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مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری اسنوا گفت: شرکت های “ال جی” و “سامسونگ” خودشان 
بازار ایران را رها کردند و رفتند و مشکالت آنها ربطی به ما ندارد و کسب سهم ۲۵ درصدی بازار لوازم 
خانگی کشور توسط اسنوا به معنی انحصار و رانت نیست.   محمدرضا دیانی افزود: نسبت دادن 
انحصار و رانت خواری به اســنوا یک خیانت بزرگ به تولید داخل است. وی با بیان اینکه نگذارید 
جریان های صنعتی در کشور به حاشیه بروند، ادامه داد: جریان صنعتی مثل جریان علمی است و 
هر صنعت امروز حکم دانشگاه صنعتی را دارد. مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری اسنوا گفت: 
جریان های صنعتی، جریان های سیاسی نیستند که بتوانند پوست بیندازند بلکه ۳۰ سال زمان 

می َبرد تا یک جریان صنعتی شکل بگیرد. 

مدیرعامل کارخانه اسنوا:

سهم ۲۵ درصدی اسنوا در بازار لوازم 
خانگی کشور به معنی رانت نیست 

در زمستان به فکرسوخت دوم و جایگزین باشید :

احتمال کسری گاز 
در مناطق شرقی استان!

آیا کاهش قیمت 
طال و سکه در راه است؟

در سال ۹۹؛

۴۰ درصد از خرید لوازم 
برقی خانوارها خارجی

 بوده است

تفریغ بودجه ۹۹:

پول پاشی ۱۲ هزار 
میلیاردی برای پردرآمدها!

اهدای تندیس 
مدیرحامی کودک به مدیر 
عامل آبفای استان اصفهان

استاندار اصفهان:

اولویت نماینده عالی 
حاکمیت در اصفهان، 

مساله آب است
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مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲؛ 

جهانبخش ناجی شاگردان 
فرودگاه اصفهان تحت تاثیر فرونشستاسکوچیچ شد

۶
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همزمان با هفته نیروی انتظامی:

کتابخانه تخصصی یگان ویژه 
در اصفهان راه اندازی شد

سال پنجم - شماره  12۵۰- پنجشنبه  22 مهر 1۴۰۰ - 7 ربیع االول 1۴۴۳
1۴  اکتبر   2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان بــه اســتناد مجــوز شــماره ۵1/79۴۴8 مــورخ 1۳99/۰۶/۰2 وزارت امــور اقتصــادی و دارایی و 
آرای کمیســیون مــاده ۵ اســتانداری درنظــردارد امــالک و مســتغالت تحــت اختیــار خــود را ازطریــق مزایــده عمومــی و با جزییــات مندرج در اســناد 
مزایــده بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت و بــا شــماره مزایــده 2۰۰۰۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰2 بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش 

برساند.
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰7/21-مهلت دریافت اسناد مزایده: 1۴۰۰/۰8/۰۳-تاریخ بازدید: 1۴۰۰/۰8/۰2

مهلت ارسال پیشنهاد: 1۴۰۰/۰8/1۵، تاریخ بازگشایی: 1۴۰۰/۰8/1۶، تاریخ اعالم به برنده: 1۴۰۰/۰8/1۶
1( کلیه مزایده گران باید قبل از شرکت در مزایده از امالک و مستغالت بازدید نمایند.

2( ارسال پیشنهاد قیمت را به روزهای پایانی موکول ننمایند.
۳( کلیه مراحل فروش از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد قیمت و بازگشایی و اعالم به برنده ازطریق سامانه انجام می پذیرد.

۴( ملک با وضعیت موجود و کاربری آموزشی به فروش میرسد و بازدید از ملک الزامی است.
۵( فروش ملک نقدی بوده و تحویل آن و انتقال سند مالکیت ملک فروخته شده به خریدار پس از دریافت کل بها امکان پذیر است.

۶( اطالعات تماس جهت پاسخگویی ۳۶۶9۳1۵7، ۰۳1 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است.
1( برگــزاری مزایــده صرفــا ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت می باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد 
مزایــده، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه( ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــالع از وضعیــت برنــده بــودن مزایده گــران محتــرم ازاین طریق 

امــکان پذیر اســت.
2( کلیــه اطالعــات امــالک و مســتغالت شــامل مشــخصات شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــالن عمومی ســامانه مزایــده قابل مشــاهده بررســی و 

ــت. انتخاب اس
۳( عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ۴19۳۴، ۰21
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

12۰۵8۴1 / م الف

نوبت دوم
آگهی مزایده فروش امالک و مستغالت

توضیحاتمبلغ ودیعه شرکت در مزایدهآدرس ملکموضوعردیف

1
فروش مرکز آموزش فنی و حرفه ای رزوه با پالک ثبتی 
1۰1 فرعی از ۶۰ اصلی مفروز و مجزا شده از 8 فرعی 

بخش ثبتی 1۳

چادگان شهر رزوه 
1/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالجنب نیروی انتظامی

فروش مرکز آموزش فنی و حرفه ای تودشک با پالک 2
ثبتی ۴2۵ فرعی از ۶8۵ اصلی بخش ثبتی 19

تودشک بلوار امام 
2/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالرضا جنب ورزشگاه

فروش مرکز آموزش فنی و حرفه ای فرخی با پالک ثبتی ۳
۳۴8 فرعی از ۳۴۵۳ اصلی بخش ثبتی ۶

خوروبیابانک شهر 
1/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالفرخی میدان مهارت

۴
فروش مرکز آموزش فنی و حرفه ای آران و بیدگل با 

پالک ثبتی 2۳۴۳ فرعی از 28۴۰ اصلی مفروز از 22۶ 
فرعی بخش ثبتی ۳

آران و بیدگل میدان 
آزادگان خیابان 
امیرکبیر خیابان 

بهزیستی

8/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی 
ــد  ــکاران واج ــه پیمان ــر را از طریــق مناقصــه عمومی ب ــرح زی ــه ش ب

شــرایط واگــذار نمایــد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292:  
تا ساعت 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰8/۰8

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰8/۰9

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

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

)داخلی ۳۳۴(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰7/22

موضوع مناقصهشماره مناقصه
محل 
تامین 
اعتبار

مبلغ برآورد 
)ریال(

مبلغ 
تضمین)ریال(

مدیریت بهره برداری و خدمات ۳-۴۰۰/2- 1۴8
۳7.89۴.۵21.77۴1.2۶۶.8۳۵.۰۰۰جاریمشترکین منطقه سمیرم

مدیریت بهره برداری از ۳-۴۰۰ - 1۶۶
۳1.۰7۳.199.۶۵۴1.۰۶2.19۵.۰۰۰جاریتاسیسات آب منطقه لنجان

نوبت اول 
آگهی برگزاری مناقصه عمومی
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خانوارهایی که لوازم برقی در سال 1٣99 خرید 
کرده انــد، ۵1.8 درصد از این لــوازم برقی تولید 
داخل، ٣۶.8 درصــد لوازم برقــی تولید خارج، 
11.۴ درصد هر دو نوع لوازم برق داخلی و خارجی 

بوده است.
به گزارش مرکز آمار ایران، طبق گزارش مرکز آمار 
مبنی بر آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار در سال 
1٣99، مهمترین یافته های بررسی ها پیرامون 

حوزه خرید به شرح زیر است:
در سال 1٣99، بیشترین شیوه انتخاب پوشاک 
افراد 1۵ ساله و بیش تر از طریق تماشای ویترین 
فروشگاه های پوشاک با ۸۳.۴ درصد بوده است و 
۶.۳ درصد بر اساس پیشنهاد دوستان و نزدیکان، 
۵ درصد مطابق مد در جامعه، 2.۶ درصد با توجه 
به شــبکه های اجتماعی، ٠.7 درصد بر اساس 
تبلیغات پیرامونی، ٠.2 درصد بر اساس مشاهده 
برنامه های ســیمای جمهوری اســالمی ایران، 
٠.1 درصد بر اســاس برنامه های ماهــواره ای و 
1.7 درصد بر اساس سایر روش ها، پوشاک خود 

را انتخاب کرده اند.
نتایج این پیمایش حاکی از آن اســت که اولویت 
٣8.٣ درصد از افراد 1۵ ســاله و بیش تر در خرید 
پوشاک، پوشاک تولید داخل و 7.8درصد پوشاک 

خارجی بوده اســت و برای ۵٣.8 درصد افراد نیز 
اولویت خاصی بین پوشــاک داخلی و خارجی 

وجود نداشته است.
در یک ســال منتهی به زمان آمارگیری در ســال 
1٣99، ۱۵.۳ درصد از افراد 1۵ ســاله و بیش تر 
اظهار نموده اند حداقل یک بار کاالیی که از نظر 

خود افراد لوکس بوده، خریداری کرده اند.
بنابر اظهــار خانوارهایی که لوازم برقی در ســال 
1٣99 خرید کرده انــد، ۵1.8 درصد از این لوازم 
برقی تولیــد داخــل، ٣۶.8 درصد لــوازم برقی 
تولیــد خــارج، 11.۴ درصــد، هردو نــوع لوازم 
برق داخلی و خارجی بوده اســت. شــایان ذکر 
است نتایج تفصیلی این طرح به زودی در درگاه 
  www.amar.org.ir ملی آمار ایران بــه نشــانی 

قرار خواهد گرفت. 

رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر اصفهــان با 
ابرازامیدواری نسبت به اینکه در روزهای آینده 
شاهد رونق معامالت در بازار طال و سکه باشیم، 
گفت: اگر نــرخ ارز همانند چند روز گذشــته 
کاهشی باشد طبیعتا قیمت طال و سکه نیز با 

کاهش بیشتری روبرو خواهد شد. 
هوشــنگ شیشــه بران با تحلیل وضعیت بازار 
طال، اظهــار کــرد: از هفته گذشــته همزمان 
با تعیین صالح آبادی به ســمت ریاســت بانک 
مرکزی و ســخنان وی مبنی بر کنترل نرخ ارز، 

نرخ دالر روندی کاهشی یافت.
وی افزود: از طرفــی اونس جهانی طال ۱۷۵۸ 
دالر اســت که نســبت به روز گذشــته تغییری 
نداشــته، اما کاهش نرخ دالر باعث شــده در 

چند روز گذشته قیمت طال و سکه سیر نزولی 
پیدا کند.

رئیس اتحادیه طال و جواهــر اصفهان با تاکید 
بر اینکه همچنان معامالت در بازار طال در رکود 
به سر می برد و خرید و فروش انجام نمی شود، 
ابراز امیــدواری کرد؛ در روزهای آینده شــاهد 

رونق معامالت در بازار طال و سکه باشیم.
وی پیش بینی کرد: اگر نرخ ارز همانند چند روز 
گذشته کاهشی باشد طبیعتا قیمت طال و سکه 

نیز با کاهش روبرو خواهد شد.
رئیــس اتحادیه طال و جواهــر اصفهان گفت: 
طالی دست دوم در برخی موارد خرید و فروش 
می شود اما این امر از نظر قانونی خالف و غیر 

قانونی است.

عــدم حــذف دهک هــای پردرآمــد از جمع 
یارانه بگیران تــا جای پیش رفته که در ســال 
گذشــته بیــش از ۲۳ میلیــون نفــر در ســه 
دهک بــاال درآمدی شناســایی هم شــده اند 
امــا اقدامی جهت حذف آنها صــورت نگرفته 
است،  در این شــرایط حداقل هزینه پرداخت 
یارانه به آنها در ســال گذشته ۱۲ هزار میلیارد 

تومان بوده است. 
جمعیــت ۷۸ میلیون نفری یارانــه بگیران که 
حدود ۹۵ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل 
می دهد، در حالی حدود ۱۰ سال است یارانه 
نقدی دریافــت می کنند که با وجــود تکلیف 
چندباره در قوانین بودجه سنواتی برای حذف 
دهک هــای پردرآمد هیــچ گاه اقــدام جدی 

درباره آن صورت نگرفته است.
دولت گذشــته به دفعــات در قانــون بودجه 
مکلف به حذف ســه دهک بــاالی درآمدی از 
لیست یارانه بگیران بود، اما هر بار به بهانه های 
متفــاوت از جمله نبود بانک هــای اطالعاتی 
دقیق یا در ادامه نگرانی از خطا در شناسایی و 
حذف افراد کم درآمد نسبت به این مهم اقدام  

نکرد و ساالنه حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان 
بابت یارانه نقدی پرداخت کرده است.

این در حالی اســت که گزارش تفریغ بودجه 
۹۹ از ایــن حکایت دارد در ســال گذشــته با 
توجه به تکلیف قانون بودجه برای حذف سه 
دهک باالی درآمدی، بیش از ۲۳ میلیون نفر 
از سه دهک باال شناسایی شدند اما اقدامی از 
ســوی دولت جهت قطــع یارانه آنهــا انجام 

نشده است.
این حجم از افراد پردرآمــد در حالی یارانه ۴۵ 
و ۵۰۰ تومانــی دریافت می کنــد که مجموع 
هزینه پرداختی در ســال به آنها به حدود ۱۲ 
هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان می رسد که رقم قابل 
توجهی است اما دولت ترجیح داده نسبت به 

حذف آنها عقب نشینی کند.
در حــال حاضر ۷۸ میلیون یارانــه ۴۵ و ۵۰۰ 
تومانی دریافت می کنند و در کنار  آن جمعیت 
۶۰ میلیون نفر یارانه بگیر معیشتی قرار دارند 
که هزینه پرداخت یارانه نقدی به این دو گروه 
در ســال به بیــش از ۷۰ هزار میلیــارد تومان 

می رسد.

در سال 99؛

۴۰ درصد از خرید لوازم برقی خانوارها خارجی
 بوده است

خبر

یازدهمین نمایشــگاه برق و اتوماســیون 
صنعتی و دوازدهمین نمایشــگاه لوستر و 
روشنایی اصفهان در اصفهان روبان چینی 

و گشایش یافت. 
مدیــر نمایشــگاه های داخلــی شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با اشاره 
به اینکه نمایشــگاه برق دارای ســابقه ای 
۲۰ ســاله در اصفهــان اســت، گفت: این 
نمایشــگاه تخصصی از اوایل دهه هشتاد 
جزو نمایشگاه های ثابت اصفهان بوده که 

هر دو سال یک بار برگزار می شود.
شــرکت  افــزود:  زاده  نائــب  مجیــد 
نمایشــگاه های اصفهــان در راســتای 
سیاســت حفظ، توســعه و کیفی ســازی 
نمایشــگاه های خــود، ســال گذشــته 
جابجایی محل نمایشگاه به سایت جدید 
را انجام داد و امسال دوره یازدهم نمایشگاه 
برق در محل جدید پذیرای فعاالن صنعت 

برق است.
وی افزود: ایــن دوره با حضور ۸۶ شــرکت 
کننده از هشت استان کشــور و در فضای 
۱۲ هــزار مترمربــع فضــای سرپوشــیده 

نمایشگاهی برگزار می شود.
مدیــر نمایشــگاه های داخلــی شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
ابراز امیدواری کرد؛ بعد از چند ماه وقفه در 
صنعت نمایشگاهی با پرپایی نمایشگاه ها 

شاهد رونق این صنعت باشیم.
رئیس اتحادیه بــرق و الکترونیک اصفهان 
نیــز در این مراســم، اظهار کــرد: اتحادیه 
صنف تولیدکنندگان و فروشــندگان برق و 
الکترونیک اصفهان با سابقه ای ۵۰ ساله 
دارای ۱۵۰۰ عضو تولیدکننده، فروشنده 

و مجریان برق است.
عمــاد افهام افــزود: بــرای ارتقــا فعالیت 
مجریــان بــرق، دوره هایــی در کمــک 
شــرکت های توزیع برق و فنــی و حرفه ای 
برگزار کرده ایم و ساماندهی خوبی در این 

خصوص انجام شده است.
رییــس انجمــن صنایــع همگــن بــرق و 
الکترونیک اســتان اصفهان در این مراسم 
با بیان اینکه اســتان اصفهان موفق شده 
پــس از ســالیان طوالنی نمایشــگاهی را 
داشته باشد که چشم هر بیننده ای را خیره 
می کند، گفت: در محل جدید نمایشگاه 
صنعتگران می توانند، عرصه های کار خود 

را به نمایش بگذارند.
سید محســن پورســعید همچنین افزود: 
حل مشــکل آب اصفهان به عنوان یکی از 
معضالت این استان امروز دغدغه مردم این 

شهر و مدیران آن شده است.
وی با بیان اینکه انجمن صنایع همگن برق 
و الکترونیک استان اصفهان دارای ۴۵۰ 
عضو اســت، توضیح داد: بیشتر اعضای 
آن تولیدکنندگان برق هستند که بخشی 
آنها دارای کارخانه و نیروی کار و کارگری 
هســتند که هدف ما حفظ این کارگاه ها و 

حفظ آنها و باالبردن تولید کشور است.
یازدهمین نمایشــگاه برق و اتوماســیون 
صنعتی و دوازدهمین نمایشــگاه لوستر و 
روشنایی اصفهان از امروز تا ۲۳ مهرماه به 

مدت چهار روز برپا است.
این دو نمایشــگاه میزبان ۸۶ شرکت فعال 
در حوزه هــای مرتبط با برق، اتوماســیون 
صنعتی، لوســتر و روشــنایی خواهند بود 
و شــرایطی را فراهم می آورند تا شرکت ها، 
به روزترین تجهیــزات، خدمات و کاالهای 
خــود را در معــرض بازدیــد متخصصان، 
کارشناســان، عالقه منــدان و فعاالن این 

حوزه قرار دهند.
شــرکت های حاضــر در ایــن دو رویــداد 
نمایشــگاهی، در حوزه های لوستر، چراغ 
و لوازم روشــنایی، انواع سیم، کابل و سایر 
تجهیزات برق و الکترونیک، انواع سوییچ 
و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی، تابلو 
و تجهیــزات برق صنعتــی و تجهیــزات و 
ماشــین آالت صنعتی فعالیــت دارند. این 
شرکت ها از اســتان های اصفهان، تهران، 
بوشهر، خراســان رضوی، قم، آذربایجان 
شرقی و یزد در این دو رویداد نمایشگاهی 
حضــور خواهنــد داشــت. همچنیــن 
شــرکت ویســتا تجهیز به عنــوان نماینده 
تولیدکننــدگان آلمانــی در یازدهمیــن 
نمایشــگاه بــرق و اتوماســیون صنعتی و 
دوازدهمین نمایشگاه لوســتر و روشنایی 

حضور خواهد داشت.

خبر  راه حل تأمین مالی :

سرنوشت مبهم قطار سریع السیر تهران- اصفهان 
راه  ســاخت  علی رغم اینکــه 
آهن سریع الســیر تهران - قم - 
اصفهــان وارد چهارمین دولت 
می شود، اما همچنان ادامه احداث یا حذف این 

طرح در هاله ای از ابهام قرار دارد.
پس از گذشــت بیــش از ۱۵ ســال از شــروع 
احداث پروژه راه آهن ســریع الســیر تهران-
قم-اصفهان به عنوان اولین خط آهن ســریع 
الســیر کشــور، همچنان این پروژه بالتکلیف 

باقی مانده است.
این پروژه مهم که بنــا بود در بازه زمانی ۵ ســاله 
تکمیل شده و به بهره برداری برسد، در سال های 
گذشــته با چالش هــای متعددی مواجه شــد؛ 
تا آنجا که کمیســیون عمــران مجلس شــورای 
اســالمی در خردادماه ســال جاری، خبر از عزم 

برخی نمایندگان مجلس بر توقف اجرای آن داد.
     جزئیات فنی پروژه

راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان به عنوان 
نخســتین و بزرگترین راه آهن پرســرعت کشــور 
به طول ۴۱۰ کیلومتر با ســرعت عملیاتی ۳۰۰ 
کیلومتر در ساعت در قالب ۲۲ ست قطار ۸ واگنی 
طراحی شــده و قادر به جابه جایــی ۱۶ میلیون 
مسافر در سال است و در طول مسیر از شهرهای 

قم، دلیجان و میمه عبور می کند.
این پروژه شامل دو قطعه تهران- قم به طول ۱۶۵ 
کیلومتر و قم- اصفهان به طول ۲۴۵ کیلومتر است 
که توسط یک نهاد تخصصی پیمانکاری پروژه های 
بزرگ عمرانی وابســته به یکــی از نهادهای مهم 
کشور و مشارکت شــرکت دولتی راه آهن چین در 

حال اجرا است.
     توقف ساخت پروژه، تابستان ۹۸

اگرچه برخی خبرها از پیشرفت کمتر از ۵ درصدی 
ساخت این پروژه حکایت دارد و تنها کارگاه های 
مربوطه تجهیز شده اند، اما نماینده ایرانی شرکت 
چینی مدعی است زیرســازی قم-اصفهان ۶۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
این پروژه که بهره برداری از آن می توانست مدت 
زمان سفر ریلی از اصفهان به تهران را به یک سوم 
کاهش دهد، از نیمه های تابستان سال ۱۳۹۸ به 

طور کامل متوقف مانده است.
     جهانگیری )مرداد ۹۸(: ساخت پروژه 

قطار سریع السیر، سرعت بگیرد
اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیــس دولت 
دوازدهــم ۱۳ مــرداد ۱۳۹۸ وزرای ســابق راه و 
اقتصاد و رئیس ســابق ســازمان برنامه و مدیران 
عامل شــرکت های ساخت و توســعه زیربناهای 
حمــل و نقــل کشــور و راه آهــن جمهــوری 
اســالمی ایران را گــرد هــم آورد تــا در خصوص 

راهکارهای اجرای این پروژه چاره اندیشی کنند.
وی در این نشست با اشاره به اهمیت این پروژه 
به عنوان پروژه ای ملی و نیــز انتظار مردم برای 
اجرای آن، از وزارت راه و شهرســازی خواســت 
در اســرع وقت همه جوانب این پــروژه را مورد 
بررســی قرار داده و گزارشی جامع در خصوص 
میزان ســرمایه گذاری مورد نیــاز، نحوه تأمین 
مالی، نحوه بازپرداخت تسهیالت و برنامه زمان 
بندی اجــرای طرح به ســازمان برنامه و بودجه 
ارائه دهد تا این سازمان تصمیم گیری نهایی را 
در خصوص نحوه اجــرا و تخصیص اعتبار مورد 

نیاز انجام دهد.
     معاون وزیر راه )مهر ۹۹(: فاینانس 

چینی ها به قوت خود باقی است
خیرالله خادمی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
مهرماه سال گذشته از تمدید فاینانس ۴ میلیارد 
یوانی و گشــایش اعتبار ۹.۶ میلیــارد یوانی این 
پروژه خبر داد و اعالم کرد که وزیر راه و شهرسازی 
دســتور پیگیری احداث این پروژه را صادر کرده 

است تا فرآیند ساخت آن تسهیل شود.

     کمیسیون عمران مجلس )خرداد 
امسال(: این پروژه باید متوقف شود

از آنجایی کــه در طول ۱۵ ســال از آغــاز اجرای 
پروژه راه آهن سریع السیر تهران-قم- اصفهان، 
پیشرفت فیزیکی محسوســی در فرآیند اجرایی 
پروژه رخ نداد، خرداد ماه ســال جاری، اعضای 
کمیسیون عمران مجلس خبر از آغاز بررسی برای 

توقف این پروژه ملی دادند.
در همین رابطه اقبال شــاکری عضو کمیسیون 
عمران مجلس طی گفت وگویی اعــالم کرد: در 
جلســه کمیســیون عمران مجلس در خصوص 
طرح قطــار ســریع الســیر تهران-قم-اصفهان 
که مدت هــای طوالنــی در کش و قــوس بوده و 
بــا افت و خیزهــای زیادی مواجه شــده اســت، 
بحث شــد. نهایتا کمیســیون، این طرح را فاقد 
توجیهــات الزم برای ادامه کار دانســت و با ادامه 
اجرای ایــن طرح مخالفت کــرد. بــه وزارت راه و 
شهرســازی اعالم شــد که باید این پروژه متوقف 
شود. به علت عدم مدیریت درست در این طرح و از 
دست رفتن فرصت و سرمایه کشور بنده پیشنهاد 
دادم که تحقیق و تفحص از این طرح در وزارت و راه 

شهرسازی کلید بخورد.
     عضو کمیسیون عمران مجلس: قصور 

دولت قبل در پروژه راه آهن سریع السیر 
مشهود است

وی افزود: از سوی دیگر رئیس کمیسیون عمران 
مجلس پیشنهاد کرد بر اســاس ماده ۲۳۴ آئین 
نامه داخلــی مجلس این طــرح مورد بررســی و 
ارزیابی قرار گیرد. چرا که باید جوانب مختلف این 
طرح بررسی شود تا علت اینکه منابع کشور در این 
طرح به سادگی مورد بی توجهی قرار گرفته است، 
مشخص شود. ترک فعل و قصوری که در این طرح 
صورت گرفتــه هزینه زیادی را به کشــور تحمیل 

کرده است.
     وزیر سابق راه: توقف پروژه تهران-قم-

اصفهان، غفلت از کاروان توسعه است
با این وجــود، محمد اســالمی وزیر ســابق راه و 
شهرســازی با موضع گیــری در برابر این تصمیم 
کمیسیون عمران مجلس اعالم کرد: پروژه قطار 
تهران- قم- اصفهان، پروژه ای مهم با مفروضات 
دقیق اســت که ضــرورت دارد تا تکمیــل و اجرا 
شــود. اینکه ما قطار با ســرعت ۳۰۰ کیلومتر بر 
ساعت را وارد نکرده و فناوری جدید ایجاد نکنیم، 

غفلت از کاروان توسعه است.
وی افزود: بنابراین وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد 
خــود بــرای تعدیل قیمت ســاخت پــروژه قطار 
سریع الســیر تهران- قم- اصفهان را به ســازمان 
برنامه و بودجه ارائه داده اســت، بــه گونه ای که 

برآورد ۵۷ میلیارد یوان که پیشتر قراردادی با این 
رقم به امضا رسیده بود مورد بازبینی قرار گرفت و با 
احتساب هزینه های کارفرمایی به ۴۲.۵ میلیارد 

یوان کاهش داد.
     روحانی )۵ روز مانده به تحویل ریاست 

جمهوری(: دوست داشتیم قطار سریع 
السیر وارد شود اما تحریم ها نگذاشت

حســن روحانی رئیس جمهور ســابق ۷ مرداد ماه 
امسال در واپسین روزهای ریاستش در دولت دوازدهم 
در مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و 
شهرسازی با بیان اینکه لیستی از اقدامات وجود دارد 
که دوست داشتیم در این دولت انجام بشود اّما نشد، 
گفت: یکی از کارهایی که می خواستم انجام بشود 
و نشد، ورود قطار سریع السیر به کشور بود. دوست 
داشتم در دولت یازدهم پروژه قاطر سریع السیر تهران 
به اصفهان افتتاح شود. اگر انجام می شد وارد یک فاز 
جدید می شدیم چرا که ریل را با سرعت ۳۰۰ کیلومتر 
در ساعت تجربه می کردیم. روحانی افزود: اگر تحریم 
نبود راه آهن سریع السیر تهران اصفهان انجام می شد 

و حتی تهران به مشهد هم به پایان رسیده بود.
     پروژه قطار سریع السیر؛ 1۵ سال از آغاز 

ساخت، ۵ درصد پیشرفت فیزیکی
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا وجــود تمامی این 
موضع گیری هــا، آنچــه در واقعیــت روی داده 
است، پیشــرفت فیزیکی ۵ درصدی این پروژه و 
هزینه های هنگفت صرف شــده در این مسیر از 
طریق مصرف بودجه های عمومی کشــور است. 
پر واضح است که احداث و تکمیل این پروژه ملی 
می تواند منافع بســیار زیادی برای کشور داشته 
باشــد که از جمله آن می توان به رشــد سفرهای 
حومه ای و افزایش ارتباط دو کالن شــهر تهران و 
اصفهان به عنوان دو قطب صنعتی مهم کشــور 
اســت. بنابراین، آنچه اهمیت دارد، حل مشکل 
تأمین مالی این پــروژه به صورت فــوری و پایدار 
است تا به این واســطه تکمیل هر چه سریع تر آن 

صورت پذیرد.
     معاون شرکت ساخت: پروژه منتفی 

نمی شود؛ فقط هزینه ها را سبک تر می کنیم
عباس خطیبی معاون ســاخت و توسعه راه آهن 
شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل 
کشــور نیز خرداد ماه امســال در گفت وگو با مهر 
درباره تکمیل یا حذف پروژه راه آهن سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان گفته بود: فعال ســاخت این 
پروژه منتفی نشــده است. سیاســتی که وزارت 
راه و شهرســازی دنبــال می کنــد ســبک کردن 
بخشــی هایی از این پروژه اســت تــا هزینه های 

احداث آن کاهش یابد.
خطیبــی تاکیــد کــرد: وزارت راه و شهرســازی 

پیشنهادی خود برای تعدیل قیمت احداث پروژه 
قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان به سازمان 
برنامه و بودجه داده است به گونه ای که برآورد ۵۷ 
میلیارد یوان که قبال قراردادی با این رقم به امضا 
رسیده بود مورد بازبینی قرار گرفت و با احتساب 
هزینه هــای کارفرمایی بــه ۴۲.۵ میلیــارد یوان 

کاهش داد.
معاون ســاخت راه آهن شرکت ســاخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشــور یادآور شد: هزینه 
واقعی این طرح ۳۳.۵ میلیارد یوان اســت. قرار 
است این پیشنهاد به شورای اقتصاد رفته و اعداد 
و ارقام جدید برای تعدیل قــرارداد با چینی ها به 

تصویب برسد.
     کارشناس حمل و نقل: صندوق پروژه 
بورسی، راه حل مشکل تأمین مالی قطار 

سریع السیر
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی، کارشناس 
اقتصاد حمل و نقل گفت: آنچه اهمیت دارد بحث 
اولویت بندی بــرای اجرای این پــروژه یا اجرای 
پروژه هــای ملی مهم دیگر نیســت. زمانی بحث 
اولویت بندی مطرح است که منابع مالی محدود 

برای توسعه در اختیار باشد. 
این در حالی است که با استفاده از مدل های نوین 
تأمین مالی کــه امروزه در اغلب کشــورهای دنیا 
توسعه پیدا کرده است، نه تنها می توان این پروژه 
مهم را به سرانجام رساند، بلکه می توان پروژه های 
مهم دیگر شبکه حمل و نقل ریلی را نیز تکمیل و 

بهره برداری کرد.
شاهجویی افزود: استفاده از مدل سرمایه گذاری 
مردمی در قالب تأســیس شــرکت های ســرمایه 
گذاری پروژه محور، که وزیر سابق راه و شهرسازی 
نیز قول اجرایی شــدن آن را به کــرات داده بود، 
می تواند مساله تأمین مالی پروژه راه آهن سریع 
السیر تهران-قم-اصفهان را مرتفع کند و در عین 
حال به تکمیل هر چه ســریع تر دیگر پروژه های 
زیربنایی نیمــه تمام کشــور کمک کنــد. بدون 
آنکه نیازی به بهره گیری از ســرمایه گذاری های 

خارجی وجود داشته باشد.
این کارشــناس اقتصــادی تاکید کــرد: به نظر 
می رســد باید مهمتریــن اهتمام تیــم مدیریتی 
جدید وزارت راه و شهرســازی، عمل به وعده بی 
سرانجام وزیر سابق راه و عملیاتی کردن تأسیس 
شــرکت های ســرمایه گذاری پروژه محــور برای 
تکمیــل پروژه های نیمــه تمام زیربنایی کشــور 
باشد. تا به این واسطه پروژه های مهمی همچون 
پروژه راه آهن سریع الســیر تهران-قم-اصفهان 
به واســطه نبود منابع مالی مناســب، محکوم به 

شکست نشوند.

انجمــن واردکننــدگان موبایــل 
اعالم کــرد به دنبــال ممنوعیت 
از مدل هــای  برخــی  واردات 
پرمصرف گوشــی شــیائومی به دلیل مشکل عدم 
مسیریابی صحیح سرشماره های اضطراری، اکنون 
با به روزرسانی نرم افزاری، ممنوعیت واردات آن ها طی 

روزهای آینده برداشته خواهد شد.  
چند ماه پیش، اخباری از ممنوعیت واردات برخی 
مدل های پرتقاضــای موبایل از جمله شــیائومی به 
علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره های 
اضطراری، منتشر شد و انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لــوازم جانبی به ســازمان تنظیم مقــررات و 
ارتباطات رادیویی طی نامه ای، درخواست تجدیدنظر 
در ممنوعیت مجوز ثبت سفارش این برندها را داشت 
و اعالم کــرد که درصــورت اجرای ایــن ممنوعیت، 
مشکالتی را در عرضه و تقاضا و تامین گوشی مورد نظر 

کاربران ایجاد می کند.

محمدرضا عالیان -سخنگوی انجمن واردکنندگان 
موبایل- درباره این موضوع گفته بود: از ویژگی های 
شیائومی این بود که هم فناوری های روز دنیا را برای 
مصرف کننده به ارمغان می آورد، چون استراتژی این 
برند این بوده و هم نسبت به قابلیت هایی که داشت، 
مقرون به صرفه بود. در زمان مشابه سال گذشته سهم 
بازار شــیائومی ۷ درصدی بود و اکنون به ۳۰ درصد 
رسیده است. اقبال مصرف کننده ایرانی به شیائومی به 
دلیل برخورداری از فناوری روز دنیا و قیمت مناسب 
بود و با این اقدام ما این حق را از مصرف کننده ایرانی 
هم ضایع می کنیم که بتواند کاالیی با این قابلیت ها و 

قیمت مناسب داشته باشد.
همان زمان پیشنهادهایی در راستای حل این مشکل 
به جای ممنوعیت واردات ارائه کرده است، از جمله 
دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش 
شــماره گیری صحیح سرشــماره های اضطراری و 
اطالع رســانی مناســب در شــبکه های فــروش و 

شــبکه های اجتماعی شــرکت ها برای آگاه سازی 
مصرف کنندگان و همچنین مذاکره و تعامل با سامانه 
همتــا و تصویب کمیتــه راهبری رجیســتری برای 
ارسال پیامک اطالع رسانی به مصرف کننده پس از 
فعال سازی مدل های مذکور با هدف آگاه سازی مردم 
از روش شماره گیری صحیح این شــماره ها تا زمان 

لغو تحریم ها.
در این راستا انجمن واردکنندگان موبایل به تازگی اعالم 
کرد با تالش و پیگیری های شرکت های واردکننده و 

در خواست از کمپانی شیائومی، پس از به روزرسانی 
نرم افــزاری هفت مدل از گوشــی های شــیائومی، 
ممنوعیت آن ها طی روزهای آینده برداشته خواهد 
 Redmi  شد. طبق اطالعات اعالمی به ایسنا، مدل
 Poco m۳pro مــدل ،gt Poco x۳ ۸، مــدل note
 Redmi ۹، مدلa Redmi مدل ،i ۱۱ Mi ۵، مدلG
note ۱۰ و مدل ۵G ۱۰ Redmi note رفع ممنوعیت 
شده اند. دیگر مدل های ممنوعه نیز طی هفته های 

آتی پس از به روزرسانی، رفع ممنوعیت می شوند.

مشکل کدام مدل ها رفع شد؟

رفع ممنوعیت واردات 
گوشی های شیائومی

آیا کاهش قیمت طال و سکه در راه است؟

تفریغ بودجه 99:

پول پاشی ۱۲ هزار میلیاردی برای پردرآمدها!

گشایش نمایشگاه های برق،
 اتوماسیون صنعتی 
و روشنایی اصفهان

گزارش

خبر
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فرودگاه اصفهان تحت تاثیر فرونشست

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیــر دفتــر منطقــه ای مرکــز 
تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی 
اســتان اصفهــان گفــت: برج 
مراقبت، باندهای پروازی و حتی ممکن است تمام 
سازه های فرودگاهی تحت تاثیر مخاطره فرونشست 
قرار گیرد البته بررسی میزان تاثیرفرونشست در این 

سازه ها در حال بررسی است. 
حسین حجتی در گفت وگو با ایســنا در مورد خبر 
کج شدگی برج مراقبت فرودگاه اصفهان به دلیل 
فرونشســت زمین در فضای مجازی، اظهار کرد: 
»باران که شــدی مپرس این خانه کیســت   سقف 
حرم ومسجد ومیخانه یکی اســت« همانطور که 
در این شــعر مهدی مختارزاده بیان شــده اســت 
هنگامی نعمتی در دشتی می بارد، فرقی ندارد که 
برکجا می بارد. زمانی هم که دشــتی دچار پدیده 
فرونشســت می شــود، تفاوتی ندارد که در سطح 
زمین چه عارضه ای وجود دارد زمین کشــاورزی، 
خانه روســتائی یا ســازه مهمی مانند ورزشــگاه، 

فرودگاه و....
وی گفــت: زمانیکه در یک دشــت فرونشســت 
ناحیه ای اتفاق می افتد، نمی تــوان گفت تنها به 
زمین های کشــاورزی یا تاسیسات شهری آسیب 
رسیده است، بلکه هر آنچه در آن دشت قرار گرفته 
اســت می تواند از رخداد فرونشست آسیب ببیند 
و شدت این آســیب پذیری در ابنیه ها و سازه ها به 
عوامل گوناگونی مانند نوع سازه، مصالح استفاده 

شده، استحکام و... بستگی دارد.
مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مســکن 
وشهرسازی استان اصفهان توضیح داد: محدوده 
مطالعاتی یا دشــت اصفهان- برخوار مســاحتی 
حــدود ۳۷۷۵ کیلومتــر مربــع را در برمی گیرد و 
دومین دشت بزرگ استان اصفهان است و شهرهای 
اصفهان، خمینی شهر، شاهین شهر، دولت آباد، 
حبیب آبــاد و... در این محــدوده مطالعاتی قرار 
گرفته اند و مســاحت آبخوان این دشت ۴۳ درصد 
مساحت آن را شــامل می شــود  که بالغ بر ۱۶۰۶ 

کیلومتر مربع است.

وی افزود: آنچه این دشــت را از ســایر دشت های 
اســتان متمایز کرده و مورد توجه قرار داده اســت 
ویژگی هایی مانند تمرکز ۴۲ درصد جمعیت استان، 
وجود ۵۰ درصد واحد مسکونی استان )بالغ بر ۸۱۶ 
هزار واحد مسکونی(، تمرکز ۴۱ درصد شبکه و معابر 
شهری استان، وجود ۵۲ درصد از ساختمان های 
بلندمرتبه استان، وجود بیش از ۶۰۰۰ آثار تاریخی 
و تمرکز و استقرار سازه های زیربنایی مهم استانی و 
ملی از جمله پاالیشگاه، سه فرودگاه، دو نیروگاه، 

ورزشگاه و... در این دشت است.
     وجود آثار فرونشست در فرودگاه اصفهان

حجتی با بیان اینکه مناطق  فرودگاهی یکی از نقاط 
راهبردی، کلیدی و مهم برای هر اســتان و کشور 
محسوب می شوند به ویژه آنکه یک فرودگاه عملکرد 
بین المللی هم داشته باشد، گفت: فرودگاه بین 
المللی شهید بهشتی که در شرق، جنوب شرقی 
دشت اصفهان- برخوار واقع شده است بالتبع آثار 
فرونشســت می تواند در محدوده  فرودگاه شهید 

بهشتی نیز رخ دهد.
وی افزود: بالفاصله بعد از اینکه عالئم فرونشست 

در اراضی اطراف فرودگاه شــهید بهشــتی دیده 
شــد عالوه بر بررســی های اولیه که با مساعدت و 
همکاری مدیرکل فرودگاه های استان و مطالعات 
مختلفی که توسط مهندســین مشاور انجام شد، 
مطالعات تکمیلی و بسیاری از برداشت ها در حال 

تکمیل است.
مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مســکن 
وشهرســازی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه از 
مهمترین اجزای سازه ای هر فرودگاه برج مراقبت 
پرواز آن است که با محاسبات دقیق سازه ای و فنی 
طراحی وســاخته می شــود، همچنین باندهای 
پروازی نیز از جمله مهمترین سازهای خطی هستند 
که عالوه بر زیرسازی های خاص، روسازی ویژه خود 
را دارا هستند، تصریح کرد: هنگامی که در دشتی 
فرونشست رخ می دهد مقاوم ترین سازه هایی که 
با محاسبات پیچیده ساخته شده اند را تحت تاثیر 

خود قرار می دهد.
     نرخ فرونشست فرودگاه اصفهان آبان ماه 

اعالم می شود
وی توضیح داد: مثال هنگامی که ساختمانی با تاب 

آوری ۵ سانتیمتر طراحی و ساخته می شود و دشت 
سالیانه نرخ فرونشست ۱۶ سانتیمتر داشته باشد 
سازه چه مقاومتی می تواند در مقابله با این پدیده 

از خود نشان دهد؟
حجتی تصریح کرد: براین اســاس بالتبع هم برج 
مراقبت و هــم باندهــای پــروازی و حتی ممکن 
اســت تمــام ســازه های فرودگاهی تحــت تاثیر 
مخاطره فرونشســت قرار گیرد که بررســی میزان 
تاثیرفرونشست در این سازه ها در حال بررسی است 
و باید تا تکمیل مطالعات و برداشت ها که پایان آبان 

ماه امسال است صبر پیشه کرد.
وی افــزود: همانطور که بارها گفته شــده اســت 
فرونشست یک معلول بوده و علت اصلی آن تخلیه 
سفره های زیرزمینی است که ما در دشت اصفهان- 
برخوار چاره ای جز احیاء آبخــوان نداریم و بعد از 
احیاء باید طرح تعادل بخشی انجام شود. تعادل 
بخشی زمانی موثر اســت که ما کســری آبخوان 
نداشته باشیم. همانطور که آمارها نشان می دهد 
آبخوان دشت اصفهان- برخوار کسری ۲.۹ میلیارد 

متر مکعب دارد.

رییــس اداره صنعت معدن و تجارت اردســتان 
گفــت: ۴۴۷ نفر طی یکســال اخیر بــا صدور 
۱۹ فقــره پروانــه تاســیس واحــد صنعتــی و 
ســرمایه گذاری یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 

در این شهرستان مشغول به کار شدند. 
محمد رضا باقری افــزود: افزون بــر یک هزار و 
۵۰۰ نفر در ۵۲ واحد صنعتی و تولیدی فعال این 

شهرستان مشغول به کار هستند.
وی ادامــه داد: در شــرایطی کــه بســیاری از 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی کشور تعطیل و 
از چرخه تولید خارج شده  اســت، در اردستان 
با پیگیری های نماینــده مجلــس، فرماندار و 
همکاری سرمایه گزاران شاهد اشتغال یک هزار 
و ۵۰۰ نفر در ۵۲ واحد صنعتی، تولیدی و بهبود 
وضعیت واحد های صنعتی و اشتغال هستیم؛ 
با این حــال تعــدادی از واحدهــای صنعتی و 
تولیــدی در شهرســتان از چندین ســال پیش 
تعطیل یا نیمه فعال هستند که باید در راستای 

راه اندازی آنها تالش کرد.
به گفتــه وی، بیــش از ۹۵ درصد دلیــل رکود 
واحدهای صنعتی به منابع مالی یعنی بانک ها 
و مســائل مدیریتــی بازمی گــردد؛ علت های 
مختلف دیگری از جمله تحریم های ظالمانه، 
مدیریت های ناصحیح، نداشــتن برنامه ریزی 
علمی و تخصصی و بسیاری از عامل های دیگر 
نیز سبب شده سرمایه گذاران بخش صنعت از 
ادامه فعالیت باز بمانند و سرمایه گذاری انجام 
شــده را رها کنند و به مرور زمان این سرمایه ها 

از بین برود.
رییــس اداره صنعت معدن و تجارت اردســتان 
با بیان اینکه  با پیگیری هــای نماینده مجلس، 
فرمانــدار و همکاری ســرمایه گذاران ۱۵ واحد 
صنعتی نیز در این شهرســتان در حال ساخت 
است، خاطر نشان کرد: با همه تالش های انجام 
شده، نزدیک به ۳۵ واحد صنعتی و تولیدی نیز 

تعطیل و یا راکد هستند.
وی ادامه داد: باقری با بیان اینکه طی یکســال 
گذشــته هفــت فقــره پروانــه بهره بــرداری با 
ســرمایه گذاری ۳۹۷ میلیارد تومان و اشتغال 
۶۰۵ نفر صادر شده اســت، خاطر نشان کرد: 
تعداد  پروانه های بهره برداری و تاسیس واحدهای 
صنعتی به ترتیب به ۶۷ و ۶۵ پروانه رسیده است.

     بهبود وضعیت اشتغال در اردستان
فرماندار اردستان نیز یادآور شد: این شهرستان 
تیر ماه امسال به باالترین جایگاه و رکورد شاخص 

بیمه ای در ۴۰ سال گذشته رسید.
حمیدرضا تاملی افزود: شــمار بیمه شــدگان 
اصلی از نزدیک به پنج هزار و ۹۰۰ نفر در ســال 
۱۳۹۷ به افزون بر هفت هزار نفر در سال جاری 

ارتقا یافته است.
وی خاطرنشــان کرد: این آمار نشــان از بهبود 
وضعیت اشتغال و فعالیت واحدهای صنعتی و 

توسعه کسب و کار در شهرستان دارد.
فرماندار اردستان اضافه کرد: یکی از چالش های 
موجود اردستان، کمبود نیروی متخصص مورد 
نیاز واحدهای صنعتی اســت که بایــد از خارج 

شهرستان تامین شود.
     افزایش قابل توجه شمار بیمه شدگان 

اجباری
همچنین رییس شعبه تأمین اجتماعی اردستان 
با بیان اینکه روند افزایشی بیمه شدگان اجباری 
در شهرســتان گویای بهبود وضعیت اشتغال با 
وجود مشکالت ناشــی از تحریم و کرونا است، 
گفت: شمار بیمه شدگان اجباری اردستان در تیر 
۱۳۹۹، ۶ هزار و ۵۰۲ نفر بوده که این رقم امسال 

به هفت هزار و ۲۳۱ نفر افزایش یافته است.
روح اله رعیتی با اشــاره به اینکه روند افزایشی 
بیمه شدگان اجباری در اردستان گویای بهبود 
وضعیت اشتغال است، افزود: آمار بیمه شدگان 
اجباری شهرســتان در تیــر ۱۴۰۰، ۱۱ درصد 

رشد داشته است.
وی با اشاره به تالش مســووالن برای رفع موانع 
تولید و کمک به واحدهــای تولیدی و صنعتی 
خاطرنشان کرد: آمار گویای این واقعیت است 
که تولید و اشتغال در اردســتان بر خالف سایر 
مناطق، روند افزایشی داشته، به طوری که هم 
اشتغال موجود در شهرستان تثبیت شده و هم 
آمار بیمه شــده اجباری جدید ۱۱ درصد رشد 

داشته است.
     تامین نیرو، مهمترین چالش کسب و کار

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان 
نیز گفت: مهمترین چالش شهرستان در زمینه 
اشــتغال تامین نیروی انســانی ماهر مورد نیاز 

واحد های صنعتی در آینده خواهد بود.
مهدی خانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
مشکل خاصی در خصوص تعطیلی و یا بحران 
در واحدهای اقتصادی اردستان وجود نداشته 
اســت، ادامه داد: با تالش نماینــده مجلس و 
فرماندار اردستان طی ماه های آینده چند واحد 
تولیدی و صنعتی جدید در شهرستان راه اندازی 
می شــود که نیازمند جذب شمار زیادی نیروی 

کار خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی این واحدها، 
اشــتغال بســیار خوبی در این شهرستان ایجاد 
می شود و به نظر می رسد که هر نیروی بیکاری که 
تمایل به کار کردن داشته باشد به راحتی بتواند 
با اســتفاده از این فرصت های شــغلی، جذب 

بازار کار شود.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان 
اظهــار امیدواری کــرد که جوانــان جویای کار 
اردســتان از فرصت ایجاد شــده به بهترین نحو 
اســتفاده و با ورود به بخش صنعت هم مشکل 
اشتغال خود را حل و هم نیروی کار این واحدها 

را تامین کنند.

استاندار اصفهان گفت: با توجه به اینکه اولویت 
همه مسائل و مشکالت استان آب است این مهم 
در اولویت و پیگیری نماینده عالی دولت در این 

استان قرار گرفته است. 
به گزارش روابط عمومی اســتانداری اصفهان، 
ســیدرضا مرتضــوی در اولیــن روز کاری خود با 
حضور در جمع مردم شهر ورزنه به دلیل کمبود آب 
و مشکالت کشاورزان شرق استان، اظهار داشت: 
با سفر به این شهرستان خواستار انتقال این پیام به 
مردم استان بویژه مناطق شرق هستم که به نحو 

مقتضی مطالبه مردم را دنبال کنیم.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: بر این اســاس 

باید  شــرایطی را فراهــم کنیم کــه در یک قالب 
هم افزا با هماهنگی هایی در سطح ملی، استان 
و اســتانهای همجوار برنامه هایی را دنبال کنیم 
که این مشکالت کمتر شود و به سمت حل شدن 

آن پیش برویم.
 ورزنه، با حدود ۱۴ هزار نفر جمعیت از توابع بخش 
بن  رود اصفهان است و در فاصله ۱۱۰ کیلومتری 
شــرق اصفهان و در نزدیکی تــاالب بین  المللی 

گاوخونی قرار دارد.
شغل بیشتر مردم ورزنه، کشــاورزی است که در 
چند سال اخیر بدلیل خشکسالی و کمبود منابع 

آبی با محدودیت مواجه شده است.

 رییس اداره صنعت معدن و تجارت اردستان: 

۴۴۷ نفر طی یکسال 
در واحدهای صنعتی اردستان مشغول به کار شدند

استاندار اصفهان:

اولویت نماینده عالی حاکمیت در اصفهان، 
مساله آب است

مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری اسنوا 
گفت: شرکت های “ال جی” و “سامسونگ” 
خودشــان بازار ایران را رها کردند و رفتند و 
مشکالت آنها ربطی به ما ندارد و کسب سهم 
۲۵ درصدی بازار لوازم خانگی کشور توسط 

اسنوا به معنی انحصار و رانت نیست.  
محمدرضــا دیانی افــزود: نســبت دادن 
انحصار و رانت خواری به اسنوا یک خیانت 

بزرگ به تولید داخل است.
وی بــا بیان اینکــه نگذاریــد جریان های 
صنعتی در کشور به حاشیه بروند، ادامه داد: 
جریان صنعتی مثل جریان علمی است و هر 
صنعت امروز حکم دانشگاه صنعتی را دارد.

مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری اسنوا 
گفت: جریان هــای صنعتی، جریان های 
سیاسی نیستند که بتوانند پوست بیندازند 
بلکه ۳۰ ســال زمان می َبرد تا یک جریان 

صنعتی شکل بگیرد. 
وی با بیان اینکه واردات لوازم  خانگی از قبل 
هم ممنوع بود، اظهار داشت: شرکت های 
“ال جی” و “سامسونگ” را کسی از کشور 
بیرون نینداخت، آنها خودشون رفتند و ما 
کاری را که آنها بر روی زمین گذاشته بودند، 

جمع کردیم. 
دیانی خاطرنشان کرد: امروز صنعت لوازم 
خانگی حتی بعنوان یک صنعت مادر عامل 
پیشرفت کشورهای مثل چین و ژاپن و کره 
شده و این درحالیست که با رشد تولید لوازم 
خانگی اسنوا بجای حمایت از این کارخانه، 
انگ رانت خواری بر آن می چسبانند و مردم 

را از خرید محصوالت اسنوا می ترسانند.
وی اضافه کرد:  بدنبال این جریان فکری، 
صنعتگران از افزایش تولید ترسیدند و این 

یک خیانت بزرگ بود.
مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری آسنوا 
با بیان اینکه دنیا بدون حمایت از صنایع، 
چرخش نمی چرخد، گفــت: به موضوع 
قاچاق، لباس قانون پوشیدند و تحت عنوان 
پیله روی و مرزنشــینی، کاالی قاچاق وارد 

می کنند. 
وی تصریح کرد: زمانی که ۸۰ درصد از بازار 
کشور دست ال جی و سامسونگ بود و  بازار با 
یخچال، تلوزیون و ماشین لباسشویی در این 
دو مارک قبضه شده بود کسی سخن از رانت 

و انحصار نمی راند.
دیانی گفت: ما خواهان یک دوره پنج ساله 
برنامه دولت در دوره ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی برای صنایع مربوطه و تمام سرمایه 
گذاران صنعتی هستیم تا بتوانیم جهش 
اقتصادی را با صادرات قطعات لوازم خانگی 

خود شکل دهیم.
وی بیان داشــت: امروز برای ساخت لوازم 
خانگی نه تنهــا از هیچ یارانه انــرژی بهره 
نمی بریم بلکه امروز ورق فوالد مبارکه را در 
بورس با نــرخ آزاد می خریــم در حالی که 
اگر  ورق وارد کنیم ۵ تا ۸ درصد ارزانتر برای 
ما تمام می شود و صنایع پلیمر به نرخ آزاد 

بدست ما می رسد.
مدیر عامل گروه توســعه ســرمایه گذاری 
اســنوا گفت: هنوز کیفیت لوازم خانگی 
اسنوا ملموس نشــده بود اما در یک طرح 
تحقیقاتی باالی ۹۰ درصد شاهد رضایت 

مردم از کیفیت این شرکت بودیم.
وی بــا بیان اینکه حمایت از ســلبریتی ها 
و ورزشــکاران در حالیســت که هیچگونه 
حمایتــی از صنعتگران نمی شــود، ادامه 
داد: سال گذشته ترکیه تنها از راه حمایت از 
صنعت لوازم خانگی توانست دو برابر عواید 

ناشی از نفت ایران درآمدزایی کند.
دیانــی میــزان ارزاوری صــادرات لــوازم 
خانگــی در یکســال گذشــته را  ۱۴ و ۱۵ 
میلیون دالر عنوان کرد و افزود: ما به سمت 
توســعه صادرات قطعات و صادرات پلیمر 
به کشــورهای ســوئد و انگلیــس رفتیم تا 
وابستگی ارزی کشور را قطع کنیم و در این 

حوزه خودکفا شویم.
اسنوا یکی از شرکت های تولیدکننده لوازم 
خانگی است که در ســال ۱۳۸۴ تاسیس 

شد.
این شرکت در منطقه مورچه خورت اصفهان 
در فضایی به مســاحت ۲۵ هزار مترمربع 

فعالیت می کند.
اسنوا در ابتدا در زمینه تولید اجاق گاز و کولر 
آبی فعالیت داشــت اما اکنون تولید آن به 
محصوالتی همچون ماشین لباسشویی، 
تلویزیون و ماشین ظرفشویی نیز گسترش 

یافته است
حــدود ۵۰ درصد از قطعات بــکار رفته در 
ساخت محصوالت این کارخانه تولید ایران 
است. اسنوا در اصل برگرفته از نام اصلی این 
شــرکت تحــت عنــوان”ارکان ســاختار 

نوین ایرانیان” است.

خبر خبر

استان

خبر

چند روز گذشــته تصاویری از شکاف های ایجاد 
شده سمت غرب سپاهان شهر در فضای مجازی 
منتشر شد که خبر از یک فرونشست در این منطقه 

داد. 
حســین حجتــی مدیر دفتــر منطقــه ای مرکز 
تحقیقات اداره راه و شهرســازی استان اصفهان 
علت ایــن شــکاف ها را با توجــه بــه قرارگیری 
سپاهان شهر در جنوب ارتفاعات صفه، به منظور 
جلوگیری از نفوذ سیالب به سمت شمال و غرب 
سپاهان شهر، دیوارهای خاکی سیل بند ایجاد 

شده بیان کرد.
مدیر دفتر منطقــه ای مرکز تحقیقــات اداره راه 
و شهرســازی اســتان اصفهــان تصریــح کرد: 
هنگامی که ســیالب به ایــن کانال هــا هدایت 

می شــود، با توجه به جنس رســوبات، ســرعت 
جریان آب و شیب زمین باعث ایجاد شکاف هایی 
می شود که در نگاه اول به نظر می رسد حاصل از 
فرونشست زمین باشد، اما بررسی انجام شده در 
بازدید میدانی نشــان داد که این شکاف ها هیچ 

ارتباطی با فرونشست در این منطقه ندارد.

از ۴۹۴ واحد صنعتی شهرســتان شهرضا، ۳۳۱ 
واحد فعال است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
شهرضا گفت: ۹۵ واحد صنعتی نیمه فعال با کمتر 
از ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند و ۶۸ 

واحد نیز کامال تعطیل هستند.
محمد ابراهیم خاتمی علت اصلی تعطیلی این 
واحد هــا را ضعــف مدیریتی، مدیریت ســنتی و 
نداشتن توان رقابت دانست و افزود: تمام واحد های 

تعطیل، خارج از شهرک های صنعتی قرار دارند.
وی گفت: شناسایی ظرفیت های خالی شهرستان 
در ستاد تســهیل اســتان و فعال شــدن برخی 
واحد های نیمه فعال، موجب بازگشت به کار بیش 

از ۳۰۰ نفر شده است.

رئیس اداره صمت شــهرضا با اشــاره به شــرایط 
بازرگانی و حمل و نقل مناسب شهرستان، گفت: 
از ۴۲ معدن شهرضا نیز فقط ۲۷ معدن فعال است 

و پیگیر فعال شدن معادن هستیم.
شهرستان شهرضا دارای سه شهرک و سه ناحیه 

صنعتی و دو شهرک کارگاهی است.

خبرخبر
تکذیب فرونشست در سپاهان شهر اصفهان وجود ۳۳1 واحد صنعتی فعال در شهرضا 

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
اصفهان گفت: با توجه به رشد 
۱۰ درصدی مصرف کنندگان 
گاز به ویــژه در بخش خانگی و صنایــع، احتمال 
کســری گاز در زمان پیــک مصرف وجــود دارد و 
شهرستان های شرق استان باید ســوخت دوم را 

جایگزین کنند. 
ســید مصطفــی علــوی مدیرعامل شــرکت گاز 
استان اصفهان با اشاره به اینکه برای انتقال گاز به 
شهرستان های شرق استان مسیری حدود ۳۰۰ 
کیلومتر با تدابیر ویژه ای طی می شود، گفت: برای 
برخورداری مســتمر از گاز طبیعی باید اقدامات 
الزم برای بهره مندی از سوخت دوم در این مناطق 

تدارک دیده شود.
وی افزود: احتمال قطــع گاز در برخی مواقع که 
خارج از اختیار ماســت وجود دارد و در صورتی که 
ســوخت دوم تدارک دیده نشــود ممکن است با 

مشکل مواجه شویم.
علوی با تاکیــد بر اینکه هزینه انتقــال خط گاز به 
مناطق شرقی استان اصفهان بسیار سنگین است 
افزود: در حال حاضر برای گازرســانی به مناطق 
شرقی استان از گاز »سی ان جی« استفاده شده 
به این صورت که گاز در شهرستان نایین در”ایستگاه 
مادر« فشرده ســازی و از طریق مخازن فشار قوی 
به ایســتگاه های دختر منتقل و از آنجا به شــبکه 

شهری تزریق می شود.

وی با تاکید بر مصرف منطقی و بهینه گاز طبیعی 
برای پیشگیری از کسری گاز، افزود: سال گذشته 
نزدیک به ۱۵ میلیون متر مکعب کسری گاز در زمان 
پیک مصرف در اســتان وجود داشت و امسال نیز 
با توجه به رشد ۱۰ درصدی مصرف گاز به ویژه در 
بخش خانگی و صنایع، پیش بینی می شود امکان 
اعمال محدودیت مصــرف گاز بر مبنای نظرمرکز 

دیسپچینگ شرکت ملی گاز وجود دارد.

امسال هم قبوض گاز با مصرف ۲۰۰ مترمکعب در 
ماه رایگان می شوند

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خاطر نشان 
کرد: در صورتی که مشترکان خانگی فقط در سه 
ماهه پایانی زمستان میزان مصرف خود را هر ماه به 
۲۰۰ مترمکعب برسانند قبض آنها رایگان می شود.

وی با تاکید بر اینکه شــرکت گاز استان اصفهان تا 
حد توان با اولویت تامین گاز خانگی به صورت ویژه 
در اســتان تالش خواهد کرد، گفت: مشترکان با 
صرفه جویی در مصرف می توانند افزون بر سرعت 
بیشتر در رسیدن گاز به صنایع، اشتغالزایی و ارزش 

افزوده ایجاد کنند.
علوی ادامه داد: استان اصفهان با مصرف ساالنه 
بیش از ۲۱ میلیارد متر مکعبی گاز در همه بخش ها 
به دلیل توســعه صنعتی و تراکم جمعیت دومین 

استان پرمصرف کشور بعد از تهران است.

در زمستان به فکرسوخت دوم و جایگزین باشید :

احتمال کسری گاز در مناطق شرقی استان!

خبر

مدیرعامل کارخانه اسنوا:
سهم ۲۵ درصدی اسنوا 

در بازار لوازم خانگی کشور
 به معنی رانت نیست  

بــازرس اصلــی اتحادیــه دفاتر 
مشــاوران امــالک اصفهــان در 
خصوص خرید ملــک به صورت 

قانونی و غیرقانونی توضیحاتی را ارائه کرد. 
عباسعلی داوودی بازرس اصلی اتحادیه دفاتر مشاوران 
امالک اصفهان گفت: در خرید و فروش امالک غیر 
قانونی، خریداران فروشندگان و حتی مشاوران امالک 
می توانند مجرم به حساب بیایند و قانون با توجه به نوع 
پرونده مشارکت در جرم، معاونت در جرم و مباشرت در 

جرم مجازاتی برای آنها در نظر می گیرد.
او افزود: تمامی عیوب و غیر قانونی بودن اسناد ملک 
توسط مشاوران امالک در قولنامه ذکر می شود و اگر 
با وجود این شرایط خریدار از خرید ملک غیر قانونی 
منصرف نشود مجرم محسوب می شود و چون خریدار 
مرتکب جرم آگاهانه شده است توسط قوه قضائیه 

جریمه می شود.
بازرس اصلی اتحادیه دفاتر مشاوران امالک اصفهان 
عنوان کرد: خریدار و مصرف کننــده واقعی ملک، 
هیچگاه به سمت خرید امالک غیرقانونی نمی روند 

مگر آنکه طعمه کالهبرداران شوند که طبق وظایف 
مشــاوران امالک غیرقانونی بودن ملک به خریدار 

گفته می شود.
داوودی خاطرنشان کرد: اکثر خریداران امالک غیر 
قانونی افراد بورسی هستند که مازاد سرمایه خود را 
صرف خرید امالک غیرقانونی می کننــد و با وعده 

فروش ملک با نصف قیمت در دام می افتند.
او اظهار کرد: اکثر فروشندگان امالک غیر قانونی افراد 

بدهکار هستند و یا ملکشان وقفی است. فروشندگان 
کالهبردار محسوب می شوند و برای این افراد طبق 
قانون و نوع پرونده شان از شش ماه تا پنج سال حبس 

و پرداخت جرایم نقدی در نظر گرفته می شود.
بازرس اصلی اتحادیه دفاتر مشاوران امالک اصفهان با 
بیان اینکه در این میان گاهی مشاوران امالک مجرم به 
حساب می آیند توضیح داد: طبق قانون نظام صنفی و 
مصوبه هیئت وزیران که در سال ۸۴ به ثبت رسیده، ۲۶ 

وظیفه برای مشاوران امالک در نظر گرفته شده است 
و برای تشخیص قانونی و یا غیر قانونی بودن ملک، 
سه بنده این مصوبه باید در زمان بستن قرارداد توسط 

مشاوران امالک اجرا شود.
داوودی ادامه داد: طبق قانون مصوبه هیئت وزیران، 
قبل از بستن قرارداد، مشــاوران امالک باید هویت 
طرفین را با توجه به بررســی کارت ملی و شناسنامه 
خریدار و فروشنده را ثابت کنند. او بیان کرد: یکی دیگر 
از وظایف مشاوران امالک این است که باید اسناد ملک 
را در اداره ثبت و اسناد بررسی کنند و همچنین باید 
استعالم اسناد گرفته شود و مانع و بالمانع بودن ملک 

توسط مشاوران امالک مشخص شود. 
بازرس اصلی اتحادیه دفاتر مشاوران امالک اصفهان 
افزود: اگر مشاوران امالک در انجام سه بند ذکر شده 
ســهل انگاری کنند و غیرقانونی بودن ملک توسط 
مشــاوران امالک در قولنامه ذکر نشود آن ها مجرم و 
مقصر شناخته می شوند و طبق قانون بر اساس نوع 
پرونده مشارکت در جرم، معاونت در جرم و مباشرت در 

جرم جریمه می شوند.

خریداران امالک غیر قانونی مجرم هستند؟ 

خبر
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مرحله ۲ خوابگاه  دانشجویان متاهل دانشگاه 

صنعتی اصفهان افتتاح شد
بهره بــرداری از مرحله)فــاز( 
دوم مجموعــه خوابگاه هــای 
دانشــجویان متاهل دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان و کلنگ زنــی آزمایشــگاه 

مرکزی این دانشگاه ، آغاز شد.
ســال ۱۳۸۰ کلنــگ فــاز نخســت مجموعــه 
خوابگاه هــای خیریه امــام جواد )ع( دانشــگاه 
صنعتی اصفهان بــه زمین  خورد و ســال ۱۳۸۵ 

بهره برداری از ۱۲۰ واحد از آن آغاز شد.
گام دوم این مجموعه در سال ۱۳۹۶ تکوین یافت و 
۱۲۰ واحد دیگر با اعتبار بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال 

در دستور کار قرار گرفت.
آییــن بهره بــرداری از فــاز دوم ایــن مجموعه با 
ظرفیــت۱۲۰ واحد ویژه دانشــجویان متاهل در 

وسعت ۱۱ هزار مترمربع، افتتاح شد.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در این مراســم که در تاالر شــیخ بهایی دانشگاه 
صنعتی برگزار شد، گفت: شــیوع کرونا موجب 
بدهکاری و گرفتاری همه کشــورها شده است و  
کشــورها راهی جز حرکت به احساسات انسانی 
و الهی و رفتار خدا پسندانه برای برون رفت از این 

مشکالت ندارند.
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این مراسم 
گفت: اگرچه این دانشگاه در حوزه علمی و فناوری 
وضعیت خوبی دارد ولی الزم اســت برای توسعه 

دانش، رفع نیازهای آن مدنظر قرار گیرد.
 ســیدمهدی ابطحی افزود: بهره برداری از ۱۲۰ 
واحد مسکونی فاز دوم مجموعه خوابگاهی امام 
جواد )ع(، به همت خیرین و در قالب برنامه های 
دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و به  بهره برداری 

رسید.
همچنین رییس بنیاد حمایت از دانشگاه صنعتی 

اصفهان و رییس سابق این دانشــگاه با اشاره به 
روند تشــکیل بنیاد مزبور گفت: این دانشگاه در 
قالب فعالیت های برنامه محور، اقدامات خود را 

پیگیری کرد.
ســید محمــود مدرس هاشــمی با بیان اینکــه 
دسترســی به درآمد پایــدار از اهداف دانشــگاه 
صنعتــی اصفهان بــود، افــزود: بهره گیــری از 
ظرفیت هــای مردمــی و خیریه ای رونــد رایج در 
دانشــگاه های بین المللی اســت و برای نیل به 
پیشــرفت شــتابان علم نمی توان از این ظرفیت 

غافل شد.

وی خاطرنشــان کــرد: توجه بــه رفــع نیازهای 
دانشــگاه ها از اولویت های جامعه اســت و حل 
مشــکالت آنها موجب رشــد علم خواهد شــد و 
ســود آن به جوانان، رفع بیکاری و حل مشکالت 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی معطوف می شود.

دانشگاه صنعتی اصفهان سال ۱۳۵۳ در شمال 
غرب شــهر اصفهان در دامنه کوه سید محمد در 
زمینی به وســعت ۲۳ میلیون متــر مربع احداث 
شد که از نظر مساحت، بزرگترین دانشگاه ایران 

محسوب می شود.
این دانشــگاه فعالیت آموزشــی خود را از ســال 

۱۳۵۶ با پذیرش ۸۰۰ دانشــجو در رشــته های 
فنی، مهندسی و کشاورزی آغاز کرد و با گذشت 
بیش از ۴۰ سال این فعالیت را در رشته های فنی، 
مهندســی، علوم پایه و کشــاورزی، در قالب ۱۴ 
دانشکده، هشت پژوهشکده، ۲۵ هسته علمی و 
پژوهشــی، بیــش از ۵۰۰ عضو هیــات علمی، 
جذب ســاالنه سه هزار دانشــجوی کارشناسی،  
کارشناسی ارشــد و دکترا )در مجموع با ۱۱ هزار 

دانشجو( دنبال می کند.
این دانشگاه ۱۴۵ شهید تقدیم راه اسالم و انقالب 

کرده است.

خبر

سایت بازی و خالقیت رنگین 
کمــان اللــه در منطقــه ۱۰ 
شــهرداری اصفهان با حضور 

کودکان و نوجوانان شهر به بهره برداری رسید.
سایت بازی رنگین کمان در بوستان الله میزبان 
کــودکان و نوجوانــان شــهر دوســتدار کودک 
خواهد بود. در این ســایت، بازی های مختلف 
فکری و آموزشــی از بازی با ریاضــی تا آموزش 
قوانین راهنمایی و رانندگی پیش بینی شــده 

است.
حمید شــهبازی، مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری 
اصفهــان در مراســم افتتاح این ســایت بازی 
اظهار کرد: کودکان سرمایه های اصلی و آینده 
سازان شــهر هســتند که امیدوارم در آرامش و 
شادی پله های زندگی را با موفقیت طی کنند. 
شهری دوستدار کودک است که در آن کودکان 
به لحاظ روحی و روانی برای خود و خانواده شان 
امکان حضور ایمــن در محیط های شــهری را 
داشته و به راحتی بتوانند از وسایل حمل و نقل 

عمومی استفاده کنند.
وی افــزود: نیازهــای کودک در هر رنج ســنی 
متفاوت است و طراحی فضاهای شهری زمانی 
می توانــد موفقیت آمیز باشــد کــه تمامی این 

نیازها را به نحوی تأمین کند.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: ســایت بازی رنگیــن کمان در بوســتان 
الله بــا همکاری شــهرداری منطقــه، معاونت 
شهرسازی، معاونت فرهنگی، خدمات شهری، 
حمل و نقل و ترافیک و عمران آماده شده است.
مدیــر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهــان اظهار 

امیدواری کــرد: در ســایر مناطــق فضاهایی 
مخصوص کودکان را داشته باشیم، البته ایجاد 
تنها پارک مکان مختص کودکان کافی نیســت 
و باید در جای جای شــهر کــودکان از احترام و 

تکریم برخوردار باشند.
ســایت خالقیت رنگیــن کمان؛ فضــای بازی 

آموزش محور است
اسما نکویی، رئیس گروه شهر دوستدار کودک 
معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری 
اصفهــان نیز در ایــن مراســم اظهار کــرد: در 
ســال ۱۹۸۹ کنوانســیون حقــوق کــودک در 

سازمان ملل تصویب و سال ۱۳۷۲ ایران به این 
کنوانسیون حقوق بشری پیوست.

وی افزود: در سال ۹۵ طی تفاهم نامه ای میان 
وزارت کشور و یونیســف قرار شد شهرهایی که 
پتانســیل دارند به این شــبکه جهانی بپیوندد 
و اصفهان به عنوان اولین شــهر پایلوت شــهر 
دوســتدار کودک در کشــور به شــمار می رود 
که نشان شــهر دوســتدار کودک را نیز دریافت 

کرده است.
رئیس گروه شــهر دوســتدار کــودک معاونت 
شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان 

تصریح کــرد: در تالش هســتیم کــه اصفهان 
شهر دوستدار کودک، تنها در حد شعار نباشد 
بنابراین در نظر داریم فضای شهر را برای حضور 
و آموزش و مهارت آموزی کــودکان ارتقا دهیم 
در این راستا فضای بازی از فضای حرکتی صفر 

خارج و به آموزش پیوند زده می شود.
نکویی با تاکید بر اینکه ســعی داریم در شــهر 
دوســتدار کودک آمــوزش محــور برنامه ریزی 
کنیم، خاطرنشان کرد: سایت خالقیت رنگین 
کمان بوستان الله نیز یک فضای بازی همراه با 

مهارت آموزی و آموزش است.

خبر

مشکل آنتن دهی و سرعت اینترنت در مسکن مهر 
فوالدشهر تمامی ندارد، به حدی که در سال تحصیلی 
جدید دانش آموزان برای آنتن دهی بهتر موبایل به 

خیابان ها می آیند.
در حالی که هنوز شرایط برای برگزاری کالس های 
حضوری فراهم نشده و آموزش مدارس و دانشگاه ها 
به صورت مجازی انجام می شود، ساکنان مسکن مهر 
فوالدشهر که با ۳۲ هزار واحد دومین پروژه بزرگ مهر 

کشور است، با مشکالت فراوانی از جمله آنتن دهی 
ضعیف تلفــن همــراه و اینترنت دســت  و پنجه نرم 

می کنند.
مسکن مهر فوالدشهر برای تامین آنتن دهی پایدار 
و نرمال تلفن همراه و اینترنت همــراه نیاز به نصب 
حداقل ۶ دستگاه دکل تلفن همراه برای اپراتورهای 

مختلف است.
در حال حاضر دانش آموزان مســکن مهرنشین در 

برخی محالت برای شــرکت در کالس های آنالین 
باید از منازل خود خارج شوند و در کوچه و خیابان به 
دنبال نقاطی بگردند که اینترنت همراه آنتن دهی 

داشته باشد.
     حل مشکل اینترنت فوالدشهر در دستور کار

مهران قدوسی معاون ارتباطات سیار منطقه اصفهان 
با اشــاره به اینکه برای پهنای باند اینترنتی توســعه 
روستایی و شــهری ســه مرحله طراحی میدانی، 

تامین تجهیزات و مکان یابی باید در نظر گرفته شود 
گفت: برای محدوده پوشش دهی اینترنت در مسکن 
مهر فوالدشهر و بهارســتان برنامه خاصی طراحی 
شده، تعداد زیادی تجهیزات خریداری شده و حتی 

طراحی های الزم نیز انجام شده است.
او ادامه داد: مکاتبات متعددی از تیرماه امسال تاکنون 
با اداره کل راه و شهرسازی برای تغییر کاربری قطعات 
زمین پیش بینی شده برای نصب تجهیزات داشته ایم 
اما به دالیلی این مهم به تعویق افتاده، هرچه زودتر این 
تغییر کاربری ها انجام شود تجهیزات سریع تر نصب 
می شوند و ســرعت اینترنت موبایل نیز به نحو قابل 

مالحظه ای افزایش پیدا می کند.
معاون ارتباطات ســیار منطقه اصفهان بیان کرد: 
در خصوص شهرســتان های فریدونشــهر، بویین 
میاندشت و مبارکه نیز طرح های مفصلی پیش بینی 
کردیم که در مرحله مکان یابی برای نصب تجهیزات 
هستیم و برای مکان یابی مناسب نیز بایستی تغییر 
کاربری بررسی شود که این امر همراهی شهرداری ها 

و مردم را می طلبد.
قدوسی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تغییر 
کاربری و مکان یابی ســرعت پهنــای باند اینترنت 
سریع تر می شود که همین امر در آموزش مجازی نیز 

تأثیرگذار خواهد بود.

دانش آموزان فوالدشهری در جست وجوی اینترنت در خیابان ها

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: کار 
انسان دوستانه و مؤمنانه مأموران کالنتری ۱۲ این 
فرماندهی اقدام خداپسندانه بود که مورد تقدیر 

مردم قدرشناس قرار گرفت.
غالمرضا براتی درباره کار انسان دوستانه مأموران 
کالنتری ۱۲ این شهرستان، اظهار کرد: مأموران 
گشــت کالنتری در حین گشــت زنی های خود 
متوجه یک نوجوان مهاجر تبعه افغانستانی شدند 
که دچار معلولیت شدید جسمی بود، به طوری که 
توانایی حرکت نداشت و از طرفی پدر خانواده فوت 
کرده و مادر نیز سرپرست شش فرزند است و از نظر 

اقتصادی نیز دچار فقر مالی هستند.
وی ادامه داد: در این خصوص رئیس کالنتری ۱۲ و 
همکاری نیروهای خدوم این کالنتری در یک اقدام 
خداپسندانه و حرکت مؤمنانه و انسان دوستانه با 
جمع آوری مبلغی وجه نقد اقدام به خرید یک عدد 
ویلچر برای این نوجوان معلول کرده و تحویل این 

خانواده دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با بیان 

به اینکه در عین حال که کارکنــان خدوم این نیرو 
مأموریت خود را انجام می دهند، نگاهی هم به مردم 
دارند و به مشکالت مردم توجه می کنند، افزود: از 
حرکت مأموران کالنتری ۱۲ خیلی خوشحال شدم 
و امیدواریم این حرکت خداپسندانه باعث رضایت 

خدای متعال قرار بگیرد.
براتی خاطرنشان کرد: در همین راستا تالش هایی 
جهت رفع مشکالت اقتصادی و تحت پوشش قرار 
گرفتن این خانواده از طریق سازمان های مربوطه 
کرده و همچنین مبلغی وجه نقــد به این خانواده 

تقدیم کردند.

ســخنگوی آموزش و پرورش درباره شرایط و زمان 
بازگشــایی مدارس گفت : با توجه به اینکه تعداد 
مدارس کمتر از ۳۰۰ نفر زیاد است. از این رو بخش 

گسترده ای از مدارس شروع به فعالیت می کنند.
علیرضا کمرئی درباره اینکه در حال حاضر چه تعداد 
دانش آموز از آموزش حضوری برخوردارند، گفت: 
با احتساب جمعیت ۱۵ میلیونی دانش آموزان در 
حال حاضر ۴.۵ میلیون نفر از آن ها یعنی نزدیک 
به یک سوم دانش آموزان کشور از آموزش حضوری 

بهره مند هستند.
وی افزود: در زمینه بازگشــایی مدارس در دســته 
اول که در آغاز مهر باید بازگشایی می شدند، تعداد 
۱۹ هزار مدرسه روستایی مجوز دریافت کردند. در 
دسته دوم اولویت مهارتی سه هزار و ۴۶۰ نفر مجوز 
اخذ کرده اند و در اولویت ابتدایی ســه هزار و ۷۲۰ 
نفر اعالم کرده بودند که در پایه اول ابتدایی مدارس 
را دایر خواهند کرد. همچنین دســته دوم از گروه 
مدارس روستایی، پنج هزار و ۴۴۵ نفر هستند که 

شروع به کار کردند.

سخنگوی آموزش و پرورش ادامه داد: بازگشایی 
همــه مــدارس روســتایی و عشــایری و مدارس 
کم جمعیــت در الگــوی بازگشــایی قــرار دارد. 
کالس های نوآمــوزان پایــه اول ابتدایی هفته ای 
یک بار برای آشنایی با فضای مدرسه و دانش آموزان 
هنرستانی حضوری است. به این دلیل که دروس 
مهارتی و کارگاهی دارند و تعداد آن ها نیز در کالس ها 
کم اســت و از ســویی کارگاه های آن ها عموما در 

فضاهای وسیع و باز قرار دارد.
کمرئی با اشــاره به اینکه برای بازگشایی مدارس 
جمعیت مدرسه نیز مالک اســت، گفت: الگوی 
بازگشــایی ارتباط زیادی با جمعیت مدرســه نیز 
دارد. از این رو در آبان ماه ابتدا مدارس زیر ۳۰۰ نفر 
بازگشایی خواهد شد و سپس سایر مدارس کشور نیز 
با اولویت جمعیت در دستور کار قرار خواهند گرفت.
وی گفت: با توجه به اینکه تعــداد مدارس کمتر از 
۳۰۰ نفر زیاد اســت. از این رو بخش گسترده ای از 

مدارس شروع به فعالیت می کنند.
کمرئی گفــت: بــا توجــه به وســعت و ســرعت 
واکسیناسیون در کشــور و بهبود وضعیت جامعه 
فرآیند بازگشــایی مدارس را بر اســاس روندهای 
بهداشتی در کشــور اعالم می کنیم. از این رو اگر 
شــرایط تغییر کند و برای مثال متوجه شویم که به 
علت اجتماع دانش آموزان میزان شــیوع بیماری 
افزایش پیدا کرده اســت، بر اســاس اعالم ستاد 
کرونا و مصوبات جدید آن تصمیمات دیگری اخذ 

خواهد شد.

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان 
از کشــف بیــش از ۱۷۰۰ نوع لــوازم خانگی 
خارجی قاچاق بــه ارزش ۷ میلیــارد ریال در 

اصفهان خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا هاشــمی فر رئیس پلیس 
امنیــت اقتصــادی اســتان اصفهــان گفت: 
ماموران پلیس امنیت اقتصــادی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان با اشراف اطالعاتی 
خود از دپوی محموله ای از انواع لوازم خانگی 
خارجی قاچاق در بازرسی از یک انبار یک هزار 
و ۷۴۹ قلم انواع لوازم خانگی خارجی شامل 
قهوه ساز برقی، پودرقهوه، قهوه جوش، اجاق 
گاز مسافرتی، صافی قهوه و فالسک کوچک 
که همگی فاقد مدارک مثبته گمرکی بوده و به 
صورت قاچاق تهیه شده بودند را کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناســان مربوطه، ارزش 
ریالی لــوازم خانگی قاچاق مکشــوفه در این 
عملیــات را ۷ میلیارد ریــال بــرآورد کردند از 
دستگیری یک نفر در این رابطه و تحویل وی به 

مرجع قضائی خبر داد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان 
اظهار کرد: شهروندان نقش مهم و اثر گذاری 
در انجام موفقیــت آمیز مأموریت های مختلف 
پلیســی دارنــد و بــه همیــن منظــور از آنان 
می خواهیم تــا به منظور حمایــت از تولیدات 
داخلی و مبــارزه هدفمند بــا عرضه کاال های 
قاچــاق، همــواره از خرید ایــن گونــه کاال ها 
خودداری کــرده و موارد مشــکوک را از طریق 
تماس بــا مرکــز فوریت های پلیســی ۱۱۰ به 

ماموران ما اطالع دهند.

۷۰ درصد عشــایر اســتان اصفهان کوچ پاییزه را 
آغاز کردند. 

شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان گفت: کوچ عشایر از استان اصفهان اوایل 

شهریور آغاز و تا پایان مهرماه ادامه دارد.
منصور شیشه فروش افزود: حدود ۵۴ هزار عشایر 
در قالب ۱۲ هزار خانوار از ایل قشقایی و بختیاری 
هستند که به مناطق قشــالقی فارس، بوشهر، 

کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان می روند.

وی افزود: همزمان ۶ هزار نفر از ایل عرب جرقویه 
پس از ییالق در چهارمحال و بختیاری و سمیرم از 
مهرماه به اصفهان باز می گردند و در جرقویه و رامشه 

قشالق می کنند.
شیشه فروش با اشاره به اینکه ۶۰ درصد کوچ عشایر 
با وسیله نقلیه است گفت: عشایر استان اصفهان 
۳۰ هزار هکتــار زمین زراعی و یــک میلیون رأس 
دام دارند که در تولید گوشت و لبنیات، محصوالت 
باغی، سیب و عسل، صنایع دستی همچون گلیم 
که گلیم قشــقایی ثبت یونسکو اســت، فعالیت 

می کنند.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با 
بیان اینکه عشایر در ۳۰۰ نقطه در استان اصفهان 
استقرار داشتند، افزود: عشایر از اواخر فروردین به 
استان اصفهان کوچ کردند و در این مدت غربالگری 
در بخش کرونا انجام شــد که بیشتر آن ها واکسن 

کرونا دریافت کردند.

اهدای ویلچر به نوجوان یتیم و معلول افغان 
توسط پلیس خمینی شهر

مدارس با کدام ویژگی 
در آبان ماه بازگشایی می شوند؟

خبر

کشف بیش از ۱۷۰۰ نوع لوازم خانگی قاچاق 
در اصفهان 

کوچ ۷۰ درصدی عشایر استان اصفهان 

خبر

به مناســبت هفته جهانی کودک، تندیس 
مدیر حامی کــودک به مدیر عامــل آبفای 

استان اصفهان اهداء شد.
این تندیــس را نیایش کلوشــانی و ریحانه 
جیحانی بــه نمایندگی از کــودکان تحت 
پوشــش کانون پرورش فکری کــودکان و 
نوجوانــان بــه مهندس هاشــم امینــی 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 

اصفهان اهداء کردند.
تندیس مدیر حامی کودک امسال ازطرف 
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
کشور به دلیل انجام فعالیت های فرهنگی 
و آموزشــی مرتبط با کودکان و نوجوانان به 
استاندار، شــهردار اصفهان، شرکت آب و 
فاضالب،شرکت سهامی ذوب آهن، نیروی 

انتظامی و...... اهداء می شود.
مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان پس از 
دریافت این تندیس گفت:  آینده درخشان 
و توســعه کشــور منوط به تربیت و آموزش 
کودکان و نوجوانــان در زمینه های مختف 

علمی، فرهنگی و دینی است.
امینی همکاری آبفا با کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان را در ترویج مصرف بهینه 
آب در جامعه بسیار موثر دانست و گفت:  در 
ســال های اخیر  از طریق خانه فرهنگ آب 
همکاری خوبی بین آبفــا و کانون در زمینه  
برگزاری همایش ها و جشنواره ها با موضوع 

مدیریت مصرف صورت گرفته است.
امینی بــه برگــزاری مهرواره بیــن المللی 
نقاشــی اربعین اشــاره کرد و گفت: آبفا به 
عنوان یکی از حامیان برگزاری  این  مهرواره 
بین المللی آمادگی دارد تا سال های آینده 
نیز در برگزاری این رویداد فرهنگی – مذهبی  

نهایت همکاری داشته باشد.
شایان ذکر است به مناسبت هفته جهانی 
کودک  همزمان با سی و چهارمین جشنواره 
بین الملی فیلم های کــودکان و نوجوانان 
اصفهان  غرفه “کودکان دوستدار آب” تا ۲۱ 
مهر ماه جاری از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ درگذر 
فرهنگی چهاربــاغ، حدفاصل میدان امام 
حسین تا خیابان شیخ بهایی پذیرای عالقه 

مندان است.  

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان از امدادرســانی به ۱۸۲ 
آسیب دیده ناشــی از ۶۲ حادثه به وسیله 
۷۲ تیم عملیاتی این جمعیــت در دومین 

هفته مهرماه خبر داد.
داریــوش کریمــی در خصــوص وضعیت 
امدادرســانی جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان در حوادث هفته گذشــته، اظهار 
کرد: پوشــش امدادی ۶۲ حادثه در هفته 
قبلــی انجام شــده اســت و ۱۸۲ آســیب 
دیده ناشی حادثه در این مدت از خدمات 
امــدادی هالل احمــر اســتان اصفهــان 
بهره مند شــدند و حوادث جاده ای با ۳۹ 
حادثه همچنان بیشــترین آمــار را به خود 

اختصاص داده است.
وی در مــورد حــوادث تحت پوشــش این 
جمعیــت از روز شــنبه ۱۰ تــا جمعه ۱۶ 
مهرماه، اضافه کــرد: در این بــازه زمانی 
۳۹ مــورد حادثه جــاده ای، پنــج حادثه 
شهری، شــش خدمات حضوری و هفت 
حادثه صنعتــی و کارگاهــی و پنج حادثه 
کوهســتان به وســیله نیروهــای امدادی 
جمعیت هالل احمر اســتان پوشش داده 

شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان، خاطرنشــان کــرد: در 
امدادرســانی به حــوادث رخ داده نجات 
یافتگان ۶۵ نفر بودنــد که از این تعداد ۴۳ 
نفر به بیمارستان ها منتقل شدند و ۲۲ نفر 

خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.
کریمی تصریــح کــرد: ۱۸۴ نفــر نیــروی 
عملیاتی نجاتگر و امدادگر این جمعیت در 
قالب ۷۲ تیم عملیاتــی با به کار گیری ۵۸ 
دستگاه خودروی امدادی و همراه داشتن 
تجهیــزات الزم امــدادی در عملیات های 
یادشده فعالیت داشــته اند و در این مدت 
شــش مورد عملیات رهاســازی به وسیله 
نیروهای این جمعیت هالل احمر اســتان 

انجام شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: از مــردم بــه ویژه 
شهروندان تقاضا می شــود ضمن رعایت 
نکات ایمنی در صورت بروز هرگونه حوادث 
احتمالــی، بالفاصله با تلفــن ۱۱۲ ندای 

امداد جمعیت هالل احمر تماس بگیرند.

اهدای تندیس 
مدیرحامی کودک به مدیر 
عامل آبفای استان اصفهان

معاون امداد و نجات هالل احمر 
اصفهان خبر داد:

امدادرسانی به ۱۸۲ 
آسیب دیده در حادثه های

 دومین هفته مهرماه

افتتاح سایت بازی و خالقیت رنگین کمان در بوستان الله اصفهان 
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 فراخوان کنگره بین المللی نهج البالغه اعالم شد
کنگره بیـن المللـی نهج البالغه 
حضـرت  والدت  بـا  همزمـان 
امیرالمومنین)ع( برگزار می شود 
کـه آخریـن مهلـت ارسـال آثـار۳۱ دی مـاه اسـت.

رئیـس دانشـگاه آزاد اسالمی اسـتان اصفهـان در 
حاشـیه نشسـت کنگره بین المللی نهج البالغه با 
اشـاره به اینکه بایـد فعالیت هـای مسـتمر در حوزه 
تبیین نهـج البالغه صـورت گیـرد، اظهار داشـت: 
نهـج البالغـه ظرفیـت واالیـی دارد که همچنـان با 
ارزش ها و آموزه هـای آن فاصله داریم و آنچه که باید 
و شـاید در حوزه تربیتی به کار گرفته نشـده اسـت.

وی ادامـه داد: دانشـگاه محـور فعالیت هـای 
علمـی در همـه حوزه هاسـت و بایـد بـر معـارف 
اسـالمی پژوهش شـود که در این میان، مبانی نهج 
البالغه بـا توجـه به اینکه کالم امام شـیعیان اسـت 
باید بر مـدل رفتاری افـراد، زندگـی و حکومت نمود 

داشـته باشـد.
     تبیین اندیشه های اسالمی به زبان دنیا

پیام نجفی خاطر نشـان کرد: از این رو دانشـگاه ها 
و دسـتگاه های اجرایـی بایـد مبانـی اخالقـی و 
معرفتی آن را بر اسـاس مقتضیات زمان استخراج و 
مدل سـازی و به جامعه عرضه کنند. از سویی دیگر 
پایان نامه های دانشـجویان به این سـمت برود تا در 
سـطح بین المللی نیز از این ذخایر بـا ارزش جهان 

اسـالم اطالع رسـانی شود.
وی بـا بیان اینکـه یکـی از اهداف ایـن کنگـره 
اطالع رسـانی در سـطح بیـن المللـی خواهـد بود، 
گفـت: در جهـان علمی امـروز، از دانـش و معـارف 
اسـالم و ایـران به انـدازه کافی مطرح نشـده زیـرا ما 
نتوانسـته ایم به زبان دنیا اندیشه های خود را تبیین 
کنیم و این کنگـره در ایـن زمینـه مؤثر خواهـد بود.

     پر کردن گپ بین مبانی نظری و عملی
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی اسـتان اصفهان ادامه 
داد: به لحـاظ مبانی نظـری همچنان خـالء وجود 
دارد و بایـد آنهـا را بـه محیـط عمـل برسـانیم کـه در 
سـرفصل های درسـی و تربیتـی جامعه و دانشـگاه 
قرار گیـرد. وی پر کردن گـپ بین تبدیل شـدن این 
مبانی نظـری به اخـالق عملـی را وظیفـه محققان 

دانسـت و افـزود: محققان بایـد دنبال چرایـی اجرا 
نشـدن مبانی اخالقی اهل بیت )ع( بـا وجودی که 
حرف و سـخن از آنها زیاد مطرح می شود، بروند که 
حتی برای نسـل جوان و محیط مدرسه، دانشگاه، 
محیـط کار و برخـورد مسـئوالن بـا مـردم هـم بـه 

درسـتی این مبانی تبیین نشـده اسـت.
     اعـالم فراخـوان کنگـره بین المللـی نهـج 

البالغـه
در ادامـه دبیـر کمیتـه اجرایی این کنگـره با اشـاره 
به اینکـه دو سـال گذشـته کنگـره بازخوانـی ابعـاد 
شـخصیتی امـام علـی )ع( برگزارشـده، اظهـار 
داشـت: محصول ایـن کنگـره ۱۴ جلـد کتـاب بـا 
عنوان علوم انسـانی و نهـج البالغه اسـت و با توجه 
به اسـتقبال زیـاد، کنگـره دوم نیـز در ایـن زمینه در 

بهمن مـاه برگـزار شـود.
وی افـزود: کمیته اجرایـی، علمی و رسـانه فعالیت 
خود را آغاز کردند و با دانشـگاه های خارج از کشـور 

تفاهمنامه هایی بسته شـده و از نظر اعتبار علمی و 
پژوهشـی این کنگره سـطح باالیی دارد؛ امیدواریم 
مقـاالت نـه تنهـا در مبانـی نظـری بلکـه علمـی و 

کاربردی و تأثیرگذار ارسـال شـود.
حجت االسالم علی اصغر بیگی خاطر نشان کرد: 
هر یـک از محورهای ایـن کنگره شـامل چند محور 
فرعی اسـت که بـرای ارسـال مقالـه اهمیـت دارد و 
همزمان با برگزاری کنگره، نشست های تخصصی 
و سلسـله همایش هایـی بـا موضـوع نهـج البالغـه 
شناسـی، بـا همـکاری اداره ارشـاد و دانشـگاه آزاد 

اسـالمی در شهرسـتان ها برگزار می شـود.
وی یـادآور شـد: این کنگـره همزمـان بـا والدت 
حضرت امیرالمومنیـن )ع( دوشـنبه ۲۵ بهمن ماه 
۱۴۰۰ برگـزار می شـود، برنامه هـای کنگره شـامل 
سـخنرانی های کلیـدی و نشسـت های علمـی، 
ارائه مقاالت برتر و کارگاه های آموزشـی تخصصی، 
نمایشـگاه تخصصـی جانبـی اسـت. همچنیـن 

انسـان اخالقـی، سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی، 
اجتماعـی، مدنـی و سـالم در تـراز نهـج البالغـه از 
محورهـای اصلـی کنگـره اسـت و آخریـن مهلـت 
ارسـال آثـار ۳۱ دی مـاه و ۱۰ بهمـن اعـالم نتایـج 

داوری مقـاالت اسـت.
علی رشـیدپور نیز به عنوان یکـی از اعضای کمیته 
علمی ایـن کنگـره بـا بیان اینکـه انسـان محـور 
اصلی این کنگره قرار گرفته اسـت، گفت: توصیف 
انسـان در ابعاد مختلف از منظر نهج البالغه بسیار 
انجـام شـده و در ارسـال مقـاالت تنها ایـن مسـئله 
مورد توجـه قرار نگرفته اسـت بلکه باید شـاخص ها 
مشـخص شـود و انسـان را از باالتریـن سـطح تـا 

پایین تریـن سـطح بررسـی کنند.
وی ادامـه داد: بـرای مثـال شـاخصی ماننـد 
»صداقـت« اوضـاع مناسـبی نـدارد و از حداقل هـا 
نیز دور هسـتیم و باید نقشـه راهی بـرای ارتقائ آن 

تبییـن شـود.

خبر

رئیــس اداره میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی 
شهرضا گفت: ارزیاب یونسکو 
برای بازدید از دو کاروانسرای 
امین آباد و مهیار به شــهرضا آمد و امیدواریم به 

زودی این دو اثر به ثبت جهانی برسد.
سجاد افشاری با اشاره به بازدید ارزیاب یونسکو 
از دو کاروانســرا در شــهرضا، اظهــار داشــت: 

ارزیاب یونســکو از دو کاروانسرای مهیار و امین 
آباد برای ثبت در فهرســت جهانی یونســکو به 

شهرضا آمدند.
وی با اشاره به اینکه قدمت کاروانسرای مهیار و 
امین آباد به دوران صفوی باز می گردد، افزود: 
هر دو این اثــر دارای ارزش بســیار بــاال از نظر 

قدمت و بافت در استان و کشور است.
رئیــس اداره میــراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی شهرضا بیان داشت: دو الی سه 
هفته تالش کردیم تا بتوانیم حداقل ها را آماده 
کنیم تا از نظر ارزیاب یونســکو این دو کاروانسرا 

برای ثبت مشکلی نداشته باشند.
وی تصریح کرد: کاروانســرای مهیــار در اوایل 
انقــالب به عنوان زنــدان و بعــد از آن به عنوان 
مرکز بازپروری مورد استفاده بوده است و حدود 
۱۵ ســال اســت که تخلیه شــده و در این چند 

هفته اخیر میراث فرهنگی با کمک فرمانداری 
شهرستان شهرضا توانست آن را به شکل اصلی 

مرمت کند.
بازسازی کاروانسرای مهیار به شکل اصلی

افشاری بیان داشت: با جداســازی الحاقات، 
حذف نقاشــی های دیوار و مرمــت اضطراری 
توانستیم آسیب ها و نواقص را رفع کنیم و شکل 

اصلی بنا را بار دیگر به وجود آوریم.
وی با اشاره به اینکه کاروانســرای امین آباد هم 
اکنون به عنوان اقامتگاه در حال فعالیت است، 
گفت: کاروانســرای امیــن آباد توســط میراث 
فرهنگی کشــور ۱۰ الی ۱۲ ســال کــه مرمت 
می شود واکنون به بخش خصوصی تحویل داده 
شده و به عنوان یک مجموعه اقامتگاه سنتی در 

حال حاضر فعالیت دارد.
شــهرضا باالتریــن شهرســتان کشــور دارای 

کاروانسرا جهت بازدید ارزیاب یونسکو
رئیــس اداره میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی شــهرضا عنوان کرد: تعداد ۵۴ 
کاروانسرا در کل کشور در حال ارزیابی است که 
از این تعداد ۹ کاروانسرا در استان اصفهان و دو 

کاروانسرا متعلق به شهرضا است.
وی افزود: توانســتیم رضایت ارزیاب یونسکو را 
به این دور اثــر به ویژه کاروانســرای مهیار جلب 
کنیم چرا که جزو نوادر کاروانسرا در کشور است 

که بازاری مستقل نیز در جوار خود دارد.

کارشناس برنامه "فرمول جاذبه"، گفت: برنامه 
تلویزیونــی فرمــول جاذبه با موضوع بررســی 
۱۳ شــخصیت جذاب به خاک سپرده شده در 
تخت فوالد از شنبه ۱۷ مهرماه در روزهای زوج 

از شبکه دو سیما در حال پخش شدن است.
مهدی تمیــزی در خصــوص برنامــه "فرمول 
جاذبه"، اظهار کرد: برنامــه تلویزیونی فرمول 
جاذبه با موضوع بررسی ۱۳ شخصیت جذاب 
به خاک سپرده شده در تخت فوالد از شنبه ۱۷ 
مهرماه در روزهای زوج ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه 

دو سیما در حال پخش شدن است.
وی ادامــه داد: این برنامــه در فضایی متنوع و 
جدید و به دور از روال ساخت برنامه های تاریخی 
گذشته برای معرفی ۱۳ شخصیت سرآمد تولید 
شده است. از جمله این ۱۳ شخصیت می توان 
به بانو امین، آیت الله زند کرمانی، مصورالملکی 
اصفهانی، جالل الویت تــاج اصفهانی، رحیم 
ارباب، سلیمان خان رکن الملک و شهید خرازی 

اشاره کرد.
کارشناس برنامه "فرمول جاذبه" تصریح کرد: 
در این برنامه چهار کارشناس، زندگی برخی از 
بزرگان تخت فوالد را بررسی می کنند تا شناخت 

بیشتری از زندگی آنها به دســت آید و هر کدام 
از کارشناســان در خصــوص یک شــخصیت 
صحبت می کنند و سه کارشناس دیگر در کنار 

او هستند.
وی خاطرنشــان کرد: معرفی ۱۳ شــخصیت 
سرآمد تخت فوالد، بین کارشناسان تقسیم شده 
و هر کارشــناس در هر برنامه یک شخصیت را 
معرفی می کند، بنابراین معرفی مصور الملکی 
که نگارگــری پیشــرو بــوده و جالل الدین تاج 
اصفهانی کــه از نامــداران عرصــه آواز بوده بر 

عهده من است.
تمیزی اضافه کرد: نفیســه حاجاتی، محمود 
فروزبخــش و منصــوره مرتضــوی از دیگــر 
کارشناسان این برنامه هستند، این برنامه با سایر 
برنامه های تلویزیونی کــه چیدمان و گرافیکی 
ســاده برای معرفی افراد دارد، بسیار متفاوت 
است و تالش شــده تا برنامه ای حرفه ای برای 
معرفی خفتگان خاک تخت فوالد تولید شود. 
برنامه "فرمــول جاذبه"، برنامــه ای تلویزیونی 
درباره نام آوران خفته در ســرزمین تخت فوالد 
است که با حضور چهار کارشناس از شبکه دو 

سیما پخش می شود.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان 
کاشــان گفت: با توجه به شــیوع کوویــد ۱۹ و 
ارائه خدمات مناســب به اعضای کتابخانه های 
عمومی در شــرایط کرونایی، هم زمــان با هفته 
کودک طرح پیک کتاب در کاشان اجرا می شود.

زینب ســادات واســعی اظهار کرد: طرح پیک 
کتاب به صورت رایگان با هدف تسهیل دسترسی 
اعضای کودک و نوجــوان کتابخانه ها به منابع 
مکتوب در کتابخانه عمومی سیدابوالرضا راوندی 

اجرا می شود.

وی افزود: شرایط ناشی از شــیوع ویروس کرونا 
و لزوم رعایــت پروتکل های بهداشــتی موجب 
کاهش ارائه خدمت حضوری به مخاطبان کودک 
و نوجوان شد و بیشترین فعالیت کتاب خوانی و 
برنامه های فرهنگی در فضای مجازی انجام شد.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان 
کاشــان، تصریح کرد: اجرای طرح پیک کتاب 
در روزهای شیوع کرونا می تواند ضمن کمک به 
حفظ ســالمت کودکان و نوجوانان، فرصتی را 
فراهم کند که آنها از فضای کتاب و کتاب خوانی 

دور نمانند.
واسعی گفت: مرحله نخست این طرح از کتابخانه 
عمومی سید ابوالرضا راوندی آغاز می شود که بر 
اساس تفاهم نامه، شهرداری منطقه یک کاشان، 
مسئولیت تحویل کتاب و سایر منابع مکتوب در 

منزل اعضا را بر عهده گرفته است
وی افــزود: اعضــای کتابخانه هــا می توانند با 
مراجعه به ســایت  samanpl.ir کتاب های مورد 
نیاز خود را انتخاب کرده و سپس با شماره تلفن 
کتابخانه ۵۵۴۴۷۷۴۸ تماس گرفته و کتاب مورد 
نظر خود را سفارش دهند که سه شنبه هر هفته 

کتاب از طریق پیک برای آنها ارسال می شود.

رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه 
سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان افتتاح کتابخانــه تخصصی یگان ویژه 

و همکاری این نهاد با نیروی انتظامی خبر داد.
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان طیبه 
فاطمی در این زمینه گفت: این کتابخانه همزمان 

با هفته نیروی انتظامی به بهره برداری رسید.
وی ادامــه داد: در مخزن این کتابخانــه بالغ بر 
هشــت هزار جلد کتاب موجود است و کارکنان 
یگان ویژه ناجا می تواننــد برای تهیه کتاب های 

موردنظر می توانند به این مرکز مراجعه کنند.
رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: مشورت های 
الزم درخصــوص نوع منابــع کتابخانــه، نحوه 
سازماندهی، نرم افزار موردنیاز و چگونگی اشاعه 
اطالعات و خدمات اطالع رســانی با مسئوالن 

یگان ویژه ارائه شد.

فاطمی خاطرنشــان کرد: نرم افزار موردنیاز این 
کتابخانه بــه زودی نصب و پــس از آموزش های 
الزم برای ساماندهی اطالعات از جمله ذخیره، 
ویرایش، بازیابی و اشــاعه اطالعات به نیروهای 

کتابخانه ارائه می شود.
هم اکنون شــهر اصفهــان دارای کتابخانه های 
تخصصی شامل بانوان، رســانه،هنر واصفهان 
شناســی،ادبیات، نوجوان، حقــوق و ورزش و 

سالمت است.  

آرش معیریان برای شبکه سه تلویزیون سریال ۹۰ 
قسمتی می سازد. پیش تولید ســریال ۹۰ شبی 

»پالک ۱۳« به کارگردانی آرش معیریان آغاز شد.
سریال »پالک ۱۳« به تهیه کنندگی سعید ثنائی و 
کارگردانی آرش معیریان تازه ترین سریال شبکه سه 
سیما است که قرار است به زودی جلوی دوربین برود.
شبکه ســه ســیما که پیش از این نیز سابقه پخش 
سریال های ۹۰ شبی پرمخاطبی مانند »شب های 

برره«، »زیر آسمان شهر« و… را دارد، قرار است این 
بار سریال ۹۰ شبی »پالک ۱۳« را با مضمون طنز 

خانوادگی تولید و روانه آنتن کند.
نگارش ســریال »پالک ۱۳« را کــه محصول گروه 
اجتماعی شبکه سه سیما است امیر ابیلی به همراه 
محمدحســن رعیت پور، حامد آبکنار و مســعود 
غزنچایی برعهده دارند و بازیگران آن در روزهای آینده 

اعالم خواهند شد.

» فرمول جاذبه«؛ 
برنامه ای برای معرفی شخصیت های تخت فوالد

اجرای طرح پیک کتاب در کاشان

همزمان با هفته نیروی انتظامی:
کتابخانه تخصصی یگان ویژه در اصفهان راه اندازی شد

سریال جدید شبکه ۳ کلید خورد

تلوزیون

کتابخوانی

خبر

فیلم و سریال

رمان »سرخدوست ها، پارتیزان های کوچک 
از لورکــوزن« قصه کودکیســت که بیشــتر 
دوســت دارد سرخپوســتی باشــد با امالء 
نادرست کلمه، سرخدوســت و بهترین اثر 
درهمپوشانی رده ســنی بزرگسال، کودک 

و نوجوان است.
رمــان »سرخدوســت ها، پارتیزان هــای 
کوچک از لورکوزن«، اثر فریدریکه کرتسن، 
متولد ۱۹۵۶ نویســنده آلمانی-سوئیسی 
اســت که با زبان و تخیل کودکانه یک راوی 
خردســال نگاشته شــده اســت. این رمان 
بســتری اســت به بزرگی رودخانه راین و به 
رنگ آبی آسمان شهر لورکوزن که با تاریخ و 
فرهنگ و خواب ها و رؤیاهای مردمش گره 
خورده و به خواننده فارسی زبان شناختی 
عمیق و دگرگونه از فرهنگ و جامعه آلمانی 
و اروپا در دهه های پنجاه و شصت میالدی 

و فرهنگ و تاریخ آن زمانه بدست می دهد.
عباســعلی صالحی درخصوص ایــن اثر از 
انتشــارات »گابــه« می گوید: ایــن رمان، 
وقایع اپیزودگونه ای از دگرگونی های دوران 
شکوفایی اقتصادی پس از جنگ در آلمان را 
هم پیش چشمانمان بازمی آفریند. صحنه 
نمایشــی با ۲۸ قطعه بهم پیوسته )اپیزود( 
است که کودکی راوی را در محیط خانواده 
با آدم ها و جهان پیرامــون و واقعیات پیدا و 

پنهان آن روزگار به تصویر می کشد.
وی ادامه می دهد: برای راوی خردســال، 
آشــپزخانه مادربزرگ مرکز جهان اســت؛ 
فریدریکــه کرتســن در ایــن رمــان ۲۰۵ 
صفحــه ای، جهان مــا را جســورانه زیر و رو 
می کنــد و تصاویــری بی نظیــر همچــون 
نقاشــی های هنرمندان بزرگ می آفریند. 
شــخصیت هایش با صمیمیت و مهربانی و 
گاه طنز در کالم، از شــیرین و تلخ زندگی، 
به رویمان جهانی تازه می گشایند. به گفته 
مترجم این اثر فریدریکه کرتسن در بخشی 
از پیشــگفتارش بر ایــن کتاب با اشــاره به 
درونمایه اثر و اجباری که راوی خردسال به 
تمرین مشــق و درست نویسی کلمات دارد 
و نیز با اشــاره بــه مقاومت راوی خردســال 
در برابر این اجبار و درست نویســی کلمات 
که ویلفرد، شــخصیتی دیگر از رمــان به او 
دیکته می کند، نگاشته است: »این رمان، 
قصه کودکیســت که بیشــتر دوســت دارد 
سرخپوستی باشد با امالء نادرست کلمه، 
سرخدوســت. وی می گوید: شــادمانم که 
کودک رمــان ام حــاال به ایران و پیشــاروی 
افق های دوردست تاریخ کهن اش، کولی وار 
مهاجرت می کند، آنجا جاییست که ایمان 
دارم کودکــم با چند هنرپیشــه کــودک از 

فیلم های کیارستمی روبرو خواهد شد.
نویسنده در پیشگفتارش یادنوشته ای هم 
برای عباس کیارســتمی و کودکان جســور 
فیلم های او از خود بجا گذاشته است. این 
رمان در کنار تمام الیه های پیدا و پنهانش، 
سخنی دوستانه و حکیمانه هم در نوع خود 
برای بزرگساالن دارد و آن توجه بیشتر به روح 

و روان کودکان است.
وی در خصوص ضرورت خوانش این کتاب 
و توجه به دنیــای کودکانه با ایــن بیت آغاز 
می کنــد: »چونکه بــا کودک ســر و کارت 
فتــاد / پس زبــان کودکــی باید گشــاد … 
)مولوی(.« زبان کودکانــه و تخیل کودکانه 
راوی خردســال در این رمــان و گفتگوها و 
چالش های بزرگســاالن بــا او در هر یک از 
اپیزودها، خوانندگان بزرگسال فارسی زبان 
را با ظریف ترین الیه های روانــی و ذهنی و 
تخیالت کودکانــه بخوبی آشــنا می کند و 
کالم موالنا را بصورت ملموس در گوشمان 

فریاد می آورد.
صالحی با بیان اینکه این رمان بستریســت 
غنی برای تقویــت مهارت زبانــی، مهارت 
خواندن و تقویــت قوه تخیــل خوانندگان 
کــودک و نوجــوان، تصریح می کنــد: در 
واقع این رمان دریچه ایست بسوی فرهنگ 
دیگری با همه عناصر فرهنگ شــناختی و 
مردم شناختی اش و با توجه به اینکه در حال 
حاضر، آثار کمتری در ادبیات و بازار کتاب 
هستند که بطور همزمان همپوشانی موفقی 
را در دو رده سنی بزرگسال و کودک و نوجوان 
بدست داده باشــند، این اثر در این زمینه از 

آثار برگزیده و موفق ادبیات خارجیست.
وی ادامــه می دهــد: کوشــیده ام جهــان 
تازه ایــن رمــان را به همــراه همــه عناصر 
زیبایی شناختی، فرهنگ شــناختی و نیز 
همه ظرافت های روابط انسانی اش را از راه 
ترجمه در دسترس خوانندگان فارسی زبان 
بگــذارم و در عین حال معتقدم این ســفیر 
جدید ادبیــات، بســتری کامال آموزشــی 
برای داستان نویســان جوان فارســی زبان 
اســت که با ســبکی نو و زبــان کودکانه در 

داستان نویسی اروپا بخوبی آشنا شوند.

تازه های نشر

رمانی برگزیده در همپوشانی
 رده سنی بزرگسال،

کودک و نوجوان

شهرضا در انتظار ثبت جهانی دو کاروانسرا در یونسکو

میراث 
تاریخی

عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد

شــهرداری نجــف آبــاد درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 1۴۰۰/288 مــورخ 1۴۰۰/۰2/2۰ شــورای محتــرم اسالمی شــهر، عملیــات 
اجــرای عملیــات مســیر دسترســی بــه زبرگــذر شــهید ربیعیــان )بــه ســمت شــهرک صنعتــی کاوه( شــهرداری نجــف آبــاد را بــا مجمــوع بــرآورد 
تقریبــی اولیــه بــه مبلــغ 21/7۴7/78۴/9۰۶ ریــال بااحتســاب تعدیــل و بــدون مابــه التفــاوت قیمــت حســب مــدارک موجــود در مــدارک 
مناقصــه، از محــل اعتبــارات عمرانــی ســال 1۴۰۰ شــهرداری و براســاس فهرســت بهــا ســال 1۴۰۰ بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
شــرایط شــرکت در مناقصه: شــرکت کنندگان باید دارای شــخصیت حقوقی مســتقل و اساســنامه و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشــین 
آالت متناســب بــا موضــوع مناقصــه بــوده و دارای صالحیــت و رتبــه بنــدی الزم )حداقل پایه پنــج در رشــته راه و ترابــری( از معاونــت برنامه ریزی 

و نظــارت راهبردی ریاســت جمهوری باشــند.
مهلــت و محــل دریافــت اســناد مناقصــه: از واجدیــن شــرایط دعــوت می شــود جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافت اســناد مناقصــه، با 
همــراه داشــتن مــدارک و رزومــه شــرکت، تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰8/۰9 بــه امــور قراردادهــای شــهرداری نجــف آبــاد 

مراجعــه نمایند.
شــرکت کننــدگان بایــد مبلــغ 1/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت ضمانــت شــرکت در مناقصــه را طــی فیــش واریــزی بــه حســاب ســپرده شــماره 
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پارابدمینتــون بازان اســتان بــرای حضور در 
دومیــن دوره از رقابت هــای پــارا بدمینتون 
قهرمانی کشــور به میزبانی اصفهان در حال 

تمرین هستند.
مربی تیــم پارابدمینتــون اســتان اصفهان با 
بیان اینکــه ۱۸ ورزشــکار اصفهانــی در ایــن 
رقابت ها حضور دارند گفــت: در رقابت های 
دوره گذشته ورزشــکاران اصفهانی توانستند 

چهار عنوان انفرادی کسب کنند.
حســن بزرگزاد تاکید کرد: همه ورزشکاران ما 
با آمادگی کامــل تجربه بیــش از پیش در این 

رقابت ها شرکت می کنند.
دومیــن دوره از رقابت هــای پــارا بدمینتون 
قهرمانی کشور در دو بخش آقایان و بانوان و با 
حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار از ۱۹ تا ۲۴ مهر 

در اصفهان برگزار می شود.

سپاهان قهرمان سه ماده مسـابقات لیگ برتر 
دوچرخه سـواری پیست شد.

در رقابت هـای لیـگ برتـر دوچرخـه سـواری 
پیسـت کـه در مجموعـه ورزشـی آزادی تهـران 
برگـزار شـد رکاب زنـان سـپاهان در سـه رشـته 
تعقیبی انفـرادی، اومینیـوم و کایرین موفق به 

کسـب عنـوان قهرمانـی شـدند.
در رشته تعقیبی انفرادی بهنام خسروشاهی، 

در رشـته اومینیوم محمد گنج خانلو و دررشته 
کایرین محمد دانشـور خرم هر سـه از سپاهان 

رتبه های اول را کسـب کردند.
در پایـان روز دوم فـوالد مبارکـه سـپاهان بـا 
کسـب ۹۳۱ امتیـاز در جایگاه نخست ایسـتاد 
و تیم هـای مـس رفسـنجان و پیشـگامان کویر 
یزد به ترتیـب بـا ۷۹۱ و ۷۸۲ امتیـاز در تعقیب 

سـپاهان هسـتند.

خبرخبر
تمرین پارابدمینتون بازان اصفهان 

برای آمادگی حضور در رقابت های ملی 
سپاهان قهرمان سه ماده مسابقات 
لیگ برتر دوچرخه سواری پیست 

چشم اندازمان رسیدن 
به لیگ برتر فوتبال کشور است

مدیرعامل ون پارس نقش جهان ؛

ون پــارس نقش جهــان نماینده 
شایسته فوتبال اصفهان در لیگ 
دسته دو فوتبال کشور خواهد بود 
و به گفته مدیرعامل این تیم، برنامه مدونی برای حضور 

در سطح برتر فوتبال ایران دارد.
به گزارش  ایمنا، تیم فوتبال ون پارس نقش جهان که 
فصل پیش در لیگ دسته سوم فوتبال کشور عملکرد 
خوبی داشت توانســت با تالش مجموعه این تیم به 
دسته باالتر یعنی لیگ دسته دوم فوتبال صعود کند 
و نماینده فوتبال اصفهان در فصل بعدی توپ خواهد 
زد. ون پارس نقش جهان که از سوی بخش خصوصی 
حمایت می شود می تواند الگوی بسیار مناسبی برای 
خصوصی سازی در فوتبال باشــد. صعود ون پارس 
نقش جهان به لیگ دسته باال بهانه ای شد تا با احمد 
تحسیری مدیرعامل این تیم به گفت و گو بپردازیم که 

در ادامه می خوانید:
     امسال تیم خوبی با حمایت مجموعه 

مدیریت باشگاه از ون پارس دیدیم. فصلی که 
گذشت را چطور دیدید؟

لیگ دسته سه لیگی فرسایشی است. این لیگ دو 
مرحله دارد و دو تیم اول هر گروه به مرحله بعدی صعود 
می کنند. در مرحله اول نیز به عنوان قهرمان توانستیم 
به مرحله دوم برویــم و در مرحله بعــدی نیز با اینکه 
مقداری فراز و نشیب داشتیم اما توانستیم به عنوان تیم 
اول به لیگ دسته دو صعود کنیم. در لیگ سه شرایط 
خاصی برای هر تیمی حکم فرماست. به این صورت 
که شهرهای کوچک نیز با هر گونه امکانات سعی در 
شرکت در مسابقات را دارند و بازی کردن در این شرایط 
واقعا سخت است. حتی مسائل دیگری از قبیل تهدید 
داوران یا بازیکنان یا حتی حضور تماشاگر در ورزشگاه 
همزمان با شیوع باالی کرونا در کشور باعث می شد 
سختی این مسیر دوچندان شــود. به هر صورت با 
وجود این مشکالت تیم ما توانست موفق شود و از این 

بابت باید از همه عوامل تشکر کنم.
به نظر می رسید در فصلی که گذشت امکانات و شرایط 
مناسبی را برای تیمتان به وجود آوردید و در راستای 

حرفه ای سازی خیلی خوب عمل کردید.
بله همینطور است. یکی از اهداف و رسالت ما حرفه ای 
سازی باشــگاه بود. قصد داریم در راســتای رشد و 
توســعه فوتبال قدم برداریم و به نوعی آن را فرهنگ 
سازی کنیم. ناگفته نماند سطح امکانات ما را برخی 
کارشناسان با سپاهان و پرسپولیس مقایسه کردند. 
چه از لحاظ امکانات سخت افزاری و چه امکانات دیگر 
مورد نیاز برای تیم فراهم شد. البته بازیکنان با کیفیتی 

را در اختیار داشتیم و این باعث شده بود کادر فنی با 
خیالت راحت تری به مصاف حریفان برود.

حتی این را باید اضافه کنم که سطح بازیکنانمان در 
سطح لیگ آزادگان بود و بر همین اساس توانستیم 

موفق باشیم.
در گروهی که حضور داشــتید رقابت تنگاتنگی را با 
سپاهان نوین تجربه کردید. البته دیگر نماینده استان 

اصفهان نتوانست به لیگ دو صعود کند.
در دور اول در مصافی که داشــتیم توانستیم آنها را از 
پیش رو برداریم اما در دور برگشــت سه بر یک بازی را 
واگذار کردیم. این نیز به دلیل برخی اختالف نظرها 
بین کادر فنی و مدیریت بود. البته این را باید بگویم که 
کال در دور برگشت نتوانستیم عملکرد مناسبی داشته 
باشیم و انتظاراتی که مورد نظر بود از سوی کادر فنی 

برآورده نشد.
آیا همین اختالف نظر باعث جدایی کادر فنی سابق 
و قنبری شد؟ همین طور که می دانید روزهای اخیر 

کریم قنبری به کادر فنی فوالد خوزستان اضافه شد.
آقای قنبــری از لحــاظ فنی مربی ســطح باالیی 
هستند. قرارداد ایشان با تیم به مدت یک فصل بود 
و پس از پایان رقابت ها کار ایشان در ون پارس تمام 
می شد. به خاطر یک ســری دالیل درون سازمانی 

مجموعه قصدی برای تمدید قرارداد نداشت و در 
نهایت آقای قنبری و همکارانشان از تیم جدا شدند. 
در واقع تفکــرات کادر فنی و مدیریــت از یکدیگر 
فاصله گرفت و شاید خود ایشــان نیز رغبتی برای 

ماندن نداشت.
     شرایط حاضر تیم چطور پیش می رود؟ در 

خبرها خواندیم کادر فنی جدید در حال تست 
گیری از بازیکنان مستعد هستند.

روزهای اخیر و به مدت ســه روز پس از فراخوانی که 
دادیم کار تست گیری از بازیکنان و افراد مستعد را انجام 
دادیم. حتی در این زمینه یکی از رسالت هایمان این 
بود که چون این تیم در اســتان اصفهان کار می کند 
جوانان این شهر و استان فضایی برای دیده شدن و کار 
داشته باشند و در اصل بازیکنانی که فرصت دیده شدن 
در سطح فوتبال را نداشته اند راهی را برای حضور در 

بین تیم های سطح برتر کشور داشته باشند.
     آیا مجموعه ون پارس همچون ذوب آهن 

و سپاهان قصد کار کردن در تیم های پایه را 
هم دارد؟ در واقع از این راه استعدادهای قرار 

است به فوتبال کشور معرفی شود؟
برای پایه ها برنامه داریم. اما برنامه آن به این صورت 
است که باید امکانات و شرایط آن فراهم باشد. در حال 

حاضر قصد داریم به این مهــم هم مرحله به مرحله 
نزدیک شویم و در آینده ای نزدیک با فراهم شدن همه 
جوانب کار در رده های پایه نیز فعالیت می کنیم. البته 
در حال حاضر نیز تمامی بازیکنان جوانی که از دیگر 
تیم ها برای تیم بزرگســالمان به خدمت می گیریم 
بر اســاس ضوابط فدراســیون حق رشــد پرداخت 

می کنیم. 
حتی به این مورد واقف هســتیم که اگر می خواهیم 
در آینده فوتبال بهتری داشته باشیم باید در پایه های 
سرمایه گذاری کنیم. متأســفانه این سال ها برنامه 
مدونی بــرای اســتفاده از اســتعدادهای حاضر در 
پایه ها نداریم و در این راســتا نیاز به فرهنگ ســازی 

صحیح داریم.
     در خصوص برنامه تیم ون پارس برای 
حضور لیگ دو صحبت کنید. آیا به فکر 

صعود به لیگ آزادگان هستید؟
بله قطعا برای صعود به دســته باالتــر وارد رقابت ها 
می شــویم. از روزی که هیئت مدیره برای حضور ون 
پارس در رقابت های فوتبال برنامه ریزی می کرد این 
هدف و چشم انداز وجود داشت. در واقع هدف مان 
حضور در لیگ آزادگان و چشم انداز ون پارس رسیدن 

به لیگ برتر فوتبال کشور است.

خبر

مسابقات پارابدمینتون قهرمانی 
بانوان کشور در اصفهان با معرفی 
نفرات برتر در کالس های مختلف 

به پایان رسید. 
دومین دوره مسابقات پارابدمینتون قهرمانی کشور 
یادواره سرداران فیروزه ای که در سالن ایثار اصفهان 
آغاز شده بود با معرفی نفرات برتر در بخش بانوان به 

کار خود پایان داد.
در ایــن دوره از مســابقات ۵۰ بازیکــن زن دارای 
معلولیت جسمی و حرکتی از ۱۴ استان کشور به 
رقابت با یکدیگر پرداختند، در بخش مردان نیز ۸۰ 

شرکت کننده حضور دارند.
نتایج دومین دوره مسابقات پارابدمینتون قهرمانی 

کشور:
:WH1 کالس     

مقام اول: اقدس زالی پور از فارس 
مقام دوم: سلیمه السادات حسینی از اصفهان

مقام سوم: زهرا وکیلی نیری از یزد
:SL۳ کالس     

مقام اول: خدیجه انوری از ایالم
مقام دوم: شادی جهان پناه از فارس

مقام سوم: مینا جعفری خسرو آبادی  از اصفهان
:SL۴ کالس     

مقام اول: ثنا باقری از فارسم
قام دوم: سمانه یزدانی از خراسان جنوبی 

مقام سوم: سعیده السادات جمدی از اصفهان
 :WH2 کالس     

مقام اول: فاطمه بلورکش از فارس
مقام دوم : فتانه پورات از خراسان رضوی 

مقام سوم : مریم حیدری بندر آبادی

:SU۵ کالس     
مقام اول: پروانه ختائی از مرکزی

مقام دوم: منا کامیابی از اصفهان 
مقام سوم: فاطمه رنجبر از فارس

:SL۴ و SL۳ در بخش دو نفره کالس     
مقام اول: ثنا باقری و شادی جهان پناه از فارس

مقام دوم: سمانه یزدانی از خراسان جنوبی و خدیجه 

نجاتی از یزد
مقام سوم: معصومه میردارمنصورپناهی از مازندران 

و خدیجه انوری از ایالم
:SU۵ کالس     

مقام اول: منا کامیابی و مینا جعفری خسروآبادی 
از اصفهان 

مقام دوم: پروانه ختایی و فاطمه محمودی از مرکزی 
مقام سوم: فاطمه رنجبر و مریم سلیم پور از فارس

:WH2 و WH1 کالس     
مقام اول: فاطمه بلورکش و اقدس زالی پور از فارس

مقام دوم: فاطمه پورات از خراسان رضوی و مهدیه 
خاکباز از یزد

مقام سوم: مریم حیدری و زهرا وکیلی نیری از یزد
مســابقات پارابدمینتون آقایــان نیز از امــروز در 

سالن ایثار اصفهان آغاز شده است.

برترین های پارابدمینتون بانوان معرفی شدند

خبر

یکتا جمالــی، ملی پــوش اصفهانــی تیم ملی 
وزنه بــرداری بانــوان در مســابقات وزنه برداری 
نوجوانان جهان عربستان در دسته ۸۱ کیلوگرم 

سه مدال به دست آورد.
یکتا جمالــی متولــد ۲۶ آذر ۱۳۸۳ در اصفهان 
است. او در رشته علوم انسانی تحصیل می کند و 
نخستین زن مدال آور ایران در رشته وزنه برداری 
اســت که فعالیت ورزش خود را بــا هندبال آغاز 
کرد و در سن ۱۴ ســالگی به خاطر عالقه ای که 
به وزنه برداری داشت وارد این رشته شد و در سال 
۱۳۹۸ برای شرکت در مسابقات قهرمانی ۲۰۱۹ 
بزرگســاالن جهان در تایلند به تیم ملــی بانوان 

دعوت شد.
این بانوی وزنه بردار در رقابت های قهرمانی  جوانان 
۲۰۲۱ جهان در تاشکند در وزن ۸۷ کیلوگرم، سه 
مدال برنز کسب کرد و عناوین متعددی از جمله 
)تاریخ سازی دختر ایرانی( و )مدال تاریخی یکتا 

جمالی( را به خود اختصاص داد.
وی به تازگی در مســابقات وزنه برداری نوجوانان 
جهان که در عربستان برگزار شــد، در دسته ۸۱ 
کیلوگرم ســه مدال بــه دســت آورد و در مجموع 
نایب قهرمان شد تا به درخشش خود در این رشته 

ادامه دهد.
الگوی جمالی در رشته وزنه برداری سهراب مرادی 

است و قصد دارد به مدال المپیک دست یابد.

تیم ملی وزنه برداری نوجوانان دختر کشورمان در 
پایان رقابت های قهرمانی جهان با ایستادن در رده 

سوم به کار خود خاتمه دادند. 
تیم ایران اولیــن حضور بیــن المللی خــود را در 
رقابت های دختران نوجوان وزنه برداری قهرمانی 
جهان که از ۱۲ تا ۲۰ مهرماه در شهر جده عربستان 

برگزار شد، تجربه کرد.
غزاله حسینی وزنه برداری بود که با کسب مدال برنز 
در حرکت دو ضرب دسته ۵۹ کیلوگرم، نخستین 
مدال را بــرای کاروان بانوان ایران کســب کرد. در 
واقع، این ملی پوش کشورمان چراغ افتخارآفرینی 

را برای کشورمان روشن کرد.
یکتا جمالی نیز به سه مدال دســت یافت. وی در 
بهترین حرکت یک ضــرب خود با مهــار وزنه ۹۰ 

کیلوگرم به مدال برنز رسید. جمالی مدال نقره خود 
را با مهار وزنه ۱۱۵ کیلوگرم مسجل کرد و با مجموع 
۲۰۵ کیلوگرم، روی سکوی دومی جهان ایستاد و 
مدال نقره را برگردن آویخت. در پایان این مسابقات 
تیم ایران سوم جهان شد و آمریکا و روسیه به ترتیب 

عناوین اول و دوم را به دست آوردند.

مهــدی بیاتی از تیم جوانان ســپاهان بــا انتخاب 
محمدی راد به تیم والیبال بزرگســاالن ســپاهان 

پیوســت.  در ادامه سیاســت جوان گرایی در تیم 
والیبال سپاهان، بازیکن جوان دیگری به جمع تیم 

بزرگساالن این باشگاه اضافه شد.
در ادامه سیاست جوان گرایی در تیم والیبال فوالد 
مبارکه سپاهان، مهدی بیاتی بازیکن ۱۷ ساله تیم 
والیبال جوانان این باشــگاه با نظــر مثبت رحمان 

محمدی راد  به تیم بزرگساالن سپاهان پیوست.
پیش از این امیرحسین یوســفی بازیکن ۱۹ ساله 
تیم جوانان سپاهان به تیم بزرگساالن این باشگاه 

پیوسته بود.

حضور سه تیم از استان اصفهان در لیگ برتر والیبال 
بانوان قطعی شــد. به گزارش فدراسیون والیبال، 
درجلسه کمیته تعیین وضعیت لیگ برتر والیبال 
بانوان پس از بررسی های انجام شده حضور تیم های 
ذوب آهن اصفهان، باریج اســانس کاشــان و ریف 

اصفهان، در لیگ برتر بانوان قطعی شد. 
لیگ برتر والیبال بانوان سال ۱۴۰۰ یادواره سردار 
شهید قاســم ســلیمانی از دهه دوم آبان آغاز و این 
مسابقات در دو مرحله، مرحله مقدماتی به صورت 
رفت و برگشــت )در یک گروه( و مرحله دوم پلی آف 

برگزار خواهد شد.
مهلت تعییــن تکلیف نهایــی مالــی و انضباطی 
باشگاه ها و واریز ورودی امسال تا پایان وقت اداری 

)ساعت ۱۴( شنبه ۲۴ مهر اعالم شده است.

قرعه کشــی مســابقات لیگ برتر لیگ برتر بانوان 
)یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی( 
روز سه شنبه بیســت و هفتم مهر از ســاعت ۱۶ به 

صورت آنالین برگزار خواهد شد.
ســهمیه هر تیم در لیگ برتر بانوان ۱۴۰۰ شــش 
بازیکن ملی پوش است که اسامی بازیکنان اعالم 

می شود.

تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب 
رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ امروز به 

مصاف هم رفتند. 
تیم ملی فوتبال ایران در چهارمیــن دیدار خود در 

رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر سه شنبه ۲۰ مهرماه ساعت ۱۷ 

در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف 
کره جنوبی رفت.

     ترکیب تیم ملی فوتبال ایران:
علیرضا بیرانوند، صادق محرمی، محمدحسین 
کنعانی زادگان، شجاع خلیل زاده، سعید عزت الهی، 
علیرضا جهانبخش )کاپیتان(، احمد نوراللهی، 
مهدی طارمی، وحیــد امیری، علی قلــی زاده و 

سردار آزمون.
     ترکیب تیم ملی فوتبال کره 

جنوبی:
کیم ســئونگ گیو، لی یونگ، 
کیم میــن جائــه، جانگ وو 
یونــگ، هوانگ اینبئــوم، 
ســون هیونگ میــن، لی 
جائه ســانگ، هوانگ هی 
چان، هونگ چول، هوانگ اوی 

جو، کیم یونگ وون
در لحظات ابتدایی مســابقه، کره ای ها تا محوطه 
جریمه ایــران پیش آمدند کــه ثمری بــرای آن ها 
نداشت. نیمه نخســت این دیدار با نتیجه تساوی 

بدون گل به پایان رسید.
دقیقه ۴۸: کره جنوبی به گل رسید. سون هیونگ 

مین در موقعیت تک به تک دروازه ایران را باز کرد.
دقیقه ۷۶: جهانبخش روی ارسال سردار آزمون گل 

مساوی را با ضربه سر به ثمر رساند.
در نهایت این دیدار با تســاوی یک - یــک به پایان 

رسید.

یکتا جمالی دختر تاریخ ساز ایران را بشناسید

خبر

مسابقات وزنه برداری نوجوانان جهان؛

دختران وزنه بردار ایران سوم جهان شدند 

مهدی بیاتی انتخاب جدید محمدی راد

قطعی شدن حضور سه تیم از استان اصفهان 
در لیگ برتر والیبال بانوان 

مقدماتی جام جهانی 2۰22؛ 

جهانبخش ناجی شاگردان اسکوچیچ شد 

خبر

دومیــن دوره مســابقات پارابدمینتــون 
قهرمانی کشور یادواره سرداران فیروزه ای 
در اصفهان از ۱۹ مهرماه آغاز و به مدت پنج 

روز ادامه دارد. 
معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان 
گفت: این مســابقات به صورت کشــوری 
برگزار شده و ۸۰ آقا و ۵۰ بانو از افراد دارای 
معلولیت جسمی و حرکتی و با ویلچیر از ۱۴ 

استان کشور با یکدیگر رقابت می کنند.
حبیب الله ناظریــان افــزود: رقابت های 
بانوان از ۱۹ مهرماه به مدت ۲ روز و رقابت 
آقایان نیز از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در مجموعه 
ورزشی ایثار شهر اصفهان برگزار می شوند.
وی با اشــاره به برگزاری این مســابقات در 
رده ســنی آزاد و بــا همکاری فدراســیون 
بدمینتون ایران و هیات بدمینتون، تصریح 
کرد: پیش از ایــن پارابدمینتــون زیر نظر 
هیات جانبازان و معلوالن بود اما اکنون زیر 

نظر هیات بدمینتون فعالیت دارد.
معــاون ورزشــی و تفریحــی شــهرداری 
اصفهان اظهارداشت: عالوه بر تمرکز این 
معاونــت در بعد مســابقات حرفــه ای، در 
راســتای ترویج فرهنگ ورزش محالت نیز 

برنامه های زیادی را برگزار می کنیم.
وی به برگزاری مسابقات والیبال، هندبال 
و فوتبال ســاحلی، کبدی و داژبــال ویژه 
بانوان در مجموعه باغ بانوان ناژوان اشاره 
کرد و ادامه داد: مســابقات ویژه نابینایان 
و بیمــاران خاص نیــز در رشــته های دو و 
میدانــی، گلبال، شــطرنج، دارت، تنیس 
روی میــز، بدمینتــون و پتانــگ برگــزار 

می شود.
ناظریان خاطرنشــان کرد: ایــن رقابت ها 
نیز مهرماه امسال در سطح شهر اصفهان 

برگزار خواهد شد.
جمعیــت اســتان اصفهــان بــر اســاس 
سرشماری سال ۹۵، حدود پنج میلیون و 
۱۲۰ هزار نفر است که ۳۹.۵ درصد از این 
رقم در کالنشهر اصفهان زندگی می کنند.

۷۵۰ مرکز فرهنگی، تفریحی و گردشگری 
شــهرداری در کالنشــهر اصفهان فعالیت 

دارد.

برنامه مسابقات تیم ملی والیبال ایران در 
رقابت های قهرمانی جهان مشخص شد. 
مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان 
ســال ۲۰۲۲ با حضور ۲۴ تیم به میزبانی 

روسیه برگزار خواهد شد.
گروه بنــدی کامــل مرحلــه گروهــی 
رقابت های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۲ 

به قرار زیر است:
گــروه A: روســیه، صربســتان، تونس و 

پورتوریک و
گروه B: برزیل، ژاپن، کوبا و قطر

گــروه C: لهســتان، آمریــکا، مکزیک و 
بلغارستان

گــروه D: فرانســه، اســلوونی، آلمــان و 
کامرون

گروه E: ایتالیا، کانادا، ترکیه و چین
گروه F: آرژانتین، ایران، هلند و مصر

مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی 
مردان سال ۲۰۲۲ جهان، در ۶ گروه و در ۶ 
شهر روسیه )مسکو، کرووا، نووسیبیرسک، 
اوفا، یکاترینبورگ، کراسنویارسک( برگزار 

خواهد شد.
دیدار افتتاحیه این مســابقات روز جمعه 
چهارم شهریورماه سال ۱۴۰۱ با رویارویی 

روسیه و تونس برگزار خواهد شد.
تیم ملی والیبال ایــران در مرحله گروهی 
در شهر کراسنویارسک روسیه با تیم های 
آرژانتین، مصر و هلند رقابت خواهد کرد 
که برنامه آن به وقت تهران به قرار زیر است:
ایران – هلند، شنبه پنجم شهریور ۱۴۰۱، 

ساعت ۱۷:۳۰
ایران – مصر، یکشــنبه ششــم شــهریور 

۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۳۰
ایران – آرژانتین، دوشــنبه هفتم شهریور 

۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۳۰

دومین دوره: 

مسابقات پارابدمینتون قهرمانی 
کشور به میزبانی اصفهان 

درحال برگزاری است

برنامه مسابقات 
والیبال ایران در قهرمانی 

جهان مشخص شد
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مغز ما چگونه می اندیشد؟ 
مغز انســان بــه عنــوان یکی از 
مهمترین اعضای بدنش، دارای 
قدرت اندیشیدن و تفکر است، 

اما مغز چگونه می اندیشد؟ 
صدای خروشــان هوا را پــر می کند و یک شــی 
کوچک در آسمان به صورت زیپ می رود. مردم در 
میان جمعیت به باال نگاه می کنند و سه صدا فریاد 
می زنند: »ببین! باال در آســمان! پرنده است!«، 

»هواپیما است! «، »سوپرمن است!«.
این همان جسم، همان آسمان است. حتی همان 
غرش است. پس چرا سه نفر که شاهد یک رویداد 

هستند به نتایج متفاوتی می رسند؟
پاسخ این ســوال در چگونگی تفکر مغز ما نهفته 
اســت. ما جهان اطراف خود را بر اساس آنچه از 
قبل می دانیم تجربه و تفسیر می کنیم، حتی اگر 

گاهی اوقات آنچه می دانیم دارای اشکال است.
     مشکل تفکر

جهان مکانی گیج کننده و شــلوغ است. مغز ما 
باید آن را با پردازش جریان بی پایان اطالعات در 
حالت ایده آل درک کند، زیــرا دقیق ترین حالت 
ممکن اســت، مغز ما همــه چیز را بــه طور کامل 

تجزیه و تحلیل می کند.
تفکر زمان می برد و تصمیمات ما اغلب باید سریع 
باشــد. شــما باید بالفاصله بدانید کــه چگونه از 
جاده ای به سرعت عبور کنید هنگامی که صدای 

نزدیک شدن خودرو را می شنوید.
تفکر همچنیــن از انرژی یا قدرت مغز اســتفاده 
می کند و مغز ما فقط منبع محدودی دارد. تجزیه 
و تحلیل همه چیــز ذخایر انرژی ما را به ســرعت 
تخلیه می کند. این محدودیت ها نشــان دهنده 
یک مشکل تفکر اســت: مغز ما به سادگی منابع 
کافی برای درک جهان بدون در نظر گرفتن برخی 

میانبر های ذهنی ندارد.
     مغز های تنبل و هوشمند ما

مغز ما با تکیه بر افکاری که قبال در ذهن ما ذخیره 

شده است، به نام طرحواره ها، میانبر هایی برای 
غلبه بر مشــکل تفکر پیدا می کنــد. طرحواره ها 

پردازش را برای مغز انجام می دهند.
استفاده از طرحواره ها کارآمدتر از تجزیه و تحلیل 
جنبه های هر لحظه اســت. آن ها بــه مغز ما این 
امکان را می دهند تا اطالعات بیشتری را با تالش 
کمتر پردازش کــرده و در قدرت مغز برای ســایر 

تفکرات مهم و حل مشکالت صرفه جویی کند.
     مغز ما به عنوان کتابخانه

طرحواره هــا بلوک هــای ســازنده دانــش ما در 
مــورد جهان هســتند. مغز مــا بــرای درک انواع 
مختلف شرایط به انواع طرحواره ها متکی است. 
طرحواره هــا ماننــد کتاب هایــی در ذهن شــما 
هســتند که به شــما می گویند اجســام مختلف 
چیســت و چه کار می کنند. به عنوان مثال طرح 
پرنده ممکن اســت بگوید که پرنــدگان کوچک، 
بال دارنــد و می توانند پرواز کنند. همه اشــیایی 
که می شناســید با هم، مجموعه ای از کتاب ها را 
تشکیل می دهند که قفســه های یک کتابخانه را 

در ذهن شما پر می کند.
مغز ما به آنچه ایــن کتاب ها یــا طرحواره ها به ما 
می گویند، وقتی سعی می کنیم اشیاء محیط خود 
را بفهمیم، اعتماد می کند. انجام این کار بســیار 
ســریع تر و آســانتر از تجزیه و تحلیل ویژگی های 
آنهاســت و نتیجه گیــری معموال اما نه همیشــه 

یکسان است.
     آیا من چیز ها را متفاوت از شما می بینم؟

این که آیا قضاوت های ما دقیق است بستگی به 
طرح ها یــا کتاب های موجــود در کتابخانه های 
ذهنی ما دارد. هنگامی که مغز ما ســعی می کند 
اشیاء ناآشنا را درک کند، باید برای طرح یک شیء 
متفاوت، اما مشابه به طرحواره ای تکیه کند، زیرا 
طرح صحیح در دسترس نیست. اگر شی و طرح 
انتخاب شــده از نزدیــک با هم مطابقت داشــته 
باشــند، مغز ما بدون زحمت، اما به طور نادرست 

فرض می کند که این دو شی یکسان هستند.
شخصی که هرگز خفاش ندیده است ممکن است 
تصور کند که خفاش پرنده است، زیرا ویژگی های 

خفاش و طرح آن ها برای پرنده مشابه است: هر 
دو حیوانات کوچکی با بال هســتند و می توانند 
پــرواز کنند. مغز ما نادرســتی های گاه بــه گاه را 

می پذیرد.
برای دو نفری که فکر می کردند ســوپرمن پرنده 
یا هواپیماست، هیچکدام سوپرمن را قبال ندیده 
بودند، بنابراین هیچ یک از طرح های سوپرمن در 
دسترس نبود که بتوان بر آن تکیه کرد. مغز آن ها 
بدون زحمت طرح هایی را بــرای پرنده و هواپیما 
انتخاب کردند، زیرا این طرحواره ها نزدیک ترین 

تطابق به جسم در آسمان بودند.
مغــز آن ها بر اســاس دانــش ناقــص مفروضات 
ســریعی انجام داد. مغز انســان »فکــر می کرد« 
یک چیز را دید، اما به خاطر تفکر سریع و کارآمد، 
اشــتباه کرد. این تصور وجود ندارد که ســوپرمن 
پرنده یا هواپیما است، هر چند که چنین نیست. 
تنها یک برخورد با سوپرمن طول می کشد تا طرح 
جدیدی ایجاد کند و تفکر شــما را برای همیشــه 

تغییر دهد.

مغز

متخصصان آلمانــی می گویند، 
برای اینکــه به کمر خود آســیب 
نرسانید باید از کیف دستی با ۱۰ 

درصد وزن بدن استفاده کنید. 
متخصصان آلمانی اعالم کردند که کیف دستی نباید 

بیش از ۱۰ درصد وزن بدن وزن داشته باشد تا سالمت 
کمر حفظ شود.

برای مثال اگر وزن بدن شخصی ۶۰ کیلوگرم باشد، 
وزن کیف دستی آن نباید حداکثر از ۶ کیلوگرم تجاوز 

کند.

همچنین باید کیف دستی در کنار باید حالت عمود 
داشته باشد و  تا حد ممکن با در نظر گرفتن فاصله بین 

شانه ها به بدن نزدیک باشد.
در صورت نیاز به حمل مداوم بسیاری از وسایل در کیف 
دستی بهتر است آن را با یک کوله پشتی جایگزین کنید 
تا وزن را روی دو شانه تقسیم کنید و در نتیجه از کمردرد 

و تغییر شکل ستون فقرات جلوگیری کنید.

وزن استاندارد کیف چقدر است؟

دانستنی ها

پالس اکسیمتر دســتگاه کوچکی است که دور 
انگشت قرار داده می شود و میزان اکسیژن خون 
را اندازه می گیرد.  اکسیژن سنج های پزشکی، 
درصد اشباع خون با اکسیژن را از طریق سنسور 
نور، بــدون نیاز به طــب ســوزنی، اندازه گیری 
می کند. بهتر است از دستگاه های الکترونیکی 
پزشکی برای اندازه گیری درصد اکسیژن در خون 

و پیروی از دستورالعمل های زیر استفاده شود:
- برای اطالع از روش صحیح استفاده از دستگاه 
و زمان های مورد نیاز برای اندازه گیری اکسیژن 

خون، با پزشک معالج مشورت کنید.
- از دســتگاه بــا ســایر دســتگاه هایی کــه در 
دســتورالعمل اســتفاده توضیح داده نشــده و 
توصیه نمی شود استفاده نکنید و از لوازم جانبی 
مشخص و توصیه شده توسط سازنده دستگاه 

استفاده کنید.
- برای حصول نتیجه بهتر، فرد باید آرام باشد و در 
موقعیت راحتی قرار بگیرد و کف دست پایین تر از 

سطح قلب باشد.
- این دستگاه برای افرادی که سیگار می کشند، 
قرائتی باالتر از درصد واقعی اشباع اکسیژن خون 
را نشــان می دهد، بنابراین افراد ســیگاری باید 
با پزشــک خود تماس بگیرند تا از روش صحیح 

خواندن نتایج دستگاه مطلع شوند.
- کلید روشن / خاموش را برای راه اندازی دستگاه 
فشار دهید، اما برخی از دستگاه ها وقتی انگشت 
در موقعیت خواندن )حساس( قرار می گیرد به 

طور خودکار کار می کنند.

- کاوشگر را با دقت قرار دهید و مطمئن شوید که 
به راحتی تنظیم می شود بدون اینکه بیش از حد 
پهن یا باریک باشد، یا انگشت خود را در موقعیت 
اکسیمتر قرار دهید در حالی که موقعیت خود را 

حفظ می کنید.
- واحد اصلی و لوازم جانبی آن باید بررسی شود و 
قبل از استفاده، تعمیر و نگهداری منظم دستگاه 

باید به صورت دوره ای انجام شود.
- برخی از دســتگاه ها ممکن است قرائت های 
نادرست داشته باشند، هنگامی که نتایج نامعتبر 
مشاهده شد، قرائت معاینه باید از مکان دیگری 
انجام شود و در صورت شک در نتایج، باید با ارائه 

دهنده خدمات بهداشتی مشورت شود.
     نکاتی برای قبل از خرید دستگاه 

اکسیژن سنج خون
 قبــل از خرید اکســیژن ســنج خون، نــکات و 

دستورالعمل های زیر باید رعایت شود:
- در مورد نوع دســتگاه مناسب برای بیماری، با 

پزشک یا پزشک متخصص صالح مشورت کنید.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه دارای مجوز 
بازاریابی از ســازمان غــذا و دارو از طریق درگاه 

الکترونیکی آن است.
- اطمینــان حاصل کنیــد که دســتگاه دارای 
ضمانت و خدمات پس از فــروش مانند تعمیر و 

نگهداری است.
- اطمینان حاصل کنید که راهنمــای کاربر به 
زبان شما وجود دارد تا نحوه استفاده و مراقبت از 

دستگاه را بدانید.

توصیه هایی مهم برای استفاده 
از دستگاه اندازه گیری سطح اکسیژن خون 

دانستنی ها

تغذیه

قلب

لوزالمعــده از اعضای مهم بدن اســت که در 
صورت نارسایی می تواند مشکالت جدی برای 

بدن ایجاد کند. 
نارسایی برون ریز لوزالمعده )EPI( شرایطی 
اســت که هنگامی رخ می دهد که مشکلی 
در لوزالمعده شما ایجاد شده و هضم غذا را با 

مشکل روبه رو کند. 
لوزالمعده شما آنزیم هایی تولید می کند که 
چربی هــا، پروتئین ها و نشاســته هایی را که 
می خورید تجزیه می کنند تا بدن شما بتواند 
از آن ها استفاده کند. اگر اندام نتواند کار خود 
را انجام دهد، ممکن اســت دچار مشکالت 
گوارشی و سایر مشکالت را از قبیل از دست 
دادن اشتها، اســهال، کاهش، وزن، مدفوع 
شــل، کم رنگ، روغنی و بدبو، دل درد، گاز و 
نفخ، درد استخوان، گرفتگی عضالت، تورم 
در قسمت پایینی ساق پا،  رنگ پریدگی پوست 
که به راحتی کبود می شــود یــا بثورات ایجاد 

می کند، می شوید. 
بــدون درمــان، EPI می تواند شــما را دچار 
ســوءتغذیه کند، به اندازه کافی ویتامین ها و 
مواد مغذی مهم را از رژیم غذایی خود دریافت 
نمی کنید و می تواند منجر به سایر بیماری های 
جدی مانند نازک شــدن استخوان ها )پوکی 
استخوان( یا کم خونی شود. ممکن است با 
راه رفتن و تعادل مشــکل داشته باشید. شما 
همچنین می توانید ضعف یا بی حســی در 

دست و پای خود را مشاهده کنید.
     چه کسی در معرض خطر است؟

EPI در افرادی شروع می شود که دچار آسیب 
لوزالمعده شده اند یا وضعیت سالمتی آن ها 
باعث می شــود اندام نتواند آنطور که باید کار 
کند. در صورت داشتن موارد زیر ممکن است 

در معرض خطر باشید:
جراحی روی معده، لوزالمعده یا کیسه صفرا، 
اختاللی که بر لوزالمعده شما تاثیر می گذارد، 
مانند فیبروز کیســتیک، ســندرم شوآمان-
الماس یا ســرطان لوزالمعــده، زخم معده، 

بیماری سلیاک.
اگر از رژیــم غذایی کم چربی بــرای بیماری 
مرتبط با پانکراس استفاده می کنید، ممکن 
است EPI داشته باشــید، اما هیچ عالمتی 

نداشته باشید.
این شایع ترین علت EPI در بزرگساالن است. 
زمانی اتفاق می افتد کــه لوزالمعده به مدت 
طوالنی ملتهب شــده اســت. این می تواند 
به اندام و آنزیم های آن آسیب برساند. مصرف 
زیاد الــکل و ســیگار کشــیدن باعث ایجاد 
پانکراتیت مزمن می شود، اما برخی از انواع آن 

در خانواده ها نیز دیده می شود.
در این اختالل ژنتیکی، بدن شــما مخاطی 
ضخیم و چســبناک می ســازد که می تواند 
لوزالمعده را مســدود کرده و از ترشح آنزیم ها 
جلوگیری کند. اگر مبتال به فیبروز کیستیک 
هستید، پزشک ممکن است بخواهد از شما 
آزمایش EPI بگیرد. تشــخیص مشــکالت 
لوزالمعده در کودکان بســیار مهم است، زیرا 
آن ها برای رشد به مقدار مناسب مواد مغذی و 

ویتامین نیاز دارند.
اگر فکر می کنید ممکن اســت EPI داشــته 
باشــید، بــا پزشــک خــود صحبــت کنید. 
آن ها ممکن اســت شــما را به پزشک معالج 
بیماری های معده بفرســتند که متخصص 
گوارش نامیده می شود. این متخصص شما را 
آزمایش می کند و درمان هایی را توصیه می کند 

که می تواند کمک کننده باشد.

ســکته مغزی زمانی اتفاق می افتد که جریان 
خون در قسمتی از مغز قطع شده و سلول های 
آن می میرند.  براســاس گزارش انجمن سکته 
مغزی، میگرن باعث ســکته مغزی نمی شود، 
اما اگر میگرن با هاله )پس از اختالالت حسی( 
دارید، احتمال ســکته مغزی بیشتر است، به 
گونه ای که حدود ۳۰ درصــد از مبتالیان به آن 
دچار می شــوند. این میگرن، معموال با “هاله” 
شروع می شود، به شکلی که عالئم خاصی به 
تدریج در عرض ۵ تا ۳۰ دقیقه ظاهر می شوند و 

کمتر از ۱ ساعت طول می کشد.
اول، بینایــی تغییــر می کند. این شــایع ترین 
عالمت هالــه اســت و ممکن اســت شــامل 
چراغ های چشــمک زن یا نقاط خالی باشــد. 
میگرن هایی که احساس سوزن سوزن شدن، 
بی حسی، ضعف و یا چرخش دارند نیز در این 
دسته قرار می گیرند. ممکن است دچار مشکالت 
گفتاری یا شنوایی، احســاس ترس یا گیجی 
و حتی فلج شــوید. مطالعات نشــان می دهد 
که خطر سکته مغزی ایســکمیک در زنانی که 
قبل از ۴۵ ســالگی هاله میگــرن دارند، زنانی 
که از دارو های ضد بارداری خوراکی اســتفاده 
می کنند، زنانی که سیگار می کشند و افرادی 
که اولین میگرن خود را با هاله پس از ۵۰ سالگی 

دارند، افزایش می یابد.

لوزالمعده

نارسایی برون ریز پانکراس را 
بیشتر بشناسید 

رابطه میگرن و سکته مغزی 

یک متخصــص تغذیــه می گوید مصــرف هم 
زمان گوشت و سیب زمینی باعث سوءهاضمه 

می شود. 
ســولوماتینا یک متخصــص روس در مقاله ای 
می نویسد که خوردن ســیب زمینی با گوشت 
هضم را مشکل می کند. حتی ترکیبات غذایی 

آشنا می توانند باعث ناراحتی در معده شود.
النا سولوماتینا، متخصص تغذیه می گوید که 
رژیم غذایی ناســالم چه عواملی را می تواند به 

دنبال داشته باشد.
گوشت با سیب زمینی، گوجه فرنگی با خیار، 
قهوه با شــیر، آنچنان ترکیب خوبی نیســتند. 
کسی فکر نمی کند، که چنین ترکیبات غذایی 

رایج و آشنا می تواند برای هضم مضر باشد.
با این حال، بســیاری از مردم پــس از خوردن 
ترکیب ایــن غذاهــا ناراحتــی معــده را تجربه 
می کنند و دقیقا بــه دلیل ناســازگاری برخی 
از غذاهای آشــنا یا مواد تشــکیل دهنده آنها، 
با اختالالتی در کار دســتگاه گــوارش مواجه 

می شوند.
او گفت: بسیاری از مردم گوشت با سیب زمینی 
یا ماکارونی را نمی توانند هضم کنند. یک توجیه 
برای این امــر وجود دارد. گوشــت، محصولی 
است که در معده هضم می شود، نیاز به اسید 
کلریدریک دارد اما غذاهای نشاسته ای در معده 

هیچ واکنشی بر روی آنها انجام نمی شود، هضم 
چنین غذاهایی عمدتــا در روده رخ می دهد. 
به همین دلیل، افرادی هســتند که پیراشکی 
گوشت و ســیب زمینی برای آنها منع مصرف 

دارد.
او ادامه داد: برخی از ســبزیجات با دیگر مواد 
غذایــی در معده مخلــوط نمی شــوند؛ برای 
مثال، از ساالد گوجه فرنگی و خیار بیش از حد 

استفاده نکنید.
این متخصص تغذیه همچنین نوشــیدن زیاد 
قهوه با شــیر را  به دلیــل ویژگی هــای ترکیب 
شــیمیایی این محصوالت توصیــه نمی کند. 
البتــه با نوشــیدن یک فنجــان قهوه و شــیر، 
عارضه ای ایجاد نمی شود اما اگر در مقدار زیاد 
از ترکیب قهوه و شیر استفاده کنید، پیوند قوی 
بین پروتئین های شیر به وجود می آید و این امر 

هضم غذا را پیچیده می کند.

محققان دریافتنــد آلودگی هوا و ســروصدای 
ناشی از ترافیک، خطر ابتال به نارسایی قلبی را 

افزایش می دهد. 
آالینده های خاص هوا و ســر و صدای ترافیک 

خطر ابتال به نارسایی قلبی را افزایش می دهد.
بر طبق نتایــج مطالعــات محققان دانشــگاه 
کپنهاگ در دانمارک قرار گرفتن طوالنی مدت 
در معرض آالینده های خاص هوا و سر و صدای 
ترافیک جاده ای خطر ابتال به نارسایی قلبی را به 
ویژه برای افرادی با ســابقه سیگار کشیدن و نیز 
افراد مبتال به فشــار خون باال، افزایش می دهد 
بنابراین انجام اقدامات پیشــگیرانه و آموزشی 

در این زمینه ضروری است.
محققان دریافتند که با افزایــش قرار گرفتن در 
معرض آلودگی هوا با ذرات ریز (PM ۲.۵) طی 
سه سال، خطر نارسایی قلبی ۱۷ درصد افزایش 
می یابد؛ و به ازای افزایش ۸.۶ میکروگرم بر متر 
مکعب قرار گرفتن در معرض دی اکسید نیتروژن 
طی سه سال، خطر نارســایی قلبی ۱۰ درصد 

افزایش می یابد.
بر اساس نتایج این مطالعه، به ازای هر ۹.۳ دسی 
بل افزایش ســر و صدای ترافیک جاده ای طی 
سه سال، خطر نارسایی قلبی ۱۲ درصد افزایش 
می یابد. از سوی دیگر بر اساس نتایج این مطالعه 
که هفته جاری در مجلــه »انجمن قلب آمریکا« 
منتشــر شــد، افزایش مواجهه افراد که سابقه 
سیگار کشیدن داشــتند با ذرات ریز آالینده در 
هوا با افزایش ۷۲ درصدی خطر ابتال به نارسایی 

قلبی همراه بود.
آلودگی هوا در مقایسه با ســر و صدای ترافیک 
جاده ای در بروز نارســایی قلبی نقش بیشتری 
داشت، اما بیشترین افزایش خطر نارسایی قلبی 
در زنان شــرکت کننده در این مطالعه مشاهده 
شــد که در معرض ســطوح بــاالی آلودگی هوا 
و ســر و صدای ترافیک جاده ای قرار داشــتند. 
حدود ۱۲ درصد از کل شــرکت کنندگان در این 
مطالعه مبتال به فشار خون باال بودند که آسیب 

پذیرتر هستند.

گوشت را با سیب زمینی نخورید! 

هوای آلوده با قلب ما چه می کند؟ 

مغز

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۳۸۹۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۵، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۷۹۱ مربوط به تقاضای آقای/خانم مهران لطفی مبنی بر صدور سند مالکیت 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالک شماره فرعی ۹۹ از اصلی ۷۲ واقع در بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق 
نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل به موجب قرارداد 
واگذاری شهرداری موردتقاضا به عبداالمیر حیدریان و بتول عمادی واگذار نموده و متقاضی به موجب 
سند وکالت ۳۵۳۶۸ مورخ ۹۷/۶/۴ دفتر ۳۰۱ از نامبردگان خریداری نموده و طی دفتر ۲۹۵ و ۳۵۱ و ۲ 
و ۳۸۴ صفحه ۴۷۹ و ۱۵۵ و ۱۴ و ۳۱۵ تمامت پنجاه و هفت سهم و سی و هشت سهم شصتم سهم از ۴۹۵ 
سهم ششدانگ و تمامت سیزده سهم سیزده و هجدهم مشاع از ۴۹۵ سهم شهرداری و ۱۲۳ سهم و یک 
دوم مشاع از ۴۹۵ سهم به نام شهرداری و بیست و دو دوازدهم سهم مشاع از به نام شهرداری است و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا 
احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی 
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مهران لطفی به شناسنامه شماره ۱۲۷۱۴۹۹۲۰۷ کدملی ۱۲۷۱۴۹۹۲۰۷ 
صادره فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۰۰/۱۴ مترمربع پالک شماره فرعی 
۹۹۰ از ۷۲ اصلی واقع در دهکده فروشان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با 
حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۱۰/۰۰ متر دیواریست به باقیمانده، شرقا به طول ۲۰/۰۰ متر 
دیواریست به باقیمانده، جنوبا به طول ۱۰/۰۰ متر درب و دیواریست به گذر، غربا به طول ۲۰/۰۳ متر دیوار 
به باقیمانده دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی 
نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۷/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – ۱۱۹۸۹۸۹ / م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

نظربه اینکه سند مالکیت تمامت هفت و یک-پنجم حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 
۱۲۵۴ فرعی از یک اصلی که طبق دفتر ۷  صفحه ۴۶ به نام خانم تاج جلی ثبت و سند صادر گردیده اینک ورثه 
نامبرده باارایه درخواست کتبی به شماره وارده ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۱۰۷۱، ۱۴۰۰/۷/۱۸ به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره ۹۶۷۳۶، ۱۴۰۰/۴/۱۶ به گواهی دفترخانه شماره 
سه شهرضا رسیده است مدعی است که سندمالکیت آن به علت جابجایی مفقودگردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق رانموده لذا مراتب به استنادتبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مستردگردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – ۱۲۰۵۹۹۳ / م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

نظربه اینکه سندمالکیت تمامت ده و چهار-پنجم حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره ۱۲۵۴ 
فرعی از یک اصلی که طبق دفتر ۷  صفحه ۴۹ به نام خانم تاج جلی ثبت و سند صادر گردیده اینک ورثه 
نامبرده باارایه درخواست کتبی به شماره وارده ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۰۹۹۶، ۱۴۰۰/۷/۱۷ به انضمام 
دوبرگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره ۹۶۴۲۲، ۱۴۰۰/۴/۱۴ به گواهی دفترخانه شماره 
سه شهرضا رسیده است مدعی است که سندمالکیت آن به علت جابجایی مفقودگردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 

درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – ۱۲۰۵۹۹۲ / م الف

آگهی ابالغیه
شماره: ۲۰۲۷۰۱۳۷۱۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۹، سرکار خانم فاطمه باقری فرزند اسداله نظربه اینکه 
آقای رسول طباطبایی راد فرزند اسماعیل تقاضای حذف ثمنیه اعیانی ۶/۱۱ حبه مشاع از ۷۲ حبه 
ششدانگ پالک ۶۴۵۸ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان را نموده است و مراتب جهت ارزیابی طی نامه 
شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۲۷۰۰۴۰۷۳ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ به کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
ارسال گردیده و کانون مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۸/ش مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ منضم به نظریه 
کارشناسی بهای ثمنیه اعیانی ۶/۱۱ حبه مشاع را ۵۳۰۰۰۰ ریال معادل پنجاه و سه هزار تومان اعالم 
نموده که هزینه مربوطه طی فیش شماره ۰۰۱۰۵۲۸۷۷۹۸۴۹۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ به صندوق 
ثبت تودیع گردیده است. باعنایت به اینکه متقاضی طی درخواست وارده به شماره ۲۰۲۷۰۱۳۹۶۱ مورخه 
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ اعالم نموده که دسترسی به ذینفع ثمنیه اعیانی خانم فاطمه باقری عیال اسماعیل آدم 
خوراسگانی ندارد لذا مراتب مطابق تبصره یک ماده ۱۰۵ اصالحی آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک 
آگهی می گردد و به جنابعالی اعالم می گردد درصورت ادعای تضییع حق ظرف مدت یک ماه به دادگاه 
صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی به این اداره ارایه نمایید. عدم مراجعه جنابعالی مانع از ادامه عملیات 

ثبتی نخواهد بود. مهدی صادقی رییس ثبت منطقه شرق اصفهان – ۱۲۰۶۰۷۷ / م الف
آگهی ابالغیه

شماره: ۲۰۲۷۰۱۳۹۶۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۹، سرکار خانم فاطمه باقری فرزند اسداله نظربه اینکه 
خانم اعظم امینی فرزند محمد تقاضای حذف ثمنیه اعیانی ۱۵ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ 
پالک ۶۴۵۸/۲ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان نموده است و مراتب جهت ارزیابی طی نامه شماره 
۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۲۷۰۰۴۰۷۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارسال 
گردیده و کانون مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۷/ش مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ منضم به نظریه 
کارشناسی بهای ثمنیه اعیانی ۱۵ حبه مشاع را ۱۳۰۰۰۰۰ ریال معادل یکصد و سی هزار تومان اعالم 
نموده که هزینه مربوطه طی فیش شماره ۰۰۱۰۵۲۷۷۶۷۸۳۷۱۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ به صندوق 
ثبت تودیع نموده است. باعنایت به اینکه متقاضی طی درخواست وارده به شماره ۲۰۲۷۰۱۳۹۶۱ مورخه 
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ اعالم نموده که دسترسی به ذینفع ثمنیه اعیانی خانم فاطمه باقری عیال اسماعیل ادم 
خوراسگانی ندارد لذا مراتب مطابق تبصره یک ماده ۱۰۵ اصالحی آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک 
آگهی می گردد و به جنابعالی اعالم می گردد درصورت ادعای تضییع حق ظرف مدت یک ماه به دادگاه 
صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی به این اداره ارایه نمایید. عدم مراجعه جنابعالی مانع از ادامه عملیات 

ثبتی نخواهد بود. مهدی صادقی رییس ثبت منطقه شرق اصفهان – ۱۲۰۶۰۷۳ / م الف
آگهی اصالحی تبصره یک ماده 1۰۵ اصالحی آیین نامه قانون ثبت

براساس تقاضای آقای رحمت اله حسین پور دهاقانی وغیره وراث مرحوم ماشاله حسین پور و عزت 
مختاری مبنی بر حذف عبارت »به استثنا بها ثمنیه اعیانی« از ششدانگ پالک ۱۵۱۷۸/۱۴۹ بخش ۵ 
ثبتی اصفهان که طبق گزارش کارشناس و سوابق ثبتی پالک ۱۵۱۷۸ اصلی به میزان یک حبه مشاع از 
۷۲ حبه ششدانگ پالک مذکور مالک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم فاطمه امیدیان فرزند بمانعلی )بدون 
ذکر سایر مشخصات سجلی( می باشد و دراجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ اصالحی آیین نامه قانون ثبت، 
کارشناس رسمی دادگستری به موجب نامه ۱/۲۷۴۲/۰۲، ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ درخصوص بها ثمنیه اعیانی 
مبلغ ۲۵/۴۲۳/۷۵۰ ریال برآورد کرده که توسط متقاضی طی فیش شماره ۰۰۱۰۶۲۷۱۸۰۷۴۷۹۸۷، 
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ به صندوق سپرده واریز گردید نامبردگان اعالم داشته از نشانی مالک و حیات یا ممات وی 
اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بها 
تعیین شده به اداره ثبت منطقه شمال اصفهان مراجعه نماید و درصورت ادعای تضییع حقی می تواند از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت یکماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره 
تسلیم نماید. درصورت عدم ارایه گواهی طرح دعوی عبارت »به استثنا بها ثمنیه اعیانی« از سند مالکیت 
متقاضی حذف خواهد شد. سیداسداله موسوی رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – 

۱۲۰۶۱۸۲ / م الف

آگهی مفقودی
مجوز نگهداری سالح شکاری اسلحه شکاری مدل ۵ تیر گلنگدنی کالیبر ۷/۹۲ شماره بدنه ۹۰۷۰۵۱۱ 
ساخت ایران متعلق به آقای نبی اله اورش محمود صالحی فرزند حسنقلی به کدملی ۵۷۵۹۹۷۰۰۸۹ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی
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واتس اپ مشغول توسعه ویژگی جدیدی است که 
به کاربران اجازه می دهد هنگام ضبط صدایشان 

فرایند را متوقف و دوباره ادامه دهند.
واتس اپ قصد دارد با افزودن چند ویژگی جدید 
تجربه اســتفاده بهتری بــرای کاربــران فراهم 
کند. در ایــن اواخر فاش شــد قابلیت جدیدی 
به واتس اپ افزوده می شــود که شــنیدن کلیپ 
صوتی با سرعت های مختلف در سراسر جهان 

را فراهم می کند.
 WhatsApp Beta Info اکنون نیــز وب ســایت
گزارش جدیدی درباره قابلیت ایجاد وقفه هنگام 

ضبط صوت منتشر کرده است.
این گزارش نشــان می دهد واتس اپ مشــغول 
توسعه ویژگی جدیدی است که به کاربران اجازه 
می دهد هنگام ضبط صدایشان فرایند را متوقف 
و دوباره ادامه دهند. ویژگی مذکور بســیار مفید 
است زیرا به کاربر اجازه می دهد تمام پیام هایش را 
در یک کلیپ صوتی بگنجاند و دیگر نیازی نیست 

پس از توقف، کلیپ صوتی جدیدی ضبط کند.
درهمین راســتا کلید وقفه در پنل ضبط صوت 
عرضه می شود. با ضربه روی آن فرایند ثبت صدا 
به طور موقت متوقف می شود. در مرحله بعد با 
ضربه روی همان کلید می توان دوباره ضبط را سر 
گرفت. ویژگی وقفــه در کلیپ صوتی هم اکنون 
 iOS فقط برای عده کمی از کاربران در نسخه بتا
عرضه شده است. اما درآینده نزدیک برای تمام 

کاربران نسخه آزمایشی ارائه می شود. 

شــرکت اپل قصد دارد بــه زودی تغییراتی در 
 USB گوشی های آیفون برای استفاده از پورت

Type-C ایجاد کند. 
شرکت اپل به آرامی حرکت خود را برای استفاده 
از پــورت USB Type-C در دســتگاه های 
 iPad Mini خود آغاز کرده، همان طــوری که
جدیدترین دســتگاه این غول فنــاوری دارای 
پورت USB-C اســت. با این حال، تلفن های 
مدل هــای  یعنــی  شــرکت  هوشــمند این 
 Lightning ســری آیفــون، هنــوز از پــورت
اختصاصی این شــرکت اســتفاده می کنند. 
البته اپل هنوز تغییرات جدیــد را در آیفون ها 
انجام نــداده اســت. طبق ادعا هــای مطرح 

شده، پورت USB-C جایگزین Lightning در 
گوشی هوشمند آیفون X؛ در حساب کاربری 

به نام کن پیلونل در یوتیوب دیده شده است.
کن پیلونل متخصص حوزه الکترونیک بوده و 
در مقطع کارشناسی ارشد رباتیک در موسسه 
فناوری فدرال سوئیس EPFL تحصیل کرده 
است. این بدان معناست که همه نمی توانند این 
تغییر را در دستگاه خود ایجاد کنند، ولی او به 
دلیل تخصصی که دارد توانسته این کار را انجام 
دهد. پس از ایجاد تغییر، تلفن قادر به دریافت 
برق از طریق اتصال و همچنین انتقال داده ها 

از طریق کابل USB-C شده است.
کن پیلونــل کانکتــور C۹۴ اپل را مهندســی 
 USB-C بــا درگاه PCB معکوس کرد تــا یک
بســازد و پس از تنظیــم آن را کوچــک کرده تا 
بتواند روی iPhone نصب کند. او چند ماهی 
است که روی این موضوع کار می کند و مراحل 
کار را در وبالگ شخصی خود توضیح می دهد. 
قابل توجه است که طبق شرایط و ضوابط اپل 
اگر دســتگاهی نیاز به تعمیر داشته باشد، اما 
مشکل گزارش نشود آن را "خارج از گارانتی" 

می داند.

کپک هــا نوعی ضایعــه غذایی هســتند که 
بیشــتر با رنگ های ســفید یا آبی روی انواع 
مــواد خوراکــی ماننــد رب، ترشــی و آبغوره 
دیده می شــوند. کپک هــا اگرچــه بیماری 
خطرناکی ایجاد نمی کنند، اما گاهی موجب 
ضعف سیستم ایمنی بدن می شوند. عاملی 
که باعث گســترش و افزایش کپک می شود، 
مقدار بیــش از حد رطوبت اســت، اما همان 
طور که شاید خیلی از شما تجربه کرده باشید، 
نمی توان از شــر کپک در محیط خنکی مثل 

یخچال هم درامان ماند.
زدن کپک برروی مواد غذایی یکی از مشکالتی 
است که اغلب خانم های خانه دار با آن مواجه 
هستند. یکی از مواد غذایی که همه ما به طور 
رایج با کپــک زدگی آن مواجه می شــویم رب 

گوجه فرنگی است.

بسیاری از ما برای ماندگاری باالتر و جلوگیری 
از کپک زدگی رب گوجه فرنگی را داخل فریزر 
نگه داری می کنیم که ایــن کار اصال صحیح 

نمی باشد.
برای پیشگیری از کپک زدن رب گوجه فرنگی 
الزم است قوطی های کوچک آن را خریداری 
نماییم و قوطی را قبل از باز کردن بجوشانیم تا 

میزان آلودگی سطح قوطی کمتر شود.
اگر رب گوجه فرنگــی را به مقــدار زیاد تهیه 
کردید، آن را داخل ظرف های کوچک بریزید 
و سپس پوششی مناسبی روی آن قرار دهید 

تا قارچ ها نتوانند روی سطح رب رشد کنند.
در گذشته خانم های خانه دار روی رب روغن 
می ریختند، این کار سبب می شد که اکسیژن 
رسانی به رب متوقف شــود و رب دیگر کپک 

نزند.

گوشی جدید Pro Oppo Reno۷ از سنسور 
۵۰ مگاپیکسلی سونی IMX۷۶۶ استفاده 

خواهد کرد. 
Leakster Digital Chat Station اخبــار 
 Oppo جدیدی از گوشی های پرچمدار آینده

دارد. گویا مدل
 Pro( PFDM۰۰ Reno۷) از سنسور سونی 
IMX۷۶۶ استفاده خواهد کرد. این می تواند 
همان گوشــی باشد که با سنســور کداک در 
حال توسعه است و که از دو سنسور استفاده 

می کند.
 Oppo در IMX۷۶۶ در هر صورت، دوربیــن
HQ بسیار محبوب است. در حال حاضر این 
Pro و همچنیــن   Reno۶+ دوربیــن در
 Find و Pro Snapdragon Reno۶ نســخه
Pro X۳ نیز استفاده می شــود. این سنسور 
)یا نســخه های سفارشــی آن( همچنین در 
تلفن های OnePlus، Realme، vivo و... نیز 
استفاده می شــود. این یک سنسور با وضوح 

DOL- ۵۰ مگاپیکسل اســت. همچنین از
HDR و فوکوس خودکار All-Pixel پشتیبانی 

می کند.
با توجه بــه DCS، این سنســور باعث بهبود 
چشمگیر کیفیت تصویر در مدل Reno۷ )در 
مقایســه با Pro Reno۶(می شــود. اما توجه 
 Dimensity داشته باشــید که این به نســخه
Pro ۶ ،۱۲۰۰ اشاره دارد که در چین فروخته 
 OmniVision می شود و از ۶۴ مگاپیکســل
OV۶۴B، سنسور ۲/۱ اینچ با ۰.۷ میکرومتر 

پیکسل استفاده می کند.

تغییرات در فرایند ضبط صدا در واتس اپ

 USB Type-C برای استفاده از پورت X تغییر آیفون

روش هایی برای جلوگیری از کپک زدن آبغوره و رب 

ساخت گوشی Pro Oppo Reno۷ با دوربین سونی 

فناوری

خانه داری

اجرای اپلیکیشن های اندرویدی روی لپ تاپ های 
هواوی بدون نیاز به گوشی

بسیاری از نرم افزارهای اندرویدی 
وجود دارند که با توجــه به رابط 
کاربری و عملکرد آنها، توســط 
کاربران مورد اســتفاده قــرار می  گیرنــد. در حال 
حاضر سیستم عامل ویندوز به صورت پایه توانایی 
اجــرای برنامه های اندرویدی را ندارد ولی شــرکت 
 هواوی با توجه به این نیاز بزرگ، قابلیتی موسوم به

 Huawei Mobile App Engine را در لپ تاپ های 
سری MateBook خود قرار داده که به کاربر اجازه 
می  دهد بدون هیچ عمــل اضافه و دردســری این 
برنامه ها را در لپ تاپ خود و محیط ویندوز، اجرا کند.

لپ تاپ  ها و کامپیوترهای رومیزی به دلیل داشتن 
نمایشگری بزرگ و قابلیت هایی مانند موس و کیبورد، 
بهترین دســتگاه  ها برای انجام امــور تخصصی، 
آفیس، دانشجویی و... هستند. اما همچنان برخی 
نرم افزارهای گوشی های هوشمند وجود دارند که در 
برخی امور، بسیار جلوتر و پیشرفته تر از مشابه های 
ویندوزی خود بوده یا حتی نمونه ای در پلتفرم لپ  تاپ 
ندارند. برای رفع این کمبود، شرکت هواوی قابلیت 
Mobile App Engine را بــه صــورت پیش فــرض 
در لپ تاپ های خود قرار داده کــه به کاربران اجازه 
می  دهد در رابط کاربری ویندوز، برنامه  های اندرویدی 
را بارگذاری و اجرا نموده و تجربه جذابی از اجرای این 

اپلیکیشن ها روی نمایشگر بزرگتر داشته باشند.
هواوی این قابلیــت کاربردی را چنــدی پیش و در 
رویداد رونمایی از محصــوالت اداری خود معرفی 
کرد. در همان مراســم اعالم شــد کــه دو لپ  تاپ 
 ۱۴s MateBook ۱۳ وs MateBook جدیــد
 که بــه زودی وارد بازار می شــوند از پیش به قابلیت

 Mobile App Engine مجهز شده و می توان پس از 
خرید دستگاه، هم از سیستم عامل ویندوز ۱۱ آنها 
استفاده کرد و هم بدون دردسر، اپ های اندرویدی 

را روی آنها اجرا نمود.
نکته دیگر این اســت که ایــن قابلیت تنها منحصر 
به لپ  تاپ  های جدید هواوی نیســت و این شرکت 
اعالم نموده که به زودی و با یک بروزرســانی، کلیه 
لپ  تاپ هــا میت بــوک خــود را به قابلیــت اجرای 
اپلیکیشن  های اندرویدی در ویندوز، مجهز خواهد 

کرد.
حرکــت تحســین  برانگیز دیگــری کــه هــواوی 
 در این زمینــه انجــام داده آن اســت کــه نرم افزار

 Mobile App Engine را به صورت انحصاری توسعه 
نداده و کاربران دیگر کامپیوترهــای ویندوزی نیز 
می  توانند با دانلود و نصب MAE، از امکانات آن روی 

دستگاه خود استفاده کنند. 
 Huawei در ادامه بــا نحوه نصــب و قابلیت هــای

Mobile App Engine بیشتر آشنا خواهید شد.
     دانلود و نصب

نسخه بتای اولیه این نرم افزار با شماره ۱.۲.۱.۱ 
از سوی هواوی عرضه شــده که پایداری مناسبی 
داشته و قرار است به زودی به صورت نسخه نهایی 
 نیز عرضه شــود. با این حال نســخه بتــای فعلی
 Mobile App Engine نیز عملکرد بســیار خوبی 
داشــته و در نصب و اجرا، مشــکلی را متوجه کاربر 
نمی کند. فرامــوش نکنید که این نســخه برنامه، 
کماکان در فاز آزمایشی قرار داشته و بهینه سازی های 
بیشتری طی آپدیت های بعدی دریافت خواهد کرد. 
از این رو، می توان از ایرادات احتمالی پس از نصب 

نرم افزار نیز چشم پوشی کرد.
با این حال اگر می خواهید از افرادی باشید که قصد 

تست نسخه آزمایشی را دارند، توصیه می  کنیم آن را از 
منابع معتبر دریافت و روی سیستم خود نصب نمایید.  
پس از انجام مراحل نصب و اجرای برنامه، خواهید 
دید که محیط Huawei App Engine به مانند یک 
پلتفرم شبیه ساز اندروید روی PC به نمایش درمی آید.
     پس از نصب با چه امکاناتی روبرو می شویم؟    
یکی از قابلیت های این پلتفرم آن است که می توانید 
انبوهی از اپلیکیشن های اندرویدی را از فروشگاه 
App Gallery دانلود کرده و نصب کنید. فروشگاه 
اپلیکیشــن اپ گالــری، طیــف گســترده ای از 
نرم افزارهای اندرویدی را در دسته بندی های مختلفی 
نظیر پیام رسانی، پلتفرم های اشتراک ویدیو، بازی ها، 
آموزش، مراقبت های بهداشتی و غیره ارائه می دهد 
که به صورت اختصاصی برای کار با ســرویس های 

موبایل هواوی توسعه داده شده اند.
پس از دانلود هر اپلیکیشن می توانید آیکون میانبر آن 
را در منوی استارت و پنجره دسکتاپ ویندوز  مشاهده 
کرده و به راحتی هر چه تمام تر آن را اجرا کرده و مورد 

استفاده قرار دهید.
موبایل اپ انجین همچنین امکاناتی برای تنظیم 
صفحه نمایشگر لپ تاپ جهت اجرای برنامه ها دارد. 
در واقع می توان صفحه هر برنامه را متناسب با نیاز 

خود بزرگ یا کوچک، عمودی یا افقی کرد.
هواوی ابزارهایی مانند اسکرین شات، ضبط صفحه، 
مدیریت فایل ها، چرخش صفحه، پین کردن، حالت 
لرزش-خاموش، تنظیمات اضافی و انبوهی از دیگر 
قابلیت ها را در Mobile App Engine قرار داده که آن 
را به یک شبیه ساز کامل همراه با سرویس های موبایل 

HMS و اپ گالری تبدیل می کند.
نکته ای که در مورد اجرای چندین برنامه یا قابلیت 
مالتی تسکینگ در مورد این پلتفرم وجود دارد این 
است که برای این منظور باید برنامه  ها داخل محیط 
پلتفرم اجرا شوند و در صورت خروج از پلتفرم، تنها 
یک نرم افــزار در یک زمان روی دســتگاه قابل اجرا 
خواهد بود. همچنین قابلیت تقسیم کردن محیط 
پلتفرم به چند بخش بــرای اجــرای دو نرم افزار در 
کنار هم )Split-Screen( نیــز وجود دارد که عمال 

کاربردهای زیادی خواهد داشت.
     تفاوت Mobile App Engine با دیگر 

شبیه سازهای اندروید 
یکی از امکانات جالب این پلتفرم آن اســت که اگر 
لپ تاپی کــه Huawei Mobile App Engine روی 
آن نصب می شود نمایشگری لمسی داشته باشد 
می توانید از رابط لمسی نیز روی آن استفاده کنید. 
در عین حال امکان اجرای نرم افزارهای با استفاده 
از موس و کیبورد و دکمه های مجازی نیز وجود دارد. 
همچنین امکان شخصی سازی دکمه ها برای راحتی 

بیشتر کاربر فراهم شده است.
     جمع بندی

هواوی بــا عرضــه Mobile App Engine و توانایی 
اجرای نرم افزارهای اندرویــدی روی ویندوز، اولین 
شــرکتی اســت که محصوالت خود را بــه صورت 

کارخانه  ای به این قابلیت مجهز می کند. 
این پلتفرم به خودی خود کاربردهای فراوانی داشته و 
به دلیل توسعه یافتن توسط شرکت هواوی، می  تواند 
سازگاری باالیی با محصوالت سری میت بوک داشته 
باشد. البته نباید از این قابلیت نیز گذشت که امکان 
استفاده از آن روی دیگر لپ  تاپ ها و کامپیوترهای 
ویندوزی وجود دارد که در نوع خود بســیار پرارزش 

است.

فناوری

داستان کوتاه

ست کردن جوراب با لباس ها به سادگی 
شــما را چندین گام در خــاص بودن به 
جلو می برد. در این مطلــب تغییرات در 
استایل با جوراب را بررسی خواهیم کرد. 
خوش پوشــی و خاص بــودن می تواند 
ســاده و با چند تغییر کوچــک به وجود 
بیایــد. جوراب هــای رنگــی قطعــات 
کوچکی از کمد لباس های هر شخصی 
هســتند. شــاید با اندکی توجه به آن ها 
بتوان تغییراتی باورنکردنی برای استایل 

خود رقم زد. 
     دیگر جوراب سفید نپوشید

با هر مدل کفشی، به هیچ عنوان توصیه 
نمی شود جوراب سفید بپوشید. جوراب 
سفید با ساق متوسط یا ســه ربع، فقط 
زمانی مناســب اســت که با شــلوارک و 

کتونی در حال ورزش کردن باشید.
     جوراب را با شلوار ست کنید

برای تغییر اســتایل با جــوراب، آن را با 
شلوار هماهنگ کنید نه با کفش. یکی 
از مهم ترین قوانین مد درباره ست کردن 
لباس ها این است که اجزای لباس شما، 
باید در یــک طیــف رنگی قــرار بگیرد. 
راحت ترین روشی که می توانید بر اساس 
آن، یک جفت جوراب متناسب با شلوار 
به پا کنید آن اســت که جورابی انتخاب 
کنید کــه رنــگ آن، کمی روشــن تر و یا 
تیره تر از شلواری است که پوشیده اید. به 
عنوان مثال، اگر شلوار خاکستری مالیم 
پوشیده اید، جوراب خود را به رنگ دودی 
انتخاب کنید. همچنین اگر عالقه دارید 
جوراب طرح دار بپوشــید، بهتر اســت 
رنــگ یکی از اجــزای طرح جــوراب، با 

شلوار هماهنگ باشد.
     همزمان شلوار و جوراب طرح دار 

نپوشید
این قانون ســاده و مشــخص است. اگر 
شلوار شما طرح دار اســت، جوراب تان 
باید ساده و بدون طرح باشد. همچنین 
اگر شلواری پوشیده اید که هیچ طرحی 
نــدارد، می توانید از جورابی اســتفاده 

کنید که راه راه و طرح دار است.
     پوشیدن جوراب و کفش هم رنگ

در تغییر اســتایل با جوراب های رنگی، 
جوراب های هم رنگ با کفــش که از زیر 
کفش دیده می شــوند، ایده ای خالقانه 
هســتند. می توانیــد جورابی بــه رنگ 
کفش خود انتخاب کنید و این ایده را به 
راحتی پیاده ســازی کنید. طراحان مد 
معتقدند هرچه کفش ها بازتر باشــند و 
سطح بیشتری از جوراب ها دیده بشوند، 
اســتایل خاص تر خواهد بود و بیشــتر 

جلب توجه خواهد کرد.

شب کریسمس بود و هوا، سرد و برفی. 
پســرک، در حالی که پاهــای برهنه اش 
را روی بــرف جابه جــا می کرد تا شــاید 
ســرمای برف هــای کف پیــاده رو کم تر 
آزارش بدهد، صورتش را چسبانده بود 
به شیشه سرد فروشگاه و به داخل نگاه 

می کرد. 
در نگاهش چیزی مــوج می زد، انگاری 
که با نگاهش، نداشــته هایش را از خدا 

طلب می کرد.
خانمی کــه قصــد ورود به فروشــگاه را 
داشــت، کمی مکــث کــرد و نگاهی به 
پسرک که محو تماشا بود، انداخت و بعد 
رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد در 
حالی  که یک جفت کفش در دســتانش 

بود بیرون آمد و گفت: آهای، آقا پسر! 
پسرک برگشــت و به ســمت خانم رفت. 

چشمانش برق می زد. 
وقتــی آن خانــم، کفش ها را بــه  او داد. 
پســرک با چشــم های خوشــحالش و با 
صدای لرزان پرسید: شما خدا هستید؟ 
- نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا 

هستم. 
- آهــا، می دانســتم که با خدا نســبتی 

داری.
بله دوستان به قول زرتشت: 

خوشبخت ترین فرد کسی است که بیش 
از همه ســعی کند دیگران را خوشبخت 

سازد.

جوراب های مناسب 
یک استایل خاص

پسرک و خدا

روح افزا نوعی شیرینی مخصوص 
شهرستان ساوه است که به شکل 
لوزی بریده می شود. این شیرینی 
در عین ســادگی و مواد اولیه کم، بســیار مقوی و 

خوشمزه است.
شیرینی روح افزا یا روح افسا از شیرینی های سنتی 
شهر ساوه است. کشــور ایران یکی از متنوع ترین 
شیرینی های سنتی را دارد. در این مطلب میخواهیم 
شما را با شــیرینی روح افزا ساوه آشــنا کنیم. این 
شیرینی فقط شکر، بادام، آب و زعفران می خواهد. 
مواد اولیه کمی دارد اما برای پخــت آن باید نکات 
خاصی را به دقت رعایت کنید. با ما همراه باشید تا 

یک شیرینی خوشمزه و مقوی را یاد بگیرید.
     مواد الزم

• مغز بادام خام ۱ پیمانه
• شکر ۲ پیمانه

• آب نصف پیمانه

• زعفران دم شده به میزان دلخواه
     طرز تهیه

     مرحله اول
روی بادام ها آب ســرد بریزید و بگذارید یک الی دو 
ساعت بماند تا پوســتش به راحتی جدا شود. بعد 
از آنکه پوست بادام ها را گرفتید حداقل ۲۴ ساعت 
آن ها را روی یک دســتمال تمیز پهن کنید تا کامال 

خشک شوند.
     مرحله دوم

بادام های خشک شده را یک یا دو بار از چرخ گوشت 
رد کنید به طوری که بافت آن ها کمی انسجام پیدا 
کند، اما مراقب باشید به هیچ عنوان به روغن نیفتند.

     مرحله سوم
بادام را کنار بگذارید و شهد شیرینی را آماده کنید. 
برای این منظور شــکر و آب را مخلوط کنید و روی 
حرارت قرار دهید. ابتدا شعله را کم و مایع را مرتب 
هم بزنید تا شکر به طور کامل در آب حل شود. سپس 

شعله را زیاد کنید تا شهد جوش بزند و قوام بیاید.
بعد از آنکه شهد به قوام رسید شعله را خاموش کنید 
و مرتب آن را با یک قاشــق چوبی هم بزنید تا سفید 
رنگ و شبیه فرنی شــود. وقتی به این مرحله رسید 
شهد را به بادام های چرخ شده اضافه کنید. به اندازه 
دلخواه زعفران غلیظ آب کرده نیز بریزید و خمیر را 

مخلوط کنید.
ابتدا با قاشق و سپس با دست و خیلی آرام خمیر را 
ورز دهید تا به انسجام برسد. به خاطر شهد، خمیر 

حالت چسبندگی دارد که طبیعی است.
     مرحله چهارم

پشت یک سینی بزرگ را ســلفون بکشید و خمیر 
شــیرینی روح افزا را به آرامــی روی آن پهن کنید. 
روی خمیر پودر پسته بپاشید و با وردنه به قطر یک 
سانتی متر برسانید. با اســتفاده از یک خط کش و 
چاقوی تیز خمیر را به نوارهای هم اندازه برش بزنید، 
سپس این نوارها را نیز به شکل لوزی ببرید و در یک 
ظرف مناسب بچینید. شیرینی های آماده شده را در 

یخچال قرار دهید تا خودش را بگیرد.
     نکات کلیدی برای تهیه شیرینی روح افزا

• می توانید مقداری از آب را کم و به همان اندازه از 
گالب استفاده کنید.

• به انــدازه کافی به بادام های پوســت کنده زمان 
بدهید تا کامال خشک شوند.

• می توانید بخشــی از خمیــر را زعفــران نزنید و 
شیرینی را دو رنگ تهیه کنید.

شیرینی روح افزا، مقوی و ساده و دلپذیر

بــاغ شــاهزاده 
یا بــاغ شــازده 
زیباتریــن بــاغ 
تاریخی ایران محسوب می شود. 

این بــاغ در حــدود ۲ کیلومتری 
شهر ماهان و حوالی شهر کرمان 
و در دامنه کوه های تیگران واقع 
شــده و مربوط بــه اواخــر دوره 

قاجاریه می باشد.

باغ شازده ماهان

گردشگری

دستپخت

سینمای سیار جشنواره 
کودک در مناطق کم 

برخوردار
 همزمان بــا برگزاری ســی و چهارمیــن دوره 
جشــنواره بین المللــی فیلم های کــودکان و 
نوجوانان، هر شــب یک فیلم توسط سینمای 
سیار در یکی از مناطق کم تر برخوردار اصفهان 
اکران می شــود. این برنامه با هدف اســتفاده 
همه کــودکان از فیلم های جشــنواره در حال 

برگزاری است. 
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان نیز با حضور 
در یکی از این مناطق همراه با بچه ها به تماشای 

فیلم نشست.

منا
ی ای

جاع
ل ش

سو
ر

عکس روز

استایل


