از آن استفاده می کنند تا فرد 
مقابل خود را به ادامه گفت و گو با خود ترغیب 
کنند. این شیوه، مهارتی است که هر پدر و مادری 
در ارتباط با فرزند نوجوان خود به آن نیاز دارند.

بسیاری از والدین، هنگام گوش دادن به 
صحبت های نوجوان خود بیشتر سرگرم سبک 
و سنگین کردن پاسخ خود مصلحت اندیشی و 
پیدا کردن راه حل هستند تا گوش دادن صرف 

و توجه صد در صد به آنچه می شنوند.

    تصمیم گیری والدین:
 بعضی از والدین برای اینده نوجوانان خود 
به خصوص دختران خود نقشه می کشند 
رشته تحصیلی، نوع لباس، فرد مناسب برای 
ازدواج و موارد دیگر که با ارزش ها و باورهای 
شخصی نوجوان کامال در تضاد است برخی 
از والدین مانند طراحان تزئینات داخلی، 
آنچنان با دقت و ظرافت زندگی فرزندان 
خود را برنامه ریزی می کنند که گویی خود 
را تزئین می کنند و اغلب سخنانی مانند 
توباید - مجبور هستی- حتما باید- بر زبان 
می آورند. مایلند کنترل تمام زندگی فرزند 
به دست آنها باشد والدین باید بکوشند با 
دادن آگاهی، تصمیم گیری صحیح را برای 
فرزندان آسان کنند، نه اینکه به جای آنان 

تصمیم گیری کنند.
    فرستادن پیام ها تحقیر آمیز:

یکی دیگر از عوامل مشکل ساز در روابط 
والدین با فرزند نوجوانشان، فرستادن پیام 
های تحقیر آمیز است. کلماتی از قبیل تویک 
احمق- چرا یکبار درست عمل نمی کنی و 
صد ها پیام دیگر که در شبانه روز والدین با 
آنها فرزندان خود را مورد حمله قرار می دهند 
و آنان را به عنوان انسان بد معرفی می کنند. 
این پیام ها، اعتماد به نفس نوجوان را خنثی 
می کند، احساس کفایت شان را زیر سوال 
 می برد و کل شخصیت شان را به محاکمه 

می کشاند.

عوامل تاثیر گذار بر روابط والدین با فرزندان 

  سرویس اجتماعی
ــاور  ــی زاده، مش ــاس حاج عب
ــی  ــت بدن ــر تربی ــرکل دفت مدی
و فعالیت هــای ورزشــی وزارت 
ــت: ۱۱۴  ــرورش گف ــوزش و پ آم
پــروژه در اســتان اصفهــان 
ــن تعداد،  ــم. از ای تخصیص داده ای
ــده  ــی مان ــر باق ــروژه دیگ ۱۸ پ
ــی  ــن یک ــود و ای ــاح ش ــا افتت ت
از کارهــای جهــادی ای اســت 
ــاق  ــیزدهم اتف ــت س ــه در دول ک

ــت. ــاده اس افت
حاجــی زاده افــزود: امروز حــدود ۴۰ 
ــا طرح شــهید  درصــد فضای ورزشــی ب
ــه  ــه اســتان اصفهــان اضاف ســلیمانی ب
می شــود و در ســطح کشــور هم همین 
ــای  ــون ۵۳۵۰ فض ــاد و اکن ــاق افت اتف
ــرای  ــا اج ــه ب ــود دارد ک ــی وج ورزش
ــروژه  ــتیم ۲۱۰۰ پ ــرح توانس ــن ط ای
یــا ۴۰ درصــد افزایــش داشــته باشــیم.

مشــاور مدیــرکل دفتر تربیــت بدنی 
ــی وزارت آموزش و  و فعالیت های ورزش
پرورش ادامــه داد: برای اولین بار اســت 
ــی کوتاه  ــای عمرانی در مدت که پروژه ه
افتتــاح می شــود و بــرای ایــن طرح هــا 
در فروردیــن و اردیبهشــت ماه اعتبارات 
آن بــه اســتان اصفهــان داده شــد و ۱۸ 
پــروژه آن باقــی مانــده اســت و ۵۷ عدد 

از آن هــا امــروز افتتــاح می شــود.
وی به مشــارکت محــوری در اجرای 
پروژه هــا اشــاره کــرد و گفــت: بــا 
رویکــرد مشــارکتی ســعی کردیــم این 
پروژه هــا را بــا تخصیــص اعتباراتــی بــه 
ــا تامین  ــم و همچنین ب اســتان ها بدهی
ــای اســتان ها طــی مشــارکت  هزینه ه
همــه ارکان مدرســه و منطقــه ایــن 
حرکــت جهــادی اجرایــی شــده اســت.

حاجــی زاده افــزود: اعتبــارات 
ــن  ــا ضم ــید ت ــه رس ــدف مدرس ــا ه ب
به ویــژه  پروژه هــا  اولویت بنــدی 
پروژه هــای نیمه تمــام در امــر ســالن ها 
ــا به موقع  با همــکاری نوســازی، طرح ه
بــرای بهره منــدی دانش آمــوزان در 

ــود. ــرا ش ــدارس اج م
وی به پیشــتازی اســتان اصفهان در 
طــرح شــهید ســلیمانی اشــاره کــرد و 
افــزود: رویکــرد بعــدی ایــن اســت کــه 
ــم  ــاعات آموزشــی ه ــام س ــس از اتم پ
ــوزش و  ــای ورزشــی آم ــردم از فضاه م
ــن اقدام،  ــد و با ای پرورش اســتفاده کنن
هدف ســند تحــول کــه مدرســه کانون 

محلــه اســت اتفــاق بیفتــد.

افزایش ۴۰درصدی فضاهای 
ورزشی در اصفهان و کشور

   فرزانه افشاری- کارشناس مشاوره مرکز مشاوره آرامش پلیس اصفهان
حفظ آرامش در خانواده، رابطه ی ارام و دلنشین بین پدر و مادر، دوری از هر 
گونه بحث و جدال و استفاده از گفتگوی صمیمانه با یکدیگر، پرهیز از هر گونه 
واکنش های شدید هیجانی نسبت به کودکان و احترام گذاشتن به شخصیت و 
هویت کودکان باعث ایجاد آرامش روانی و سالمت روحی در کودکان می شود. 

به طور کلی مادران در دو مرحله روی شخصیت کودک اثر گذار هستند که 
شامل ۱-دوره جنینی و ۲-دوره بعد از تولد است. ۱-دوره جنینی: دوره ای است 
که کودک هنوز به دنیا نیامده است مطالعات اخیر حاکی از آن است که تمام 
احساسات مادر به جنین منتقل می شود به عبارت دیگر هرگاه مادر دچار هیجان، 
اضطراب، استرس، ترس و عصبانیت شود تمام این حاالت و احساسات به جنین 

نیز انتقال خواهد یافت.
۲-دوره بعد از تولد: این دوران توجه بسیار زیاد مادران را نسبت به رفع نیازهای 
کودکان می طلبد و هرگونه سهل انگاری در تربیت آنها پیامدهای جبران ناپذیری 
برای کودکان، خانواده آنها و در نهایت جامعه خواهد داشت. مادران عالوه بر وظیفه 
تامین نیازهای جسمی و زیستی موظفند روح کودک را سرشار از لطف و محبت 

سازند و سالمت روانی آنها را تامین کنند.
پس باید بدانیم که کودک در رحم به طور محسوس نیازخود را به ارتباط به 
جهان خارج از رحم و به خصوص مادر نشان می دهد. اولین و مهمترین نمایش 
عاطفی مادر و کودک هنگام شیر دادن است. در آغوش گرفتن کودک هم زمان با 

رفع نیازهای زیستی، نیازهای عاطفی و روحی او را نیز ارضا می کند.
همچنین باید بدانیم که دوری کودک از مادر به خاطر شاغل بودن مادر و یا به 
علل دیگر سبب محرومیت کودک از محبت می شود. کودکی که در دوران کودکی 
اش مورد لطف، حترام و توجه مادر قرار نگرفته باشد برای جبران این نقصان به 

هر موجود و مکانی پناه می برد.
شاخصه های کودکان محروم از محبت سرشار مادر، شلوغ کردن های بیش 
از اندازه، بدبین بودن، مزاحم و .... می باشد. پس با کودکان ارتباط کالمی برقرار 
کنید چرا که ارتباط کالمی در رشدهوش و سازش روانی- اجتماعی کودکان تاثیر 
قابل توجهی دارد. تجربه نشان داده که بی مسئولیتی والدین نسبت به کودکان 

منجر به بی بند و باری اجتماعی و خشونت در آنان می شود.
برای حفظ آرامش روانی در کودکان چند راهکار مؤثر وجود دارد که از آن جمله 
می توان به حفظ آرامش در محیط خانواده، ایجاد رابطه آرام و دلنشین بین پدر 
و مادر و سایر اعضا خانواده، دوری از هر گونه بحث و جدال و استفاده از گفتگوی 
صمیمانه با یکدیگر جهت رفع مشکالت، پرهیز از هر گونه واکنش های شدید 
هیجانی نسبت به کودکان و احترام گذاشتن به شخصیت و هویت کودکان که عمل 

به این توصیه ها باعث ایجاد آرامش روانی و سالمت روحی در کودکان می شود.

راهکارهای ایجاد آرامش روانی در کودکان 

    مرضیه درویش محمدی-  استاد دانشگاه
   مدیریت آسمان چیست و چگونه دست یافتنی 

است ؟
مدیریت آسمان را می توان یک راهبرد در برابر آلودگی 

هوا دانست.
دانستیم که برای ایجاد اشفتگی هوا باید شرایطی وجود 
داشته باشد و از جمله این شرایط وجود سلول های بسته دمایی 

و یا فشاری است . 
اکنون که چنین شرایطی برای آشفتگی یا مدیریت آسمان 
وجود دارد این سوال مطرح است که اگر سلول های بسته دمایی 
و فشاری وجود دارد چرا آشفتگی ایجاد نمی شود ؟ و چگونه می 

توان این هدف را تحقق بخشید. 
وجود سلول های بسته فشاری و دمایی برای اشفتگی الزم 

است ولی کافی نیست .
برای انکه سلول ها به سمت یکدیگر حرکت کنند و آشفتگی 
ایجاد شود تفاوت دمایی و فشاری باید به حدی میل کند که این 

حرکت بوجود آید .
  درمنطقه اصفهان درحالت اینورژه یا وارونگی هوا، 

تفاوت سلول چقدر است ؟
دما در حالت اینورژن شدید در ارتفاع ۱6۷۰و ۱6۸۰ متری 
اصفهان پدیدار می شود. نقشه )۱( حکایت از شش سلول دمایی 
در منطقه مورد مطالعه دارد که بیشترین اختالف دمای سلولی 
مربوط به سلول شماره ۲ و 6 در مناطق ورزنه و مبارکه و متناظر 
ان سلول ۵ یعنی مبارکه است می باشد. فاصله کمترین سلول با 
بیشترین سلول به ترتیب برابر ۱۲۸ کیلومتر برای ورزنه- مورچه 

خورت و ۱6۴ کیلومتر برای مبارکه- مورچه خورت است. 
نقشه ۱ : سلول های دمایی در ارتفاع ۱67۰ متراصفهان

 يمتر1680و 1670 ارتفاع دريي دماي ها سلولي هاي ژگيو 1 جدول
 سلول شماره يسلول هستهي دما مقدار سلول نام

 1 4 شهرضا
 2 4/4 ورزنه

 3 2/2 اصفهان شرق
 4 8/1 آباد نجف
 5 8/0 خورت مورچه

 6 4/4 مباركه
 

 مباركهي ها سلول شوند كيتحر بخواهنديي ها سلول اگر كه دهديم نشان جدول نياعدادا
 دارنديي دما نظر از خورد مورچه سلول باي ريپذ كيتحري رابرا طيشرا نيبهتر ورزنه و

 .داردي مهم نقشي ريپذ كيتحر نيدرا هاكمتران فاصله ها سلوليي دما تفاوت از ريبغ البته
ي ريپذ كيتحر حاالت نيتر مطلوب و نيبهتر بتوان آنكهي برا آمده بدست اطالعات به توجه با اكنون
ي م مبادرت ها سلولي ا فاصله وي ا نقطهي ها تفاوت سيماتر نيتدو به نسبت آورد بدست را ها سلول
 .شود
 نيكمتر و اختالف نيشتريب كه استيي ها سلول هك انست انگريب ها سيماتر از حاصل جينتا

ي برا. داشت خواهند را حالت نيبهتري ريپذ كيتحري برا دهند،ي م نشان خود از را فاصله
 نسبت روش دو به نمود انتخاب را حالت نيتر مطلوب آمده بدست اعداد نيب بتوان آنكه
و روش جرم نيوتوني ] k=D/Δt[)فاصله به دماي آلومتر(يسلول
 جداولاقدام شد كه نتايج حاصل از دو روش در ] f=(Mi×Mj)/D2 ×1000[وليسل

 . گرددي م ارائه) 2( جدول شماره

اعداداین جدول نشان می دهد که اگر سلول هایی بخواهند 
تحریک شوند سلول های مبارکه و ورزنه بهترین شرایط را برای 
تحریک پذیری با سلول مورچه خورد از نظر دمایی دارند البته 
به غیر از تفاوت دمایی سلول ها فاصله کمتر آنها دراین تحریک 

پذیری نقش مهمی دارد.
اکنون با توجه به اطالعات به دست آمده برای آنکه بتوان 
بهترین و مطلوب ترین حاالت تحریک پذیری سلول ها را به 
دست آورد نسبت به تدوین ماتریس تفاوت های نقطه ای و 

فاصله ای سلول ها مبادرت می شود.
نتایج حاصل از ماتریس ها بیانگر آن است که سلول هایی 
است که بیشترین اختالف و کمترین فاصله را از خود نشان می 
دهند، برای تحریک پذیری بهترین حالت را خواهند داشت. 
برای آنکه بتوان بین اعداد به دست آمده مطلوب ترین حالت را 
انتخاب نمود به دو روش نسبت سلولی )آلومتری دما به فاصله( 
 f=)Mi×Mj(/D2[ و روش جرم نیوتونی سلولی ]k=D/Δt[
×۱۰۰۰[ اقدام شد که نتایج حاصل از دو روش در جداول شماره 

جدول)۲( ارائه می گردد. 
 درجداول شماره۲ به خوبی نشان داده می شود که هر کدام از 
سلول ها دارای چه نسبتی از D/Δt و چه مقدار f بوده و کدامیک 

از این شاخص ها می تواند مبنای تحریک پذیری قرار گیرد. 
با عنایت به جداول شماره فوق سلول هواشناسی شهرضا- 
مبارکه و سپس سلول هواشناسی ورزنه- شرق اصفهان دارای 
بیشترین مقدار شاخص تحریک پذیری سلول دمایی در ارتفاع 
۱6۷۰ متر هستند و می توان با اثرگذاری بر روی این دو سلول 
دمایی، ناپایداری هوا ایجاد کرد به طوری که منجر به رفع استمرار 

پدیده اینورژن در شهر اصفهان گردد )شکل شماره ۲(.
همچنین سلول های هواشناسی شرق اصفهان- اصفهان 
و اصفهان- نجف آباد دارای بیشترین مقدار شاخص تحریک 
پذیری سلول دمایی در ارتفاع ۱6۸۰ متر هستند و می توان با 
اثرگذاری بر روی آیند و سلول دمایی، ناپایداری هوا ایجاد کرد 
و پدیده ای نورژن در مناطق بحرانی آلودگی هوا در اصفهان را 

از بین برد )شکل ۳(.
اکنون می توان گفت : 

۱-عملیات تحریک پذیری در سلول ها مشخص شده است .
۲- برای تحریک پذیری چه باید کرد ؟ 

مدیریت آسمان ایده ای در رفع آلودگی جوی )قسمت سوم(

   سرویس اجتماعی
ســرهنگ اصغــر زارع، رئیــس 
ــتان  ــس راه فرماندهی انتظامی اس پلی
اصفهــان گفــت: موضوعــی کــه در راه 
ــا و  ــراه ه ــًا آزادراه و بزرگ ــا خصوص ه
در فصــل زمســتان بیشــتر مشــاهده 
ــوال  ــه اص ــت ک ــن اس ــود ای ــی ش م
خودرویــی که چنــد ســاعت در فضای 
ــرار گرفتــه باشــد  ســرد زمســتانی ق
آمادگــی الزم بــرای حرکــت را نــدارد 
ــن  ــیاری از رانندگان بعد از روش لذا بس
کــردن خــودرو بالفاصلــه شــروع بــه 
ــا  ــده ب ــن ش ــیر تعیی ــت درمس حرک
ــرم  ــت گ ــن جه ــیار پایی ــرعت بس س
شــدن موتــور خــودرو مــی کننــد که 
این حرکــت میتوانــد بســیار خطرناک 

ــود. ــا ش ــادف در راه ه ــث تص و باع
ســرهنگ زارع افــزود: راننــدگان باید 
بــرای گــرم کــردن خــودرو چنــد دقیقه 
ــازه  ــودرو اج ــردن خ ــن ک ــس از روش پ
دهنــد دمــای روغــن موتــور و گیربکس 
افزایــش یابــد و تــا چنــد کیلومتــری نیز 
ــا  ــد ت ــت کنن ــنگین حرک ــده س ــا دن ب
موتــور خــودرو گــرم و آمادگــی حرکــت 

را پیــدا کنــد.
ــا توجــه  وی از راننــدگان خواســت: ب
بــه اینکــه برابــر آییــن نامــه راهنمایــی 
ــرعت در آزادراه  ــل س ــی حداق و رانندگ
هــا ۷۰ کیلومتــر تعییــن شــده، حرکــت 
ــا  ــژه در آزادراه ه ــا بوی ــطح راه ه در س
ــن  ــل تعیی ــر از حداق ــرعتی کمت ــا س ب
شــده خطر ســاز بــوده کــه از راننــدگان 
درخواســت مــی شــود قبــل از ورود بــه 
راه هــای اصلــی بــه ویــژه بزرگــراه هــا و 
آزادراه هــا نســبت به گــرم کــردن موتور 

ــدام کننــد. خــودروی خــود اق

آزادراه ها و بزرگراه ها 
مکان مناسبی برای گرم کردن 

موتور خودرو نیست 

هشدار

یادداشت

علمی

  سرویس اجتماعی
پیاز جزء مواد خوراکی بسیار مفیدی است که به عنوان عاملی برای پیشگیری 

از ابتال به بیماری ها استفاده می شود.
پیاز خام حاوی مقادیر مناسبی از اسید فولیک است که می تواند از ابتال به 

بیماری های کبدی مانند بیماری کبد چرب پیشگیری کند.
  پیاز کالژن ساز قوی

پیاز عالوه بر دارا بودن ویتامین C و آنتی اکسیدان، حاوی ترکیباتی است 
که خاصیت ضدالتهابی دارد و موجب تقویت کالژن سازی در پوست می شود؛ 

در نتیجه از شل شدن و افتادگی پوست جلوگیری و آن را سفت می کند.
پیاز، با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی تأثیر بسزایی در مراقبت از پوست دارد. 
آنتی اکسیدان های موجود در پیاز با رادیکال های آزادی که باعث ایجاد چین و 
چروک می شوند مقابله کرده و پوست را از چین و چروک محافظت می کنند.

  الیه برداری پوست
عصاره پیاز به دلیل دارا بودن اسید های گیاهی می تواند موجب ریزش و رفع 
الیه سلول های مرده و کراتینه پوست شود. این کار موجب شادابی پوست می شود.

  ضدعفونی کننده طبیعی برای از بین بردن جوش صورت
پیاز ضد میکروب و باکتری است و به عنوان یک ضدعفونی کننده طبیعی 
شناخته می شود. به همین جهت می توان برای برطرف کردن جوش های روی 

صورت و آکنه از ماسک های تهیه شده با پیاز استفاده کرد.
  تقویت مو با آب پیاز

مو ها برای رشد به ماده کالژن نیاز دارند. پیاز حاوی ترکیبات گوگردی 
است که باعث افزایش تولید کالژن می شود و برای رشد و تقویت مو ها بسیار 
مناسب است. برای تقویت رشد مو ها از آب پیاز به صورت ماسک استفاده کرد.

  جلوگیری از پیری پوست
پیاز حاوی ویتامین ها و آنتی اکسیدان هایی است که برای پوست صورت بسیار 
مفید هستند. پیاز سرشار از ویتامین A، ویتامین E، ویتامین C و کورستین 
است که روند پیری پوست را به تعویق می اندازند و باعث سفت شدن و شاداب تر 

شدن پوست صورت می شوند.
  از بین بردن سلول های سرطانی 

یکی از خواص پیاز برای بدن، پیشگیری از رشد سلول های سرطانی است. 
مصرف پیاز تا حد زیادی از رشد آن در بدن جلوگیری می کند. زیرا این ماده  
غذایی حاوی مقادیر باالیی از کوارستین و آنتوسیانین است. این دو عنصر در 

متوقف کردن سلول های سرطانی تأثیر زیادی دارند.
  تقویت سیستم ایمنی

یکی دیگر از خواص درمانی پیاز تقویت سیستم ایمنی بدن است. وجود 
چندین نوع ماده  معدنی مقوی در پیاز باعث رشد و بهبود عملکرد گلبول های 

سفید می شود.
  پیاز سالمت قلب را بهبود می بخشد

یکی دیگر از خواص درمانی پیاز بهبود عملکرد قلب است. پیاز حاوی مقادیر 
باالیی از سولفور است و بیماری های قلبی را درمان می کند. همچنین وجود 
کوارستین موجود در پیاز، به بهبود بیماری قلبی کمک می کند. پیاز خاصیت 
ضدالتهابی نیز دارد. از سوی دیگر این ماده  خوراکی با کاهش کلسترول خون، 

خطر ابتال به سکته  قلبی را تا حد زیادی برطرف می کند.
  کنترل قند خون را کنترل کنید

یکی دیگر از خواص شگفت آور پیاز، کنترل قندخون در بیماران دیابتی است. 
کوارستین موجود در پیاز تأثیر زیادی در افزایش انسولین بدن دارد. در نتیجه 
میزان قند اضافه خون دفع می شود. البته پزشکان توصیه می کنند پیاز باید به 
همراه متافورمین مصرف شود تا بر روی قند خون تاثیر مثبت بر جای بگذارد.

  تقویت معده و هضم غذا با پیاز
انولین موجود در پیاز یک منبع غذایی مهم برای باکتری های مفید در روده ها 
محسوب می شود. انولین نوعی فیبر است که به تقویت باکتری های مفید روده 
کمک می کند. پیاز با تقویت روده به دفع آسان تر مواد زائد بدن کمک می کند؛ 
بنابراین این ماده خوراکی در درمان مشکل یبوست مؤثر است. همچنین پیاز 
بیماری اسهال را نیز درمان می کند. یکی دیگر از خواص درمانی پیاز، کمک 
به هضم غذا و بهبود عملکرد معده است. افرادی که به بیماری نفخ معده مبتال 

هستند، باید از مصرف پیاز خام خودداری کنند.
  پیشگیری از پوکی استخوان

پیاز حاوی مقدار زیادی پتاسیم است. این ماده میزان سدیم در بدن را کاهش 
می دهد. سدیم نیز یکی از عوامل دفع کلسیم از بدن است که پوکی استخوان 
را به دنبال دارد. اما پیاز قادر است سدیم را خنثی کند. در نتیجه از دفع کلسیم 

و بیماری پوکی استخوان پیشگیری می شود.
  بهبود بهداشت دهان و دندان

پیاز یک ماده ضدباکتریایی نیز محسوب می شود. به طوری که با جذب 
میکروب ها، از رشد و تکثیر آنها جلوگیری کند. اگرچه مصرف پیاز خام باعث 
بوی بد دهان می شود، اما این کار تأثیر شگفت انگیزی بر روی بهداشت و 

سالمت دهان و دندان دارد.

مصرف پیاز برای درمان بیماری های کبدی

   سرویس اجتماعی
هاشـم کارگـر، رئیس سـازمان 
ثبـت احوال گفـت: بـرای دریافت 
کارت هوشـمند ملی نخستین گام 
پیش ثبت نـام اسـت و متقاضیان 
واجد شـرایط باید از طریق سامانه 
ثبـت احـوال یـا از طریـق دفاتـر 
پیشـخوان دولـت مراحـل پیـش 
ثبت نام ثبت نـام را انجـام دهند.

کارگـر در خصـوص آخریـن 
وضعیـت صـدور کارت هـای ملـی 
هوشمند افزود: تاکنون ۵۹ میلیون 
کارت هوشمند ملی صادر و تحویل 
داده شـده اسـت و در حـال حاضـر 
۵ میلیـون و ۴۰۰ هزار نفر هسـتند 
کـه بایـد درخواسـت خـود را ثبت 

کننـد تـا کارت ملـی را بـرای آنهـا 
صـادر کنیـم.

وی بیـان داشـت: حـدود ۱۰ 
میلیون کارت هوشـمند ملی معوقه 
داشـتیم کـه بیـش از ۹ میلیون آن 
صـادر و تحویل شـده اسـت کـه تا 
پایان سـال تمامی کارت هـای ملی 

تحویـل خواهـد شـد.
با توجه به مسـائل فنی و امنیتی 
خـاص و خدماتـی کـه در فضـای 
الکترونیکـی بـرای ایـن کارت در 
نظـر گرفتـه شـده، همچنیـن بـا 
توجـه بـه کاربرد هـای مختلـف آن 
می تـوان گفـت کارت هوشـمند 
ملـی مهمتریـن سـند بـرای احراز 

هویـت اسـت.

 عصراصفهان- سرویس اجتماعی
محمدي،  رضا  محمد  سرهنگ 
رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي 
استان اصفهان گفت: وضعیت نگران 
 33 افزایش  و  تصادفات  کننده 
درصدي آمار میزان تصادفات در ۸ 
ماهه امسال، بدون در نظر گرفتن سهم 
و نقش راه و خودرو که بسیار تاثیر گذار 
هستند، نشان دهنده خطاي انساني 
و نقش راننده به خصوص در معابر 
لغزنده و یخ زده است و مهمترین 
راه پیشگیري از تصادفات دلخراش، 
رانندگي تدافعي و رعایت سرعت 

مطمئنه است.
سرهنگ محمدي افزود: تجربیات 

گذشته گویاي افزایش تصاعدي 
واژگوني ها و خروج وسایل نقلیه از 
جاده در فصل پاییز و زمستان، به دلیل 
تخطي از سرعت مطمئنه و ناتواني در 
کنترل وسیله نقلیه، در میان رانندگان 

تهاجمي است.
وی اضافه کرد: اصول رانندگي 
تدافعي یعني انجام تمام جوانب 
پیشگیرانه و منطقي در برابر بروز 
سوانح و تصادفات رانندگي چه از 
جانب خودمان چه از جانب دیگران 
و بنابراین امید داریم تمامي رانندگان 
با تغییر رویکرد از رانندگي تهاجمي به 
تدافعي کمترین حوادث ترافیکي در 

فصول پیش رو را رقم بزنند.

رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان اصفهان اعالم کرد:

کاهش حوادث رانندگی در زمستان امسال با 
رانندگي تدافعي 

رئیس سازمان ثبت احوال خبر داد:

صدور کارت های ملی تا پایان سال

   سرویس اجتماعی
سرهنگ محمدرضا محمدی، رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان گفت: طرح الزام 
کامیون های کمپرسی به نصب حفاظ 

ایمنی با جدیت دنبال می شود.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه کامیون 
های کمپرسی از اول دی ملزم به نصب 
حفاظ ایمنی شده اند، افزود: بیشتر کامیون 
های کمپرسی و حتی باری فقط مجاز به 

فعالیت در معادن هستند، اما اکنون در 
جاده ها  و حتی محورهای بزرگراهی و 
آزادراهی بدون محدودیت تردد می کنند.

وی ادامه داد: بیشتر تصادفات دلخراش 

هم مربوط به همین کامیون هاست که 
یمنی جلو و عقب، تردد  بدون حفاظ ا

می کنند.
نندگی  رئیس پلیس راهنمایی و را

فرماندهی انتظامی استان اصفهان اضافه 
کرد: ارتفاع سپر این گروه از وسایل نقلیه 
به  اندازه ای است که درصورت برخورد با 
خودروهای سواری، آنها را به زیر خود 
می کشند و تصادفات بسیار دلخراشی را 

موجب می شوند.

رئیس پلیس راهور اصفهان اعالم کرد:

کمپرسی ها به نصب حفاظ ایمنی ملزم شدند
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 يمتر 1670 ارتفاع در دماي سلول هسته ريبامقاد يبند رتبه متناظر رابطه 2 جدول

 
 سلول نام

 
رتبه

  
D/Δt 
 

 

 نامسلول
 

 رتبه

 1 ورزنه -شهرضا5/217 3/2 2 ورزنه -شهرضا
 2 مباركه -شهرضا 135 6 1 مباركه -شهرضا

 3 آباد نجف -اصفهان شرق5/122 6/1 3 آباد نجف -اصفهان شرق
 4 مباركه -ادآب نجف 4/53 4/0 10 مباركه -آباد نجف
 5 مباركه -اصفهان شرق 7/52 7/0 7 مباركه -اصفهان شرق
 6 خورت مورچه -آباد نجف 51 5/0 9 خورت مورچه -آباد نجف

 7 آباد نجف -ورزنه 47 5/0 9 آباد نجف -ورزنه
 8 مباركه -خورت مورچه 5/45 1/0 12 مباركه -خورت مورچه
 9 هاناصف شرق -شهرضا 45 3/1 5 اصفهان شرق -شهرضا

 10 خورت مورچه -اصفهان شرق 38 6/0 8 خورت مورچه -اصفهان شرق
 11 خورت مورچه -شهرضا 8/37 2/0 11 خورت مورچه -شهرضا

 12 آباد نجف -شهرضا 7/37 1 6 آباد نجف -شهرضا
 13 اصفهان شرق -ورزنه 8/36 4/1 4 اصفهان شرق -ورزنه
 14 خورت مورچه -ورزنه 5/35 2/0 11 خورت مورچه -ورزنه

 
 

 متر 1670 ارتفاع دريي دما سلولي ريپذ كيتحر شاخص مقدار 3 جدول
 

C.E*1000
 
f 

 
k 

 

 
 نامسلول

 
 رتبه

 7 ورزنه -شهرضا5/217 3/2 10
 1 مباركه -شهرضا 135 6 40
 6 آباد نجف -اصفهان شرق5/122 6/1 13
 9 مباركه -آباد نجف 4/53 4/0 7
 6 كهمبار -اصفهان شرق 7/52 7/0 13
 8 خورت مورچه -آباد نجف 51 5/0 9
 7 آباد نجف -ورزنه 47 5/0 10
 11 مباركه -خورت مورچه 5/45 1/0 2
 3 اصفهان شرق -شهرضا 45 3/1 28
 5 خورت مورچه -اصفهان شرق 38 6/0 15
 10 خورت مورچه -شهرضا 8/37 2/0 5
 4 آباد نجف -شهرضا 7/37 1 26
 2 فهاناص شرق -ورزنه 8/36 4/1 38
 10 خورت مورچه -ورزنه 5/35 2/0 5
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شکل۳- تطبیق سلولهاي دمایي درارتفاع۱6۸۰متربا ارتفاعات منطقهشکل ۲- تطبیق سلولهاي دمایي در ارتفاع ۱6۷۰ متر با ارتفاعات منطقه



کالهبرداري از شهروندان در بازار داغ فالگيري در فضاي مجازي 
    سرویس حوادث

سرهنگ بهزاد ثابت راسخ فرمانده 
انتظامي شهرستان”شاهين شهر و 
ميمه”از توقيف 4 دستگاه خودروي 
شوتي حامل 20 ميليارد ریال انواع 
ظروف آشپز خانه قاچاق در عمليات 
مأموران انتظامی این فرماندهی خبر 

داد. 
سرهنگ ثابت راسخ بیان داشت: در 
زمینه طرح مبازه با قاچاق کاال، مأموران 
فرماندهی انتظامي شهرستان شاهین شهر 
حین کنترل خودروهاي عبوري در یکی از 
محور های مواصالتی به 4  دستگاه خودروی 
سواری مشکوک و جهت بررسی آن ها را 

متوقف کردند.
وي افزود: مأموران ضمن هماهنگی با 
مرجع قضائی به بازرسی از این خودروها 
پرداخته و موفق به کشف بیش از 35 هزار 
پارچه انواع ظروف آشپزخانه خارجي قاچاق 
شامل، فالسک چاي، لیوان، قاشق وچنگال، 
چاقو و... که همگی فاقد مدارک قانونی و 

معتبر گمرکي بود شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان شاهین شهر 
با اشاره به این که ارزش کاالهای قاچاق 
مکشوفه برابر اعالم نظر کارشناسان مربوطه 
20 میلیارد ریال برآورد شده است تصریح 
کرد: در این رابطه 4 متهم دستگیر که پس 
از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی 

به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

2۳ هزار ليتر
 فراورده نفتی قاچاق در 

الرستان کشف شد
    سرویس حوادث

یوسفی  محمد  سيد  سرهنگ 
فرمانده انتظامی الرستان از کشف 
2۳هزار و ۹00 ليتر سوخت قاچاق در 

این شهرستان خبر داد.
سرهنگ یوسفی اظهار داشت: ماموران 
انتظامی شهرستان الرستان در اجرای 
طرح مبارزه با قاچاق سوخت در 24 ساعت 
گذشته، هنگام کنترل خودروهای عبوری 
در محورهای مواصالتی شهرستان، به 
هشت دستگاه اتوبوس مسافربری حامل 
سوخت مشکوک شدند و برای بررسی 

بیشتر خودروها را متوقف کردند.
وی ادامه داد: ماموران انتظامی در 
بازرسی از هشت دستگاه اتوبوس، مقدار 
23 هزار و ۹00 لیتر سوخت قاچاق و 
خارج از شبکه توزیع که با نصب باک های 
اضافه در این خودروها جاسازی شده بود 

را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان الرستان با 
بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت های 
کشف شده را بیش از پنج میلیارد و ۷50 
میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این 
زمینه هشت دستگاه خودرو موصوف توقیف 
و رانندگان به همراه پرونده های تشکیل شده 
برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

2۱0 کيلو تریاک
 در زیر بار سيب زمينی 

کشف شد
    سرویس حوادث

سردار رهام بخش حبيبی فرمانده 
انتظامی استان فارس از کشف 2۱0 
کيلوگرم تریاک در شهرستان نی ریز 

خبر داد.
سردار بخش حبیبی اظهار داشت : 
ماموران ایستگاه بازرسی قطرویه شهرستان 
نی ریز هنگام کنترل خودروهای عبوری به 

یک دستگاه کامیون مظنون شدند.
وی ادامه داد: برای بررسی بیشتر، 
کامیون را متوقف کردند که در بازرسی از 
این خودرو 2۱0 کیلوگرم تریاک که در زیر 
بار سیب زمینی جاسازی شده بود کشف شد.
فرمانده انتظامی استان فارس بیان داشت 
: در این زمینه، یک قاچاقچی مواد مخدر 
دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شد.

وی  افزود : مبارزه با مواد مخدر به طور 
ویژه در دستورکار این فرماندهی قرار دارد.

فرمانده انتظامی شيراز:

دستگيری سارقان 
تجهيزات داخل خودرو 

با ۶0 فقره سرقت
    سرویس حوادث

فرمانده  فرج شجاعی  سرهنگ 
انتظامی شيراز گفت: سارقان تجهيزات 
داخل خودرو با اعتراف به ۶0 فقره 
انتظامی  ماموران  توسط  سرقت 

دستگير شدند.
سرهنگ شجاعی اظهار داشت : در پی 
وقوع چند فقره سرقت تجهیزات داخل 
خودرو در شهرستان شیراز، موضوع 
به صورت ویژه در دستورکار ماموران 

انتظامی قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران انتظامی شهرستان 
شیراز با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند 
دو سارق حرفه ای را شناسایی و پس از 
هماهنگی با مرجع قضایی در یک اقدام 
برنامه ریزی شده آن ها را در مخفیگاهشان 

دستگیر کنند.

با 20 ميليارد ریال کاالي قاچاق؛

توقيف خودروهاي شوتي 
درشاهين شهر 

حـوادث 
7

      سرویس حوادث 
سرهنگ  سيد مصطفي مرتضوي 
رئيس پليس فتا استان از شناسایي 
به  اقدام  که  فردي  دستگيري  و 
کالهبرداري از شهروندان از طریق 
بود  اینستاگرام کرده  فالگيري در 

خبرداد. 
سرهنگ  مرتضوي بیان داشت: در پي 
شکایت خانم جوانی مبني بر کالهبرداري 
به مبلغ 80 میلیون ریال از وي توسط فردي 
ناشناس در اینستاگرام، رسیدگي به پرونده در 
دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وي افزود: در بررسی های انجام شده 
مشخص شد متهم با استفاده از ترفندهاي 
فریبنده و با وعده بخت گشایی با ارائه شماره 
کارت طي چند مرحله مالباخته را فریب 
داده و وی را ترغیب به پرداخت هزینه هایی 

کرده است.
رئیس پلیس فتا استان ادامه داد: با اقدامات 
هوشمندانه کارشناسان موفق به شناسایي 
فرد کالهبردار شده و طی هماهنگی قضائی 
متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده 
برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایي 

تحویل داده شد.
وی به شهروندان  گفت : : فالگیران 
سایبري داراي فن بیان خوبي بوده و خود را 

فردي متخصص در این امور معرفي مي کنند 
و با تبلیغات گسترده تحت عنوان بخت 
گشایي، رفع مشکالت خانوادگي، طلسم 
بچه دار شدن، دستیابي به ثروت و ... افراد 
را ترغیب به گرفتن فال و دعانویسي کرده 
و از این طریق اقدام به کالهبرداري از آنها 

مي کنند بنابراین شهروندان از اعتماد به افراد 
ناشناس در شبکه هاي اجتماعي و افشاي 
اطالعات خانوادگي خودداري و براي حل 
مشکالت خود به مشاوران و متخصصان 

مجرب مراجعه کنند.
سرهنگ مرتضوی در پایان بیان داشت : 

شهروندان مي توانند تخلفات صورت گرفته 
در فضاي مجازي را از طریق سایت پلیس 
فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز 
فوریت هاي سایبري لینک ثبت گزارش هاي 
مردمي یا از طریق شماره 0۹6380 مرکز 

فوریت هاي سایبري با ما در میان بگذارند.

    سرویس حوادث
ثابت  بهزاد  سرهنگ 
انتظامی  فرمانده  راسخ 
شهرستان”شاهين شهر و ميمه”از 
دستگيری سارق سابقه داري 
که اقدام به سرقت اموال داخل 
خودروهاي شهروندان در این 

شهرستان مي کرد خبرداد. 
سرهنگ ثابت راسخ بیان داشت: 
در پي وقوع چند فقره سرقت اموال 
داخل خودرو با شیوه و شگردهایي 
این  محالت  از  یکی  در  مشابه 
شهرستان، بررسي موضوع براي 
شناسایي و دستگیري سارق یا سارقان 
در دستور کار مأموران کالنتری ۱5 

این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: سرانجام با تالش شبانه 
روزي پلیس و با سرنخ هاي بدست 
آمده در صحنه هاي سرقت، سارق 
که از افراد سابقه دار شهرستان 

بود شناسائي و پس از هماهنگي با 
مرجع قضائي در عملیاتي ضربتی در 

مخفیگاهش دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین 
شهر و میمه اضافه کرد: متهم که در 
مواجهه با ادله و مستندات پلیس 
چاره اي جز بیان حقیقت نداشت، در 
تحقیات تکمیلي کارآگاهان پلیس 
آگاهي به 6 فقره سرقت اموال داخل 
خودرو در این شهرستان اعتراف کرد.
وی از شهروندان خواست ضمن 
رعایت اصول پیشگیرانه از سرقت 
از جمله نصب تجهیزات بازدارنده 
اي چون دزگیر، قفل فرمان و قفل 
پدال بر روي خودرو از پارک کردن 
خودروي خود داخل فرعي ها و مکان 
هاي تاریک و خلوت خودداري کرده 
و در صورت مشاهده موارد مشکوک 
از طریق تماس با شماره ۱۱0 موضوع 

را به پلیس اطالع دهند.

    سرویس حوادث
ماموران انتظامی24 تن چوب 
قاچاق از سوداگران جنگل در 
شهرستان های جویبار و سوادکوه 

کشف و ضبط کردند.
سرهنگ غالمرضا جعفری فرمانده 
انتظامی شهرستان جویبار گفت: در 
اجرای طرح برخورد با قاچاق کاال 
و ارز و جلوگیری از تخریب منابع 
ملی و طبیعی، ماموران پلیس پاوا 
و آگاهی این شهرستان در پی کسب 
خبری مبنی بر فعالیت دو قاچاقچی 
محصوالت جنگلی، موضوع را در 

دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ جعفری افزود: ماموران 
با هماهنگی قضائی در بازرسی از 
دو کارگاه تولید ذغال، 2۱ تن چوب 
قاچاق از نوع طاق کشف و ضبط کردند.

وی گفت: محصوالت قاچاق کشف 
شده به اداره منابع طبیعی تحویل و 

متهمان نیز پس از تشکیل پرونده به 
مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ عبداهلل اکبری فرمانده 
انتظامی شهرستان سوادکوه نیز  گفت: 
در زمینه مبارزه با قاچاق محصوالت و 
فرآورده های جنگلی، ماموران پلیس 
آگاهی این فرماندهی حین گشت زنی 
به یک دستگاه خودرو وانت نیسان 
مشکوک شدند و در اقدامی غافلگیرانه 

این خودرو را متوقف کردند.
سرهنگ اکبری افزود: ماموران در 
بازرسی از خودرو فوق 3 تن انواع چوب 
آالت جنگلی قاچاق از نوع بید را کشف 
کردند و با هماهنگی قضائی خودرو به 

پارکینگ منتقل شد.
وی  گفت: محموله قاچاق کشف 
شده به اداره منابع طبیعی شهرستان 
سوادکوه تحویل شدو متهمان پس 
از تشکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی شدند.

دستبند پليس شاهين شهر بر دستان سارق 
داخل خودرو 

کشف و ضبط ۲۴ تن چوب قاچاق از سوداگران 
جنگل در مازندران

کشف 1500 تُن پياز از انباری در نجف آباد 
      سرویس حوادث 

سردار محمدرضا هاشمی فر جانشين فرمانده انتظامی استان از کشف هزار و 500 
تُن پياز به ارزش ۳70 ميليارد ریال که در یک انبار دپو شده بود در عمليات ماموران 
اداره مبارزه با جرایم اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد خبر داد. 
سردار هاشمی فر بیان داشت: در پی افزایش قیمت پیاز در بازار و بروز نارضایتی هایی 
در بین مردم، ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان نجف 
آباد در اجرای طرح تشدید مقابله با احتکار کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم از دپوی مقدار 
زیادی پیاز در انباری واقع در یکی از محل های این شهر مطلع و بررسی موضوع را در 

دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، از این انبار بازرسی کردند و در نتیجه 
مقدار هزار و 500 تُن پیاز که با هدف توزیع خارج از شبکه دپو شده بودند را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: فردی که اقدام به دپوی این 
مقدار پیاز کرده بود شناسایی و در بررسی های دقیق صورت گرفته مشخص شد وی بجای 

توزیع پیازها در داخل استان با قیمت بیشتری به استان های دیگر ارسال می کرده است.
سردار هاشمی فر با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش پیازهای مکشوفه را 3۷0 
میلیارد ریال ارزیابی کردند اظهار داشت: در نهایت پرونده این تخلف صورت گرفته برای 

رسیدگی قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در خاتمه خاطر نشان کرد: پلیس به صورت 
هوشمندانه تخلفات بازار را رصد کرده و با افراد سودجو و فرصت طلبی که بخواهند برای 

کسب منافع خود معیشت مردم را به مخاطره بیاندازند برخورد قاطع و قانونی می کند.

   سرویس حوادث 
سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: آدم ربایی 
در یکی از شهرستان های این استان منجر به مفقود شدن 70 روزه پسر 

2۱ ساله یک خانواده شد که با تالش پليس ختم بخير شد.
سردار ناظری افزود: دانیال عزیز توسط یک گروه مسلح در یکی از شهرستان 

های استان کرمان ربوده شد.
وی اظهار داشت: با انجام اقدامات اطالعاتی و فنی وسیع مطلع شدیم این جوان 
به یکی از کشورهای همسایه منتقل شده که با صدور دستورات اکید فرماندهی 

کل انتظامی کشور اقدامات با هماهنگی همکاران قضایی در این حوزه انجام شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان اضافه کرد: عملیات رهاسازی این جوان در کشور 

همسایه با تالش پلیس اینترپل و پلیس کشور همسایه انجام و دانیال آزاد شد.
وی گفت: جوان ربوده شده به محض آزادی به مرزبانی منتقل و تحویل همکارانمان 
در مرزبانی شد که توسط پلیس آگاهی استان و فرماندهی انتظامی شهرستان محل 

سکونت وی به استان بازگشت.
وی با بیان اینکه ۷0 روز گذشته ایام سختی بود اظهار داشت: اقدامات پلیسی 

زیادی در راستای آزادسازی گروگان انجام شد.
    گروگان گيری به قصد اخاذی 40 ميليارد تومانی

وی ادامه داد: این گروگان گیری به قصد اخاذی از این خانواده انجام شده بود 
و آدم ربایان در این زمینه مطالبه قریب به 40 میلیارد تومان پول کرده بودند که با 
اقدامات عملیاتی انجام شده برخی از این افراد دستگیر شدند و رهاسازی گروگان 

روز گذشته انجام شد.

سارقان 25 مغازه در تهران دستگير شدند
   سرویس حوادث 

سرهنگ عبدالرضا محمدی سرپرست سر کالنتر دوم پليس پيشگيری 
پایتخت از دستگيری سارقان مغازه با اعتراف به 25 فقره سرقت خبر داد . 
سرهنگ محمدی در تشریح این خبر بیان داشت: عملیات کالنتری ۱38 جنت 
آباد در رصدهای اطالعاتی موفق شدند 2 سارق مغازه را که با تهدید چاقو از مغازه 

داران سرقت می کردند، شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه با هماهنگی قضائی دستگیری سارقان انجام شد، افزود: ماموران 
پلیس با حضور به موقع، در یک عملیات غافلگیرانه متهمان را حین سرقت از مغازه 

ای دستگیر کردند.
سرپرست سر کالنتر دوم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: متهمان 40 ساله 
در تحقیقات پلیسی به 25 فقره زورگیری از مغازه داران اعتراف و شناسایی مال 

باختگان در دستور کار قرار دارد.
سرهنگ محمدی به سوابق متعدد متهمان و تحمل حبس در زندان ، اشاره 
کرد و گفت : تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان و کشف جزئیات 

پرونده ادامه دارد.

دستگيری عامل اصلی رعب و وحشت
   سرویس حوادث 

سرهنگ جليل موقوفه ای ریيس پليس پيشگيری پایتخت از دستگيری 
شرور سابقه داری که باعث رعب و وحشت و تخریب در محله »غياثی« 
شده بود خبر داد وگفت: در پی اعالم یک فقره عربده کشی و ایجاد رعب 
و وحشت و تخریب شيشه های مغازه ای توسط فردی در محله غياثی 
گشت انتظامی کالنتری این پليس بالفاصله به آدرس اعالمی اعزام شدند.
سرهنگ موقوفه ای گفت: با حضور به موقع ماموران کالنتری غیاثی، متهم در 
حالی که سالح سرد ) قمه ( در دست داشت و در حال عربده کشی و تخریب شیشه 

مغازه ها بود مشاهده و وقوع جرم محرز شد.
وی ادامه داد: بالفاصله تیمی اعزامی وارد عمل شدند و متهم را در یک عملیات 
ضربتی با وجود اینکه نسبت به فرمان های پلیسی تمرد می کرد و با سالح سرد به 
سمت ماموران حمله ور شده بود ، با درایت و هوشیاری خلع سالح و دستگیر کردند.

اعتراف به 5 فقره زورگيری
   سرویس حوادث 

سرهنگ اردشير نادری سرپرست سر کالنتری چهارم پليس پيشگيری 
تهران بزرگ از دستگيری زورگير حرفه ای شرق تهران لحظاتی پس از 

سرقت خبر داد و گفت: متهم به 5 فقره زورگيری اعتراف کرد.
سرهنگ نادری در تشریح این خبر گفت: در پی اعالم 2 فقره زورگیری در محله 
تهرانپارس توسط موتورسوار تکرو، بررسی موضوع و دستگیری سارق را تیمی از 
ماموران کالنتری این محل بر عهده گرفتند و گشت زنی های هدفمند را افزایش دادند.
وی با بیان اینکه ماموران در حال گشت زنی های هدفمند، متهم را در حال 
زاغ زنی شهروندی مشاهده کردند افزود: سریعا ماموران وارد عمل شدند و متهم 
را در یک عملیات ضربتی دستگیر و در بررسی اولیه از وی 2 قبضه سالح سرد 

کشف کردند.
وی ادامه داد: متهم 42 ساله در تحقیقات اولیه به پنج فقره زورگیری و سرقت 

تلفن همراه با تهدید سالح سرد اعتراف و 2 مال باخته تا کنون شناسایی شدند.

دستگيری سارقان منزل
   سرویس حوادث 

سرهنگ جليل موقوفه ای ریيس پليس پيشگيری پایتخت از دستگيری 
سه سارق حرفه ای منزل در حين سرقت خبر داد و گفت: در پی وقوع چند 
فقره سرقت منزل در محله لواسانات رسيدگی به موضوع و دستگيری 
سارقان را تيمی از ماموران کالنتری این محل بر عهده گرفته و تحقيقات 

ميدانی را آغاز کردند .
سرهنگ موقوفه ای با بیان اینکه ماموران در تحقیقات و پی جویی های انتظامی 
مشخصات باند سه نفره سارقان را شناسایی کردند افزود: ماموران کالنتری طرح مهار 
سارقان را اجرا و گشت زنی های هدفمند آغاز تا اینکه خودروی متهمان در یکی از 
خیابان های لواسانات در حالی که دونفر از سارقان داخل منزل در حال سرقت از 

یکی از منازل بودند مشاهده شد.
رییس پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: در این عملیات دو متهم که داخل 
منزل بودند درحالی که لوازم و اشیا گرانقیمت منزل را قصد خارج نمودند داشتند 
در محل دستگیر شدند و متهم سوم که در خودروی تیبا در حال زاغ زنی بود اقدام 
به فرار می کند که پس از یک تعقیب و گریز خودرو زمینگیر و متهم دستگیر می 
شود و در بازرسی اولیه از نفرات و خودرو متهمین تعداد زیادی آالت و ادوات 

سرقت کشف گردید.

دستگيری زورگيران محله جوادیه
   سرویس حوادث 

سرهنگ سلمان آدینه وند فرمانده یگان امداد تهران بزرگ از دستگيری 
2 سارق زورگير در محله جوادیه تهران حين سرقت خبر داد و گفت:در 
پی وقوع چند فقره سرقت به روش زورگيری و تهدید با سالح سرد در 
محله جوادیه تهران رسيدگی به موضوع و دستگيری سارق یا سارقان در 

دستور کار واحدهای گشت انتظامی یگان امداد قرار گرفت.
سرهنگ آدینه وند با بیان اینکه واحدهای گشت انتظامی با گشت زنی های 
هدفمند 2 مرد را در حال دعوا و زورگیری با شخصی مشاهده کردند گفت: متهمان 
به محض مشاهده ماموران به سرعت از محل متواری و بدین ترتیب طرح مهار 

سارقان بالفاصله آغاز شد.
وی به دستگیری و زمین گیر شدن متهمان در یک تعقیب و گریز چند دقیقه 
ای اشاره کرد و ادامه داد: متهمان 28 و 30 ساله در تحقیقات اولیه به جرم انتسابی 
و سرقت و زورگیری از شهروندان با تهدید سالح سرد معترف شدند و در بازرسی 

اولیه تعداد 2 قبضه سالح سرد از آنها کشف شد.

عمليات رهاسازی پليس در کشور همسایه؛

گروگانگيری 70 روزه با آزادی پسر 2۱ ساله
 به پایان رسيد

کالهبرداری از 1۴01 شهروند با رسيدساز جعلی

     سرویس حوادث 
سـرهنگ داود معظمی گودرزی 
از  پایتخـت  فتـا  پليـس  رئيـس 
دسـتگيری کالهبـردار اینترنتـی 
خبـر داد کـه بـا رسيدسـاز جعلی 
حـدود 50 ميليـارد ریـال از ۱40۱ 
شـهروند کالهبـرداری کـرده بود.

سرهنگ معظمی گودرزی در خصوص 
جزئیات خبر فـوق اظهار داشـت: یکی از 
شـهروندان بـه پلیس فتـا تهـران بزرگ 
مراجعه کـرد و مدعی شـد قصـد فروش 
لـوازم گـران قیمـت خـود در سـایتهای 

خریـد و فـروش کاالهـای دسـت دوم 
را داشـته کـه مـورد کالهبـرداری قـرار 

گرفته اسـت.
شـاکی در ادامـه گفـت: تابلـو فـرش 
خـود را بـا قیمـت 25 میلیـون تومـان 
آگهی کردم و پـس از دقایقـی فردی که 
خـود را مدیرعامـل یـک شـرکت بزرگ 
معرفـی کـرد بـا بنـده تمـاس گرفـت و 
گفـت دو نفـر از کارکنان شـرکت خود را 
بـرای تحویل تابلو فرش بـه آدرس ما می 
فرسـتد ،پس از حضـور آن افـراد و توافق 
اولیه شـماره کارت بانکـی ام را گرفتند و 

بـا اعالم مشـخصات بنـده و نشـان دادن 
رسـید پرداخت مبلغ مورد نظـر در تلفن 
همراهـش تابلـو فـرش را بـه وی دادم و 
بعـد از بررسـی حسـاب بانکـی متوجـه 

کالهبـرداری شـدم.  
سـرهنگ گودرزی بـه افزایـش تعداد 
شـکات پرونـده بـه بیـش از ۱40۱ نفـر  
اشـاره  کـرد  وافـزود: تعـداد دیگـری از 
شـهروندان نیز در خصوص سـرقت لوازم 
گران قیمت خـود به این پلیـس مراجعه 
کردنـد و با شـرح شکایتشـان مشـخص 
شـد متهم همه این افراد مشـترک است 

و تمام شکات صرفا با مشاهده مشخصات 
خـود در تلفن همـراه متهـم و نـرم افزار 
رسیدسـاز جعلی و بدون بررسی حساب 
بانکی خود اقدام بـه تحویل کاال به مجرم 

کـرده اند.
وی  بیان داشـت: کارشناسـان پلیس 
فتـا تهـران بـزرگ اقدامـات تخصصـی 
خـود را آغـاز کردنـد و پـس از تحقیقات 
گسـترده و همـه جانبه ردپـای مجرمین 
را در فضـای مجـازی شناسـایی کردنـد 
و پـس از تشـریفات قضایـی ایـن شـیاد 
اینترنتـی که خـود را بعنـوان مدیرعامل 
یک شـرکت جعلـی معرفی کـرده بود به 
همراه دو نفر از همدسـتانش دسـتگیر و 

به پلیـس فتـا منتقل شـدند.
سـرهنگ گودرزی بـا بیـان اینکه این 
افراد با ایـن روش بیش از پنجـاه میلیارد 
ریال کالهبرداری کرده بودند خاطرنشان 
کـرد: مجرم پـس از حضـور در پلیس فتا 
پایتخت اظهار داشت پس از جلب اعتماد 
فروشـنده با ورود به اپلیکیشن رسیدساز 
جعلـی و وارد کـردن اطالعـات وی یـک 
رسید جعلی واریز به فروشـندگان نشان 
میدادیـم و بـا بهانـه هایی مثـل اختالل 
در سـامانه های پیامکی بانکهـا با تحویل 
کاال به سـرعت از محل خارج می شدیم.
رئیس پلیس فتـا تهران بـزرگ  گفت 
: الزم اسـت افراد در زمان معاملـه ابتدا با 
بررسـی حسـاب بانکی خود از واریز پول 
به حسـاب خـود اطمینان حاصـل کرده 
و سـپس کاال را تحویـل خریـدار بدهند 
و در صـورت اطـالع از هرگونـه فعالیـت 
مجرمانـه در فضای مجـازی مراتـب را از 
www.  طریق سایت پلیس فتا به آدرس

Cyberpolice.ir  گـزارش کنند.

    سرویس حوادث
سـرهنگ ميثـم گوهـري آرانـي 
فرمانـده انتظامي شهرسـتان “نجف 
آباد” از دسـتگيري 2 سـارق منزل و 
کشـف ۱0 فقـره سـرقت در عمليات 
مامـوران انتظامـي ایـن فرماندهـی 

خبـر داد. 
سـرهنگ گوهـري آراني بیان داشـت: 
در پـی وقـوع چندیـن فقـره سـرقت از 
منازل شـهروندان ، بررسي موضوع جهت 
شناسائی و دستگیری سـارق یا سارقان و 

کشـف اموال مسـروقه به صـورت ویژه در 
دسـتور کار مأموران فرماندهـی انتظامی 

شهرسـتان نجف آبـاد قـرار گرفت.
وي افـزود: مامـوران پـس از انجـام 
اقدامـات هوشـمندانه پلیسـی 2 سـارق 

را درایـن ارتبـاط شناسـایي و ضمـن 
هماهنگـی با مرجـع قضائـی در عملیاتی 
ضربتـی آن هـا را در مخفیگاهشـان 

دسـتگیر کردنـد.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان نجـف 

آباد اضافـه کرد: متهمان دسـتگیر شـده 
در تحقیقات اولیه انجام شـده به ۱0 فقره 
سـرقت منزل در ایـن شهرسـتان اعتراف 
کـرده کـه پـس از تشـکیل پرونـده برای 
انجـام اقدامـات قانونـی به مرجـع قضائی 

تحویل داده شـدند.

دستگيري سارقان منزل درنجف آباد 
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سومی اصفهان در مسابقات سبک بودو کیوکوشین کاراته کشور
تیم استان اصفهان در ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک بودو کیوکوشین کاراته 
کشور به مقام سوم رسید. مسابقات قهرمانی کشور سبک بودو کیوکوشین به مناسبت چهل و 
چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران به میزبانی تهران با حضور 15 استان و 270 نفر 
شرکت کننده برگزار گردید که استان های لرستان، اردبیل و اصفهان به ترتیب اول تا سوم شدند.
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  سرویس ورزشیپشت پرده تاخیر در شکایت از لوکادیا
خلیل آزمون متأثر از اتفاقات امروز فینال زنان 
اعالم کرد دیگر دوست ندارد به تیم داری در والیبال 

زنان ادامه دهد. 
بازی فینال والیبال زنان لیگ بین دو تیم سریک و پیکان 
امروز برگزار شد و پیکان پیروز این جدال پرحاشیه بود. خلیل 
آزمون، مدیر عامل سریک روز سختی را پشت سر گذاشت 
و در طول بازی هم به یک  سری اتفاقات اعتراض شدید 
داشت و حتی می خواست تیمش را از زمین بیرون بکشد!

ماجرا از این قرار بوده که خلیل آزمون می خواسته بازی 
را از نزدیک و در سالن فدراسیون والیبال تماشا کند، اما گویا 
مسئوالن حاضر در سالن به او اجازه این کار را نداده اند و نهایتاً 
این موضوع عصبانیت او را در پی داشته که همان طور که گفته 
شد می خواسته تیمش را بیرون بکشد. با خلیل آزمون در 
مورد اتفاقات این دیدار گفت وگو کردیم که آن را می خوانید:

   فلسفه فینال تک بازی را نمی فهمم
مشکل ما این است که از اول که می خواستند لیگ برگزار 
کنند، اسامی تیم ها را دیدند و گفتند سه تیم سریک، سایپا 
و پیکان می توانند به فینال بیایند. یعنی تیم های دیگر در 
حدی نبودند که به فینال بیایند و به همین دلیل تک بازی 
کردند در تهران. من فلسفه تک بازی در تهران را نمی فهمم. 
آن ها می دانستند یک پای فینال سریک است و دیگری یک 
تیم تهرانی. درست نیست که در تهران باشد و من مغزم در 

این زمینه کار نمی کند!
     سه بازیکن ملی پوش مصدوم داشتیم

بازی سوم ما یکشنبه بود و فینال امروز، جمعه بود. 
بازی را بدون اینکه با ما هماهنگ کنند دوشنبه انداختند. 
با وجود اینکه دو بازیکن کلیدی ما مصدوم بود، دوشنبه 
هم که بازی کردیم یک بازیکن دیگر ما مینیسک پایش 
پاره شد. عمال ما سه بازیکن کلیدی و ملی پوش را از دست 
دادیم. ما از فدراسیون خواستیم که برای ریکاوری، فینال را 
یکشنبه بیندازند. فدراسیون به جای اینکه خودش تصمیم 
بگیرد گفت با پیکان صحبت کنید. پیکان از خدایش است 
و معلوم است وقتی ما مصدوم داریم موافقت نمی کند. با 

توجه به بعد مسافتی که بود ما بچه ها را تکه تکه آوردیم.
   مرا از سالن بیرون کردند!

حتی گفتند پخش مستقیم می شود و مردها آنجا چه 
کار می کنند؟! به من هم گفتند مدیر عامل هم می تواند 
بیاید ولی پیکان اعتراض کرد و مرا بیرون انداختند! گفتند 
پیکان اعتراض کرده است. ما که این همه هزینه می کنیم و 
زحمت می کشیم، آیا کار این ها درست است؟ در تهران بود 
و تک بازی به نفع تیم های تهرانی می شد. دوست نداشتند 
سریک قهرمان شود. عوامل پخش، مدیرش آنجاست ولی مرا 
بیرون می کنند. اگر قرار است مرد نباشد روابط عمومی آنجا 
چه کار می کند؟ وقتی مرا از سالن بیرون کردند با اعتراض 
شدید می خواستم تیم را بکشم بیرون ولی در شخصیت 
خودم این کار را نمی دیدم. تیم پیکان هرچه می خواست 
برای فدراسیون دست چین کرد و فدراسیون هم تابع پیکان 
شد. ما باختیم و به تیم حریف تبریک می گوییم و حقشان بود 
ولی باتوجه به اینکه ما سه بازیکن کلیدی مان را نداشتیم، 
نمی توانستند به این تیم مردمی یک کمکی کنند؟ ما با 

هزینه شخصی هستیم.
   حالم از این زد و بند بازی ها به هم خورد!

من در جاهایی که مربی بودم همیشه این مشکالت را 
داشتم. من در تیم سیرجان هم که می توانستیم قهرمان 
شویم، در آن سال هم بنا به دالیلی دوممان کردند. من 
صراحتاً اعالم می کنم که تیم شخصی هرگز نخواهم داشت، 
من خودم رئیس هیئت والیبالم و حالم از زد و بندبازی ها 
و کثافت کاری های والیبال به هم می خورد. از همین االن 
می گویم سریک دیگر شرکت نمی کند و به خاطر این 
کارهای شان دیگر کنار تیم والیبال نمی آیم. همین که کنار 
سردار بودم و نمی آمدم بهتر بود. با اصرار سردار می خواستیم 
برای جامعه شهرمان و بانوان کاری کنیم، ولی وقتی دوست 
ندارند به خاطر چه کسی خودمان را عذاب دهیم. این ها 
می گویند می خواهیم والیبال بانوان را باال ببریم، این طوری 
باال می برید؟ چرا تیم مرا به هم می زنید و مرا بیرون می کنید؟ 

من پشت شیشه باشم یا داخل سالن چه فرقی دارد؟
   اگر باید پیکان راضی شود، شما چکاره اید؟

من باخت خودم را توجیه نمی کنم ولی اگر دو 
بازیکن خوبم پارگی رباط و مینیسک نداشتند این طوری 
نمی باختیم. ما قبال هم به پیکان باختیم، مگر اتفاقی افتاد؟ 
در عرض سه روز بازی کردن در پلی آف و فینال سخت 
است. مگر چه اشکالی داشت دو روز بعد برگزار می شد؟ 
اگر ما برای تعویق بازی باید با پیکان صحبت کنیم پس 
شما در فدراسیون چه کاره اید؟ چرا بازی پلی آف ما سر 
جایش برگزار نشد؟ چرا روز یکشنبه را بدون هماهنگی با 

ما دوشنبه کردید؟
   شما به بازیکنان خودتان هم رحم نکردید

تماشاگران خود ما باعث ترغیب بقیه شدند. ما برای 
ارتقای والیبال این کار را کردیم. می بینیم این همه بی مهری 
می شود و نامردی می کنند. چون پیکان برای تهران است ما 
نه، یعنی هیچ؟ ایده ما قهرمانی نبود، ما می خواستیم یک 
تیم خوب درست کنیم و استعداد زنان را پرورش دهیم. 
فدراسیون دردی از ما دوا نکرد و روی زخم های ما نمک 
پاشید. سه بازیکن ملی پوش فیکس ما آسیب دیده اند و شما 

به بازیکنان خودتان رحم نمی کنید که استراحت دهید؟
   آدم های متخصص جوان به والیبال بیاورید

وقتی آن اتفاقات افتاد و مرا بیرون کردند و حال بد به 
تیم منتقل شد شما چه توقعی برای بردمان داشتید؟ من 
می خواستم تیم را بیرون بکشم و به دخترهایم گفتم نباید 
تیم بازی کند ولی دیدم شخصیتمان این نیست. حالم از 
این والیبال به هم می خورد. من تعجب می کنم که یک 
فرد جوان در این والیبال نیست، مگر نمی خواهید رشد 
کند، آدم های متخصص جوان بیاورید. همه پیر هستند 
و در اختیار یک تیم! ما نمی خواهیم کار غیرقانونی کنیم، 
فاصله پلی آف و فینال سه روز بود و خانم ها مثل مردها 
نیستند و آسیب می بینند. الکی گفتند مجمع است، ولی 

هیچ چیز نیست.

   سرویس ورزشی
علت تاخیر باشگاه پرسپولیس در شکایت 

از لوکادیا مهاجم هلندی مشخص شد.
باشگاه پرسپولیس برای شکایت از 
یورگن لوکادیا بیش  از ۲ ماه و نیم زمان از 

دست داده که در نوع خودش قابل بررسی 
و برای خیلی ها سوال برانگیز است.

 محمد محمدی معاون ورزشی باشگاه 
پرسپولیس  در مصاحبه اخیرش اعالم کرد 
به وقتش باشگاه از لوکادیا شکایت خواهد 

کرد، اما معاون ورزشی این باشگاه چندان 
به جزییات این مسئله نپرداخت.

پرسپولیس  باشگاه  می شود  گفته 
مستندات الزم را علیه یورگن لوکادیا آماده 
کرده و به دنبال این است تا تیم جدید این 

بازیکن مشخص شود و آن وقت برای شکایت 
از او به دادگاه عالی اقدام کند.

نکته عجیب  این است که لوکادیا هنوز 
با باشگاهی قرارداد نبسته و ترجیح داده 

بدون تیم بماند.

   سرویس ورزشی 
مسابقات شنای قهرمانی شهرستان های غرب استان اصفهان 
گرامیداشت دهه مبارک فجر به میزبانی شهرستان خوانسار برگزار شد . 
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به نقل از 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان خوانسار،مسابقات شنای قهرمانی 
شهرستان های غرب استان اصفهان در 9 رده سنی 6 سال تا 16 سال و رده سنی 
پیشکسوتان در رشته های کرال سینه ،کرال پشت و قورباغه در ماده ۲5 و 50 متر 
با شرکت 40 ورزشکار از شهرستان های خوانسار - فریدن و فریدونشهربرگزار شد

این مسابقات روز سه شنبه 18 بهمن ماه 1401 به میزبانی استخر رسالت 
شهرستان خوانسار برگزار و در پایان با حضور علی خاصی فرماندار خوانسار، 
مالک رجبی رئیس اداره ورزش و جوانان ، خراسانی رئیس هیات شنا شیرجه و 
اترپلو و در یگر مسئولین شهرستان به نفرات برگزیده این مسابقات حکم ، مدال 

و جوایز ارزنده ای اهدا شد 
نتایج بدست آمده:

۲5متر کرال سینه 6سال 
مقام اول : رادین یارعلی - شهرستان فریدن

مقام دوم: سید امیر عباس امامی - شهرستان فریدن 
۲5متر کرال سینه 7 سال

مقام اول : یاسین رستمی - شهرستان فریدن 
مقام دوم : مازیار روستایی -شهرستان فریدونشهر

۲5متر کرال سینه 8سال
مقام اول : سامیار ملیانیان -شهرستان فریدونشهر
مقام دوم :علی رضا حسنعلی -شهرستان خوانسار 

مقام سوم: کیان فروغی -شهرستان خوانسار 
۲5متر کرال سینه 9سال

مقام اول: پارسا صالحی -شهرستان خوانسار 
مقام دوم :سانیار امیری -شهرستان خوانسار

مقام سوم : کیانوش ذوالفقاری -شهرستان خوانسار 
۲5 متر کرال سینه 10 سال 

مقام اول:امیر علی قالنی -شهرستان خوانسار
مقام دوم :علی اصغر اله یاری -شهرستان خوانسار 

مقام سوم : ابوالفضل گرجی -شهرستان خوانسار
50متر کرال سینه 1۲ تا 1۲ سال 

مقام اول :متین یسلیانی -شهرستان فریدونشهر 
مقام دوم: محمد یاسین رجبی -شهرستان فریدن 

مقام سوم : محمد باتوانی -شهستان فریدونشهر 
50متر کرال سینه 13تا 14 سال 

مقام اول: ابوالفضل مقصودی -شهرستان فریدونشهر
مقام دوم:آرمان محمدی -شهرستان فریدونشهر 

مقام سوم:سبحان روستایی-شهرستان فریدونشهر
50متر قورباغه 15تا 16 سال

مقام اول: نیما حسینی -شهرستان فریدونشهر
مقام دوم:امیر حسین یاری-شهرستان فریدونشهر

مقام سوم : امیر محمد همایونی -شهرستان خوانسار 
50متر قورباغه ره سنی پیشکسوتان 

مقام اول:محسن یار علی -شهرستان فریدن
مقام دوم : مهدی حسنعلی - شهرستان خوانسار
مقام سوم: اسداهلل شجاعی -شهرستان خوانسار 

درخواست همسر آتسو برای
 ارسال ابزار نجات و آواربرداری

  سرویس ورزشی 
کلیر روپیو، همسر کریستین آتسو، خواهان ارسال ابزار و وسایل 

الزم برای آواربرداری از ساختمان محل زندگی این بازیکن شد.
زلزله شدیدی که هفته گذشته خسارات بسیاری را در ترکیه و سوریه به 
همراه داشت باعث شد که سرنوشت یکی از بازیکنان سابق چلسی نیز همچنان 

نامشخص باشد.
پیش از این گفته شده بود که آتسو که از مدتی قبل با پیراهن هاتای اسپور 
به میدان می رفت، با جراحت های شدیدی از زیر آوار نجات پیدا کرده اما مدیر 
برنامه او یک روز بعد این موضوع را تکذیب کرد و گفت که آنها همچنان در حال 

دعا کردن هستند و باور دارند که این بازیکن زنده است.
روپیو در گفتگو با بی بی سی درباره شرایط همسرش اظهار داشت: »ما از باشگاه 
هاتای اسپور، مقامات ترکیه و دولت انگلیس می خواهیم که هرچه زودتر ابزار 
و وسایل الزم برای بیرون آوردن افراد و خصوصا همسر من و پدر فرزندانم را به 
این محل ارسال کنند. آنها برای بیرون آوردن او نیاز به وسایلی دارند که بدون 
آنها نمی توانند عمق زمین را جستجو کنند. زمان در حال از دست رفتن است.«
آتسو به همراه مدیر برنامه باشگاه هاتای اسپور همچنان ناپدید هستند و 

هیچ خبری از زنده بودن یا نبودن آنها در دست نیست.
همسر او که در نیوکسل انگلیس زندگی می کند گفته که مدیر برنامه این 
بازیکن برای پیگیری شرایط از نزدیک به ترکیه سفر کرده است. ساختمانی 
که آتسو در آن حضور داشته کامال مشخص است اما مشکل اینجاست که ابزار 

الزم برای بیرون آوردن افرادی که در زیر آوار آن گرفتار هستند وجود ندارد.
این بازیکن 31 ساله پیش از این 107 بازی برای نیوکسل انجام داده بود و 

سابقه بازی در چلسی، اورتون و بورنموث را نیز در کارنامه داشت.

مسابقات شنای قهرمانی غرب استان 
اصفهان به میزبانی شهرستان خوانسار

فوران خشم آزمون: 
والیبال برای خودتان، خداحافظ

  سرویس ورزشی
ادن هازارد، مهاجم رئال مادرید، 
به  رونالدو  کریستیانو  گل  می گوید 
یوونتوس بهترین گلی بوده که در کل 

عمرش دیده است.
هازارد یک سال پس از جدایی رونالدو از رئال 
مادرید به این تیم ملحق شد و پیراهن شماره 

هفت او را بر تن کرد. 
مدیران و هواداران این باشگاه امیدوار بودند 
که او بتوانند جای خالی این ستاره پرتغالی را در 
ترکیب رئال مادرید پر کند و به ستاره جدید 
این تیم تبدیل شود اما این اتفاق هرگز رخ نداد. 
این بازیکن بلژیکی با مصدومیت های متعدد 
و طوالنی مدتی در این تیم روبرو شد و نتوانست 
حتی ذره ای از درخششی که با پیراهن چلسی 
داشت را در رئال تکرار کند و به نظر می رسد که 
جدایی او از این باشگاه در پنجره نقل و انتقاالت 

تابستان سال آینده قطعی باشد. 
هازارد که پیش از این نیز بارها گفته بود 

که قبل از پیوستن به رئال مادرید هم طرفدار 
این تیم بوده بار دیگر این موضوع را ثابت کرد. 

او در پاسخ به این سوال که بهترین گلی که در 
عمرش دیده کدام گل بوده است گفت:» گلی که 
کریستیانو رونالدو برابر یوونتوس به ثمر رساند. 
پس از این گل از جایم بلند شدم و بیشتر از یک 

دقیقه جلوی تلویزیون برای او دست زدم.«
اشاره این بازیکن به گلی است که رونالدو در 
لیگ قهرمانان فصل 18-۲017 با ضربه برگردان 
برابر یوونتوس زد و موفق شد دروازه جانلوییجی 

بوفون را باز کندک.

با توجه به عدم برگزاری اردو؛ هازارد: بهترین گلی که دیدم گل رونالدو به یووه بود

تاج: عجله ای برای انتخاب سرمربی تیم ملی نداریم
   سرویس ورزشی

رییس فدراسـیون فوتبال با اشاره 
به اینکـه فرصتی بـرای برپایـی اردو 
وجود نـدارد، عجله ای بـرای انتخاب 
سـرمربی تیم ملی نخواهند داشـت.

بعـد از پایـان جدایی و قطع همـکاری با 
کارلوس کـی روش هنوز وضعیـت تیم ملی 
و سرمربی آن مشخص نشـده است. این در 
حالیسـت که تیم ملـی باید خـود را مهیای 
رقابت هـای مهـم جـام ملت هـای آسـیا 
کنـد و به حسـرت چند سـاله خـود در این 

رقابت هـا پایـان دهد.
مهدی تاج کـه پیـش از ایـن از احتمال 
انتخـاب سـرمربی ایرانـی بـرای تیـم ملی 
خبر داده بود، امروز در حاشـیه راهپیمایی 
۲۲ بهمـن در گفتگو بـا خبرنگار مـا درباره 
شـرایط تیـم ملـی اینطـور واکنش نشـان 
داد: به زودی بایـد این کار را بکنیـم، به هر 

جهت االن اگر سـرمربی هـم انتخاب کنیم 
فرصتـی بـرای اردو زدن نیسـت، چـون نه 
کسـی می آیـد و در کـوران لیگ نمی شـود 
بازیکنـی از تیم هـا گرفـت ولی ایـن عجله 
هسـت که چنین اتفاقی بیفتد و آن را کامال 
درک می کنیم که ایـن کار را انجام بدهیم.

رییـس فدراسـیون فوتبال در پاسـخ به 
این سـوال که آیا سـرمربی تیم ملی ایرانی 
خواهد بـود یـا خیر، گفـت: فعال مشـخص 

نیسـت، روی هر دو گزینـه کار می کنیم.

او تا حاال به سپاهان نباخته؛

حساس ترین دربی تارتار در اصفهان

 سرویس ورزشی
مهدی تارتار امیدوار است روند شکست ناپذیری خود 

مقابل سپاهان را حفظ کند. 
سپاهان و ذوب آهن در حالی پای به شهرآورد اصفهان 

خواهند گذاشت که هر دو نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز از این 
بازی دارند. سپاهان برای صدرنشینی و ذوب آهن برای بهبود 
رتبه خود در میانه جدول، امیدوارند هرطور که شده پیروزی را 
در این بازی به دست آورند تا با کمترین مشکل پای به تعطیلی 

کوتاه لیگ برتر بروند.
نکته جالب در مورد دربی اصفهان این است که ذوب آهن در 
دو فصل اخیر مقابل حریف همشهری خود بدون شکست بوده 
و سه بازی متوالی را بدون باخت سپری کرده است. اتفاقی که در 
10 سال اخیر برای این تیم سبزپوش اصفهانی رقم نخورده بود 
و این تیم در بازی های لیگ برتر نتوانسته بود سه بازی متوالی 

بدون باخت باشد.
شاگردان تارتار در بازی رفت لیگ بیست و یکم با گل سجاد 
دانایی توانستند حریف خود را شکست دهند و در بازی برگشت 
نیز جدال تیم نویدکیا با ذوب آهن به تساوی بدون گل انجامید. 
در دیدار رفت این فصل، اگرچه شاگردان مورایس با گل زودهنگام 
شهریار مغانلو 1-0 از حریف پیش افتادند اما در ادامه آرمان 

قاسمی بازی را به تساوی کشید.
آخرین سرمربی ای که توانسته بود در سه بازی لیگ برتر 
تیمش را بدون شکست مقابل سپاهان نگه دارد، منصور 
ابراهیم زاده است که در سال 1387 موفق به این کار شد. او 
در روزهایی که ذوب آهن به عنوان تیمی ثروتمند شناخته 
می شد، با تیم پرستاره خود توانست سپاهان را متوقف کند و 

نتایج درخشانی را کسب کند.
اما حاال ذوب  آهن در روزهایی که با هدایت تارتار جزو تیمهای 
متوسط از نظر مالی محسوب می شود، امیدوار است برای 
چهارمین بازی متوالی حریف همشهری را ناکام بگذارد تا با این 

نتیجه شرایط خود در جدول را هم بهتر کند.
در تاریخ لیگ برتر ذوب آهن و سپاهان 43 بار با یکدیگر 
دیدار کردند که طالیی پوشان 19 بار و سبزپوشان 1۲ بار موفق 

به کسب پیروزی شدند..
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