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رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه هزینه ثبت سند خودرو گزاف است و باید کاهش 
یابد تا مردم هم به ثبت سند رسمی تشویق شوند، گفت: تشویق پلیس به عدم نیاز به ثبت سند خودرو در دفاتر 
اسناد رسمی، نوعی قانون گریزی است.  امیرمسعود مرادی باغبادرانی در نشست با خبرنگاران، اظهار کرد: 
خیلی پیش تر از اینکه قانون گذار به فکر سپردن امور به بخش خصوصی باشد، دفاتر اسناد رسمی بیش از صد 
سال است فعالیت دارند و به عنوان نهادی که وظیفه انجام امور حاکمیتی به آن ها محول شده، به وظیفه خود 
عمل کرده اند. وی افزود: دفاتر اسناد رسمی طی این سال ها یکی از بهترین، پرکارترین و سالم ترین نهادهای 
کشور بوده اند که هیچ بار مالی برای دولت نداشته اند و به صورت صورت خودگردان اداره می شوند. رئیس کانون 
سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه در کنار تنظیم و ثبت اسناد مراجعان، وظایفی در طول زمان 
به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده، گفت: دفاتر اسناد رسمی وظیفه وصول حقوق دولتی را نیز بر عهده 
دارند. عامه مردم تصور می کنند این وجوه به دفاتر پرداخت می شود، درصورتی که عمدتا وجوه دولتی است و به 

حساب خزانه واریز می شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان:

گزاف است هزینه ثبت سند خودرو 

افزایش تعرفه برق پر مصرف ها 
از اول بهمن ماه

هشدار به اصفهانی ها؛

گاز  در مصرف 
صرفه جویی کنید

ایجادبیش از ۱۰۰ هزار اشتغال صنعتی :

اصفهان بیشترین تعداد 
کشور را دارد مجوز صادره در 

رئیس اداره راه و شهرسازی خوانسار:

فاز نخست کنارگذر شرقی 
خوانسار ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار

 نیاز دارد

طرح امداد هوشمند 
اجرا می شود
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سرمربی تیم فوتبال زنان ذوب آهن:

از تیم راضی نیستم

مانع تراشی در توسعه پست و بن بست اقتصاد دیجیتال

۶
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ثبت ملی ۷ اثر فرهنگی تاریخی 
اصفهان 
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# اصفهان  تنها  نیست

 فرمانده قرارگاه حضرت زینب)س( سپاه قدس 
در بازدید از فوالد مبارکه:  

فوالد مبارکه می تواند پیروزی های 
جمهوری اسالمی را تثبیت کند
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قاسمی گفت: در حال توافق با سازمان مدیریت و بانک 
مرکزی هستیم تا اقساط  طرح ملی مسکن به صورت پلکانی 

تعیین شود. 

عملیات اجرایی احداث ۴۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب 
طرح نهضت ملی مسکن با حضور رستم قاسمی، وزیر راه و 

شهرسازی به استان قم، آغاز شد.

قاسمی در جریان بازدید از طرح ۵ هزار واحدی شهرک شهید 
سلیمانی که بخشی از این ۴۱ هزار و ۵۰۰ واحد محسوب 
می شود، گفت: در این شهرک مراحل محوطه سازی به 
میزان مطلوبی انجام شده و امروز عملیات احداث ۵۳۰۰ 
کثر ۲ سال  واحد مسکونی در آن آغاز خواهد شد که ظرف حدا

آینده به اتمام می رسد.
وی افزود: این شهرک که مزین به نام به سیدالشهدای 
مقاومت شهید سلیمانی است، هدیه ای به مردم قم در 
ح زمین  قالب نهضت ملی مسکن خواهد بود. در این طر
مجانی است، وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای قم در نظر گرفته 

شده و خدمات روبنایی توسط دولت احداث خواهد شد.
این عضو کابینه سیزدهم در بازدید از یک پروژه دیگر نیز 
گفت: در این سایت امروز محوطه سازی و احداث واحد های 

مسکونی به طور همزمان شروع می شود.
وی افزود: سهمیه ای که بر اساس پیش بینی های ما برای 
ح نهضت ملی مسکن نظر گرفته شده،  استان قم در طر
۶۳ هزار واحد است و امروز با آغاز احداث ۴۱ هزار و ۵۰۰ واحد 
مسکونی، در واقع بیش از سهمیه فاز اول طرح نهضت ملی 

مسکن در استان قم واحد مسکونی ساخته می شود.

تفاهمنامه اعطای ۲ هزار فقره تسهیالت مسکن بین بانک 
عامل بخش مسکن و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی با هدف تأمین تسهیالت مسکن به هنرمندان 

صنایع دستی امضا شد.
به گزارش بانک عامل بخش مسکن، تفاهم نامه اعطای ۲ 
هزار فقره تسهیالت مسکن بین بانک عامل بخش مسکن و 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف 
تأمین تسهیالت مسکن به هنرمندان صنایع دستی امضا شد.

بر اساس این تفاهم نامه تا پایان سال ۱۴۰۰ دو هزار فقره به 
هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایع دستی پرداخت می شود.
در قالب این تفاهم نامه عالوه بر تسهیالت ۶۰ میلیون تومانی 
بدون سپرده در تهران، امکان استفاده از تسهیالت مسکن از 
محل اوراق نیز فراهم بوده تا به هنرمندان حوزه صنایع دستی 
بتوانند به صورت تلفیقی از ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 

مسکن بهره مند شوند.
سقف تسهیالت بدون سپرده در تهران ۶۰ میلیون تومان، در 
شهرهای بزرگ و باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان 
و در شهرهای کوچک نیز ۴۰ میلیون تومان است. متقاضیان 
در شهرهای بزرگ می توانند همزمان از تسهیالت اوراق گواهی 
حق تقدم تسهیالت مسکن )اوراق ممتاز( ۱۶۰ میلیون تومان 

و در شهرهای کوچک نیز ۱۲۰ میلیون تومان استفاده کنند.
تسهیالت از محل اوراق برای زوجین هنرمند نیز متناسب 

با شهر محل زندگی تا دو برابر این میزان قابل افزایش است.
مدت بازپرداخت تسهیالت بدون سپرده ۱۰ ساله و تسهیالت 

از محل اوراق ممتاز نیز ۱۲ ساله است.
محمود شایان مدیرعامل بانک دولتی در این نشست گفت: 
پس از درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی در خصوص تأمین تسهیالت هنرمندان حوزه صنایع 
دستی، با کمال میل پذیرفتیم و مقدمات امضای تفاهم نامه 

با این وزارتخانه را سریعا ترتیب دادیم.
همچنین در این مراسم سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 
اشاره به اینکه بر اساس آمار ثبت شده در سامانه ما، در حال 
حاضر ۵۲۰ هزار هنرمند در حوزه صنایع دستی فعالیت می کنند 
اظهار داشت: ۷۵ درصد از این هنرمندان را بانوان به خود 

اختصاص می دهند و از این میزان سهم نیز، ۸۰ درصد بانوان 
خودسرپرست هستند.

پویا محمودیان معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، 
کید بر اینکه  گردشگری و صنایع دستی نیز در این مراسم با تا
این تسهیالت تا پایان سال ۱۴۰۰ برای پرداخت تسهیالت به 
۲ هزار هنرمند و صنعتگر در حوزه صنایع دستی اعتبار دارد، 
اظهار امیدواری کرد ابتدای سال آینده نیز این تفاهم نامه 

تمدید شود.

مدیر مرکز تحقیقات زیست محیطی زنده رود گفت: در کنار 
ایده پردازی ها، تحلیل ها و راهکارها همچنان استفاده از فناوری 

در مدیریت منابع آب در اصفهان و کشور مغفول مانده است. 
سعید سامانی مجد افزود: در جهانی که با موج چهارم فناوری رو 
به رو هستیم، توسعه فناوری در مدیریت منابع آب کشور اتفاق 
نیفتاده است در حالی که بسیاری از چالش ها از جمله تخصیص 
منابع آب خارج از توان زیست بوم حوضه زاینده رود و نبود نظارت 
بر برداشت و توزیع آب، بازچرخانی آب و بازدهی موثر از آب های در 

اختیار را می توان با این راهکار برطرف کرد.
وی اظهار داشت: مدل مفهومی مدیریت منابع آب به این معنی 

است که در زمان تولید، توزیع، مصرف و تصفیه آب نحوه مدیریت 
در حوزه های مختلف چگونه است بنابراین ورود فناوری به این 
بخش ها در تحقق نظارت یکپارچه این موضوع موثر خواهد بود.

سامانی مجد با بیان اینکه اجرای زیست بوم توسعه فناوری در 
استان اصفهان ضروری است، افزود: توقف کامل بارگذاری های 
غیرمجاز و جدید در حوضه زاینده رود نیازمند توسعه فناوری و 

استفاده از ابزار و تجهیزات هوشمند است.
وی که مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان است با بیان اینکه ۳۰ شرکت در حوزه 
ابزار سازی مدیریت مصرف آب در این مجموعه فعالیت دارند، 

افزود: ظرفیت خوبی برای توسعه فناوری های مرتبط با مدیریت 
منابع آب استان وجود دارد که در صورت سرمایه گذاری در این 

بخش سودآوری آن کمتر از فوالد اصفهان نخواهد بود.
به گفته وی، شکوفایی فناوری های دانش بنیان مدیریت منابع 
آب نیازمند توجه ویژه و حمایت های الزم از جمله توسعه نرم 
افزاری و سخت افزاری زیرساخت های شرکت های توسعه دهنده 

این فناوری است.
سامانی مجد گفت: تصفیه خانه های تکمیلی در استان برای 
استفاده از پساب حتی سرمایه گذار خصوصی با آورده میلیاردی 
دارد که توانسته است  ۴۰۰ هکتار فضای سبز شهر اصفهان را با 

پساب آبیاری کند که کار بسیار شاخص و بزرگ است.
وی با بیان اینکه ارزش بازار فناوری های آب در دنیا ۵۰۰ میلیارد 
کاهنده مصرف آب، ربات ها و  دالر است، افزود: ابزارهای 
میکروربات ها، سنسورها و ابزار هوشمند مدیریت تولید، مصرف 
و توزیع آب می تواند تا ۵۰ درصد به توسعه منابع آب و ایجاد 
ارزش افزوده در کشاورزی و صنعت کمک کند. سامانی مجد 
تصریح کرد: مدیریت منابع آب در کشور و استان اصفهان نیازمند 
حکمرانی و بهره بردار هوشمند است که تحقق این موضوع 
به توسعه فناوری و استفاده از تحقیقات شرکت های دانش 
بنیان نیاز دارد. وی افزود: تقویت این فناوری ها نیازمند اقتصاد 
مشارکتی و سرمایه گذاری است تا به سمت تاب آوری و بهره 
برداری پایدار از منابع زاینده رود، کارآفرینی و ثروت آفرینی ملی 
حرکت کنیم. زاینده رود به طول افزون بر ۴۰۰ کیلومتر به عنوان 
بزرگ ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران در دهه های اخیر به یک 
رودخانه با جریان دوره ای تبدیل و در پایین دست با خشکی 

مواجه شده است.

وزیر راه و شهرسازی: 

پرداخت تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی به مردم 

وام مسکن هنرمندان ۲۰۰ میلیون تومان شد

مدیر مرکز تحقیقات زیست محیطی زنده رود: 

استفاده از فناوری در مدیریت منابع آب در اصفهان مغفول مانده است

سیدرسول داودی - شهردار زیار

باعنایــت بــه مصوبــه شــماره 28 مــورخ 1۴۰۰/9/2۰ شــورای محتــرم اسالمی شــهر، 
بدینوســیله بــه اطــالع می رســاند شــهرداری زیار درنظردارد نســبت بــه فروش تعــداد 1۳ 
ک بــا کاربــری تجــاری جمعا به مســاحت حــدود ۳99 مترمربع با شــرایط منــدرج در  پــال
که  گذار نماید. لذا از متقاضیانی  گهی مزایده شماره 1۴۰۰/۴۰7۰ مورخ 1۴۰۰/1۰/2 وا آ
کثر  قصــد شــرکت در مزایــده را دارنــد دعــوت بعمــل می آید جهت شــرکت در مزایده حدا
گهــی و  تــا مــورخ 1۴۰۰/1۰/1۵ بــه دبیرخانــه شــهرداری مراجعــه و نســبت بــه اخــذ فــرم آ

12۴91۴۳ / م الفاطالعــات مزایــده اقــدام نمایند.

نوبت دوم گهی مزایده آ



سال پنجم - شماره 1۳17

یکشنبه  1۲  دی 1۴۰۰ - ۲8 جمادی االول 1۴۴۳
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معــاون اول رئیس جمهــور با حضور در شــهرک 
صنعتی زواره ای در شهرستان رباط کریم از چند 
واحد تولیدی بازدید و از نزدیک مشکالت آن ها 

را بررسی کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس 
جمهور، محمد مخبر با حضور در شهرک صنعتی 
زواره ای در شهرســتان رباط کریــم از چند واحد 
تولیــدی بازدیــد و از نزدیــک مشــکالت آن هــا را 

بررسی کرد.
وی با حضور در چند کارخانه تولیدی و صنعتی با 
مدیران، عوامل و کارگران این واحدهای تولیدی 

به گفتگــو نشســت و از نزدیک مراحل ســاخت 
تولیدات و مشــکالت پیــش روی تولیــد در این 

کارخانجات را مورد بررسی قرار داد.
در ایــن بازدیــد کــه حــدود دو ســاعت بــه طول 
انجامید و استاندار تهران نیز معاون اول رئیس 
جمهور را همراهی می کرد، مدیــران واحدهای 
تولیدی به تفصیل مشکالت خود را اعم از کمبود 
سرمایه در گردش، بازپرداخت وام های بانکی، 
بدهــی مالیاتــی، صــدور مجوزهــا، تأمیــن مواد 
اولیــه، وجود برخــی مقــررات زائد و… بــا معاون 
اول رئیس جمهور در میان گذاشتند و در نهایت 
مقرر شد تا گزارشــی کامل از مشکالت موجود از 
سوی استانداری تهران تهیه و پس از ارائه برای 
رفع آن ها با حضور مسئوالن مربوطه اقدام شود.

محمد مخبر این بازدید عزم دولــت را برای رفع 
موانــع پیــش روی تولیــد در کشــور بســیار قوی 
و جــدی توصیــف کــرد و از راه انــدازی ســتادی 
برای احیا واحدهــای تولیدی تعطیل و یا نیمه 

تعطیل خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفــت: در ماه های 
آینده با تصمیماتی که گرفته شده، وضعیت خیلی 
بهتری خواهیم داشت و نتایج خود را به طور قطعی 
نشان خواهد داد. به گزارش  وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، حجت اهلل عبدالملکی در دیدار با مردم 
در مسجد جامع ابوذر تهران اظهار کرد: باید شرایط 
نامساعد کنونی را که مردم در آن به سر می برند ترمیم 
و بهســازی کنیم. وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه در روز ۹ دی ماه، دشمن از ملت ایران 
مایوس شــد، گفت : مــردم انقالبــی، عاشــورایی و 
حســینی ما در ســال ۸۸ حضور متفاوتی از خــود را 
نشــان دادند. وی افزود: دشمن، تمام تالش خود 
را برای انتقام گرفتن از ملت ایران به کار گرفته است 
و می داند که این نظام و انقالب با ده ها هزار شهید، 
آسیب نخواهد دید. عبدالملکی یادآور شد: دشمن 
با برخی اقدامــات به دنبــال انتقام گرفتــن و ضربه 
زدن به ملت ایران اســت و یکی از این راه ها مسائل 
اقتصادی است. بنابراین وظیفه ما این است که با 
خدمت رسانی به ملت و حل مشکالت آنها، این مکر 
و فریب دشمن را خنثی کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه دولت سیزدهم، در شرایطی 
کار را آغاز کرد که مشکالت بسیار زیادی وجود داشت، 

ادامه داد: رئیس جمهور به ما دستور داده که وقت 
خود را صرف خدمت به مردم کنیم و به دنبال این 
که در گذشــته چــه اتفاقاتی افتــاده، نباشــیم. وی 
افزود: رئیس جمهور مرتبا، نشست های اقتصادی 
را با وزرای مربوطه برگزار و گزارش های بیکاری، گرانی 
و معیشت مردم را از مسئوالن دریافت و برای آن چاره 
اندیشی می کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه یقینا نتیجه این تالش ها به زودی، خود 
را نشــان خواهد داد، گفت: قطعا در انتخــاب افراد 
دقت مضاعفی صورت می گیــرد. وی تصریح کرد: 
ک و  مدیران کارآمد، فساد ســتیز، انقالبی، دستپا
مردمی با این پنج شرط به کار گرفته خواهند شد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: همزمان 
رصد مسائل و مشکالت در سطوح مختلف انجام 
کنون نزدیک به ۱۳ سفر  می شود، رئیس جمهور تا
اســتانی داشــته و در هر ســفر تعــدادی از وزرا، وی را 
همراهی می کنند. عبدالملکی، هدف از این سفرها 
را بررسی مشکالت مردم از نزدیک عنوان کرد و گفت: 
یقینا این ســفرها به آشــنایی با مشــکالت مــردم و 
حل و رفع آنها منجر می شــود. وی تصریح کرد: بنا 
داریم هر مــاه به همــراه معاونیــن و مدیــران وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک مسجد را در تهران یا 
شهرستان ها برای حل مشکالت مردم انتخاب کرده 
و در آن حضور داشته باشیم و مشکالت را از نزدیک 
بررســی و رفع کنیم. گفتنی اســت؛ وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، معاونین، مدیــران این وزارتخانه 
و روســای ســازمان های تابعــه، در دیــدار بــا اهالــی 
منطقه ۱۷ تهران)فالح( در مسجد جامع ابوذر تهران، 
حضور یافت و تا پاسی از شــب گذشته مشکالت و 

درخواست های مردمی را بررسی کرد.

اخذ دفاع سازمان بازرسی از مدیران ایران خودرو و 
سایپا، به دلیل عدم اهتمام الزم در کاهش تعداد 
خودروهای ناقص موجود در کف کارخانه صورت 

گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، 
در پی نشست های تخصصی و بازدیدهای میدانی 
ســازمان بازرســی از گروه های خودروســازی ایران 
خودرو و سایپا و قطعه سازان به منظور پایش روند 
تجاری سازی و تکمیل خودروهای ناقص، با مورد 
توجــه قــرار دادن اســناد و مــدارک مثبته، هشــدار 
مقتضی به منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت 
کاهش خودروهای مذکور برای کاهش التهاب بازار 

خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد.
به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه های 
مطرح از ناحیــه خودروســازان، رونــد کند کاهش 
خودروهای ناقص در پارکینگ های ایــران خودرو 
و ســایپا موجب آن گردید تا ســازمان بازرســی کل 
کشور مستند به بند ۳ قسمت الف ماده ۴۵ قانون 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام 
خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخالل در 
رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیأت مدیره 
خودروسازان مبادرت به استماع دفاعیات ایشان 
به منظور ادامه فرآیندهای الزم به موجب آئین نامه 

اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کند.

محصــوالت  فــروش  موضــوع  ح  طــر درپــی 
ایران خــودرو بــه صــورت اقســاطی، ایــن گــروه 
صنعتی در اطالعیه ای موضوع را تکذیب و اعالم 
کرده است که در حال حاضر طرح فروش خودرو 

به صورت قسطی ندارد.
به گزارش ایمنا، پس از انتشار برخی اطالعیه ها 
در شبکه های مجازی، مبنی بر فروش اقساطی 
محصــوالت ایران خــودرو، ایــن خودروســاز در 
اطالعیه ای این خبر را تکذیب کرده و در هشدار 
به مشــتریان و متقاضیان اطالعیه های فروش 
اقساطی محصوالت خود را جعلی خوانده است.

گــروه صنعتــی ایران خــودرو در ایــن اطالعیــه 
همانطور که اشــاره شــد، ضمن جعلی دانستن 
اطالعیــه منتشــر شــده در برخــی شــبکه ها و 
ســایت ها، اعالم کرده اســت: هیچگونه اقدامی 
از ســوی ایران خــودرو بــرای فــروش اقســاطی 
محصوالت صورت نگرفته و اطالعیه های منتشر 
شــده کامال بی ارتباط به این گروه خودروسازی 

هستند و ایران خودرو در حال حاضر طرح فروش 
اقساطی ندارد.

ایران خــودرو بــا ارائه هشــدار به مشــتریان خود 
در رابطه با کالهبــرداری برخی ســودجویان، به 
مراجعه به منابع اصلی خبری این شرکت )سایت 
خبری ikcopress.ir و سایت فروش محصوالت 
به نشانی esale.ikco.ir( برای دریافت اطالعات 
کید کرده است و تنها مسیر ثبت نام برای  فروش تا
خرید محصوالت را ســایت فروش اینترنتی این 

شرکت اعالم کرده است.

 معاون اول رئیس جمهور:    

واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل احیا می شوند

خبر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت شهر قم 
به لحاظ متصل بودن به چندین استان کشور 
گفت: راه اندازی قطار مسافری بین قم - کاشان 
امــری ممکن اســت. بــه گــزارش ایمنا، رســتم 
قاسمی جلســه شــورای اداری قم که با حضور 
رئیــس جمهــور در ســالن اجتماعات مدرســه 
علمیه امــام کاظــم)ع( برگزار شــد، اظهــار کرد: 
موضوع راه انــدازی قطار مســافربری بین قم - 

کاشان که مطرح شد، انجام آن امکان دارد.
وی در ادامه طرح قطار سریع السیر تهران - قم - 
اصفهان را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: قرارداد 
این طرح که کار جدیدی در کشــور محســوب 
می شــود با ســرمایه گذار خارجی به مبلغ چهار 

میلیون یوان نهایی شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به طرح 
آزاد راه قــم - بروجرد گفت: قرارداد این طرح که 
کنار گذر قم به شمار می آید، با سرمایه گذار بسته 

شده و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است.
کــرد: در ســهم مشــارکت  قاســمی تصریــح 
مشــکل هایی اســت، کــه قــرار شــد در تهــران 
جلسه ای برگزار شود، مقداری سهم مشارکت 
راه و شهرســازی بیشــتر شــود، االن ۳۰ بــه ۷۰ 
هستیم و طرف قرارداد تقاضای ۵۰ به ۵۰ کرده 
اســت، کار به خوبی پیــش مــی رود. وی افزود: 
مرحله نخســت این آزاد راه از قم شــروع شده و 
ک و قم اســت، ادامه  تا راهجــرد که مــرز بیــن ارا
پیدا می کند، بخش دوم این طرح نیز تا بروجرد 
می باشــد که قــرارداد آن با ســرمایه گذار منعقد 
شده و عملیات اجرایی نیز شــروع شده است. 
وزیر راه و شهرسازی گفت: ما برنامه ریزی کردیم 
و تا پایان دولت نیز آزاد راه بندر امام )ره( تا رشت 
که بخش زیادی از آن کار شده قطعا تمام خواهد 
شد. قاسمی همچنین با اشاره به طرح فرودگاه 
قم یادآور شد: در مورد فرودگاه یک کارگروهی را 
تعیین کردیم که ظرف مدت سه ماه از نظر فنی و 
اقتصادی در مورد این طرح تصمیم گیری شود 
و به فعالیتش در این استان ادامه بدهد. وی در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع 
مسکن بیان داشت: بر اساس پیش بینی های 
جمعیتی ۶۳ هزار متقاضی مسکن در قم وجود 
دارد، برنامه ریزی کردیم و باید در گام نخســت 
۲ میلیــون واحــد را شــروع کنیم، که به ســقف 
چهــار میلیــون برســیم. وزیــر راه و شهرســازی 
خاطرنشــان کرد: در قم برنامه ریزی ما این بود 
عملیــات اجرایــی ۵۰ درصــد متقاضیــان را آغاز 
کنیم، خوشــبختانه ۴۱ هــزار و ۵۰۰ واحد را عمال 
شروع کردیم که مرحله زیرسازی بخشی از این 

واحدها انجام شده است.
کنون حدود ۸۹ هزار َتن در  قاسمی ادامه داد: تا
طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که به 

۱۰۰ هزار َتن نیز خواهد رسید.

سخنگوی صنعت برق گفت که طرح افزایش 
تعرفه برق برای مشــترکان پر مصرف از ابتدای 
بهمن ماه ســال جاری اجــرا خواهد شــد و این 
دسته از مشترکان هزینه نزدیک به قیمت تمام 

شده پرداخت خواهند کرد.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا، 
با بیان اینکه  قطعا قبوضی که بعد از بهمن ماه 
صادر می شوند با تعرفه های جدید خواهد بود، 
اظهار کرد: پیش بینی شــده در این طرح برای 
مشترکانی که میزان مصرف آن ها زیر الگوی کم 

مصرفی است مشوق هایی لحاظ شود.
وی افزود: الگو کــم مصرفی افزایش پیــدا کرده 
یعنی کسانی که زیر ۵۰ درصد الگو منطقه باشند 
در ماه های غیر گــرم ۱۰۰ کیلووات ســاعت برای 
مناطــق عــادی و بــرای ماه هــای غیــر گــرم ۱۵۰ 
گر مشترکی  کیلووات ســاعت لحاظ می شــود ا
ماهیانه میــزان مصرفی زیــر این اعداد داشــته 
باشــد و عالوه بر آن تحت پوشش کمیته امداد 
و یا سازمان بهزیستی باشد برابر بند یک تبصره 
هشت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از تعرفه رایگان 
برخوردار می شود. ســخنگوی صنعت برق در 
پاسخ به این سوال که قبض برق برای کنتورهای 
تجمیعی چگونه محاسبه می شــود نیز گفت: 
تعداد این کنتورها  بسیار اندک است در برخی 
روســتاها چنیــن کنتورهایــی وجــود دارد کــه 
اعالم شده برای جداسازی  اقالمات الزم انجام 
گر دو خانــوار از یک کنتور  شــود، در شــهرها نیز ا
استفاده می کنند می توانند برای تفکیک کنتور 
درخواســت خود را ثبت کنند و در ســریع ترین 
زمان ایــن کار انجام خواهد شــد و مشــکلی در 
این خصوص وجود ندارد و مشترکان می توانن 

گانه ای را دریافت کند. انشعاب جدا
رجبی مشهدی افزود: با بیان اینکه ۷۵ درصد 
مشترکان زیر الگو مصرف منطقه قرار دارند و تنها 
۲۵ درصد که حدود هفت میلیون مشــترک را 
شامل می شود جز مشترکان پر مصرف هستند.

خبر هشدار به اصفهانی ها؛

در مصرف گاز صرفه جویی کنید
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان 
اصفهان گفت:با توجه به افزایش 
مصــرف گاز در بخــش خانگــی و 
صنایع، احتمال کسری گاز در زمان پیک مصرف 
وجود دارد و از مردم تقاضا داریم مصرف منطقی و 

بهینه را مدنظر قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، 
سید مصطفی علوی مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان در جلســه بررســی مشــکالت موجــود در 
زمینــه گازرســانی به شــرق اســتان اظهار داشــت: 
مصرف گاز در این استان در مقایسه با مدت مشابه 
گــر همه  ســال گذشــته ۱۰ درصــد افزایش یافتــه و ا
مشترکان اعم از صنعتی، خانگی و عمومی به ویژه 
مشترکان شرق استان، گاز را بصورت بهینه مصرف 
کنند، می توانیم زمستان امسال را به راحتی و بدون 

قطعی گاز  پشت سر بگذاریم.
وی افزود: با توجه بــه افزایش مصرف گاز در بخش 
خانگــی و صنایــع، احتمــال کســری گاز، در زمــان 
پیک مصرف وجود دارد و از مردم استان اصفهان 
تقاضا داریم مصرف منطقی و بهینه را بطور جدی 

مدنظر قرار دهند.
علــوی در بیان مهمترین مشــکالت گازرســانی به 
شــرق اســتان گفــت: محدودیــت در تأمین فشــار 
ورودی ایستگاه مادر در فصول سرد سال به دلیل 
افت فشار خطوط انتقال سراسری گاز، عدم صدور 
مجوز تردد شبانه برای حرکت تریلرهای حمل گاز 
ســی.ان.جی، مشــکالت تــردد تریلرهــا در فصول 
مختلــف بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی از جملــه 
لغزندگی بــه دلیــل بارش هــا، طوفان شــن و غیره، 
نامناسب و طوالنی بودن جاده های ارتباطی بین 
ایســتگاه مادر تــا ایســتگاه های دختر، از ســرویس 
خارج شدن ایستگاه مادر و ایستگاه های دختر به 

دلیل قطعی برق که منجر به قطعی گاز می شود از 
مهمترین مشکالت گازرسانی است.

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا بیان 
اینکه گاز شرق استان باید فشرده و طی کیلومترها 
مســافت به این منطقه حمل شــود،گفت: تأمین 
گاز پایدار شــرق اســتان  یک دغدغه مهم برای این 
شرکت است و از مردم عزیز استان بویژه شرق استان 
تقاضا داریم هوشمندانه در مصرف گاز صرفه جویی 

داشته باشند.
وی گفت: در منازل مســکونی که چند اتاق وجود 
دارد، گرم کردن اتاق بدون اســتفاده نوعی اسراف 
اســت، آیا منطقی است که در شــرایط محدودیت 

تامیــن گاز، سیســتم گرمایشــی اتاق هــای بــدون 
اســتفاده را روشــن نگه داریم؟ هر چه قدر مردم در 
بخش خانگی و صنعتی گاز را بهینه مصرف کنند، 

محدودیت مصرف برای صنایع اعمال نمی شود.
علوی با اشــاره به مصــرف ســالیانه ۷ میلیــارد متر 
مکعب گاز در نیروگاه های سطح اســتان ابراز کرد: 
در بخــش نیروگاهــی، ۶ نیــروگاه در ســطح اســتان 
مشغول فعالیت هستند که ساالنه ۵ هزار مگاوات 

برق تولید می کنند.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا بیان 
اینکــه دمــای رفــاه منــزل بیــن ۱۸-۲۱ درجــه 
گر همه  ســانتی گراد اســت، خاطرنشان ســاخت: ا

مردم به خصوص مشــترکان شرق اســتان، دمای 
رفــاه را رعایت کرده و سیســتم گرمایــش اتاق های 
بی اســتفاده را از ســرویس خارج کننــد، می توانیم 
زمستان امسال را به راحتی و بدون قطعی گاز  پشت 

سر بگذاریم.
در حال حاضــر یک میلیون و ۹۴۰ هزار مشــترک در 
سطح استان وجود دارد که از این میزان بالغ بر یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک خانگی و بقیه مشترکان 
صنعتــی و عمومــی تلقــی می شــوند همچنیــن 
گازرســانی بــه  ۱۶ هــزار واحــد صنعتی،گلخانــه و 
دامداری، ۶۲ شهرک صنعتی، با نصب بیش از یک 

میلیون و۱۱۰ هزار انشعاب انجام شده است.

جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
که در هشت ماه امسال برای ۴۶۸۲ بنگاه پروانه 
بهره برداری صادر شــده که در نتیجه آن بیش از ۱۰۰ هزار اشــتغال 

صنعتی ایجاد شده است.
بر اساس این آمار در هشت ماهه امسال برای ۲۵ هزار و ۲۸۲ بنگاه 
جواز تاســیس و بــرای ۴۶۸۲ بنگاه پروانــه بهره بــرداری ایجادی و 
توسعه ای صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 

۰.۸ و ۱.۷ درصد افزایش داشته است.
ســرمایه پیش بینی شــده در این مدت بــرای جوازهای تاســیس 
معادل ۸۴۴ هــزار و ۴۴۹ میلیــارد تومان بوده که نســبت به مدت 
مشابه سال قبل حدود ۱۴۷.۳ درصد افزایش داشته است. میزان 
سرمایه پروانه های بهره برداری صادر شده در هشت ماهه امسال 
نیز ۱۵۷ دهزار و ۴۱۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۱۴.۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین بر اساس این آمار، پیش بینی شده با اجرای پروژه هایی 
که جواز تاســیس آن ها در هشــت ماهه امســال صادر شــده، برای 
بیــش از ۶۲۱ هزار نفر شــغل ایجاد شــود که نســبت به ایــن رقم در 
مدت مشــابه پارســال با افزایش ۹.۵ درصدی مواجه بوده است. 
پروانه های بهره برداری صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال 

۱۰۰ هزار و ۷۰۷ نفر را فراهم کرده که نسبت به هشت ماهه پارسال 
حدود ۱۳.۳ درصد افزایش داشته است.

بیشترین و کمترین جوازها در کدام استان ها صادر شد؟
در این میــان جزئیات ایــن آمار کــه برای مدت هشــت ماهــه اول 
امسال منتشر شده، نشان می دهد بیشترین تعداد جواز تاسیس 
در استان های یزد، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی و کمترین 
تعداد جواز تاســیس نیز در ایــالم، کهگیلویه و بویــر احمد و گیالن 

صادر شده است.  
بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره در بین استان های کشور 

نیز مربوط به اصفهان، خراسان رضوی و تهران بوده و کهگیلویه و 
بویر احمد نیز کمترین پروانه را داشته است.

ســهم مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی از کل جوازهــای تاســیس و 
پروانه های بهره برداری در شش ماه نخست امسال نیز ۰.۴ و ۳.۱ 
درصد بوده است. این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری 
با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده تری نسبت به سرزمین 
اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشــور، جذب 
فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور و 
اشتغالزایی راه اندازی شده اند. همین قوانین محدودتر بارها باعث 

گالیه کارگران و تولیدکنندگان شده است.
گفتنی اســت که تعداد صدور جواز صنعتی به نوعی نشان دهنده 
تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش تولید و پروانه های 
بهره بــرداری بــه معنــی واحدهایی اســت که فعالیــت خــود را آغاز 

کردند.
گروه های کاالیی پرطرفدار

همچنین گروه هــای "مــواد غذایی و آشــامیدنی"، "ســاخت مواد 
و محصــوالت شــیمیایی"، "ســایر محصــوالت کانــی غیر فلــزی" و 
"محصوالت از الســتیک و پالســتیک" از جمله گروه هــای کاالیی 
پرطرفدار و "فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و فعالیت های 

مشابه " کم طرفدارترین گروه کاالیی در این مدت بوده است.

مکانیزاســیون  توســعه  مرکــز  رئیــس 
کشــاورزی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
کنــون چهار هزار  از ابتدای ســال جاری تا
میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای توســعه مکانیزاســیون 
حوزه کشــاورزی اختصاص یافته اســت تا بهــره وری تولید 

محصوالت کشاورزی افزایش یابد.
کامبیز عباسی در آیین گشایش بیستمین نمایشگاه جامع 
کید بر اینکه باید به دنبال دانشی  کشــاورزی اصفهان، با تا
باشــیم تا عمــوم کشــاورزان را بــه ســوی افزایش بهــره وری 
هدایت کند، اظهار کرد: کشــور ما یک ســوم میانگین دنیا 
بــارش و ســه برابــر میانگیــن دنیــا، تبخیــر آب دارد و باعث 
ایجاد سختی برای حوزه کشــاورزی ما می شود؛ این موارد 
و مشکالت دیگر باید با توســعه تکنولوژی از میان برداشته 

شود و مصرف آب در کشاورزی کاهش یابد.
وی با بیان اینکه روش و الگوهای گسترده ای برای کاهش مصرف آب در کشاورزی تدوین کرده ایم، 
ادامه داد: یکی از اصلی ترین اولویت های ما در بخش کشاورزی این است که به سمت آبیاری قطره ای 
نواری پیش برویــم؛ برای این موضوع نیــز یارانه اختصــاص داده ایم، از کشــاورزان حمایت می کنیم و 

امیدواریم به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کنیم.
به گفته رئیس مرکز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی وزارت جهاد کشــاورزی، از ابتدای ســال جاری 
کنون چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه مکانیزاسیون حوزه کشاورزی اختصاص یافته  تا

است تا بهره وری تولید محصوالت کشاورزی افزایش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه نمایشگاه مکان مناسبی برای تبادل 
اطالعات و انتقال تجربیات به شمار می رود، گفت: نمایشگاه کشاورزی اصفهان افق دید وسیعی را در 

مقابل سرمایه گذاران قرار می دهد تا بتوانند با اختیار بیشتری سرمایه گذاری کنند.
مهرداد مرادمند با اشــاره به اینکه تالش های بسیاری صورت گرفته تا نمایشــگاه کشاورزی اصفهان 
با بهترین کیفیت برگزار شــود، افزود: برنامه های گســترده ای به عنوان برنامه های جنبی نمایشــگاه 

کشاورزی پیش بینی شده اند تا بتوانند نیازهای اطالعاتی و تجربی فعاالن این حوزه را برطرف کنند.
رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان اصفهان نیــز در آییــن افتتاح این 
نمایشگاه گفت: تمام دستگاه های فعال در کشور باید دست در دست هم بدهند تا مشکالت فعاالن 

حوزه کشاورزی مرتفع شود.
مهدی تقی پور با درخواست از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوعات مرتبط 

کید کــرد: از قوه مقننه درخواســت  با بخــش کشــاورزی، تا
می کنــم از تصویــب قوانیــن جدیــد در بخــش کشــاورزی 
خودداری کنند تا به سمت و سوی اصالح قوانین گذشته 
و نظارت بر حســن اجرای قوانین حرکــت کنیم؛ همچنین 
از قوه مجریه درخواســت می کنم نســبت به اجــرای کامل 
قوانین بخش کشاورزی اهتمام ویژه  داشته باشند؛ در کنار 
این موضوع، از قوه قضاییه نیز خواهش می کنم در خصوص 
ضوابط فنی و مهندسی در بخش کشاورزی دقت نظر کافی 

را داشته باشند.
کیــد بــر اینکه بخش کشــاورزی چــه از نظــر نیروی  وی با تا
انسانی و چه از نظر درآمدی با مشکالت زیادی روبرو است 
و باید همه در کنار هم این مشکالت را مرتفع کنیم، یادآور 
شد: امیدواریم نمایشگاه کشاورزی اصفهان فرصتی برای 
عرضه دانش باشد تا هم بهره برداران و هم بازدیدکنندگان 

به نتایج مورد نظر دست پیدا کنند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه بین المللی اصفهان در آیین گشــایش این نمایشگاه با اشــاره به اینکه 
نمایشــگاه کشــاورزی اصفهان نســبت به ســال های گذشــته پیشــرفت چشــمگیری داشــته است، 
گفت: این نمایشگاه در حالی برگزار می شــود که از نظر ابعاد، حجم و کیفیت برگزاری، یکی از بزرگترین 

رویدادهای نمایشگاهی در حوزه کشاورزی است.
علیرضا مرتضوی با اشاره به حضور نمایندگان ۱۳ استان کشور در نمایشگاه کشاورزی اصفهان افزود: 
شرکت های فعال در حوزه های آبیاری، لوله و اتصاالت، بذر، کود، ماشین آالت و مکانیزاسیون در این 

نمایشگاه حضور خواهند داشت و اهداف بزرگی را پیگیری خواهند کرد.
وی با اشاره به اهداف برپایی نمایشــگاه گفت: یکی از مهم ترین اهداف برگزاری نمایشگاه کشاورزی 
اصفهان، آشــنایی تولیدکنندگان داخلی با توزیع کنندگان و صادرکنندگان اســت؛ بر همین اســاس، 
امیدواریم زمینه صادرات محصوالت مرتبط با حوزه کشاورزی فراهم شود و فعاالن این حوزه بیش از 

پیش بازار خود را توسعه دهند.
بیستمین نمایشگاه جامع کشاورزی اصفهان در حالی آغاز شد که تمام کارشناسان و مسئوالن حاضر 
کید کردند.  در آن بر همگرایی قوای سه گانه برای رفع مشکالت کشاورزان و فعاالن حوزه کشاورزی تا
این نمایشــگاه که به عنوان بزرگ ترین نمایشــگاه تخصصی حوزه کشــاورزی در منطقه مرکز و جنوب 
کشور شناخته می شود، طی روزهای نهم تا دوازدهم دی ماه برپا خواهد بود و عالقمندان می توانند از 

ساعت ۱۰ تا ۱۸ به بازدید از آن بپردازند.

ایجادبیش از 1۰۰ هزار اشتغال صنعتی :

کشور را دارد اصفهان بیشترین تعداد مجوز صادره در 

یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:

کشاورزی اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه مکانیزاسیون 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

با اقدامات انجام شده، 
وضعیت در ماه های آینده بهتر می شود

پای مدیران ایران خودرو و سایپا مجددا 
به سازمان بازرسی باز شد

کرد ایران خودرو فروش اقساطی محصوالت خود را رد 

با مبلغ چهار میلیون یوان :

نهایی شدن قرارداد قطار
 سریع السیر تهران - اصفهان 

افزایش تعرفه برق 
پر مصرف ها 

از اول بهمن ماه

خبر

خبر

خبر
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3 ۲ ژانویه    ۲۰۲۲
مانع تراشی در توسعه پست و بن بست 

اقتصاد دیجیتال

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

به عقیــده مدیرکل پســت اســتان 
اصفهــان، پســت و لجســتیک در 
توسعه اقتصاد دیجیتال پررنگ تر 
است و شاید به نوعی می توان ادعا کرد در صورت عدم 
توسعه پســت، توســعه اقتصاد دیجیتال با بن بست 

مواجه می شود.
به عقیده کارشناسان، پست به عنوان سکوی اقتصاد 
دیجیتال می تواند در قطع دست واسطه ها و دالل ها از 
بازارهای دیجیتال نقش اساسی ایفا کند. به طور قطع 
گر تمام کسب و کارها به تجارت الکترونیک ورود نکنند،  ا
بدون شک در آینده از بین خواهند رفت، بنابراین پست 
گزینه خوبی برای توسعه تجارت الکترونیک و کسب 
و کارهای خرد تا کالن است. به گفته حسین باقری، 
مدیر کل پست استان اصفهان، بخش مهمی از زنجیره 
ارزش در اقتصاد دیجیتال به عهده خدمات لجستیک 
و پست اســت که در صورت ارائه ســرویس نامناسب، 
توسعه اقتصاد دیجیتال را با چالش های جدی مواجه 
می کند. آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی ایسنا با 

مدیرکل پست استان اصفهان است.
از مهم ترین مشکالت مردم در طول سال های 
گذشته عدم تطابق خدمات پست با نیازهای 

فعلی مردم بود، اما پست در طول این سال ها چه 
اقداماتی برای تامین نظر مردم داشته است؟

در دو دهه گذشــته تحوالت زیادی در حوزه فناوری 
شکل گرفت و سرعت این تحوالت به قدری بود که 
در مقطعی پست و خدمات آن به دلیل ظهور پست 
الکترونیــک، دولــت الکترونیــک و پیام رســان ها از 
رقابت در بازار جاماند، تا حدی که روزگاری صحبت 
از تعطیلی پســت و یا کوچک شــدن آن می شــد. در 
کثرا به زیان پست در حال  کنار تمام این تحوالت که ا
رخ دادن بود، اتفاق بی نظیری در همان سال ها رخ 
داد، اتفاقی که سنگ بنای توسعه خدمات پست در 
دوران شروع توســعه فناوری اطالعات بود. تجارت 
الکترونیک بــا تمام کم و کاســتی هایش به ســرعت 
رشــد کــرد و مرزهــای کشــورها را درنوردیــد و بــه یک 
اهرم مهم توســعه در کشــورها تبدیل شــد. در تمام 
این سال ها پست ایران نیز درگیر یک مسئله طوالنی 
مــدت شــده بــود و آن خصوصــی شــدن و یــا دولتی 
ماندن بود. شاید در همین سال ها به دلیل فقدان 
سرمایه گذاری های مناسب، زیرساخت های پست 
رشد نکرد و در بخش هایی با اعتراضات مردم مواجه 
که الگوی ارتباطی مردم و نیازهــای آنها با  شــد. چرا
شبکه پستی تغییر کرده بود. نوع سرویس به آرامی از 
نامه به بسته تغییر و حجم وارده بسته به شبکه پستی 
هشدارهایی در خصوص عدم آمادگی پست در این 

تغییر الگو را اعالم می کرد.
آیا در این شرایط مدیران پست نیز به دنبال رفع 

موانع پست بودند؟
مدیران ارشد شبکه پستی با وجود تمام بی توجهی ها 
در حوزه بودجه، با جدیت و تالش به دنبال رفع موانع و 

توسعه زیرساخت ها بودند. اتفاقاتی که با کندی پیش 
می رفت تا اینکه با همت و تالش مدیران شبکه پستی 
در سال ۱۳۹۵ با مصوبه مجلس، اساسنامه پست تغییر 
کرد و این شرکت بزرگ به شرکت ملی پست و با اهدافی 
تازه، فصل جدید خود را آغاز کرد. در طول این پنج سال 
تالش های فراوانی بــرای ارائه ســرویس های نوین به 
مردم با هدف ایجاد ارزش های جدید سازمانی انجام 
شده اســت. مهم ترین آنها طرح هایی همانند پروژه 
ملی »جی نف«، طرح تحول دیجیتال و سکوی تجارت  

کز نوآوری را نام برد. الکترونیک و مرا
فکر می کنید نقش پست در توسعه اقتصاد دیجیتال 

چقدر است؟
این سوال از زوایای مختلف قابل بررسی است. قطعا 
در دوران جدیــد، حمل و نقل، لجســتیک و پســت از 
مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی کشورها است و در این 
بین نقش پست و لجستیک در توسعه اقتصاد دیجیتال 
بسیار پررنگ تر است و شاید به نوعی می توان ادعا کرد 
در صورت عدم توسعه پست، توسعه اقتصاد دیجیتال 
با بن بست مواجه می شود. پست امروزه در کشورهای 
توســعه یافته به یکــی از ارکان مهم توســعه صــادرات 
تبدیل شده است. قطعا توسعه اقتصادی کشور بدون 
حضور در عرصه رقابت بین المللی میسر نمی شود و با 
چالش های جدید روبرو خواهد شد. بخش مهمی از 
زنجیره ارزش در اقتصاد دیجیتــال به عهده خدمات 
لجستیک و پســت اســت که در صورت ارائه سرویس 
نامناسب، توســعه اقتصاد دیجیتال را با چالش های 

جدی مواجه می کند.
کوسیستم کسب و کار به خصوص در  برای توسعه ا
بخش کسب و کارهای نوآورانه چه برنامه هایی را 

دنبال کرده اید؟
مهم تریــن برنامــه پســت، توســعه ســرویس از طریق 
طرح های نوآورانه بوده است. به همین دلیل در سال 
جاری با تالش مدیران ارشــد شرکت ملی مرکز نوآوری 
تجــارت الکترونیــک، پســت هوشــمند و لجســتیک 
پیشرفته تاسیس شد تا از طریق آن بتوان با همکاری 
مستمر با بخش خصوصی نیازهای متنوع مشتریان 

را تامین کرد.
اما آیا نوآوری در توسعه کسب و کار پست نقش 

موثری دارد؟
همان گونه که در ابتدا گفتم در دوره ای پست به دلیل 
ورود تکنولوژی با چالش های متعددی مواجه شد که 
بیشتر این چالش ها با استفاده از نوآوری در سرویس و 
ایجاد بازارهای جدید در بخش لجستیک و پست مرتفع 
شد و پست به سرعت جایگاه جدید خود را در کسب و 
کارهای نوین و عصر فناوری اطالعات پیدا کرد. توصیه 
من به عالقه مندان به سرمایه گذاری در بخش پست 
این اســت که مطالعات دقیقی از سرویس های نوین 
پستی در دنیا داشــته باشند. امروز پســت با در دست 
داشتن بیش از ۵۴ میلیون رکورد ژئوکد شده کدپستی 
می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه کسب و کارهای 
آدرس محور داشته باشد. وب سرویس های متنوع در 
حوزه پست و کدپستی می تواند به کمک تمام کسب 
و کارهای فناورانه بیاید و ما نیز برای این کسب و کارها 

فرش قرمز پهن کرده ایم.
کز نوآوری با مردم و صاحبان ایده  روش تعامل مرا

چگونه است؟
صاحبان ایده به دو صورت مســتقل و یا زیرمجموعه 
شتاب دهنده های مســتقر در مرکز نوآوری می توانند 

ایده هــای خــود را در مرکــز نوآوری پســت ثبــت کنند؛  
روال ثبــت ایــده نیــز بســیار ســاده اســت. طرح هــا در 
فرم هــای مخصوص مرکــز نــوآوری ثبــت و به شــورای 
کز نوآوری پست ارسال می شود. در  سیاستگذاری مرا
صورتی که طرح در شــورا تصویب شود، صاحبان ایده 
می توانند از خدمات مرکز نوآوری در طول دوره رشد و 
شتابدهی اســتفاده کنند، همچنین با همت رئیس 
دانشــگاه های آزاد اســتان اصفهان، تفاهم نامه ای با 
این دانشــگاه ها برای تاســیس شــعبه مرکز نوآوری در 
دانشگاه به امضا رسیده است. صاحبان ایده می توانند 
از وجود شتابدهنده ها و صندوق های سرمایه گذاری و 
همپنین استفاده از فضای کار در مرکز نوپای اصفهان نیز 
بهره مند شوند. به نظر می رسد این تفاهم نامه و شعبه 
کز پیونددهنده پست با  مرکز نوآوری می تواند یکی از مرا
دانشگاه باشد و امیدواریم از تالش جوانان خوش فکر 
مشــغول به تحصیــل در دانشــگاه آزاد، تمام ســطوح 
پســت اســتان اصفهان با پیشــرفت خیره کننــده ای 

مواجه شود.
با این وجود توسعه پست موجب توسعه اقتصاد 

استان خواهد شد؟
حرکتــی کــه در شــرکت ملــی پســت آغــاز شــده و در 
اســتان اصفهان بــه ســرعت در حال توســعه اســت و 
نیاز به همراهی تمام مدیــران اســتان در بخش های 
سیاســت گذاری و اجرایــی دارد. من بر این بــاورم رفع 
مشکالت لجستیک اســتان نقطه عطفی در توسعه 
اقتصاد دیجیتال خواهــد بود و طرح هــای موجود در 
پست استان از جمله مرکز نوآوری، کلینیک کسب و کار و 
مدرسه کسب و کار می توانند سهم مهمی از این توسعه 

را در توسعه اقتصادی و اشتغال استان داشته باشند.

بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی 
کشور باحضور ۱۳۵ شرکت تخصصی در اصفهان 

گشایش یافت.
در این دوره از نمایشگاه ۱۳۵ شرکت در حوزه های 
نهاده ها، آبیاری، لوله و اتصاالت، بذر، کود، ســم 
و ماشین آالت از اســتان های اصفهان، خراسان 
شــمالی، خراســان جنوبی، اردبیــل، آذربایجان 
شــرقی، قم، ســمنان، تهران، مرکــزی، همدان، 
یزد، چهارمحــال و بختیــاری و آذربایجــان غربی 
در بیــش از ۱۵ هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی 

توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند.
کشــاورزی،  رشــته  دانشــجویان  کشــاورزان، 
واحد هــای مهندســی کشــاورزی، واحد هــای 
تبلیغات و بازاریابی کشاورزی، شرکت های صنعتی 
کشاورزی،  توزیع کنندگان و فروشندگان تجهیزات و 

ماشین آالت کشاورزی، کارآفرینان، مزرعه داران، 
باغداران و پرورش دهندگان گل و گیاه، فناوری ها 
و انجمن های تحقیقاتی، دانشگاه ها و مؤسسات 
تحقیقاتی از جمله مخاطبان بیستمین نمایشگاه 

تخصصی جامع کشاورزی اصفهان هستند.
معرفی ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی 
کشور، فراهم کردن فرصت برای برقراری ارتباط و 
شناسایی شرکت های معتبر داخلی، آشنایی با 
آخرین دستاورد ها و فناوری های تخصصی ارائه 
شــده از غرفه داران حاضر در نمایشــگاه، افزایش 
کیفیت تولید و رسیدن به استاندارد های جهانی، 
ایجــاد زمینه های مناســب بــرای بحــث و تبادل 
نظر بــا اســتفاده از یافته های علمــی، تجربیات و 
تخصص و بازاریابی و بررسی امکانات برای صدور 
محصوالت کشــاورزی به خارج از کشــور نیز جزو 
مهم ترین اهداف برگزاری این دوره از این نمایشگاه 

ملی است.
بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی 
اصفهــان تــا دوازدهــم دی ۱۴۰۰ از ســاعت ۱۰ تــا 
۱۸  در نمایشــگاه بین المللی واقــع در کمربندی 
شرق، روبروی منطقه روشن دشــت برای بازدید 

عالقمندان دایر است.

گرد  شــهردار اصفهــان گفــت: خــود را یک شــا
کوچــک مرحــوم اســتاد پــرورش می دانــم که 
گردان او و سپس با شرکت در  ابتدا به لطف شا
جلسات درس و بحث او، با استاد آشنا شدم.
گــزارش ایمنــا، علــی قاســم زاده در آئیــن  بــه 
کبــر  بزرگداشــت مرحــوم اســتاد ســید علــی ا
کــرد: ســال ۵۷ و در اوج  پــرورش، اظهــار 
اتفاقات پیش از انقالب اســالمی، نام معلمی 
بــه نــام پــرورش را شــنیدیم کــه توســط رژیــم 
بازداشــت شــده بود. وی افــزود: بــرای آزادی 
او تجمــع اعتراضــی برپــا شــد و آنجــا بــود که با 
مرحوم پرورش آشــنا شــدم؛ ســپس با بعضی 
گردان او ارتبــاط گرفتــه و از طریق آن ها  از شــا
در جلســات این چهره بزرگ انقالب اســالمی 

حضور یافتم.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: پــس از پیروزی 
انقالب این آشــنایی بیشــتر شــد و خود را یک 
گرد کوچک بــرای مرحــوم اســتاد پرورش  شــا
گردان او و سپس  می دانم که ابتدا به لطف شا
با شرکت در جلسات درس و بحث او، با استاد 

آشنا شدم.
وی ادامــه داد: ســال های بعــد و در زمــان 
دانشــجویی هر غروب ســه شــنبه پــای درس 

آقــای دوالبی می نشســتیم که در یکــی از این 
هفته ها مرحــوم پرورش وارد جلســه شــد؛ در 
این هنگام مرحوم دوالبی ســکوت کرد و بعد 
از یک مکث خطاب به آقای پرورش گفت که 
وقتی شــما به اینجــا می آیید دیگــر نمی توانم 
حرف بزنــم و تمایــل دارم فقط به چهره شــما 

نگاه کنم.
قاسم زاده اضافه کرد: کسی شکی در عظمت 
آقــای دوالبــی نــدارد بــرای همین وقتــی این 
کالم را از وی شنیدیم، عظمت آقای پرورش را 
بیشتر فهمیدیم و این احترام، ارزش حقیقی 

آن مرحوم را بیشتر عیان کرد.
وی گفت: ما خیلی زود از وجود استاد پرورش 
محــروم شــدیم و رفتــن وی غیرمنتظــره بود؛ 
امیدوارم در محضر خداونــد و اهل بیت در آن 

دنیا بهره مند باشد.

رئیس اداره راه و شهرســازی شهرســتان خوانســار 
گفت: برای تکمیل فاز نخست پروژه کنار گذر شرقی 
خوانسار به طول ۱۴ کیلومتر در چهار خط اعتبار ۱۶۰ 

میلیارد تومانی نیاز داریم.
سعید شاهی با اشــاره دو پروژه در حال اجرای راه و 
کنون  شهرسازی خوانسار، اظهار کرد: از سال ۹۲ تا

پروژه احداث تونل خوانســار بویین میاندشت در 
قالب دو قرار با مؤسسه رهیران و قرارگاه خاتم االنبیا 

در حال اجرا است.
وی با اشاره به اجرای پروژه کنار گذر شرقی خوانسار 
از سال ۱۳۹۸، گفت: کنار گذر شرق خوانسار از دیگر 
پــروژه راه و شهرســازی خوانســار اســت کــه جهت 
تکمیل فاز نخســت کنــار گذر شــرقی خوانســار به 
طول ۱۴ کیلومتــر در چهار خط اعتبــار ۱۶۰ میلیارد 

تومانی نیاز داریم.
رئیس اداره راه و شهرســازی شهرســتان خوانســار 
کنون قرار داد احداث کنار گذر خوانسار و  افزود: هم ا
کمربندی وانشان در قالب قرارداد ۲۰ میلیارد تومانی 

توسط اداره کل راه و شهرسازی در حال اجرا است.

نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در تذکری 
کتبی بــه وزیر نفت، نســبت به هرگونــه فک پلمپ 
از مشــعل های مازوت  و تغییر نوع سوخت نیروگاه 

شهید منتظری شاهین شهر هشدار داد.
مــردم  نماینــده  حاجی دلیگانــی،  حســینعلی 
شاهین شهر، برخوار و میمه در تذکری کتبی به وزیر 
نفت، نسبت به هرگونه فک پلمپ از مشعل های 
مازوت  و تغییر نوع سوخت نیروگاه شهید منتظری 
شاهین شهر هشــدار داد. در این نامه آمده است: 
پیگیری هــای مســتمر چندیــن ســاله، منجــر به 
دستور مقام محترم قضایی در سال ۹۳ برای پلمپ 
مشعل های سوخت مازوت سوز نیروگاه برق شهید 
منتظری شاهین شهر اصفهان شــد و این نیروگاه 
به دلیل مجهز نبودن به سیســتم فیلتراســیون و 
تجهزات الزم به روز شده جهت رفع آلودگی ناشی از 
استفاده سوخت مازوت که متهم اصلی الودگی هوا 
شناخته می شود، موظف به اســتافده از سوخت 
گاز شد. در پایان این نامه تصریح شده است: از هر 
اقدامی که سالمتی مردم را در این خصوص به خطر 
اندازد، باید ممانعت به عمل بیایــد و ما به عواقب 
چنین تصمیمی هشدار می دهیم، بنابراین ضروری 
است نسبت به تغییر نوع سوخت نیروگاه خودداری 

تاسالمت و آرامش مردم حفظ شود.
کنــون  در ادامــه ایــن نامــه عنــوان شــده اســت: ا

ک  زمزمه هایــی مبنی بــر اتخاذ تصمیمــی خطرنا
جهت فک پلمپ و استفاده نیروگاه از سوخت مازوت 
شنیده می شود؛ تصمیمی که منجر به انتشار سمی 
ک که می سوزد و می سوزاند در مناطق  بسیار خطرنا
مسکونی مجاور نیروگاه و به خطر افتادن سالمتی 

مردم خواهد شد.
گانه به  همچنین حاجی دلیگانی، در نامه ای جدا
رئیس جمهور، نسبت به استفاده از مازوت به عنوان 

سوخت نیروگاه برق هشدار داد.

کشاورزی در اصفهان گشایش نمایشگاه ملی 

کوچک مرحوم پرورش هستم گرد  شهردار اصفهان: شا

رئیس اداره راه و شهرسازی خوانسار:
فاز نخست کنارگذر شرقی خوانسار ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار

 نیاز دارد

هشدار نماینده شاهین شهر به وزیر نفت درباره 
فک پلمپ مشعل های مازوت

شــهردار گلپایــگان با اشــاره به تحــول این 
شــهر با عناصر نور و رنگ در آینده نزدیک، 
ح دیوار نگاره های شهری پس از  گفت: طر
انتخاب مکان مناســب به صــورت دائمی 

اجرا می شود.
پیمــان شــکرزاده  بــا اشــاره بــه پیوســت 
فرهنگی شهر گلپایگان، اظهار کرد: جهت 
ایجــاد ســرزندگی در شــهر و فضاســازی 
مناســب ایام نــوروز و اعیاد شــعبانیه با نور 
و رنگ هــای متناســب بــا فرهنــگ و تاریخ 
شــهر، برنامه ریزی هــای الزم انجام شــده 

است.
وی بــا اشــاره بــه تحــول شــهر گلپایــگان با 
عناصر نــور و رنگ در آینــده نزدیک، افزود: 
ح آزمایشــی دیوار نگاره های شهری در  طر
ایام محرم و صفر اجرا شــد و پس از بررســی 
مجدد و انتخاب مکان مناسب به صورت 

دائمی طراحی و اجرا خواهد شد.
شــهردار گلپایگان با اشــاره به ابالغیه شهر 
دوســتدار کــودک بــه شــهرداری ها، گفت: 
ح حرکــت، ایجاد  هــدف از اجــرای این طــر
تعلــق و تعهد کــودک به شــهری اســت که 
در آن زندگــی می کنــد تــا در جوانــی، بــرای 
شــهر خــود دغدغه منــد باشــد؛ لــذا رنگ و 
ح های  لعاب شهری به ســمت و سوی طر
شــاد و جذاب برای کودکان خواهد رفت و 
گلپایگان با رنگ و نور، متحول خواهد شد.
ح هــای پازلــی  شــکرزاده بــا اشــاره بــه طر
برای شــهر گلپایگان با الگــو گرفتن از دیوار 
ح کشــور و با هدف تکمیل  نگاره های مطر
نیاز شــهر در اهداف فرهنگی خــود، گفت: 
ح بــه صــورت آزمایشــی و در ابعاد  این طــر
کوچک و با عنوان نمادهای عاشورایی در 
میادین ۱۷ شهریور، بسیج و فرهیختگان 

اجرا شده است.
وی افزود: شهروندان با ارائه پیشنهادات 
اجــرای  و  زیباســازی  زمینــه  در  خــود 
ح های پازلی به صورت دائمی در شــهر  طر
گلپایگان همراه مجموعه مدیریت شهری 

باشند.

رییس شورای اسالمی شهر آران و بیدگل از 
افزایش فضای ورزشــی بانوان در این شهر 
به منظــور ایجــاد شــور و نشــاط اجتماعی 

خبر داد.
کــرد: بوســتان  عبــداهلل بابــازاده اظهــار 
مهربانــو بــا مســاحتی حــدود ۱.۳ هکتــار 
پاسخگوی نیاز ورزشی بانوان این منطقه 
نیســت، از این رو در شــورای اسالمی دوره 
ششــم تمهیداتی بــرای اســتفاده بهینه از 

این ظرفیت اندیشیده شده است.
وی افزایــش فضاهــای ورزشــی مخصوص 
بانوان را از جمله اولویت های برنامه دوره 
ششــم شــورا دانســت و افزود: در راســتای 
شــور و نشــاط اجتماعــی بایــد بــه افزایش 
شــادی و تندرســتی بانــوان توجــه ویــژه 
شــود زیرا بانــوان به عنــوان مــادر خانواده 
در نشــاط و پویایــی خانــواده و در مقیاس 

بزرگ تر جامعه تأثیر بسزایی دارند.
رئیس شــورای اسالمی شــهر آران و بیدگل 
تصریح کــرد: نگاه فعلی مدیریت بوســتان 
مهربانو نــگاه جامع و کاملی نیســت از این 
رو بــا برنامه ریــزی کارشناســانه تمهیدات 
بهتری برای اســتفاده از تمام ظرفیت این 

فضا اندیشیده شده است.
وی بــا بیــان اینکــه اولویــت برنامه هــای 
دوره ششــم شــورای شــهر آران و بیــدگل را 
در راستای کاهش آســیب های اجتماعی 
و تحکیــم بنیــاد خانــواده بســیار متنــوع 
اســت، گفت: برگزاری کارگاه هــای آموزش 
شــهروندی و ترویــج فرهنــگ یکــی دیگر از 
ایــن برنامه هــا اســت کــه بــه زودی نتایــج 
خــوب آن را در جامعــه مشــاهده خواهیم 

کرد.
بابازاده از دیگر برنامه های دوره ششم شورا 
را بسترســازی و ایجــاد تعامــل و همفکری 
بــا گروه هــای مختلــف اجتماعــی، ارتقای 
سطح مسؤلیت پذیری و پاسخگویی شورا 
و دیگر مدیران، توانمندســازی گروه های 
هنری فرهنگــی، بهبــود خدمات ویــژه به 
ســالمندان، بهبــود فضــای کســب و کار، 
تعییــن اولویت هــای مهــم آســیب های 
شــهری، اســتفاده از توانمنــدی ظرفیــت 
بانــوان و جوانــان، رشــد تولیــد ناخالــص 
شــهر، رونــق گردشــگری و صنعــت، عمــق 
بــه پروژه هــای دانــش بنیــان،  بخشــی 
نــگاه ویــژه بــه جســم و روان شــهروندان، 
زندگــی  کیفیــت  شــاخصه های  بهبــود 
 شهروندان و تعیین راهبردهای بلندمدت 

معرفی کرد.

خبر خبر

استان

خبر

فرمانــده قــرارگاه حضــرت زینــب)س( ســپاه قــدس 
گفت: تالشگران فوالد مبارکه قهرمانانی هستند که 
با به کارگیری ذهن پویا، هوش، تدبیر و تحلیل شان 
می توانند پیروزی های جمهوری اســالمی در جبهه های برون مرزی را 

تثبیت کنند.

به گزارش ایراســین، ســردار رحیم نوعی اقــدم فرمانده قــرارگاه حضرت 
زینب)ســالم اهلل علیها( ســپاه قدس و همرزم سردار شــهید حاج قاسم 
سلیمانی در بازدید از شرکت فوالد مبارکه ضمن تسلیت به مناسبت ایام 
سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( و دومین سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی اظهار کرد: بنده به عنوان رزمنده دفاع مقدس، 
ک پای سردار ســلیمانی، به عنوان کسی که  کری و خا گرد شــهید با شا
توفیق خدمت در ۳۶ عملیات آفندی و پدافندی در سوریه را داشته ام، 

برای قدردانی از تالشگران جبهه صنعت کشور به فوالد مبارکه آمده ام.
وی هدف خــود از بازدیــد از فوالد مبارکــه را قدردانی از تالشــگران جبهه 
صنعت کشور اعالم کرد و افزود: فوالد مبارکه امروز یکی از افتخارات نظام 
جمهوری اسالمی ایران با ابداع، نوآوری، تحقیق و پژوهش درصدد ایجاد 
امکانات و شرایطی است تا نظام مقدس جمهوری اسالمی را به سمت 

استقالل و پیشرفت سوق دهد.
گر دیروز  همرزم ســردار شهید حاج قاسم ســلیمانی خاطرنشــان کرد: ا
رزمندگان دفاع مقدس جنگیدن را وظیفه خود می دانستند، با عزت و 

اقتدار جنگیدند؛ حاال امروز نوبت شماست تا آنچه که رزمندگان دوران 
دفاع مقدس فتح کردند به دست شما فعاالن جبهه صنعت تثبیت شود.

وی در ادامه اذعان داشت: کار تالشگران جبهه صنعت در فوالد مبارکه به 
اندازه ای ارزشمند است، به طوری که بنده حاضرم کوچکترین پیشرفت 
این صنعت به سمت استقالل کشــور را با کل عملیات هایی که انجام 

داده ام عوض کنم.
نوعی اقدم با بیان این که فوالد مبارکه قرارگاه عملیاتی برای پیشرفت و 
توسعه کشور است، تصریح کرد: برای رشد، تعالی، ترقی و توسعه میهن 
که خدا می بیند و  اسالمی  خود با اخالص هرچه تمام تر تالش کنید چرا

شما نیز آثار و برکات تالش خود را زندگی تان خواهید دید.
فرمانده جبهه مقاومت در پایان اذعان داشت: تالشگران فوالد مبارکه 
قهرمانانی هستند که با ذهن پویا، هوش، تدبیر و تحلیل شان می توانند 
پیروزی های جمهوری اسالمی در جبهه برون مرزی را تثبیت کنند که در 
این زمینه نگاه ما به این عزیزان است و از تالشگران جبهه صنعت برای 

پیشرفت کشور انتظار داریم.

استاندار اصفهان در مراســم معارفه فرماندار شهرستان 
نجف آباد گفت:فرماندار باید دستگاه های مرتبط را مستمر 
رصد کرده و همه امکانات و ظرفیت ها را برای خدمت به 

مردم و محرومان به کار بگیرد.
سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در مراسم معارفه سرپرست فرمانداری 
نجف آباد ابراز داشــت: وقتی مدیریت آغاز می شــود شــمارش معکوس هم 
برای پایانش شروع می شود و آن عملی خالص است که از کسی چشم  داشت 
نداشته باشد. ما از خادمی که برای مردم تالش کند تشکر می کنیم و از فرماندار 
جدید استقبال می کنیم و امیدواریم یاد و خاطره خوبی از خود بر جای بگذارد.

وی گفت: مدیریت در دولت سیزدهم شاخص هایی دارد که مردم مدیران را 
با آن ارزیابی می کنند. وقتی از این دولت صحبت می کنیم یعنی دولتی که در جای جای خودش در تالش است 
که با مردم باشد و مشورت با آن ها در دستور کارش است. مرتضوی اظهار داشت: دولت مجاهد، پرکار و به دنبال 
حرکات بسیجی است. کسی که در این دولت خدمت می کند انگار در اردوی جهادی شرکت کرده و باید شبانه روز 
کمیت در شهرستان ها فرماندار است و باید تالش کند همه  تالش کند. استاندار اصفهان افزود: نماینده عالی حا
امکانات را به پشتوانه خودش بیاورد تا بتواند مدیریت کند و مشکالت حل شود، دولت سیزدهم فساد ستیز 
است، نگاه مجموعه این دوره باید شاخص فساد ستیز و شفاف باشد. باید تالش کنیم غیر از مباحث امنیتی 

شفافیت به تمام معنا اجرا شود.
وی توجه مسووالن به رسانه ها را مهم دانســت و تصریح کرد: باید در همه حوزه ها شرایطی را فراهم کنیم که 

نخبه های مردمی بتوانند نظر دهند و همکاری کنند. در این دولت باید به 
محرومین نگاه ویژه شود و شیب توجه از سمت محرومین به سایرین باشد.

مرتضوی گفــت: در ایــن دولــت اراده برای حرکــت وجــود دارد و بایــد با نگاه 
حکیمانه عمل کرد که تصمیمات دچار خدشه نشود. سرمایه های اجتماعی 
کمیت برگردد و برای همین فرماندار باید دســتگاه های مرتبط را  باید به حا

مستمر رصد و با قاطعیت حرکت را در ریلی هدایت کند که به سرانجام برسد.
استاندار اصفهان عنوان کرد: کار کردن در شهرستان نجف آباد توفیق است 
شهرستانی که قله های مختلف در آن فتح شده از نهضت ها، دفاع مقدس 
گرفته تا شهدای مدافع حرم این شهر همه شاخص هستند. هر چه افتخار 
اســت در این شهرســتان فتح شــده اســت. وی افزود: مســوولیت بزرگی در 
شهرستان بر دوش فرماندار است و کار ویژه ای از او خواسته شده است. نگاه مجموعه دولت به این شهرستان 

یک نگاه ویژه است همانگونه که عنوان فرمانداری ویژه را دارد.
مرتضوی ضمن گرامیداشت یوم اهلل در سالروز ۹ دی ماه و روز بصیرت قرار ابراز داشت: مردم ما جلوی آن هایی که 
در این روز که خیلی ها طمع تکه پاره کردن این کشور را داشتند ایستادند. مردم استان یک روز زودتر به میدان 

آمدند. ما باید تالش کنیم برای این مردم بزرگوار زیرا این تکلیف همه ماست.
استاندار اصفهان در پایان گفت: در ایام دومین سالگرد شهید سلیمانی هستیم، باید خودمان را با شاخص های 
مکتب سلیمانی گره بزنیم، شهید هم به مسائل بین الملی توجه داشت و هم به پیرزنی که در روستا زندگی می کرد. 

ما در عرصه مدیریت نیز باید همین گونه باشیم و چون این مکتب امیرالمومنین است.

 فرمانده قرارگاه حضرت زینب)س( سپاه قدس در بازدید از فوالد مبارکه: 

کند فوالد مبارکه می تواند پیروزی های جمهوری اسالمی را تثبیت 

کار بگیرند فرمانداران همه امکانات را برای خدمت به مردم به 

خبر

خبر

طرح دیوار نگاره های شهری
گلپایگان اجرا می شود  در 

افزایش فضاهای ورزشی
 بانوان در آران و بیدگل
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جامعه4 ۲ ژانویه    ۲۰۲۲
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان:

هزینه ثبت سند خودرو گزاف است 
و  ســردفتران  کانــون  رئیــس 
دفتریاران استان اصفهان با بیان 
اینکــه هزینــه ثبت ســند خــودرو 
گزاف است و باید کاهش یابد تا مردم هم به ثبت سند 
رسمی تشویق شوند، گفت: تشویق پلیس به عدم 
نیاز به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، نوعی 

قانون گریزی است. 
نشســت  در  باغبادرانــی  مــرادی  امیرمســعود 
با خبرنــگاران،   اظهــار کرد: خیلــی پیش تــر از اینکه 
قانون گذار به فکر ســپردن امور به بخش خصوصی 
باشــد، دفاتر اسناد رســمی بیش از صد ســال است 
فعالیت دارند و به عنــوان نهادی کــه وظیفه انجام 
کمیتی به آن ها محول شده، به وظیفه خود  امور حا

عمل کرده اند.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی طی این سال ها یکی 
از بهترین، پرکارترین و ســالم ترین نهادهای کشــور 
بوده اند که هیچ بار مالــی برای دولت نداشــته اند و 

به صورت صورت خودگردان اداره می شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان 
با بیان اینکه در کنار تنظیم و ثبت اسناد مراجعان، 
وظایفی در طول زمان به عهده دفاتر اســناد رسمی 
گذاشــته شــده، گفت: دفاتر اســناد رســمی وظیفه 
وصول حقوق دولتی را نیز بر عهده دارند. عامه مردم 
تصور می کنند این وجوه به دفاتر پرداخت می شود، 
درصورتی که عمدتا وجوه دولتی است و به حساب 

خزانه واریز می شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه در طول زمان سند رسمی 
کــه یکــی از شــاخصه های توســعه کشــورها در دنیا 
محسوب می شود، در کشور ما جایگاه و اعتبار خود 
را از دســت داده اســت، تصریح کرد: برخی قوانین و 
مقررات باعث شده اعتباری که یک سند رسمی دارد 
و برش و توانایی سند رسمی در حل یک خصومت 
کمیت در این زمینه به  تضعیف شود. امیدواریم حا
مسیر درست برگردد و عمده بار دادگستری کاهش 
یابــد، چــون حجــم ورودی پرونده هــا بــه کشــور به 
شدت زیاد و عمده مراجعات نیز به دلیل نبود سند 

رسمی است.
مرادی باغبادرانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا 
در مورد الــزام به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اســناد 
رسمی، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی اصراری بر این 
کار ندارند و اصرار بر اجرای قانون دارند. منتها دفاتر 
اســناد رســمی خودگردان هســتند و پولــی از دولت 
نمی گیرند، به همین دلیل هرکاری انجام می شود 
برای آن پولی دریافت می کنند که این بخش پررنگ 

شده، درصورتی که نزدیک به ۹۰ درصد از هزینه هایی 
که دریافت می شود به حساب دولت می رود.

وی با بیان اینکه قانونی داریم که براساس آن ۷۰ سال 
است دفاتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم سند خودرو را 
ک خودرو  به عهده داشتند تا زمانی که شیوه ثبت پال
تغییر کرد، افزود: ثبت ســند خودرو در دفاتر اســناد 
رسمی از قبل انجام می شد، اما انجام نشدن آن نیاز 
به دلیل دارد. پلیس راهنمایــی و رانندگی می گوید 
برگ سبز خودرو کفایت می کند، اما قانون می گوید 
سند رسمی، سندی است که نزد مأموران رسمی در 
حدود صالحیت و مطابق قوانین و مقررات تنظیم 
شود. پس نیروی انتظامی برای اینکه بتواند بگوید 
برگ سبز سند رسمی و معتبر است، باید مامور رسمی 
باشد و صالحیت برای این کار داشته باشد، اما این 

صالحیت از کجا آمده است؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با اشاره به 
اینکه در مورد صالحیت، پلیس به قانون حمل و نقل 
و ترانزیت کاال استناد می کند، توضیح داد: قانونی به 
نام اصالح ماده ای از قانون حمل و نقل و ترانزیت کاال 
تصویب شد که می گفت وظیفه صدور سند مالکیت 
به عهده پلیس است، اما دو اشکال عمده دارد؛ اول 
اینکه ما قوانین خاص و عام داریم و این قانون حمل 
و نقل قانون خاص است و قطعا حکم قانون خاص 

به همه موارد عام تسری پیدا نمی کند. اشکال دوم 
هم اینکه صدور سند مالکیت با ثبت معامالت، دو 
موضوع متفاوت است، بنابراین به فرض که قانون 
خاص به پلیس صالحیت می دهد، اما معامله باید 
به صورت رسمی ثبت شود تا پلیس براساس آن سند 

مالکیت صادر کند.
مــرادی باغبادرانی بحــث دوم را هزینه ها و وجوهی 
دانست که در دفاتر اسناد رسمی پرداخت می شود 
و افــزود: خودمان پیش قدم شــدیم و اعــالم کردیم 
این هزینه ها زیاد اســت، اما در هر صورت مردم باید 
پول را در دفاتر اسناد رسمی و یا راهنمایی و رانندگی 

پرداخت کنند. 
وی با بیان اینکه با عدم مراجعه مردم برای ثبت نقل 
و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دو اتفاق بسیار 
بد افتاده که آمار آن موجود اســت، توضیــح داد: در 
بودجه ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل 
مالیات نقل و انتقال خودرو در بودجه ردیف درآمد و 
هزینه ای دیده شده، درحالی که نزدیک به ۸۰ درصد 

این درآمد وصول نشده است.
کید بر  رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با تأ
اینکه در این زمینه حرف پلیس به نوعی قانون گریزی 
و فرار از پرداخت مالیات تلقی می شود، گفت: وقتی 
قانونــی وجــود دارد ما موظف بــه اجرا هســتیم، اما 

اصرار پلیس به اینکه مردم به دفاتر نروند، درآمدهای 
دولت و حق الثبت دفاتر اســناد رســمی را بالوصول 

گذاشته است.
به گفته وی، این وجوه قانونی اســت و دفاتر اسناد 
رســمی موظف به وصــول آن هســتند، درحالی که 
تشــویق مردم به عــدم ثبــت ســند خــودرو در واقع 
گرچه  ترغیب به عدم پرداخت این هزینه ها است، ا
ما هم معتقدیم این هزینه باید کم شود و تجربه هم 
نشــان داده درآمد بیشــتر در ارزان فروشی است، نه 

در گران فروشی.
وی خاطرنشان کرد: هزینه ثبت سند خودرو گزاف 
است و باید کاهش یابد تا مردم به ثبت سند رسمی 
گر مجلس مصوب کرد ما  تشویق شوند، با این وجود ا

جز اجرای قانون به هیچ چیز اصرار نمی کنیم.
مرادی باغبادرانی در مورد تعداد دفاتر اسناد رسمی 
فعــال در اســتان اصفهــان گفــت: درحــال حاضــر 
۴۸۷ دفتر اسناد رسمی فعال در استان و ۲۵۰ دفتر 
فعال در شهر اصفهان وجود دارد. این دفاتر با یک 
ضابطه ای ایجاد می شوند که قانون گذار به ازای ۱۵ 
تا ۲۰ هزار نفر جمعیت، به یک دفتر اســناد رســمی 
مجوز داده است، اما در سال ۸۶ قوه قضائیه اقدام 
به جذب ۴ هزار سردفتر اسناد رسمی کرد که ضابطه 

را به هم زد.

خبر

رئیس شــورای حل اختالف اســتان اصفهــان از 
ســازش در تمامی پرونده های زنــدان گلپایگان 

در ۹ ماه ابتدایی امسال خبر داد. 
سید محمد موسویان رئیس شورای حل اختالف استان اصفهان 
از سازش در تمامی پرونده های زندان گلپایگان و آزادی ۳۸ زندانی 

در ۹ ماه ابتدایی امســال  با تالش شــعبه ۶ شــورای حــل اختالف 
زنــدان خبــر داد و گفــت: در ۹ مــاه ابتدایــی امســال ۷۷ پرونــده با 
موضوع هــای مالی، مطالبــه مهریه و نفقــه، دیه و ســایر جرایم به 
شــعبه ۶ شــورای حل اختــالف زنــدان این شهرســتان ارجــاع و با 
تالش کارکنان این شــعبه تمامی این ۷۷ پرونده با صلح و سازش 

مختومه شدند.
رئیس شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان گفــت: همچنین 
اعضــای ایــن شــعبه موفــق شــدند از ابتــدای امســال  تــا پایــان 
 آذرمــاه ۳۸ نفــر را از زنــدان آزاد و بــه آغوش گــرم خانواده هایشــان 

بازگردانند.

خبر

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران گفت: 
کم است و در مرز ها  امنیت با ثباتی در کشورمان حا

نیز هیچ مشکل ناامنی وجود ندارد. 
سردار ســرتیپ پاسدار حسین اشــتری در حاشیه 
برگزاری کنگره بین المللی »به وقت حاج قاسم« در 
کاشان در گفتگو باخبرنگاران،گفت: حافظان مرزها، 
مرزبانی انتظامی جمهوری اسالمی، سازمان های 
نیرو های مسلح از جمله ارتش جمهوری اسالمی 
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی با هوشیاری کامل 
در مرز ها حضور دارند و هر حرکتی را قبل از هر اقدامی 
خنثی خواهند کرد. او ادامه داد: به علت همراهی 
بسیار خوب مردم شریف ایران با پلیس و هوشیاری 
حافظان امنیت، وضعیت داخل شهر ها از آرامش و 

امنیت خوبی برخوردار است.
درخصــوص  کشــور  انتظامــی  کل  فرمانــده 
هوشمندســازی پلیس اظهار داشــت: ایــن طرح 
در هفته نیروی انتظامی جمهوری اسالمی )ناجا( 
امسال کلید خورد و اقدام های خوبی هم در زمینه 
خدمت رسانی در سامانه پلیس من و هم در زمینه 
اجرای ماموریت ها در ســامانه پلیس همراه انجام 

شده است.
او تصریح کرد: فعالیت های مطلوبی آغاز شده و هم 
کنون بیش از ۲۰ خدمت به صــورت غیرحضوری  ا
به مردم ارائه می شــود و در اجــرای ماموریت ها نیز 
ماموران انتظامی در سراسر کشور راحت تر، سریع تر و 

با دقت بیشتر ماموریت ها را انجام می دهند.
سردار اشتری افزود: تالش می کنیم تمامی خدمات 
پلیس به صورت هوشــمندانه به مردم ارائه شــود 
و اجــرای ماموریت ها نیز بــر پایه پلیس حرفــه ای و 
حرفه گرایی صورت پذیرد که این مهم در آموزش ها 
لحاظ شده تا با هوشمندسازی بتوان با دقت بیشتر 

و سرعت بیشتر به مردم خدمات رسانی کرد.
او اضافه کرد: با به کارگیری تجهیزات جدید در ناجا 
و ارتقای ساختاری که با ابالغ فرمانده معظم کل قوا 
صورت گرفت، امیدواریم بتوانیم برای ارتقای امنیت 
بیشــتر، بیش از گذشــته در خدمت مردم شریف و 

عزیز ایران باشیم.
فرمانده کل انتظامی کشور اظهار امیدواری کرد که 
اعتمادی که مردم به ناجا پیدا کرده اند که باالترین 
سرمایه همکاران در سراســر کشور اســت روز به روز 
افزایش یابد تا خدمتگزاران خوبی برای مردم و سرباز 

الیقی برای والیت باشیم.

با هدف تسهیل، تسریع و مدیریت خدمات قابل 
ارائه به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، 

طرح امداد هوشمند اجرا می شود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهــان، از اجــرای ســامانه امــداد هوشــمند و 
کارآمد، همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان 
خبر داد و گفت: با هدف چابک سازی فرآیند ارائه 
خدمــات مطلوب بــه جامعه هــدف، با اســتقرار 
سامانه جامع امداد هوشمند، همه امکانات برای 
ساماندهی و انتقال اطالعات به سیستم جدید به 

کار گرفته شده است.
ع، بررسی، به روز رسانی و صحت سنجی  کریم زار
اطالعات فــردی مددجویان را بخشــی از مزایای 
این سامانه دانست و گفت: روش جمع آوری این 
اطالعات، ابتدا بر اساس خوداظهاری مددجویان 
و پس از آن، با استفاده از اطالعات سایر دستگاه 
ها از جملــه تامیــن اجتماعی، بهزیســتی و ثبت 

احوال است.
کید بــر اینکه پــس از تکمیــل اطالعات،  وی بــا تا
تمامی خدمات این نهاد در بســتر سامانه امداد 
هوشمند و کارآمد )تحت وب( ارائه خواهد شد، 
افــزود: در این ســامانه، متقاضیــان نیازمند می 
تواننــد بــرای دریافت خدمات مختلــف، با ثبت 
کدملی، کدپستی، شماره همراه سرپرست خانوار 
در سامانه به نشانی soha.emdad.ir اقدام کنند؛ 
همچنین، گزینــه ای نیز برای کمــک نیکوکاران 
پیش بینی شــده تا خیران بتواننــد کمک های 

خود را طبق نیات خود به امداد پرداخت کنند. 

نخســتین یادواره ۱۱ شــهید کارمند در شهرستان 
مبارکه برگزار شد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
در این آئین با گرامیداشت یادوخاطره شهدا بویژه 
شــهدای کارمند گفت: امنیــت، آســایش، اقتدار 
وایستادگی را ازشهدا آموخته ایم و باید ضمن درک. 
مقام بسیار واالی آن ها، از شجاعت و والیتمداری 

آن ها درس بگیریم.
ســردارفدا همچنیــن بــه بیــان جایــگاه وابعــاد 
شــخصیتی ســردار شــهید حاج قاســم سلیمانی 
پرداخت و افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی(، شهید سلیمانی را نه درقالب یک 
ســرباز یا پاســدار، بلکه باید درقالب مکتب شهید 

سلیمانی بررسی کنیم و والیت پذیری و رفتارسردار 
دلهاباید سرلوحه عمل همه ی ما قراربگیرد و مسیر 

انقالب را باید با رویکرد حاج قاسم ادامه بدهیم.
شهرستان مبارکه بیش از ۶۰۰ شهید تقدیم انقالب 

اسالمی ایران کرده است.

بــا توجــه بــه فرارســیدن ایــام شــهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( ورود به کویر مرنجاب و سیازگه 

در روزهای پایانی هفته ممنوع است.
مصوبه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
کی از  و گردشــگری شهرســتان آران و بیــدگل حا
این است که ورود گردشگران به کویر مرنجاب و 

سیازگه از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ دیماه ممنوع است.
از دیگر مصوبات این کارگروه، ممنوعیت اقامت 
گردشــگران در تمامــی تأسیســات گردشــگری 
شهرســتان آران و بیــدگل در فاصلــه زمانــی ذکــر 

شده است.
با توجه بــه مصوبات ایــن کارگــروه عالوه بــر کویر 
کریدورهــای  »مرنجــاب« و »ســیازگه« دیگــر 
گردشــگری شهرســتان آران و بیــدگل هماننــد 
»سنبک«و شهر زیرزمینی »نوش آباد« نیز تعطیل 

است و از ورود هرگونه گردشگر ممانعت می شود.
گفتنی است بعد از ایام شهادت حضرت فاطمه 
)س(فعالیت و پذیرش گردشگران در کریدورهای 
گردشگری شهرستان آران و بیدگل به روال عادی 

بر می گردد.

بیش از ۸۴ درصد از مردم اســتان اصفهــان )به جز 
کسینه شده اند. بر اساس  کاشان و آران و بیدگل( وا
اعالم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیش از ۸۴ 
کسن و بیش از ۷۱  درصد از مردم استان، نوبت اول وا
کسن کرونا را دریافت کرده اند. درصد هم دو نوبت وا

بیش از ۸۰ درصــد از افــراد ۱۲ تا ۱۸ ســال، نوبت اول 
کســن و بیــش از ۶۴ درصــد هــم نوبــت دوم آن را  وا

دریافت کرده اند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران:

هیچ مشکل ناامنی در مرزهای ایران وجود ندارد 

طرح امداد هوشمند اجرا می شود 

کارمند مبارکه  برگزاری نخستین یادواره شهدای 

خبر

با توجه به مصوبه کارگروه میراث فرهنگی آران و بیدگل؛

گه  کویر مرنجاب و سیاز ورود به 
در روزهای پایانی این هفته ممنوع است

کسن زده اند؟  چند درصد از مردم اصفهان وا

خبر

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفت: برای مدیریت بحران و حوادث احتمالی 
در مســیر قطار شــهری اصفهان سیستم های 
هوشــمند فراهم و تدابیر الزم اندیشــیده شده 
است.  منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت 
بحــران اســتانداری اصفهــان دربــاره اقدامات 
انجــام شــده بــه منظــور پیشــگیری از رخــداد 
حوادثی ماننــد حادثه برخورد قطار شــهری در 
تهران گفت: سیســتم هایی هوشمند در قطار 
شهری اصفهان پیش بینی شده است و به همه 
سکوبان ها، رییس ایستگاه ها و عوامل فنی برای 
مواقع بحرانی و شرایط اضطرار آموزش های الزم 

داده شده است.
وی گفت: سیســتم " ATP " کنترل هوشــمند 
کنون در مســیر قطار  سیســتم ایمنی قطار هــا ا
شهری اصفهان اجرا و سیستم توقف اضطراری 

در همه ایستگاه ها نصب شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفت: با اســتفاده از این سیســتم هوشمند در 
گر حادثه ای  حریم ریلی قطار شهری اصفهان ا
رخ دهــد رام های قطــار شــهری ۱۰۰ متــر قبل از 
ایســتگاه توقــف می کنــد. وی گفت: سیســتم 
"ATO" نیز کامال هوشمند است که ضریب ایمنی 
را باال می برد و با هدف کاهش خطای انســانی 

پیش بینی شده و در حال آزمایش است.
کنــون ۸۰ درصــد این  شیشــه فروش گفــت: تا
سیســتم اجــرا شــده و در آینــده نزدیــک بــه 

بهره برداری خواهد رسید.
وی گفت: نصب دوربین در کابین های راهبری 
و نصــب سیســتم های ارتباطــی بی ســیم در 
تمام مسیر های قطار شــهری جزو برنامه های 
پیشــگیری از رخــداد حــوادث در مســیر قطــار 
شهری اصفهان است. مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان گفت: راه های دسترسی 
سریع امدادرسان ها به خطوط از ایستگاه های 
قطار شهری در مواقع حوادث غیرمترقبه پیش 

بینی و هماهنگ شده است.
وی همچنین بــه مجهز بــودن ایســتگاه های 
قطار شهری به مخازن آب و آتش نشانی اشاره 
کردو گفت: سیســتم اطفای حریق اتوماتیک 
بــرای اتاق های فنــی ایجاد و جعبه هــای آتش 
نشــانی در مســیر تونــل پیــش بینــی و تعبیه و 
خاموش کننده هــای دســتی در ایســتگاه ها 

نصب شده است.
شیشــه فروش گفــت: همــه عوامل امــدادی و 
کارکنــان قطار شــهری نیز در زمینه پیشــگیری 

و کنترل حوادث آموزش دیده و خواهند دید.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل های ایمنی 
بــرای حفاری هــای خــط دوم قطــار شــهری 
کنون ۲۰ درصد پیشرفت داشته،  اصفهان که تا
صادر شده است گفت: در این زمینه جلسه های 
متعددی با واحد های آتش نشانی و ایمنی، آب و 
فاضالب، برق، گاز، پلیس راهور، اورژانس و هالل 
احمر برای تعبیه سیستم ایمنی و پیش بینی آن 
داشته ایم. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با بیان اینکه رعایت الزامات ایمنی به 
همه بخش ها از جمله قطار شهری ابالغ شده 
اســت گفت: توصیه ها و الزامات پیشــگیری از 
حریق، کنترل و پیشگیری فرونشست زمین، 
آب گرفتگی و ســیالب ها در حوزه قطار شهری 
به شهرداری اصفهان ابالغ شده است تا در همه 

بخش های مدیریت شهری اجرایی شود.
وی با اشــاره به اینکه ۷۰۰ نیروی عملیاتی بهره 
بــردار آمــاده ارائــه خدمــات اضطــراری در قطار 
شــهری اصفهان هســتند، گفت: طرح پاسخ 
به بحران و طرح جامع ایمنی و کاهش خطر با 

نظارت شهرداری را در دستور کار داریم.
شیشــه فروش گفت: طرح جامــع ایمنی قطار 
شــهری تدوین و ابالغ شــده تا در همه حوادث 
انسان ساز و طبیعی بتوان در کوتاه ترین زمان 
ممکن امدادرســانی کــرد و همچنیــن آموزش 
ایمنی برای مسافران در قطار پیش بینی شده 
است. وی گفت: تفاهم نامه هایی با اورژانس، 
هالل احمر، آتش نشــانی و پلیس راهور منعقد 
شده است تا در صورت بروز حوادث غیرمترقبه 
امدادرسانی در کوتاهترین زمان ممکن صورت 

پذیرد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
همچنین به وجود یکی از ایســتگاه های قطار 
شــهری در کنار بیمارستان شــریعتی اصفهان 
اشاره کرد و گفت: در صورت بروز حادثه در مسیر 
قطار شهری، می توان از ظرفیت این بیمارستان 

برای امدادرسانی استفاده کرد. 
وی گفت: مانــور عملیاتــی مربوط بــه حوادث 
احتمالی در قطار شهری یک ماه پیش با حضور 
عوامل قطار شهری و دستگاه های امدادی برگزار 
شد و چگونگی کنترل حوادث احتمالی در مواقع 

بحرانی را تمرین کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان: 

تدابیر الزم برای حوادث
 احتمالی در قطار شهری

 اصفهان اندیشیده 
شده است 

گلپایگان در ۹ ماه ابتدایی امسال  مختومه شدن تمامی پرونده های زندان 

برخورد خودروی سواری پراید با مینی بوس سرویس 
کودکان چرمهین در پل غدیر منطقه "باغشاد مدیسه" 
شهرستان لنجان موجب مصدوم شدن ۱۲ نفر شد. 

مدیــر روابــط عمومــی مرکــز حــوادث و فوریت هــای 
پزشکی اســتان اصفهان افزود: این سانحه رانندگی 
ساعت ۱۱ و ۵۸ دقیقه به اتاق فرمان اورژانس اعالم و 
سه واحد امدادی از اورژانس و یک واحد از هالل احمر 

به محل اعزام شدند.
عباس عابدی با بیان اینکه سرویس کودکان از مبدا 
ورزشگاه زرین شهر به مقصد شهر چرمهین در حال 
حرکت بود، افزود: در این حادثه ۱۲ نفر شــامل ۲ زن، 
یک مرد و ۹ پسر مصدوم و توسط واحدهای امدادی 

به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.
لنجان یکی از شهرستان های اصفهان در جنوب غرب 

این استان و مرکز آن، زرین شهر است.
عابدی درباره تصادف زنجیره ای ۱۰ خودروی سواری 
در بزرگراه شهید دســتجردی به سمت سپاهانشهر 
روبه روی پادگان وطن پور در اصفهان به علت لغزندگی 

جــاده اظهار داشــت: ایــن حادثه ســاعت یــک و ۵۴ 
دقیقه بامــداد رخ داد و ۲ واحــد امــدادی از اورژانس 

پیش بیمارستانی به محل اعزام شد.
مدیــر روابــط عمومــی مرکــز حــوادث و فوریت هــای 
پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: در این حادثه سه 
نفر شامل یک زن ۳۶ ساله و دو مرد ۳۰ ساله مصدوم و 

به بیمارستان الزهرا )س( منتقل شدند.
بزرگراه شهید دستجردی یکی از معابر اصلی در جنوب 
کالنشهر اصفهان در منطقه ۵ این کالنشهر است که در 
بسیار از روزهای بارانی شاهد تصادفات خودروهای 

سنگین و سواری است.
عابدی همچنین با بیان اینکه اســتفاده از گاز پیک 
نیک برای گرمایش در باغبادران موجب مسمومیت 
یک مرد ۳۶ ساله شد، تصریح کرد: وی پس از دریافت 
خدمات اولیه درمانی به بیمارستان شهدای لنجان 

منتقل شد.
باغبادران یکی از شهرهای کوچک توابع شهرستان 

لنجان و از نقاط گردشگر پذیر استان اصفهان است.

معــاون ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان اصفهان گفت: در یک ســال گذشته سه 
طــرح ســوادآموزی مدرســه محــور، توانمنــدی 
ســوادآموزان و پیوند ســواد و زندگی در دســتور کار 

سازمان نهضت سوادآموزی استان قرار گرفت. 
نسرین باباپور معاون سوادآموزی اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان گفت: فعالیت سازمان 
سوادآموزی در دو بخش کمی و کیفی تقسیم بندی 
می شود که در یک سال گذشته این سازمان سه 

اولویت را در دستور کار خود قرار داده بود.
وی گفت: طرح اول اجرای ســوادآموزی مدرســه 
محور و اطلس نرخ سواد اولیا بود. شیوع بیماری 
کرونا و شــوکی که این بیماری به اقتصــاد، آموزش 
و ســالمت وارد کــرد نشــان داد نقــش ســواد اولیــا 
بسیار مهم است و اولیا بی سواد یا کم سواد باعث 

ترک تحصیل دانش آموز شده اند.
معــاون ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان اصفهــان گفــت: طــرح دوم، توانمنــدی 

ســوادآموزان بــود کــه بــرای ایــن افــراد دوره هایی 
بــه صــورت حضــوری برگــزار شــد. در ایــن دوره ها 
بازآموزی دروس ریاضی، فارســی و قرآن در دستور 

کار قرار گرفت.
باباپور گفت: اجرای طرح پیوند سواد و زندگی در 
کز یادگیری محلی یکی دیگر از اقداماتی بود که  مرا
به آن توجه ویژه ای شد، این طرح در بخش های 
مختلــف اســتان از جملــه فالورجــان، جرقویــه، 

دهاقان و ناحیه ۴ اصفهان برگزار شد.
وی گفت: در استان اصفهان ۱۶ مرکز سوادآموزی 
محلی وجود دارد که عالوه بر خواندن و نوشــتن، 
کز  مهارت های زندگی، اشتغال و فناوری در این مرا

آموزش داده می شود.
معــاون ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پــرورش 
استان اصفهان گفت: در شیوع کرونا آموزشیاران 
نهضــت ســوادآموزی بــا شــعار »آمــوزش تعطیــل 
نیست«تلفن همراه خود را در اختیار سوادآموزان 
قرار دادند تا بستر آموزش را برای آن ها فراهم کنند.

خبرخبر
کودکان چرمهین  تصادف سرویس 

با پراید در لنجان ۱۲ مصدوم داشت  
طرح های سازمان نهضت سوادآموزی

کرونایی   اصفهان در روزهای 
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5 ۲ ژانویه    ۲۰۲۲ رفهنگ
در گفت وگو با مترجم کتاب "ارتباطات: یک پسا رشته" مطرح شد: 

ضرورت توسعه نظری و فکری علوم انسانی 
در ایران

محســن گودرزی مترجم کتاب 
»ارتباطــات: یــک پســا رشــته« 
ویســبورد  ســیلویو  نوشــته 
اســت، کتابی که چندپارگی و فراتخصصی شدن، 
چهل تکه مطالعات ارتباطات، تغییر جهت برآمده 
از »ارتباطات دیجیتال«، ارمغان جهانی شدن و یک 

پسا رشته، فصل های اول تا پنجم آن است.
سیلویو ویسبورد، نویســنده آرژانتینی این کتاب، 
دانش آموخته رشــته جامعه شناســی از دانشــگاه 
کالیفرنیا و مدیر و استاد دانشگاه جورج واشنگتن 
آمریــکا اســت. او حــدود دویســت مقالــه در حــوزه 
کتشافی، رسوایی های رسانه ای،  روزنامه نگاری ا
مطالعات ارتباطات، سیاســت گذاری رســانه ای و 
تغییرات اجتماعــی از منظری جهانی در نشــریات 
گون دانشگاهی منتشر کرده و در دانشگاه های  گونا
بیش از ۴۰ کشــور دنیا در آفریقا ، آمریکا، آسیا و اروپا 

سخنرانی داشته است.
کتاب های "مانیفست ارتباطات" و "ارتباطات: یک 
پسا رشته" از آخرین آثار وی است که هر دو در سال 
۲۰۱۹ منتشر شده اند. به استناد مقدمه ی مترجم، 
نویسنده در کتاب "ارتباطات: یک پسا رشته" روی 
لبه تیــغ قــدم می زنــد، چرا کــه ســعی دارد تــا ابعاد 
هستی شناختی و معرفت شناسی میدان مطالعات 
گرچــه ایــن کار در ابتدا  ارتباطات را روشــن ســازد. ا
ساده به نظر می رســد؛ ولی درعین حال، می تواند 

پیچیدگی های موجود در این عرصه را بیشتر کند.
به بهانه ترجمه کتاب "ارتباطات: یک پســا رشته" 
با محسن گودرزی، مترجم این کتاب به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه می خوانید:
دلیل انتخاب شما برای ترجمه کتاب 
»ارتباطات؛ یک پسارشته« چه بود؟

این کتــاب به چنــد دلیل مهــم اســت. اول این که 
نگاهــی نهــادی و ســازمانی بــه میــدان ارتباطــات 
کادمــی  دارد و بــه بررســی نقــش منحصــر بــه فــرد آ
در شــکل دهی هویــت ایــن حــوزه می پــردازد. در 
واقــع نویســنده معتقــد اســت ارتباطــات فاقــد 
بنیان های مشخص و موردتوافق هستی شناختی 
اســت و آن چــه ارتباطــات را بــه مثابه یــک میدان 
بــه دانشــمندان، پژوهشــگران و صاحب نظــران 
معرفی می کند، چیزی جز نشــریات، دانشگاه ها و 
دانشکده ها نیســت. دومین دلیلی که این کتاب 
را مهــم می کنــد، نــگاه جهانــی نویســنده و نقــش 
جریان های غیرآمریکایی و غیراروپایی در ساخت 
میــدان ارتباطــات اســت. نویســنده کتــاب آقــای 
ســیلویو ویســبورد نقــش چنیــن جریان هایــی را 
برجسته می سازد و معتقد است زمانی می توانیم 
از میدان حقیقی ارتباطات ســخن به میــان آوریم 
کــه اجــازه ظهــور و بــروز دغدغه هــای بومــی و ملی 
کشــورهای حاشــیه ای را نیــز بدهیــم و بگذاریــم تا 
مســائل و نمونه های مدنظر این کشــورها را نیز در 

جریان اصلی میدان ارتباطات نمود داشته باشد.
کید  سومین دلیلی که این کتاب را مهم می کند، تأ
نویســنده بر ارتباطات دیجیتال اســت. ارتباطات 
دیجیتال همان حلقه واسط میان ارتباطات سنتی 
و ارتباطات جدید است که پیچیدگی خارق العاده 

مســائل این حوزه را رقم زده اســت. در واقع بدون 
کیــدی این کتاب نمی توانســت اهمیت  چنین تأ
پیدا کند و برای مخاطب جدید حرفی برای گفتن 

داشته باشد.
چهارمیــن دلیلــی کــه کتــاب »ارتباطــات: یــک 
پسارشته« را مهم می سازد، نگاه و بینش نویسنده 
در فهــم پیچیدگی های میــدان ارتباطات اســت. 
کتــاب بــه زمینه هــای  آقــای ویســبورد در ایــن 
شکل دهنده ارتباطات، مسائل مختلف آن، پیوند 
میدان ارتباطات با سایر حوزه ها و علوم و میدان ها، 
نقش آفرینی ارتباطات در زیست بشر، نقش پذیری 
کادمیک و.... از  ارتباطات از تجربه های زیســته و آ
جمله مواردی اســت که بیانگر توجه نویسنده به 

مسئله »پیچیدگی« بوده است.
این کتــاب بــه درســتی قادر اســت تــا شــناخت ما 
را از علــم ارتباطــات و ابعــاد هستی شناســانه و 
معرفت شناســانه آن افزایــش دهــد. بــه بیــان 
دقیق تر این کتاب نگاه عالمانه تــر و عمیق تری به 
صاحب نظران و اندیشــمندان و دانشجویان علم 

ارتباطات اعطا می کند.
عالمانه تر از این جهت که برداشت مشخص و یگانه 
از معنای ارتباطــات را نفی می کنــد و مخاطب را به 
سمت خوانش های پیچیده و چندبعدی از مفهوم 
ارتباطات و مسائل آن هدایت می کند و عمیق تر از 
آن جهت که نویســنده هیچ حد و مــرزی برای غور 
در میدان ارتباطات قائل نمی شود و اساسا ورود به 
بازی ها و چالش های هستی شناســانه را به نوعی 
بی حاصل می داند و تمرکز خودش را بر حل مسائل 

عینی و واقعی میدان ارتباطات می گذارد.
همه این موارد خصوصا توجه نویسنده به موضوع 
پیچیدگــی کتــاب »ارتباطــات: یــک پسارشــته« 
را برجســته و ضــرورت مطالعــه آن را بــرای عمــوم 
دانشــجویان ارتباطــات و رســانه مهــم می ســازد. 
البته باید در نظر داشت که نویسنده زبان سختی را 
استفاده کرده است و گاهی برای گفتن یک حرف 

ســاده به پیچیده گویی افتاده اســت. بــه نظر من 
اینکه زبان انگلیســی زبان دوم نویسنده است، در 
شکل گیری زبان خاص کتاب بی تأثیر نبوده، ولی 
حتمــا پیچیدگی مســائلی که نویســنده ســعی در 
تبیین آن داشته است نیز در شکل گیری زبان خاص 

کتاب مؤثر بوده است.
به هر حال خواندن این کتاب خالی از لطف نیست و 
امیدوارم با همکاری ناشر برخی ایرادهای ویرایشی 
به جامانده از کار ویراستار کتاب در چاپ های آتی 

مرتفع شود.
شــما تجربــه ترجمــه و نوشــتن کتــاب داریــد، از 

شیرینی ها و سختی های هر دو بگویید.
کاری کــه از روی عشــق و بــرای کمــک بــه ســاحت 
فکری و اندیشــگانی جامعه ایرانی باشــد، سختی 
نمی شناســد، از ایــن رو تألیــف و ترجمــه کتــاب، 
هیچ کدام برای من ســختی ندارند و تماما حالوت 
گر ســال های ســال در این حوزه کار کنیم  اســت. ا
بازهم کم است. ایران عزیز را تنها با کار کردن و امید 
داشتن و خسته نشدن است که می توان ساخت و 

به اعتالی حقیقی اش رساند.
در این میان به نظر من مهم ترین و اصلی ترین کاری 
که می تــوان برای ایــران انجام داد توســعه نظری و 
فکری حوزه هــای مختلف علم به خصــوص علوم 
انسانی است. غرب با فلسفه خود غرب شد، غرب 
با توســعه نظــری و فکــری و تقویــت گفتمان های 
فکری و اندیشگانی غرب شد، غرب با بها دادن به 
علوم انسانی خود توانست حوزه های مختلف علم 

خصوصا علوم دقیقه را به کمال رساند.
خالصه آن که غرب با کار کردن و فکر و نظر توانست 
شــکوفا شــود. برای ما نیز راهی جز این نیســت؛ ما 
گر  گــر می خواهیــم غــرب را پشــت ســر بگذاریــم و ا ا
می خواهیــم داشــته های تمدنــی عالــم را شــکوفا 
کنیــم و طرحــی نــو در اندازیــم، راهــی جــز ترجمه و 
تألیف، نظریه پردازی، گسترش مطالعات انتقادی، 
کادمی و تولید و  پرسیدن، نقد و نظر، توسعه بومی آ

ترویج حکمت و معرفت نداریم. تصور داشتن ایرانی 
متعالی تمام سختی های قدم زدن در این مسیر را 

شیرین می کند.
گر نظر نویسنده با نظر شما  در ترجمه کتاب ا

هم خوانی نداشته باشد، ترجمه سخت 
نمی شود؟

اصــال. ترجمه بــه معنای آن اســت کــه اجــازه ورود 
»اندیشــه دیگر« را به ســاحت فکری کشوری دیگر 
بدهیم که زبان و مسائل متفاوت دارد. ترجمه نوعی 
مکاشفه در ساحت فکری نویسنده و غور در ادبیات 
و گفتمان های نظری است. ترجمه نوعی پل زدن 
میان فکــر و اندیشــه های دو ملت و دو زیســت بوم 
اندیشگانی است. بنابراین مترجم ملزم به وفاداری 
و همدلی با زبــان اصلی کتــاب و در عین حال فهم 

مسائل آن است.
در این مســیر ممکــن اســت ناهمخوانی هایی نیز 
میان نظر نویسنده کتاب و مترجم به وجود بیاید، 
اما در ماهیت کار تفاوتی نمی کند و مترجم ملزم به 
ارائه ترجمه ای واقعی به زبان و مقصود نویســنده 

است.
به نظر شما کتاب "ارتباطات: یک پسا رشته" را 

می توان در دانشگاه تدریس کرد؟
کادمی کشور  بله حتما. این کتاب می تواند شــبه آ
را بــه واقعیــت میــدان ارتباطــات نزدیــک ســازد و 
داربســت نظری ارتباطات را در کشور توسعه دهد 

و تقویت کند.
کید ویژه ای بر  همان طور که گفتم نویسنده کتاب تأ
مسائل و نمونه های غیراروپایی و غیرآمریکایی دارد 
و این مسئله برآمده از توجه نویسنده به پیچیدگی 
اســت. بنابراین »ارتباطــات: یک پسارشــته«قادر 
اســت تــا حــوزه نظــری میــدان ارتباطــات را در 
دانشگاه های ایران و نزد صاحبنظران ایرانی ارتقا 
دهد و اوال آن ها را هر چه بیشــتر و بیشــتر به سمت 
فهم واقعــی میــدان ارتباطات ســوق دهــد و دوما 

پرکسیس و توجه به مسائل بومی را تقویت کند.

گردشــگری و صنایــع  وزیــر میراث فرهنگــی، 
 دســتی ثبــت هفــت اثــر در فهرســت میــراث 
فرهنگی تاریخــی ملــی را بــه اســتاندار اصفهــان 

ابالغ کرد. 
 به نقــل از روابــط عمومــی وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی؛ در یکی از نامه های مهندس عــزت اهلل ضرغامی 
وزیر میــراث فرهنگی خطاب به رضا مرتضوی اســتاندار اصفهان 

آمده است:
»در اجــرای بنــد )ج( مــاده واحــده قانــون تشــکیل ســازمان 
میراث فرهنگی کشــور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شــورای اســالمی و 

بند ششم ماده ســوم قانون اساسنامه ســازمان میراث فرهنگی 
کشــور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شــورای اســالمی مبنی بر ثبــت آثار 
ارزشــمند منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور در فهرست 
آثار ملی و فهرست های ذی ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی 
»خانــه خواجه نایین« واقع در اســتان اصفهــان، بخش مرکزی، 
شهر نایین، خیابان دکتر طبا، محله نوآباد، کوچه عامری، جنب 
خانه تاریخی باقریان پس از طی تشریفات قانونی الزم به شماره 
خ ۱۴۰۰/۸/۱۰ در فهرســت آثــار ملــی ایــران به ثبت  ۳۳۴۹۳ مــور

رسیده است، ابالغ می شود.
اثــر مذکور تحــت حفاظــت و نظارت ایــن وزارت اســت و هــر گونه 

دخل و تصــرف یــا اقــدام عملیاتــی که منجــر بــه تخریب یــا تغییر 
هویت آن شــود برابر مواد ۵۵۸ لغایــت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون 
مجازات های اســالمی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، جرم 
محسوب می شود و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد 
شــد و مرمــت و بازســازی اثر صرفــا با تأییــد و نظــارت ایــن وزارت 

ممکن خواهد بود«.
همچنین در شــش نامــه دیگر وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی بــه اســتاندار اصفهــان مراتــب ثبــت شــش اثــر 

ح زیر ابالغ شده است: فرهنگی تاریخی به شر
»خانه طهرانچی )ســرای ســهراب(« واقع در شهرستان کاشان، 
بخــش مرکــزی، شــهر کاشــان، خیابــان علــوی، محلــه کوشــک 
خ  ک ثبتی ۳۹۰۵ به شماره ۳۳۱۵۹ مور صفی، کوچه فاطمیه، پال

۱۳۹۹/۱۰/۲۲
»مجموعه دســتکند زیرزمینی سفیدشــهر« واقع در شهرســتان 
آران و بیدگل، بخش مرکزی، شــهر سفیدشــهر، جنب زیارت، به 

خ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ شماره ۳۲۳۴۸ مور
»ســردابه سفیدشــهر« واقع در شهرســتان آران و بیــدگل، بخش 
مرکزی، شهر سفیدشهر، جنب عمارت قدمگاه به شماره ۳۲۳۴۹ 

خ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ مور
شهرســتان  در  واقــع  طالخونچــه«  )خــان(  یــاوری  »قلعــه 
مبارکــه، بخــش مرکــزی، شــهر طالخونچــه، ورودی شــهر، نبش 
خ  بلــوار مــدرس و بلــوار امــام خمینــی بــه شــماره ۳۳۴۱۳ مــور
۱۳۹۹/۵/۲۰»مجموعــه بــاغ احمدخــان فاتح الملــک« واقع در 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، ضلع شمالی، 
رودخانه زاینده رود، جنب باغ پرندگان، کوچه زاینده رود، ضلع 
خ  شــمالی مادی فدن، بــاغ فاتح الملک بــه شــماره ۳۳۴۸۰ مور

۱۴۰۰/۷/۶
»خانه پرورش« واقع در شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر 
اصفهان، خیابان امام علــی )ع(، خیابان ولیعصــر، کوچه حمام 
خ  ک ۵۶ به شماره ۳۳۴۸۱ مور جنت، بن بست شهید ناحی، پال

۱۴۰۰/۷/۶

ثبت ملی ۷ اثر فرهنگی تاریخی اصفهان 

گفت و گو

میراث 
تاریخی

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه کاشــان از 
برگزاری مســابقات قرآن کریم ویژه اتباع کشور 

افغانستان در کاشان خبر داد.
مسلم محمودزاده با اشاره به برگزاری مسابقات 
قــرآن کریــم ویــژه اتبــاع کشــور افغانســتان در 
کاشان اظهار داشت: این مسابقات به صورت 
محدود و در سطح شهرستان و مخصوص اتباع 

مقیم شهرستان در کاشان برگزار شد.
وی با بیــان اینکه اتباع در روزهــای نهم و دهم 
دیماه در این مسابقات به رقابت می پرداختند، 
ابراز داشــت: یکی از مهمترین اهــداف برگزاری 
این برنامــه تشــویق و ترویــج معــارف قرآنی در 

بین اتباع است.
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه کاشــان بــا 
اشاره به اینکه این مسابقات بعد از اخذ مجوز 
از فرمانــداری و هماهنگــی بــا دســتگاه های 
مربوطــه برگــزار شــد، تصریــح کــرد: اســتقبال 
خوب اتباع کشور افغانستان از این مسابقات 
کــه قابــل  یــک اتفــاق خــوب و مثبــت اســت 

تحسین است.
وی با بیــان اینکه این مســابقات در مســجد و 
حســینیه اعظم ســوریجان کاشــان برگزارشد، 
گفت: شــرکت کننــدگان در ایــن مســابقات در 
رشــته های مختلــف قرائــت تحقیــق و ترتیل و 
حفــظ ۵و۱۰و۲۰و کل قرآن به رقابــت با یکدیگر 

پرداختند.
محمودزاده با اشــاره به اینکه ایــن رقابت ها با 
شــرکت ۲۰۰ نفر از اتباع برگزار شــد، افــزود: برای 
این مســابقات که در دو بخش آقایان و بانوان 
برگــزار  شــد ۶ اســتاد قرآنــی بــه داوری شــرکت 

کنندگان مشغول بودند.
برگزاری آزمون شبیه سازی داوری در 

کاشان
وی همچنیــن از برگزاری آزمون شــبیه ســازی 
داوری در کاشــان خبــر داد و خاطرنشــان کرد: 
این آزمون همزمان با سراسر کشور در کاشان با 
حضور شش نفر از داوران شهرستان در امامزاده 

سلطان امیر احمد برگزار شد.
رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه کاشــان ادامه 
داد: در این آزمون داوران مسابقات برای اخذ 
مــدرک داوری و تکمیــل پرونــده و ارتقا ســطح 

داوری به رقابت پرداختند.
کیــد کــرد: مســابقات رســمی ســازمان  وی تا
اوقــاف و امــور خیریــه در مراحل شهرســتانی و 
استانی و کشــوری و بین المللی برگزار می شود 
که مسابقات اتباع از این قاعده مستثنی است.

صدرالدیــن الهــی از بــزرگان روزنامــه نــگاری 
نوین ایران، نویسنده، مترجم و از پایه گذاران  
پاورقی نویســی در کشــور پس از ســال هــا قلم 
زدن در مطبوعــات و تــالش بــرای آمــوزش 
دانشــجویان رشــته روزنامه نــگاری، در ۸۷ 
ســالگی در غربــت چشــم از جهان فروبســت و 
ابدی شد. رضا قوی فکر، نایب رئیس انجمن 
گردان استاد  پیشکسوتان مطبوعات که از شا
در دانشــکده علوم ارتباطــات اجتماعی بوده 
اســت و با معرفــی وی کار روزنامه نــگاری را در 
روزنامه کیهان آغاز کرده اســت، گفت: عترت 
گودرزی همسر استاد خبر درگذشت ایشان را 
چنین تأیید کــرد، "اندوه از دســت دادن یار و 
همســفر ۶۳ ســاله زندگی ام فراموش نشدنی 
است به امید روزی که به او بپیوندم لحظه ها 

را می شمارم."
قوی فکــر افزود: دکتر الهی که اســتاد محبوب 
روزنامه نــگاری در دانشــکده علــوم ارتباطات 
اجتماعــی بــود در ۱۳ آذرمــاه ســال ۱۳۱۳ در 
محله عود الجان تهران به دنیا آمد. عشق به 
حرفه روزنامه نگاری در ســال آخر دبیرســتان 
او را بــه روزنامــه کیهــان کشــاند. خیلــی زود 
پیشــرفت کرد و برای تکمیــل تحصیالتش به 
فرانســه رفــت در آنجــا چندیــن مــدرک دکتــرا 
گرفــت امــا خــود را همــواره فقــط روزنامه نــگار 

می دانست.
نایب رئیس انجمن پیشکســوتان مطبوعات 
کــرد: انجمــن پیشکســوتان  در پایــان اعــالم 

دکتــر  بــار  تأســف  درگذشــت  مطبوعــات 
صدرالدیــن الهــی را بــه همســر، فرزنــدان و 
اهالــی عرصــه مطبوعــات تســلیت می گویــد. 
صدرالدیــن الهــی از شــاخص ترین روزنامــه 
نگاران ایرانی است که تا آخرین نفس نوشت. 

وی عاشق روزنامه نگاری بود. 
او که از پایه گذاران گزارش نویســی مطبوعاتی 
در ایــران بــود مجلــه کیهــان ورزشــی را پس از 
بازگشت از فرانســه و تحصیل در رشته جامعه 
شناســی ورزش بــا همــکاری زنده یــاد کاظــم 
گیالنپــور بنیــاد نهــاد. دکتــر الهی در ســال ۵۷ 
برای طی یــک دوره مطالعاتی بــه آمریکا رفت 
و همانجــا اقامــت گزید. الهــی در غربــت هم از 
پای ننشست و ضمن نوشتن مقاالت متعدد 
در زمینه های متنــوع روزنامه نگاری چندین 
کتاب با عنوان طفل صدســاله ای به نام شــعر 
نو گفت وگو با نادر نادر پور، ســید ضیا مرد اول 
یــا دوم کودتا، بــا ســعدی در بازار چــه زندگی، 
دوری هــا و دلگیری هــا و نقــد بی غــش درباره 

گفت وگو با پرویز ناتل خانلری نوشت.

کتاب »آخرین چیزی که او به من گفت« نوشته لورا 
دیو با ترجمه سیدرضا حسینی ازسوی نشر آموت 

منتشر شد.
»آخریــن چیــزی کــه او بــه مــن گفــت« تازه تریــن 
رمان نوشــته ی "لورا دیو" با اســتقبال بسیار خوب 
مخاطبان روبه رو شده است و درگروه پرفروش ترین 

کتاب ها در آمریکا قرار گرفته است. 
تلویزیون اپل امتیاز ســاخت سریالی تلویزیونی بر 
اساس این رمان را خریداری کرده است و قرار است 
جولیا رابرتز، هنرپیشه برنده جایزه اسکار، نقش حنا 

هال را در آن بازی کند.
این کتــاب بــا ترجمه "ســیدرضا حســینی" در ۴۱۶ 
صفحه با شــمارگان ۱۱۰۰ نســخه و قیمــت ۱۱۵ هزار 

تومان در نشر آموت منتشر شده است.
لورا دیو، نویسنده رمان »آخرین چیزی که او به من 

گفت« در سال ۱۹۷۷ در شهر نیویورک متولد شد. 
او دانش آموختــه زبــان انگلیســی از دانشــگاه 
پنسیلوانیاســت، و در دانشــگاه ویرجینیــا نیــز 
نویســندگی خالق خوانــده اســت. لورا دیــو مدتی 
به عنوان خبرنگار آزاد مشــغول به کار بــود و بعد به 

نویسندگی روی آورد.
ســیدرضا حســینی، متولد ۱۳۴۸ در رفســنجان و 
دانش آموخته ارشد روان شناسی از دانشگاه تهران 
و دانشــگاه عالمه طباطبائی اســت. از این مترجم 
ترجمه رمان هــای »بازگشــت«، »آن جا که جنگل 
ک آمریکا« در نشر  و ستاره ها بهم می رسند« و »خا

آموت منتشر شده است.
بر پشــت جلد کتــاب »آخرین چیــزی کــه او به من 

گفت« آمده است:
دنیــای »حنــا هــال« زمانــی زیــر و رو می شــود کــه 
دختربچــه ای در خانه شــان را می زند و یادداشــت 
شوهرش را به دستش می دهد. پیام این یادداشت 
کوتاه و مبهم است: »مراقب دخترم باش.« حنا که 
تازه یک سال است مرد آرزوهایش را یافته است به 
یک باره او را از دســت می دهد.  اوئــن مایکلز در پی 
بروز رســوایی مالی در شــرکتی معروف کــه در آن جا 
به کار برنامه نویسی اشتغال دارد، ناپدید می شود. 
مأموران اف بی آی و یک پلیس قضایی آمریکا برای 
تحقیق درباره این رسوایی به ســراغ حنا می آیند و 
ماجرای این رسوایی خبر اول همه رسانه ها می شود 
و حنا تازه متوجه می شود همسرش آن مردی که 
کنون حنا هــال با دو  او فکر می کــرد، نبوده اســت.  ا
مسئولیت دشوار روبه روست: حل معمای پیچیده 
ناپدید شدن شوهرش، و حفاظت از تنها فرزند او که 

از قضا اصال میانه خوبی با حنا ندارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان خبر داد؛

برگزاری مسابقات قرآن کریم ویژه اتباع افغانستانی در کاشان

استاد مسلم روزنامه نگاری نوین ایران درگذشت

گفت«  که او به من  »آخرین چیزی 
منتشر شد

خبر

کتاب

مناره ســاربان یکی از زیباتریــن مناره های 
عهــد ســلجوقی در اصفهــان اســت کــه در 

انتهای شمالی محله جویباره قرار دارد. 
این منــاره که در خیابان کمــال اصفهان و 
بــه عبارتی در شــمال محله جویبــاره واقع 
شــده از زیباتریــن و بلندتریــن مناره هــای 

تاریخی اصفهان است.
تاریخ دقیق ساخت مناره ساربان اصفهان 
بر روی این بنا وجــود ندارد اما بــا توجه به 
مستندات، منار ساربان در عهد سلجوقی 
یعنی قرن ۶ هجری ســاخته شــده اســت. 
"پرفسور پوپ" ساخت این مناره را مربوط 
بــه اواخــر قــرن پنجــم هجــری می دانــد و 
"مایــرون ســمیث" ســاختمان آن را بیــن 
ســال های ۵۵۰ تــا ۶۸۸ هجــری تخمیــن 

زده است.
مناره ســاربان در ســه طبقــه و بــدون پایه 
ساخته شده است و حدود ۴۴ متر بلندی 
دارد، قطــر تحتانــی آن ۴.۲ متــر اســت و 
ارتفاع ایــن مناره در برخی منابــع ۴۴ متر و 

برخی ۵۴ متر آمده است. 
مدخل پلکان در ارتفــاع هفت متری بدنه 
منــاره واقــع شــده اســت و تعــداد پلکانش 
۱۳۵ اســت و پهنــای پلکان هــای آن ۶۸ 

سانتی متر است.
بدنــه بیرونــی دارای هفــت بخــش اســت 
کــه هریــک دارای تزئینــات نفیــس خــاص 

آجرکاری و کاشی کاری است. 
این مناره دارای ســه کتیبه است و به منار 

مسجد علی نیز شباهت کلی دارد.
طراحی متنوع، بدنه بیرونی این مناره آن 
را بــه هفت بخــش متفاوت تقســیم بندی 

می کند. 
بخــش اول آن آجرچینــی ســاده اســت. 
بخش های دوم و ســوم آن دارای تزئینات 
عالی آجرکاری است. بخش چهارم آن تاج 
اول )گلوگاه( مناره اســت کــه مقرنس های 
آجــری همــراه بــا کاشــی های فیــروزه ای 

بسیار زیبا دارد. 
بخش پنجم آن نیز تزئینات آجری اســت. 
بخش ششم آن تاج دوم منار است و بخش 
هفتم آن هم تارک منار یا تاج اصلی است. 
در قاعده دو تاج این مناره دو کتیبه بسیار 
زیبا از بهترین رنگ فیروزه ای کاشی دیده 

و خوانده می شود.
کتیبه هــای موجود در مناره ســاربان ســه 
کــه بــا خــط کوفــی نوشــته  عــدد هســتند 

شده اند. 
عوامل جــوی ماننــد ســرما و گرمــا و تابش 
کتیبه هــا  آفتــاب اثــر بســیار بــر روی ایــن 
اثر گذاشــته اند امــا مفــاد کتیبه ها شــامل 

عبارات مذهبی است.
در قاعده دو تاج این مناره دو کتیبه بسیار 
زیبــا از بهتریــن رنگ فیــروزه ای کاشــی به 
چشــم می خورد و مناره مزبور کــه از ارتفاع 
اولیه آن اندکی کاســته شده است در حال 
حاضــر بــه ســمت مغــرب متمایل شــده و 
ایــن تمایــل از دور و نزدیــک به طــور کامل 

نمایان است.
مناره ســاربان اصفهان کــه از آن به عنوان 
ج پیــزا ایــران هــم نــام می برنــد دارای  بــر
انحراف اســت، این مناره در حدود هشت 
درجه بــه ســمت جنــوب شــرقی از امتداد 
کــه ناشــی از  قائــم منحــرف شــده اســت 
نشســت نامتقارن در پایه های آن اســت و 
می توانــد به واســطه اختــالالت موجود در 
شــالوده آن یا به دلیل تغییــرات متوالی در 
سطح تراز ایستایی در سفره آب زیرزمینی 
و یــا اســتفاده از چاهک هــای آب منــازل 
اطراف باشد و میزان انحراف منار ساربان 
به طور مرتب مورد پایش قرار گیرد تا از خطر 
احتمالــی ریــزش آن در آینــده جلوگیــری 

شود.
واژه ســاربان در زبــان فارســی بــه معنــای 
شــتربان یا نگهبان شــتر اســت و از آنجا که 
منار ســاربان بــه عنــوان یک ســازه منفرد، 
بلند و شــاخص از بیشــتر نواحــی و جوانب 
بیرون و درون شهر به خوبی قابل مشاهده 
بــوده اســت بــه نظــر می رســد کــه کاربــری 
اصلی آن راهنمایی و جهت یابی کاروان ها 

برای دسترسی به مرکز شهر بوده است.
در کتاب نصف جهان فی تعریف االصفهان 
در مورد این مناره چنین گفته شده است، 
کــه در محلــه جویبــاره چنــد منــاره وجــود 
دارد یکی از آنهــا را مناره ســاربان نامند که 
از تمامــی این منارها بلندتــر و خوش نماتر 
ساخته شده و معتبرتر است و هنگامی که 
خمارتکین تصرفاتی در آن بنا کرد، احتمال 
دارد ایــن منــاره را هــم او ســاخته باشــد و 
مناره به نام محل اشــتهار داشته و کم کم 
ســارویه به ســاروان و ســاروان به ســاربان 

تغییر وضع داده است.
مناره ساربان با شماره ثبت ۲۳۲ در ۱۵ آذر 

۱۳۱۴ به ثبت ملی رسیده است.

مناره های اصفهان:

برج پیزای اصفهان

میراث تاریخی
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ورزش6 ۲ ژانویه    ۲۰۲۲
 در هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال:

گیتی پسند باز هم حریف گربه سیاهش نشد!
گیتی پســند در هفتــه پانزدهــم 
رقابت هــای لیگ برتــر در خانــه 
به مصــاف مقاومــت البــرز رفــت و 
متحمل شکست سنگینی شد. هفته پانزدهم لیگ 
برتــر فوتســال باشــگاه های کشــور در ســالن پیــروزی 
اصفهان با تقابل گیتی پسند و مقاومت البرز به گردش 
درآمد. این دیدار پرگل و جذاب با برتری ۶ بر ۳ مقاومت 
البرز مقابل گیتی پسند در اصفهان به پایان انجامید. 
در دقیقه ۳ نیمه نخست شهاب طالبی موفق شد گل 
اول بازی را برای مقاومت وارد دروازه گیتی پسند کند و 
تیمش را پیش بیندازد. سعید احمدعباسی در دقیقه 
۸ گیتی پسند را به بازی برگرداند و با زدن بیست ونهمین 

گل فصلش نتیجه یک بر یک مساوی شد.
در دقیقه ۱۶ نیمه اول، علیرضا ابوالقاســمی فرد برای 
دومین بار در این دیدار مقاومت را از گیتی پســند جلو 
انداخــت. در ادامــه نیمــه اول باز هم ابوالقاســمی فرد 
موفق شــد یک بــار دیگــر بــرای مقاومت گلزنــی کند و 
بازی ۳ بر یک شود. در اواخر نیمه نخست باز هم این 
مقاومت بود که با شوت زیبای ابوالفضل افضلی دروازه 
گیتی پسند را باز کرد تا نتیجه عجیب ۴ بر یک به سود 
مقاومت رقم بخورد. در نیمه دوم سعید احمدعباسی 
بهترین گلزن لیگ برتر باز هم برای تیمش گلزنی کرد تا 

اختالف با مقاومت به عدد ۲ برسد.
اما درحالی که نتیجــه در حال کم شــدن بود مقاومت 
البرز با گلزنی مجدد شهاب طالبی به گل پنجمش در 

این دیدار رسید.
در ادامــه فرهــاد توکلــی یکــی از بازیکنــان باتجربــه 
گیتی پسند گل سوم کهکشانی های اصفهانی را وارد 

دروازه سجاد بابایی کرد و نتیجه ۵ بر ۳ شد.
علیرضا ابوالقاســمی فرد در دقیقه ۱۸ با هتریکش گل 

ششم مقاومت را وارد دروازه سپهر محمدی کرد.
گیتی پسند برای دومین بار در این فصل طعم شکست را 
چشید و نکته مهم اینجاست که کهکشانی ها نخستین 
شکستشان نیز در برابر همین مقاومت البرز در هفته 
دوم رقم خورده بود و حاال بعد از گذشت یک نیم فصل 
دوباره و این بــار در خانه از پــس مقاومت برنیامدند تا 

به نوعی مقاومت گربه سیاهش لقب بگیرد.
به اندازه پنج بازی فرصت گلزنی ایجاد کردیم 

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان گفت: در این 
بازی به اندازه پنج دیدار فرصت گلزنی خلق کردیم اما 

برخی روزها توپ به نفع تیمت نمی چرخد.
 محمد کشــاورز پس از تقابــل تیمش برابــر مقاومت و 
تحمل شکست اظهار کرد: دیدار خیلی خوب و البته 
سخت و پرفشــاری را پشت ســر گذاشتیم، متأسفانه 
ضمن احترامی که برای تیم مقاومت قائلم و به آن ها 
بابت ایــن پیــروزی تبریک می گویــم باید بگویــم اصال 

شایسته شکست نبودیم.
وی با اشاره به فرصت سوزی تیمش در این بازی افزود: 
گیتی پســند به اندازه پنج بازی موقعیت گلزنی ایجاد 
کرد، اما تیم حریف جانانه دفاع کرد و موفق شد برنده 

این دیدار باشد.
کید به روز بد  ســرمربی تیم فوتســال گیتی پســند با تا
تیمش خاطرنشــان کــرد: در این بــازی بچه ها خیلی 
تــالش کردنــد و حمــالت زیــادی داشــتیم امــا حتــی 
دروازه خالــی را نیز نتوانســتیم باز کنیــم، برخی مواقع 
توپ به نفع تیم نمی چرخد و این بازی هم از آن بازی 
ها بود، علی رغم موقعیت های زیاد پیروز بازی نبودیم.

کشاورز در پایان در خصوص کوبل داوری گفت: داوران 

بازی نهایت تالششان را داشتند، سعی می کنم خیلی در 
خصوص داوری صحبت نکنم و االن هم باخت تیمم را 
توجیه نمی کنم و یــا گــردن داور نمی انــدازم و راجع به 

داوری نظر خاصی ندارم.
تنها تیمی که گیتی پسند را متوقف کرده ما بوده ایم

سرمربی تیم فوتسال مقاومت البرز گفت: برای اثبات 
توانمندی هایمان به یک پیروزی بزرگ نیاز داشتیم.

فرهاد کشاورزی سرمربی تیم مقاومت البرز پس از برتری 
تیمش مقابل گیتی پسند اظهار کرد: به بچه های تیمم 
به خاطر این نمایش تبریک می گویم و درود می فرستم، 
چند هفتــه بــود فوتســال خوبــی ارائــه می کردیــم اما 
فرصت هایمان به گل تبدیل نمی شد خوشبختانه از 
فرصت هایمان ایجاد کردیم و تیم خوب گیتی پسند 

را شکست دادیم.
وی با اشاره به این دیدار افزود: هر دو تیم می دانستند 
به دنبال چه هستند، گیتی پسند تا همین هفته از همه 
رقبایش امتیاز گرفته بود و تنها تیمی که توانسته مقابل 
کیفیت بازی کند تیم ما بوده  گیتی پسند مالکانه و با

است. سرمربی تیم فوتسال مقاومت در خصوص تیم 
گیتی پسند گفت: این چیزی از توانمندی گیتی پسند 
کیفیتی است،  کم نمی کند، گیتی پسند بسیار تیم با
کمترین گل خــورده لیگ را دارد و در ســه ســبک بازی 
مالکانه، انتقال و شــروع مجدد بهترین تیم لیگ برتر 
اســت و در ادامــه راه ایــن تیم بــه نتایج مــورد هدفش 

خواهد رسید.
کید بر تمرینات گســترده تیمــش برای  کشــاورزی با تا
نمایش زیبا در زمین خاطرنشان کرد: ما برای ارائه این 
کیفیت تمرین کردیم و تا زمانی که من سکان هدایت 
این تیــم را برعهده داشــته باشــم فقط به دنبــال ارائه 

فوتسال باکیفیت خواهم بود.
وی در پایان درباره ســبک بازی تیمش و شرایطی که 
ســپری کرده اند افــزود: تیم مــا در فاز تهاجمــی یکی از 
بهترین های لیگ برتر است، برای اثبات توانمندی مان 
نیازمند پیروزی در یک دیدار بزرگ بودیم تا بچه هایمان 
از زیر بار فشار و استرس بیرون بیایند و سعی می کنیم این 

مسیر را تا انتها ادامه دهیم.

خبر

رســانه های آلمانی به بازتاب حمایت دبیرکل 
فدراســیون فوتبال ایران از مهدی مهدوی کیا 

پرداختند.
به گــزارش ایســنا، حســن کامرانی فــر، دبیرکل 
فدراســیون فوتبال درباره حواشی پیش آمده 
درباره سرمربی تیم ملی امید توضیحاتی را ارائه 
کرد و بــه حمایــت از کاپیتان پیشــین تیم ملی 
فوتبال ایران و سرمربی تیم ملی امید پرداخت. 
و   hessenschau بیلــد،  نظیــر  رســانه هایی 
derstandard از جمله رسانه های آلمانی بودند 
کــه بــه بازتــاب حمایــت فدراســیون فوتبــال از 

مهدوی کیا پرداختند. 
درســتاندارد نوشــت: پرچم تمام اعضای فیفا 
از جملــه پرچــم اســراییل بــر روی پیراهــن هــر 
کنــون بحث هایی  دو تیــم چــاپ شــده بــود و ا
در ایــران ایجــاد شــده اســت. در همین راســتا 
حســن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال 
به حمایــت از رفتار این مربــی پرداخت که این 

روزها مورد انتقاد قرار گرفته است.
مهــدی مهدوی کیا در دیــدار ســتارگان عرب و 
ستارگان جهان به عنوان تنها غیر عرب در این 
تیم بازی کرد که جیانی اینفانتینو، رییس فیفا 
نیز در قطــر محل برگــزاری جــام جهانــی ۲۰۲۲ 

حضور داشت.
در طرف مقابل بیلد نوشــت رفتار مهدوی کیا 
در ایــن دیدار کــه به دعــوت فیفــا در آن حضور 
داشت باعث جنجال زیادی در کشورش شده 
است. در مجلس ایران عده ای رفتار مهدوی کیا 
را عبــور از خــط قرمزهــا عنــوان کردنــد چــرا کــه 
ایران، اسراییل را به رسمیت نمی شناسد و قرار 
گرفتن پرچــم این کشــور روی پیراهــن مهدی 
مهدوی کیــا اتفــاق جنجالی بود کــه بحث ها و 

جنجال های زیادی را برانگیخته است.
بــا ایــن وجــود نیــز خیلی هــا اتهامــات علیــه 
مهدوی کیــا را رد کردنــد و بــه حمایــت از ایــن 
ایــران  تیــم ملــی فوتبــال  بازیکــن پیشــین 

پرداختند. 

مهدی طارمی توانست برای پورتو پرتغال گلزنی 
کند.

به گزارش ایســنا، در ادامه لیگ برتر پرتغال پورتو 
پرتغــال در خانه ۳ بــر یک برابــر بنفیکا بــه برتری 

رسید.
مهدی طارمی مهاجم تیم فوتبال ایران توانست 
باالخره بعــد از مدتها گل ســوم تیمــش را در این 

دیدار به ثمر رساند و به مسیر گلزنی برگردد.

مهــدی تارتــار در برنامــه شــب های فوتبالــی اعالم 
کرد نمی خواهد باعث جدایی قاســم حدادی فر از 
ذوب آهن شود. مهدی تار تار میهمان تلفنی برنامه 
شــب های فوتبالی بود که در بخشی از صحبت ها 
مجری برنامه از این مربی در خصوص قاسم حدادی 
فر و اختالفی که با کاپیتان سابقه دار ذوب آهن دارد 
پرسید، تارتار هم با اشــاره به اینکه ذوب آهن برای 
افرادی مثل قاسم است اظهار کرد: عدم شناخت 
من از قاسم حدادی فر و زودرنجی این بازیکن باعث 
این اتفاقات شد. در یکی از تمرینات با قاسم صحبت 
کردم و گفتم با توجه به مصدومیتی که داشته است، 
بیاید و به عنوان مربی کار خود را با ما شروع کند، اما 
گر با  از ما ناراحت شد و دیگر سر تمرینات نیامد که ا
شــخصیت او بیشتر آشــنایی داشــتم موضوع را به 

شکل دیگری مطرح می کردم.
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در رابطه با برگشت 

حــدادی فــر بــه ذوب آهــن، گفــت: مــا در اصفهان 
و ذوب آهــن میهمــان هســتیم ولــی قاســم از افراد 
زحمت کشــیده و اســطوره باشــگاه اســت که باید 
به تیم خود برگردد. دوســت ندارم بــه عنوان مربی 
باعث شــوم قاســم به این شــکل از ذوب آهن جدا 
شــود که این موضوع را به او رساندم. من هم مربی 
هستم باید همه چیز را جمع و جور کنم تا روی اصول 

پیش برویم.

رشید مظاهری به علت تخلف انضباطی در اختیار 
کمیته انضباطی باشــگاه اســتقالل قــرار گرفت. به 
گزارش باشگاه استقالل، با اعالم کادرفنی تیم فوتبال 
استقالل، رشید مظاهری به دلیل »تخلف انضباطی 
در تمرین روز پنج شنبه ۹ دی« در اختیار باشگاه قرار 
گرفت.  این دروازه بان به جلســه کمیته انضباطی 

باشگاه استقالل دعوت شده است.

یک عضــو تیم ملــی کامپونــد ایــران در مســابفات 
انتخابی تیم ملی، موفق شد رکورد ایران را جابه جا 

کند.
بــه گــزارش ایســنا، مســابقات انتخابــی تیــم ملی 
کامپوند و تیم ملی دانشجویان در سایت تیروکمان 
برگــزار شــد و محمدصالــح پالیزبــان در مســابقات 

انتخابی تیم ملی کامپوند موفق شد با امتیاز ۷۱۳ 
رکورد ایران را بعد از ۷ سال بشکند.

پیــش از این رکــورد در اختیار اســماعیل عبــادی با 
۷۱۰ امتیاز بــود که پالیزبان موفق به شکســت این 

رکورد شد.
محمدصالح پالیزبان بعد از این رکوردشکنی، گفت: 
بعد از ۷ سال که انتخابی تیم ملی برگزار شد، موفق 
شدم رکورد ایران را جابه جا کنم و رکورد ۷۱۰ را به ۷۱۳ 
برسانم. امیدوارم این رکورد را در بازی های آسیایی 

هانگژو تکرار کنم.
وی گفت: شرایط خوبی دارم و اردوها نیز به خوبی 
در حال برگزاری است. با توجه به آمادگی کمانداران، 
امیدوارم نتایج خوبی در بازی های آسیایی کسب 

کنیم. 

لژیونــر هندبــال ایــران بــرای دو ســال دیگــر بــا تیم 
دیناموبخارست رومانی تمدید کرد.

باشگاه هندبال دیناموبخارست رومانی اعالم کرد 
که ســعید حیدری راد تا ســال ۲۰۲۴ با این باشگاه 
قرارداد امضا کرده اســت. این باشــگاه حیدری راد 
را یکــی از مهمترین بازیکنان تیمــش معرفی کرده 
است . سعید حیدری راد از سال ۲۰۱۷ عضو این تیم 
شده و چند سال پیاپی کاپ قهرمانی را با این تیم 

باال برده است.
سید علیرضا موسوی نیز دیگر لژیونر هندبال ایران 
در تیم دیناموبخارست است که از سال ۲۰۱۵ به این 

تیم پیوسته است.

بازتاب حمایت فدراسیون فوتبال از مهدوی کیا 
لمانی در رسانه های آ

خبر

گلزنی باز شد پای طارمی باالخره به 

گشت حدادی فر چراغ سبز تارتار برای باز

گرفت رشید مظاهری در اختیار باشگاه استقالل قرار 

رکورد کامپوند ایران شکسته شد

تمدید قرارداد حیدری راد با دیناموبخارست رومانی

خبر

نفرات انتخاب شده برای حضور در رقابت های 
بین المللی بدمینتون بانوان جام فجر مشخص 
شدند. به گزارش تسنیم، مسابقات انتخابی 
تیــم ملــی بدمینتــون بانــوان بــرای شــرکت در 
رقابت هــای بین المللــی جــام فجــر بــا حضــور 
برترین های کشور برگزار شد و ۱۶ نفر به همراه ثریا 
آقایی گزینش شدند. در فینال بخش انفرادی 
رومینــا تاجیــک در مصاف نســیم صفایــی دو 
بر یک بــه پیروزی رســید. همچنیــن در فینال 
بخش دونفره تیم نازنین زمانی و یگانه تفرشی با 
نتیجه دو بر صفر مقابل تیم هاجر کبیری و هاله 
همدانچی به برتری دست یافت. در پایان این 
رقابت ها ۱۶ نفر برتر به همراه ثریا آقایی ملی پوش 
المپیکی کشورمان برای شــرکت در مسابقات 

بین المللی جام فجر انتخاب شدند.

بانوان سپاهان در نخســتین بازی مرحله دوم 
دور رفت لیگ برتر هندبال به پیروزی رسیدند.

بــر اســاس اعــالم روابــط عمومــی فدراســیون 
هندبــال، در آغــاز مرحلــه دوم رفــت لیــگ برتر 
هندبال بانــوان، دو تیــم کات شــاهرود و فوالد 
ســپاهان اصفهان به مصــاف هم رفتنــد که در 
پایــان، زرد هــای زاینــده رود بــا نتیجــه ۲۵ بر ۱۹ 

پیروز شدند.
مرحلــه دوم دور رفت لیگ برتر هندبــال بانوان 
باشگاه های کشور، ۱۲ دی ماه به پایان می رسد.

نشــان طــالی مســابقات آزاد تفنــگ بــادی 
نوجوانان به تیرانداز اصفهانی رســید. دومین 
دوره مســابقات آزاد ســالح های بادی در رشته 
تفنگ ۱۰ متر بادی بانوان در مجموعه ورزشــی 
آزادی تهران برگزار شد و فاطمه امینی از اصفهان 
بر سکوی قهرمانی ایستاد. این دوره از رقابت ها 
در دو گروه سنی جوانان، نوجوانان و بزرگساالن 
بــا حضــور ۹۰ ورزشــکار برگزار شــد کــه در بخش 
جوانان و نوجوانان، فاطمه امینی از اصفهان، 
آرمینا صادقیان از ایالم و یلدا سلیمانی از تهران 
به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

با برگزاری هفته دهم لیگ برتر بسکتبال زنان در 
گروه دوم، مرحله مقدماتی لیگ به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، هفته دهم لیگ برتر بسکتبال 
زنان در گروه ب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید. 
در اولین مسابقه تیم سپاهان اصفهان و پاالیش 
نفت آبادان مقابــل هم قرار گرفتنــد که نفت با 
حســاب ۶۸ بر ۵۸ پیروز شــد.  دومین مسابقه 
هم بین تیم های پاز تهران و گاز تهران برگزار شد 
و با پیروزی ۷۶ بر ۶۲ پاز به پایان رسید.  با برگزاری 
دیدارهای این هفته، مرحله مقدماتی لیگ به 
پایان رسید و چهار تیم برتر هر گروه به پلی آف راه 
پیدا کردند. به این ترتیب از گروه اول شــیمیدر 
قم، گروه بهمن تهران، بانوان شهرداری گرگان 
کســون تهران،  و امرتــات تهــران و از گــروه دوم ا
پاالیش نفت آبادان، فوالد مبارکه سپاهان و پاز 
تهران راهی پلی آف شــدند. دیدارهای مرحله 

پلی آف از چهارشنبه ۲۲ دی آغاز می شود.

رقابت های قهرمانی برق آسا شطرنج جهان با 
سومی فیروزجا به پایان رسید.

به گزارش ایســنا، روز دوم و پایانی مســابقات 
برق آســا قهرمانی جهان برگزار شــد کــه در آن 
شطرنج بازان به مصاف حریفان خود رفتند. 
پرهام مقصودلو و احسان قائم مقامی دو ملی 
پوش شطرنج ایران بودند که در این رقابت ها 

دست به مهره شدند.
نفر اول شــطرنج ایــران در ایــن رقابت هــا از ۲۱ 
امتیــاز ممکــن ۱۲.۵ امتیــاز بــه دســت آورد و 
توانســت در رده ۲۸ این رقابت هــا جا بگیرد. 
ملی پوش شطرنج ایران در این رقابت ها در دور 
سیزدهم از کارلسن شکست خورد اما توانست 

در در دور شانزدهم فیروزجا را شکست دهد.
مقصودلو که با ریتینگ ۲۶۵۵ در این رقابت ها 
شرکت کرده بود به ۱۱ پیروزی، ۳ تســاوی و ۷ 

شکست دست یافت.

۱۷ بانوی بدمینتون باز
 برای حضور در مسابقات

 بین المللی جام فجر
 انتخاب شدند

پیروزی بانوان سپاهان 
در هندبال

تالش تیرانداز اصفهانی، 
طال در پی داشت

تیم های مرحله پلی آف
 بسکتبال زنان 
مشخص شدند

مقصودلو قهرمانی را 
از فیروزجا گرفت!

ســرمربی تیــم فوتبــال زنــان ذوب آهــن گفــت: 
می دانم ســطح توانایــی بازیکنان بیشــتر از این 
اســت، تیم ملی بــرای تمرینات یک ســبک را در 
نظر گرفته و بچه ها به آن سبک و تمرین عادت کرده اند و خستگی 

در بازیکنان تیم و بقیه وجود ندارد.
ســمیه شــهبازی پس از برد مقابل تیم ســارگل، اظهار کــرد: بازی 
دونیمه متفــاوت داشــت ما نیمــه اول را بد شــروع کردیــم که فکر 
می کنم دلیل آن دست کم گرفتن تیم بوشــهر بود، به تیم سارگل 
تبریــک می گویم کــه فوتبــال بازی کــرد و ضــد فوتبــال نبــود، این 
موضوع می توانســت کار را برای ما راحت تر کند، اما متأســفانه در 
یک غافلگیری گل خوردیم؛ در کل نیمه اول نیمه راضی کننده ای 
نبود با صحبت هایی که بین دونیمه انجام شد سعی کردیم بیشتر 
بازیکنان را از نظر روحی و روانی آماده کنیم و در نیمه دوم شــرایط 
یک مقدار بهتر شد با این وجود از تیم راضی نیستم. می دانم سطح 

توانایی بازیکنان بیشتر از این است.
وی در خصوص داوری این دیدار، گفت: داوری 
بازی خوب بود، فکر می کنم داور با وجود اینکه 

از داورهای کــم تجربه لیگ به شــمار مــی رود، به 
خوبی توانست بازی را مدیریت کند.

شهبازی با اشاره به فراز و نشیب های تیمش 
در طــول بازی، بیــان کرد: دالیــل مختلفی 
دارد که باید بررســی شــود، امــا فکر می کنم 
مهم تریــن دلیــل می توانــد ایــن باشــد کــه 
بازیکنــان تمرکزشــان را از دســت می دهند 
و نمی تواننــد تمرکــز الزم را چــه زمانــی کــه 

صاحب توپ هستند چه زمانی که توپ 
را در اختیار ندارند، داشته باشند ممکن 

است ما در لحظه هایی دچار اشتباه شویم 

و گل بخوریم.
وی در خصوص خســتگی بازیکنــان تیم ملــی و تداخــل اردوها و 
لیگ، تصریح کرد: فکر نمی کنم تیم ملی برای تمرینات یک سبک 
را در نظر گرفته و بچه ها به آن ســبک و تمرین عادت کرده اند 
و خستگی در بازیکنان تیم ذوب اهن و بقیه وجود ندارد، 
بچه ها سرحال بودند، فرهمند به دلیل این تعویض شد 
که سرما خورده است و نمی توانست به بازی ادامه دهد.

شــهبازی بــا اشــاره به وضعیــت ســمیه خرمــی و زدن 
دو گل بعــد از مصدومیــت، گفــت: خرمــی از بــازی 
ملوان دچار مصدومیت شد و با تشخیص پزشک 
یک پروســه یــک مــاه و نیمــه را باید طــی می کرد 
برای اینکــه بدنش عــادت کنــد، وی ۹۰ دقیقه 
بازی کــرد که هــم توانســت گل بزند و تــا پایان 

بازی کند.

سرمربی تیم فوتبال زنان ذوب آهن:

از تیم راضی نیستم
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ســرمربی جدید تیم ملی عــراق پیــش از دیدار با 
ایران دست به تغییراتی در خط دفاع زد.

به گزارش فارس، تیم ملی فوتبال کشورمان اویل 
بهمن ماه در ورزشگاه آزادی در هفتمین بازی خود در انتخابی جام 

جهانی ۲۰۲۲ میزبان تیم ملی عراق است.
کتیک  در همیــن رابطه ســایت »الســومریه نیوز« عــراق از تغییــر تا
دفاعی ایــن تیم پیــش از دیــدار با ایــران خبــر داد و نوشــت: زلیکو 
پتروویچ سرمربی یوگسالو تیم ملی قصد دارد دوباره احمد ابراهیم 
مدافع باتجربــه را به اردوی تیــم ملی برای دیــدار با ایــران و لبنان 

دعوت کند.
مدافع باتجربــه باشــگاه نیرو هوایــی نامش از لیســت عــراق برای 

کنون دوباره  رقابت های جام کشورهای عربی خط خورده بود و ا
به لیست تیم ملی برگشته است. 

سرمربی جدید عراق در رقابت های جام کشورهای عربی به مناف 
یونس مدافع جــوان اعتماد می کرد. البته با دعوت شــدن احمد 
ابراهیم این مدافع جوان از لیســت کنار گذاشته نشــده و او نیز در 

اردو حضور خواهد داشت.
کنــون بــا کســب ۱۶ امتیــاز  گردان اســکوچیچ ا گفتنــی اســت؛ شــا
صدرنشین گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی هستند. یوزها 
گر در این بازی برنده شوند صعودشان به جام جهانی قطعی می  ا
شود. کره با کسب ۱۴ امتیاز در رده دوم قرار دارد. عراق نیز با کسب 

چهار امتیاز در رده پنجم جدول ایستاده است.

گردان اسکوچیچ کتیک دفاعی عراق برای دیدار با شا تغییر تا
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سرمربی تیم فوتبال زنان ســارگل بوشهر گفت: با وجود 
همه مشکالت و بخاطر یک ســری موضوعات آمدیم و 
که بازی کنیم و از لیگ پا عقب نکشیم. درست است بد 
بازی کردیم و امتیازی نگرفتیم ولی محکم همچنان سر جایمان ایستاده ایم.

فاطمه بیاتیانی پس از شکست یک بر ۸ مقابل ذوب آهن، اظهار کرد: ما از قبل 
می دانستیم بازی ســختی در زمین ذوب آهن خواهیم داشت. ذوب آهن 
تیم خوب و کار کرده ای است و بازیکنان و مربیان باتجربه ای دارد. تیم ما یک 
سری و مشکالت و مسائل داخلی دارد مثل تغییر مدیریت و مشکالت دیگر اما 
با این وجود ما به بازی خودمان را رساندیم. متأسفانه نتوانستم بازی البرز را 

برگزار کنیم. با وجود همه مشکالت و بخاطر یک سری موضوعات آمدیم و که بازی کنیم و از لیگ پا عقب نکشیم. 
درست است بد بازی کردیم و امتیازی نگرفتیم ولی محکم همچنان سر جایمان ایستاده ایم.

وی افزود: در نیمه اول خوب بازی کردیم و چیزی که از بچه ها خواسته بودیم را انجام دادند. هدف ما در این بازی 
گذار کردیم. امیدوارم در  گل نخوردن بود. در نیمه دوم به علت بی تجربگی بازیکنانمان بازی را به شکل بدی وا

بازی های آینده با تغییراتی که انجام می دهیم بهتر شویم.

بیاتیانی با اشــاره به افت بازیکنان در نیمه دوم، بیان کرد: در ابتدای بازی 
یکی از بازیکنان اصلی مان نتوانست بازی کند و در دفاع بایستد. به دلیل 
صادر نشدن آی دی کارت این بازیکن، کل سیستم تیمی ما به هم ریخت. 
لیال معلم بعد از مصدومیت و عمل تازه به تیم برگشته و بازی می کند، اصال 
جز بازیکنان فیکس ما محسوب نمی شود ولی به دلیل نرســیدن ای دی 
کارت دیگر بازیکن مجبــور شــدیم وی را در بازی بگذاریــم. قطعا بازی کنی 
که تازه عمل کرده توانایی ندارد ۹۰ دقیقه بازی کند و ما نیز ۴۰ دقیقه از وی 
استفاده کردیم و در نیمه دوم مجبور به تعویضش شدیم. در نیمه دوم بازیکن 
دیگرمان را نیز مجبور شدیم تعویض کنیم زیرا مریض بود و نمی توانست زیاد 
بازی کند. همین تعویض ها باعث شد شیرازه تیم ما از هم بپاشد. ما یک سری از بازیکنان را از دست داده ایم و 

نیمکت پری نداریم.
وی در خصوص داوری دیدار مقابل ذوب آهن، گفت: نه صحبتی ندارم و بازی به داوری بستگی نداشت. داوری 
روی یک سری موضوعات بد بود که این ضعف ها درلیگ وجود دارد. در این چند بازی که از لیگ میگرد ضعف ها 

را در بازی ها میبینم نتنها بازی های خودمان بلکه در بازی تمام تیم ها وجود دارد.

 سرمربی تیم فوتبال زنان سارگل بوشهر:    

با وجود همه مشکالت از لیگ پا عقب نمیکشیم

خبر



سال پنجم - شماره 1۳17

یکشنبه  1۲  دی 1۴۰۰ - ۲8 جمادی االول 1۴۴۳

7 ۲ ژانویه    ۲۰۲۲ سالمت

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰7۵۰1 مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۰ هیات دو 
۶98۴8 کدملی  به شناسنامه شماره  خانم فخرالسادات هاشمی فشارکی 
1281798۵۳۳ صادره اصفهان فرزند سیدابوالفضل ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 1۶2/۳۴ مترمربع از پالک شماره 128 فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری از مالکیت 
نعمت اله نیکبخت موضوع سند انتقال 2۰1۰1، ۵2/12/۴ دفترخانه 82 اصفهان 
که مع الواسطه به متقاضی واگذار شده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
گهی به مدت دو  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/27، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/12 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – 12۴۴۳۴۴ / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰9۵8۰ مورخ 1۴۰۰/۰7/1۰ هیات سه خانم 
زهره زارع پورآدریانی به شناسنامه شماره 9۳۰۰ کدملی 129۳۳1۵۶۶۴ صادره 
از اصفهان فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان )به استثنا بها 
ثمنیه اعیانی آن( به مساحت ۶9/27 مترمربع پالک شماره ۳ فرعی از 1۵1۳2 
اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند 17۳۳2، 
9۶/11/29 دفترخانه ۳۶۴ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  به فاصله 1۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/27، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/1۰/12 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– 12۴2۳91 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰1۰۰88 مورخ 1۴۰۰/۰7/2۶ هیات دو آقای 
محسن اعظمی کتایونچه به شناسنامه شماره 7۳۳ کدملی 1291۰۴۰811 
صادره اصفهان فرزند احمدرضا بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۳1/2۵ مترمربع از پالک شماره 1۵119 و 1۵12۰ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق قباله عادی مع الواسطه 
از مالکیت رحیم زارعی خوابجانی موضوع سند مالکیت ذیل صفحه 272 دفتر لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰9/27، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/12 – رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۴۴۰۰1 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰7۴۳2 مورخ 1۴۰۰/۰۶/۰9 هیات یک خانم 
اکرم ملکوتی خواه به شناسنامه شماره ۴۵2 کدملی ۵۶۵8998۰۴2 صادره 
کوهپایه فرزند رسول بصورت ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 
18۳/92 مترمربع از پالک شماره ۳۵ فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع 
سند انتقال ۳229۴، 9۰/۳/۳ دفترخانه 187 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/27، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/12 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – 12۴1771 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶۴۵9، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/۰۶، رای هیات: 
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه ۵92 دفتر ۵۰۶ و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. 
لذا مالکیت آقای/خانم سیدمحمود میرشفیعیان خوزانی به شناسنامه شماره 
1۵۶9 کدملی 1288۰۰۰۰22 صادره فرزند سیدباقر نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مساحت 9۰/۴8 مترمربع پالک شماره 
11۴1 فرعی از 11۴ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه ۵92 دفتر ۵۰۶ و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا 
مالکیت آقای/خانم اسمعیل کارگر خوزانی به شناسنامه شماره 9۶1۵ کدملی 
11۴۰۳۴9۴۴9 صادره فرزند عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
مغازه نیمه ساز به مساحت 9۰/۴8 مترمربع پالک شماره 11۴1 فرعی از 11۴ 
اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با 
حدود ذیل صادر می نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/12، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/27 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۵۰۳97 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶۳8۴، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/۰۵، جلسه هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در 
دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1۵۳۴ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم حمید لطفی فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت 
به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 
ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 192۵۳ 
مورخ 1۴۰۰/۰2/21 دفتر 298 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حمید 
لطفی فروشانی به شناسنامه شماره 11۳۰۰۳۶۰۵7 کدملی 11۳۰۰۳۶۰۵7 
صادره فرزند عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت 118۶/۴۰ 
مترمربع پالک شماره ۵۵۶ و ۵۵۴ فرعی از 1۰8 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال در 
دو قسمت به صورت شکسته به طولهای 2۴/27 و ۳۴/۰۳ به پالک ۵۵7، شرقا 
به طول ۴/7۵ متر و 1۵/1۴ متر به صورت شکسته دیواریست به جوی، جنوبا اول 
بصورت شکسته به طول 1۰/1۳ و 1۰/1۳ و ۳/8۰ متر و ۳۵/۶2 دوم شرقی است 
به طول ۳7/ متر هر دو دیوار اشتراکی به پالک ۵۵2، غربا به طول ۳/۳8 و 9/1۴ 
متر به صورت شکسته دیواریست به جوی، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 1 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از 
طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/12، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/1۰/27 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۵2112 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰1۶۵8، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/۰۴، 
مفاد آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای 
ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در 
گهی می شود تا  دو نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است 
دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 

1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۵18، 1۴۰۰/8/۳۰، خانم مریم خاوری فرزند رحمن 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴1۰/7۶ مترمربع پالک 
ک مزرعه غلغله عطااباد دهاقان که به  ۴۴7 فرعی از 1۳8 اصلی واقع در امال
انضمام 1۳8/۴۴8 و 1۳7/۴2۶ تشکیل یک واحد را می دهد انتقال عادی مع 
الواسطه ازطرف مالک رسمی محمدعلی کریمی فرزند علیمحمد از ششدانگ 
پالک فوق موضوع ثبت دفتر یک صفحه ۶۵1 امالک ثبت و صادر گردیده است. 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1۴۰۰/1۰/12، تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 
1۴۰۰/1۰/27 – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – 12۴9۳9۶ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اکبر جهانگیری باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
در دفترخانه 21۵ شاهین شهر رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود 
بشماره ۶1۵9۰1 را که بمیزان دو دانگ مشاع از ششدانگ به شماره پالک ثبتی 
۴۰9/7۳۳۰ واقع در بخش 1۶ حوزه ثبتی اصفهان )شاهین شهر( که در صفحه 
281 دفتر ۵21 ذیل شماره 11۵1۶1 بنام آقای اکبر جهانگیری ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و بموجب سند قطعی 8۳718 مورخ 1۳88/۰۴/2۰ دفترخانه 
1۰۴ شاهین شهر به مالک فوق الذکر انتقال قطعی یافته و بموجب اسناد تعویض 
وثیقه ۳7۳۵7 و ۳7۳۵8 مورخ 1۳91/۰2/۳1 دفتر ۶۴2 تهران به نفع شرکت 
ایرانی تولید اتومبیل سایپا و شرکت بازرگانی سایپا یدک در رهن می باشد. نیز 
بموجب سند رهنی ۵۰۰۰۰ مورخ 1۳9۵/۰7/12 دفتر۶۴2 تهران به نفع شرکت 
ایرانی تولید اتومبیل سایپا و شرکت بازرگانی سایپا یدک در رهن می باشد و معامله 
دیگری هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجایی اعالم شده  چون درخواست 
صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 12۰آ. ق. ث مراتب 
گهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد  آ
از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارایه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک شاهین شهر - 12۵2۵۳۴/ م الف

آگهی

تقویت سیستم ایمنی بدن 
در برابر سرطان پوست با مصرف فیبر! 

یک مطالعه جدید نشــان داده 
اســت که مصرف فیبر در تغذیه 
می تواند سیســتم ایمنی فرد را 

در برابر سرطان پوست تقویت کند. 
بر اســاس یــک همــکاری تحقیقاتــی بین المللی 
ایالتــی اورگان، بیمــاران  بــزرگ در دانشــگاه 
سرطان پوستی که تحت درمان به شیوه کشتن 
سلول های سرطانی توسط سیســتم ایمنی قرار 
دارند، زمانــی که رژیــم غذایی آن ها غنــی از فیبر 

باشد، بهتر به درمان پاسخ می دهند.
این مطالعه که در مجله Science منتشــر شــده 
اســت، یــک پیشــرفت امیدوارکننــده در مبــارزه 
بــا انــواع مختلــف ســرطان از جملــه مالنــوم، بــه 
عنــوان کشــنده ترین شــکل ســرطان پوســت به 

شمار می رود.
طبق اعــالم انجمن ســرطان آمریکا، ســال آینده 
نزدیک به ۱۰۰ هزار مورد جدید سرطان پوست در 
ایاالت متحده تشخیص داده می شــود و انتظار 
می رود بیش از ۷۰۰۰ نفر از این بیماران جان خود 

را از دست بدهند.
ک تریــن انــواع  ســرطان پوســت یکــی از خطرنا
ســرطان اســت و بــا متاســتاز دادن یــا انتشــار به 
ســایر اندام ها مانند کبــد، ریه و مغــز باعث مرگ 

می شود.
مطالعه جدید بر روی یک تکنیک درمانی به نام 
بلوک ایمنی متمرکز است که اغلب با حروف اول 
ICB به آن اشاره می شــود، که انقالبی در درمان 

مالنوما و سرطان به طور کلی ایجاد کرده است.
درمان ICB متکی بر دارو های مهارکننده اســت 
کــه پروتئین هایــی بــه نــام نقــاط بازرســی را کــه 
توســط برخــی از ســلول های سیســتم ایمنــی - 
بــرای مثــال ســلول های T - و همچنیــن برخــی 
ســلول های ســرطانی تولید می شــوند، مسدود 

می کنند.
ICB یــک عامــل تغییــر دهنــده بــازی در درمان 
سرطان است و تاثیر میکروبیوم روده برای درمان 
ســرطان در مطالعــات متعــدد، در مدل هــای 
بالینــی و همچنیــن در تحقیقــات انســانی ثابت 
شــده اســت. میکروبیوم یــک فرد توســط طیف 

وســیعی از عوامل محیطی از جمله غذا و دارو ها 
شــکل می گیــرد، در حالــی کــه ژن هــای انســانی 
نسبت بسیار کمتری از تنوع میکروبیوم از فردی 

به فرد دیگر را تشکیل می دهند.
میکروبیــوم روده انســان جامعــه پیچیــده ای از 
بیش از ۱۰ تریلیون ســلول میکروبــی از نزدیک به 
کتری است. هنوز مشخص  ۱۰۰۰ گونه مختلف با
نیســت که آیا مصــرف فیبر غذایــی و اســتفاده از 
پروبیوتیک هــای تجــاری موجــود بــر پاســخ بــه 
ایمونوتراپی در بیماران ســرطانی تأثیر می گذارد 

یا خیر.
این مطالعــه صد ها بیمار مالنوما را مورد بررســی 
قرار داده و میکروبیوم های روده، عادات غذایی، 
گی هــای بیماری و  اســتفاده از پروبیوتیــک، ویژ

نتایج درمان را تجزیه و تحلیل کرده است.

براساس مطالعات انسانی این پژوهش، دریافت 
فیبر رژیم غذایی باالتر با عدم پیشــرفت بیماری 
در بین بیمارانی که از طریق ICB درمان شدند، 

مرتبط بود.
این مطالعه نشان داده است که استفاده از فیبر 
غذایی و پروبیوتیک که هر دو بر میکروبیوم روده 
تأثیر می گذارند، با نتایج متفاوتی از ICB مرتبط 
هســتند، هرچند هنــوز نمی توان علــت را تعیین 
کرد و ممکن است چیز های دیگری در مورد این 
خ داده باشــد که در این مطالعه اندازه  بیماران ر

گیری نشده است.
اما یافته های به دســت آمده از مطالعه موش ها 
کــه ایمنــی ضــد  از ایــن ایــده حمایــت می کنــد 
توموری با رژیم غذایی غنــی از فیبر و عدم وجود 

پروبیوتیک ها قوی تر است.

مطالعــات مداخلــه ای تغذیــه ای تصادفی برای 
تعییــن اینکه آیــا تغییــر رژیــم غذایــی هدفمند و 
قابل دســتیابی در شــروع درمــان ICB می تواند 
نتایــج درمــان بیمــار را بهبــود بخشــد، حیاتــی 

خواهد بود.
کــه برخــی از  گرچــه نتایــج نشــان می دهــد  ا
پروبیوتیک هــای موجــود تجــاری ممکن اســت 
برای بیمارانی که از ICB اســتفاده می کنند مضر 
باشــند، تحقیقات بیشــتری برای تعییــن اینکه 
کــدام پروبیوتیک هــا ممکــن اســت واقعــا مفیــد 

باشند، مورد نیاز است.
این مطالعه توســط جنیفر وارگــو، لورنزو کوهن و 
کری دانیل از دانشگاه تگزاس و جورجیو ترنچری 
از موسسه ملی بهداشــت انجام شد و نزدیک به 

۸۰ دانشمند در این تحقیق شرکت کردند.

سرطان

گروهی از محققان ایرانی غشای نانویی ساخته اند 
که مانــع از چســبندگی های تاندونی پــس از عمل 

جراحی می شود.
نانوالیاف پلیمری در سال های اخیر به دلیل خواص 
منحصر به فرد مانند مساحت سطح، تخلخل باال و 
شباهت به ماتریس خارج سلولی توجه بسیاری از 
محققان را به خود جلب کرده اند. حــال گروهی از 
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ساخت 
و ارزیابی غشای ضدچسبندگی کامپوزیتی پلیمری 
برای پیشگیری از چسبندگی های تاندونی پس از 

جراحی شده اند.
پارگی تاندون یکی از شایع ترین آسیب های تاندونی 
اســت که درمان آن تنها با جراحی انجام می شود. 
باتوجه به اینکه وقوع چســبندگی پــس از جراحی 
بسیار باالست، استفاده از یک غشای ضدچسبنده 
کننده فیزیکی امری ضروری به شمار  به عنوان جدا
می رود. غشاهای چسبنده فعلی باید پس از ایفای 
نقش با جراحــی از بدن خارج شــوند کــه می تواند 
تنش دوباره ای را بر بافت آسیب دیده وارد کند. گروه 

تحقیقاتی دانشــگاه امیرکبیر در این پژوهش یک 
غشای نانوالیاف پلیمری بر پایه پلی یورتان ساخته 

شده که زیست تخریب پذیر است.
کســاید  در ایــن غشــای نانوالیافــی از ذرات زینک ا
کتریــال و  کــه خاصیــت آنتی با اســتفاده شــده 
پیزوالکترونیک دارد. این نانوذرات به دلیل خواص 
زیست فعال در ترمیم زخم استفاده می شود. این 
غشا مانعی در محل آسیب تاندونی ایجاد می کند 
که باعث تســریع روند ترمیم شــده و عالوه بر این از 
تشــکیل بافت اســکار و چســبندگی نیز جلوگیری 

می کند.

تحقیقات جدید نشان می دهد که پیاده روی 
و اسکی در کوهســتان ممکن است سطح قند 

خون افراد مبتال به دیابت نوع ۱ را مختل کند. 
ورزش فواید زیادی مانند بهبود سالمت قلب، 
حساسیت بهتر به انسولین و کیفیت زندگی برای 
افراد مبتال به دیابت دارد و اغلب توسط پزشکان 
توصیه می شــود. با ایــن حــال، ورزش می تواند 
باعث هیپوگلیسمی- قند خون پایین- در افراد 

مبتال به دیابت در طول و بعد از ورزش شود.
کوری دوگان، نویسنده این مطالعه از دانشگاه 
اســترالیای غربــی، در ایــن بــاره می گویــد: ایــن 
یافته ها نشــان می دهد کــه ورزش در ارتفاعات 
باال ممکن اســت خطر هیپوگلیســمی ناشــی از 

ورزش را افزایش دهد.
کاهــش شــدید قند خــون نیــاز بــه اقــدام فوری 
دارد، زیــرا ایــن خطــر وجــود دارد کــه فــرد دچار 
تشــنج شــده، بیهوش شــود یا حتی جانش را از 

دست دهد.
برای ارزیابی اینکه چگونه ورزش در ارتفاعات باال 
بر قند خون افراد مبتال به دیابت تأثیر می گذارد، 
محققان ســطح قند خــون هفت فــرد مبتال به 
دیابــت نــوع ۱ را قبــل و بعــد از انجــام دو جلســه 
دوچرخــه ســواری در داخــل خانــه کــه مشــابه 
شرایط در ســطح دریا و در ارتفاع باال بود، اندازه 

گیری کردند.
پس از یک ساعت ورزش در ارتفاع شبیه سازی 
شــده ۴۲۰۰ متــری )تقریبــا نیمــی از ارتفــاع قله 
اورســت( و در زمــان ریکاوری، ســطح قند خون 
شــرکت کنندگان به طور قابــل توجهی کاهش 

یافت.
ایــن یافته ها نشــان می دهد کــه افــراد مبتال به 
دیابت ممکن است نیاز به نظارت دقیق بر قند 
خون خود در هنگام انجام فعالیت در ارتفاعات 

داشته باشند.

به همت محققان ایرانی انجام شد؛

جلوگیری از چسبندگی تاندونی با محصول ایرانی

کوهستانی را خط بکشند  دیابتی ها دور ورزش های 

پژوهش

دیابت

مطالعات نشان می دهد افرادی که بیش از 
حد تمایل به خوردن شکالت دارند از کمبود 

یک ماده معدنی در بدنشان رنج می برند. 
وقتی افراد بخواهند وزن خود را به حد دلخواه 
برســانند، باید مصــرف شــکر و فرآورده های 
شکالتی را به حداقل برسانند اما قطع کردن 
شکالت در طول روز و نخوردن بستنی کاری 

بسیار دشوار است.
خوشــبختانه، راه هایــی وجــود دارد کــه بــا 
مصرف آن، هم مــواد مغذی کافــی در طول 
روز افراد دریافت می کنند و همچنین میل به 
خوردن شیرینی در آن ها به حداقل می رسد. 
منیزیم یکی از بهترین مکمل هایی است که 
دوستداران شــیرینی می توانند با میل آن از 

هوس شیرینی رهایی یابند.
منیزیم، نوعی ماده معدنی است که توسط 
بدن تولید نمی شود. افراد این ماده معدنی 
را با اســتفاده از غذاهای متنــوع و مکمل ها 
می تواننــد دریافــت کننــد. ایــن مــاده برای 
بســیاری از عملکردهــا در کل بــدن ضروری 
اســت. منیزیــم بــرای تنظیــم فشــار خــون، 
رشد استخوان ها و حفظ منظم انقباضات 
ماهیچه ای و ریتم قلب مفید اســت. عالئم 

کمبود منیزیم حالت تهوع و ضعف است.
کثر  یکی دیگــر از مزایــای منیزیم کــه در بین ا
مردم ناشــناخته اســت، از بین بردن هوس 
قند و شیرینی در افراد است. طبق گزارش از 
مجله تغذیه، افرادی که کمبود منیزیم دارند 
به دلیل منیزیم باالی شکالت، بیش از حد 

معمول هوس شکالت می کنند.
بهترین منابع غذایی منیزیم شامل اسفناج، 
چغنــدر، دانه کدو تنبــل، کره بــادام و ماهی 
است. همچنین می توانید منیزیم را در مرغ، 
ماســت یونانی، برنج قهوه ای، نــان گندم و 
گرچه این ها حاوی مقادیر  لوبیا پیدا کنید، ا
کمتــری هســتند. عــالوه  بــر میــل غذاهــای 
حاوی منیزیم از مکمل منیزیم هم می توانید 
اســتفاده کنیــد تــا کم تــر دلتــان شــیرینی و 

شکالت بخواهد.

دانستنی ها

دوست داران شکالت 
از کمبود یک ماده معدنی

 رنج می برند 

گهی تغییرات  آ
ــماره ثبــت  ــه ش ــدود ب ــوولیت مح ــا مس ــان ب کی ــارگاد  ــرداز پاس ــده پ ــرکت ای ش
1187 و شناســه ملــی 1۰۶1۰۰8۴918 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 
فــوق العــاده مــورخ 1۳97/11/۰۳ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: رعایــت مفــاد 
مــاده 1۰۳ قانــون تجــارت و بــه موجــب ســند صلــح بــه شــماره 1۰2۴8۰ مــورخ 
ــی تهــران  ــناد رســمی شــماره 27۵ حــوزه ثبت ــر اس ــادره از دفت 1۳97/12/1 ص
ســید مســعود ولــی نیــا 1۴79۶۰ ریــال از ســهم الشــرکه خــود را بــه شــرکت رهنما 
کامیابان نخســتین به شناســه ملی 1۰2۶۰۳7798۰ و با نمایندگی امین رضا 
وهــوش اصفهانــی بــه شــماره ملــی 1289۴9۶1۶1 منتقــل نمــود. میــزان ســهم 
کدملی ۰۰7۴7۰۴21۴  الشرکه شرکا پس از نقل و انتقال: سیدمسعود ولی نیا 
کدملــی ۰۳21۴۴۵۶۳۵  دارنــده 872۰۴۰ ریــال ســهم الشــرکه و رزیتــا ولــی نیــا 
دارنــده 12۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه و محســن سرمســتی کدملــی ۰۰8۴۵۰۰۴17 
کامیابان نخســتین شناســه  دارنده ۶۰۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه و شــرکت رهنما 
کدملــی  ملــی 1۰2۶۰۳7798۰ بــا نمایندگــی امیــن رضــا وهــوش اصفهانــی 
کل ثبــت اســناد و  1289۴9۶1۶1 دارنــده 1۴79۶۰ ریــال ســهم الشــرکه اداره 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری  امــال

خمینــی شــهر )12۵277۳(
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اپلیکیشن تلگرام در آخرین به روز رسانی خود چهار 
قابلیت جدید را برای کاربران فعال کرد. 

اپلیکیشــن پیام رســان محبوب تلگرام به تازگی 
دوازدهمیــن به روزرســانی ســال خــود را منتشــر 
کرده اســت که چندیــن ویژگــی جدیــد از جمله 
کنش ها، ترجمه پیام، کد های QR موضوعی  وا
و متن مخفی را برای کاربران بــه ارمغان می آورد. 
کنش به  البته قبل تر ما به دو ویژگی اســپویلر و وا

پیام ها اشاره کرده بودیم.
کنش به پیام ها و اسپویلر قابلیت وا

پــس از به روزرســانی، برخــی از محبوب تریــن 
 Reactions ایموجی های تعاملی تلگرام به عنوان
ک گذاشتن احساسات و بازخورد  برای به اشترا
بدون ارســال پیامی در دســترس هستند. برای 
کنش ســریع، کافی است روی یک  ارسال یک وا
کنش های بیشتر،  پیام دوبار ضربه بزنید یا برای وا
پیــام را فشــار داده و نگــه دارید. متــون مخفی یا 
اســپویلر به کاربران این امکان را می دهد که کل 
متن یا بخشی از متن خود را هنگام تایپ انتخاب و 
قالب بندی اسپویلر جدید را انتخاب کنند. با این 
کار قسمت انتخاب شده از پیام در چت و اعالن ها 

پنهان می شود.
QR قابلیت ترجمه و کد های

کنون می توانید هر پیامی را مستقیما در برنامه به  ا
زبان دیگری ترجمه کنید. 

باید ترجمه را در قســمت تنظیمات زبــان فعال 
کنیــد تــا هنــگام انتخــاب پیــام، دکمــه ترجمــه 

اختصاصی را در منوی زمینه ببینید. 
ویژگی جدیــد کد های QR هســتند که به شــما 
امــکان می دهــد رنگ هــا و الگو هایــی را انتخاب 
کنید که مناسب ترند، سپس کد QR خود را در این 
ک بگذارید.  برنامه یا در برنامه های دیگر به اشترا
برای استفاده از این قابلیت ها تنها کافی است که 
آخرین نسخه منتشر شده از تلگرام را دانلود کنید.

بر اســاس گزارشات منتشرشــده به نظر می رسد 
 Digital در ســری ۸ اپــل واچ دیگــر شــاهد دکمــه

Crown نباشیم. 
ویژگــی Digital Crown اپــل در ســال ۲۰۱۸ ثبت 
شد و بعدتر در دســترس عموم قرار گرفت، اما به 
نظر می رسد شرکت اپل در حال توسعه جایگزینی 
برای Digital Crown در ســری ۸ اپل واچ باشــد. 
Digital Crown دکمه ای در کنار ساعت های اپل 
اســت که امکان برخی فعالیت ها را بدون لمس 
صفحه ساعت فراهم می کند.این ویژگی از زمان 
عرضه در هر ســری اپل واچ قابل مشــاهده بوده 
است و صادقانه بگویم، ما نمی توانیم اپل واچ را 

بدون آن تصور کنیم.

گزارشــات بــه جــای Digital Crown، یک ویژگی 
همراه با حسگر های نوری در کنار ساعت را نشان 
می دهند. با این ویژگی احتماال، کاربر می تواند به 
جای صفحه نمایش، انگشت خود را روی سنسور 

بکشد و برخی فعالیت ها را انجام دهد. 
 Digital Crown حسگر نوری بســیار مســطح تر از
موجود به نظر می رســد، شــاید اپــل طراحی لبه 
تختــی را ایجاد کند که شــایعه شــده بــود در اپل 
واچ ســری ۷ ظاهر می شــود، اما ایــن موضوع به 

واقعیت نپیوست.
حسگر نوری همچنین فضای کمتری را اشغال 
می کنــد و ویژگی هایــی ماننــد باتــری بزرگ تــر یا 
سنسور های نظارت بر سالمت اضافی تری مانند 
دستگاه قند خون و مانیتور فشــار خون را همراه 
دارد. البته، همه این ها تنها به خاطر مزیت ثبت 
اختراع مطرح شده است و شاید عملی شدن این 
قابلیت به زودی اجرا نشود. اپل ثبت اختراع های 
زیادی را ثبت می کند که به نظر می رســد هرگز به 
چشم نمی آیند. انتظار می رود اپل واچ سری ۸ در 
سپتامبر ۲۰۲۲ معرفی شود، بنابراین هنوز فاصله 

زیادی داریم.

تیونینــگ منصــوری از خــودروی سفارشــی رولز 
رویــس کولینــان کــه بــرای امــارات آمــاده شــده، 

رونمایی کرد. 
خــودروی تیونینــگ شــده رولــز رویــس کولینان 
منصوری که بــرای امــارات آمــاده و به تازگــی از آن 
رونمایی شــده اســت، نمونه کاملی از زرق و برق 
دار کــردن یک وســیله نقلیه گران قیمت اســت. 
 Mansory Cullinan Special UAE خــودروی
چیز های بیشتری از مدل اصلی کولیان دارد. به 
عنوان مثال یک کیت بدنه کامل دریافت می کند 
و در جلو، یک فاســیا و اســپلیتر جلو جدید دارد. 
همچنین رکاب های جانبی بزرگتر قسمت پایینی 
در ها را برجسته می کند. سپر عقب نیز دارای یک 
گزوز های ذوزنقه ای دوگانه  دیفیوزر با بریدگی برای ا

در هر طرف است.
پکیــج ویــژه خــودروی کولینــان منصــوری برای 
امارات شامل ارتقاء پیشرانه نیز هست که خروجی 
آن را به ۶۱۰ اسب بخار )۴۵۵ کیلووات( و ۷۰۱ پوند 
فوت )۹۵۰ نیوتن متر( گشتاور می رساند. البته این 

شرکت جزئیاتی در مورد این بخش ارائه نمی دهد.
همچنین بسیاری از قطعات جدید خارجی دارای 
روکش عجیبی هستند که شبیه به گرانیت یا مرمر 
به نظر می رسد. اینکه ظاهر یک کراس اوور لوکس 

دارای تزئینات سنگی باشد، عجیب است.
منصوری همچنین جزئیات قیمتی کولینان ویژه 
امــارات را ارائه نداده، امــا با توجه به اینکه قیمت 
یک نمونه استاندارد از این کراس اوور رولز رویس 
از قیمتــی بیــش از ۳۰۰ هزار دالر شــروع می شــود، 
می توانیــد انتظار داشــته باشــید که این نســخه 

سفارشی شده، بسیار گران باشد.

در مطلب زیر به بررسی ۳ نکته درباره عکاسی پرتره 
پرداخته ایم.  بهترین پرتره های دنیا خیلی بیشتر 
از یک نگاه ســاده را منتقل می کنند، آن ها محرک 
کنش های احساسی اند و به ما امکان می دهند  وا
که با شخص داخل عکس همذات پنداری کنیم.  

افزایش ایزو
کتــور نهایــی در مثلــث نوردهی اســت. این  ایزو فا
اندازه گیری حساسیت سنسور دوربین شماست 
که می تواند بر میزان روشــن یا تاریک بودن عکس 
تأثیر بگذارد. با ایزوی کمتر، دوربین نســبت به نور 
حساسیت کمتری خواهد داشت و برعکس. البته با 

باالرفتن ایزو سطح نویز هم افزایش می یابد.
انتخاب لنز

رایج ترین فاصله کانونی مورد استفاده برای عکاسی 
گم  پرتره، لنز ۸۵میلی متری است که معموال با دیافرا
باز در حدود f/۱.۲ تــا f/۱.۸ ارائه می شــود. این لنز 

به ویژه برای پرتــره در نور طبیعی و اســتودیو مفید 
است.

 لنز دیگری که برای پرتره اســتفاده می شود، لنز ۵۰ 
گــم f/۱.۴ تا  میلی متری اســت که معموال با دیافرا
f/۱.۸ ارائه می شــود. این لنز برای زمانی مناســب 
است که می خواهید پس زمینه بیشتری در عکس 
داشته  باشید، مانند پرتره های محیطی از شخص، 

در فضاهایی مانند خانه یا محل کار.
محل فوکوس

به  طور کلی هنگام گرفتن پرتره، هدف ما تمرکز روی 
چشم های سوژه است. ما در ارتباطات مان معموال 
به چشم های مخاطب نگاه می کنیم پس در پرتره 
هم با تمرکز روی چشــم های ســوژه، او را به شــکلی 
طبیعی به تصویر می کشیم زیرا مخاطب از طریق 
تماس چشــمی به جســت وجوی صورت ســوژه و 

ارتباط با آن می  پردازد.

تلگرام از دو قابلیت ترجمه 
کرد  کد های QR رونمایی  گذاری  ک  و اشترا

 Digital Crown اپل واچ با دکمه چرخان
خداحافظی می کند 

کولینان منصوری  با خودروی تیونینگ شده رولز رویس 
آشنا شوید 

3 نکته درباره عکاسی پرتره 

اپلیکیشن

فناوری

خواندنی ها

فناوری هایی که در 2۰21 به خاطره ها پیوستند!
در ســال ۲۰۲۱ محصــوالت و 
خدمــات فنــاوری از هــوم پــاد 
اپل گرفته تــا پروژه لــون گوگل 

عمرشان به پایان رسید.
هیــچ چیــز در ایــن دنیــا همیشــگی نیســت؛ به 

خصوص فناوری. 
در یک سال گذشته نوآوری های فوق العاده ای 
ج مرتبط  وجود داشــتند که ما را به دنیای خــار
کردند اما شماری محصوالت و خدمات فناوری 
قدیمــی عمرشــان تمــام شــد و بــرای همیشــه 

ناپدید شدند. 
بعضی از این ها مدتی بود که ناقوس مرگشان به 
صدا درآمده بود؛ در حالی که سایرین به یکباره 
ناپدیــد شــده و باعــث شــوکه شــدن بســیاری از 
کاربران شدند. البته توقف عرضه یک محصول 
یا خدمات به معنای شکســت کامل آن نیست 

بلکه عوامل تاثیرگذار بازار را بارز می کند.
خروج ال.جی از کسب و کار تلفن همراه

شرکت ال جی بسیاری از اولین ها را به بازار تلفن 
هوشــمند آورد اما اوایل ســال ۲۰۲۱ خروج خود 
از این بازار را اعالم کرد. علت عمده این تصمیم 
مربوط به استراتژی کسب و کار پیچیده ای است 
که این شــرکت کره ای ســالهای متمادی دنبال 
کرده است اما همچنین عدم پذیرش ایده های 
جدید در سطح صنعتی را بارز می کند. این غول 
کــره جنوبــی مدلهای تلفن هوشــمند بســیاری 
از جمله "ال جــی وینــگ" را معرفی کــرد اما هرگز 
تاییــد و تحســینی کــه ســزاوار آن بــود را دریافت 
نکرد. بعضی بر این باورند که تالش های ال جی 
کمی دیــر هنــگام بــود و زمانــی که قصد داشــت 
محصــوالت نوآورانــه را نمایش دهــد خیلی دیر 
شده بود. در واقع ال جی در سال ۲۰۱۳ سومین 
سازنده بزرگ تلفن هوشمند در جهان بود اما در 
سال های اخیر برای رقابت با رقیبانی نظیر اپل و 
سامسونگ در بازار گوشی های تلفن هوشمند 
گران قیمــت به تقــال افتاده بــود. خــروج ال جی 
از بــازار تلفــن هوشــمند نه تنهــا به ایــن صنعت 
بلکه به ایده های خالقانه و شور و هیجان برای 

محصوالت پیشرفته هم ضربه زد.
هوم پاد اپل

پــاد  هــوم  هوشــمند  اســپیکر  تولیــد  توقــف 

)HomePod( اپــل مایــه تعجب ناظــران دنیای 
فناوری نشد و در واقع مدتی بود که این شرکت 
چنیــن قصدی داشــت. هــوم پاد ممکن اســت 
شکست نبوده باشد اما موفقیت بزرگی هم نبود. 
مشــکل هوم پاد قیمتش نبود بلکه موقعیتش 
بود. با وجود این که هوم پاد اســپیکر خوبی بود 
اما به هوشــمندی محصوالت رقیب از آمازون و 
گوگل نبود. هوم پاد دیگر تولید نمی شود اما هوم 
پاد مینی همچنان وجود دارد و اسپیکر کوچک 

خوبی به شمار می رود.
آی مک پرو

پــس از اســپیکر هوشــمند هــوم پــاد، محصــول 
دیگری که عرضــه آن از ســوی اپل متوقف شــد 
آی مــک پــرو )iMac Pro( بود. هنگامــی که این 
دستگاه در ســال ۲۰۱۷ عرضه شد، اپل عملکرد 
کالس ورک استیشــن در یک طراحــی آی مک را 
قول داد. ایــن دســتگاه آن زمان تا حــدودی به 
این وعده عمل کرد اما این اواخر کمی بی معنی 
بــه نظــر مــی رســید. آی مک پــرو یــک محصول 
آزمایشی برای جامعه حرفه ای بود اما هنگامی 
که مک پرو دو ســال بعد از راه رســید، این رایانه 
رومیزی بی معنی شد. هنوز مشخص نیست آیا 
اپل قصــد دارد جانشــین دیگری بــرای آی مک 
پرو معرفی کند به خصوص کــه تمرکز کامل این 
شــرکت روی عرضه محصوالت مک با پردازنده 

سفارشی طراحی خودش است.
لون

آلفابــت، شــرکت مــادر گــوگل اوایــل ســال ۲۰۲۱ 
 )Loon( تصمیم گرفت پروژه اینترنت بالنی لون
که بــرای مناطــق دورافتــاده در نظر گرفتــه بود، 
را تعطیــل کند. ایــن پــروژه آینــده گرا یــک دهه 
پیش توســط گوگل راه اندازی شــد امــا به دلیل 
هزینه های باال و مدل تجاری غیرپایدار تعطیل 
شــد. پــس از پــروژه خــودران ویمــو، لون یکــی از 
پرتبلیغ ترین پروژه های آلفابت بود. هدف از این 
پروژه فراهم کــردن اتصال ســلوالری به مناطق 
دورافتاده ای بود که ساخت شبکه های اینترنت 
مخابراتــی در آنهــا امکان پذیر نیســت. لــون که 
زیرمجموعه آلفابت بود از بالن های عظیمی برای 
فراهم کردن اتصال به اینترنت استفاده کرد اما 
اداره این پروژه حتی برای شرکت پولداری مانند 
گــوگل پرهزینه بــود. ایــن شــرکت فنــاوری برای 
نخستین بار در سال ۲۰۱۱ لون را راه اندازی کرد و 
آزمایش عمومی آن در سال ۲۰۱۳ آغاز شد. سال 
گذشــته فعالیت تجاری ایــن پروژه بــا همکاری 

شرکت تلکام کنیا در آفریقا آغاز شد.
اپلیکیشن هاوس پارتی

اپلیکیشــن هــاوس پارتــی )Houseparty( دیگــر 
وجود ندارد. این اپلیکیشن ویدیوی اجتماعی 
که در دوران پاندمی رشــد عظیمی را تجربه کرد 

کتبر فعالیتش متوقف شد. هاوس پارتی که  در ا
یک ســرویس چت ویدیویی بود در ســال ۲۰۱۶ 
راه اندازی شــده و در ســال ۲۰۱۹ توســط شرکت 
اپیک گیــم خریداری شــده بــود. در یک پســت 
گ، هــاوس پارتی اعــالم کــرد در اپیک گیم  وبــال
ادغــام می شــود تــا روی راه های جدیــدی برای 
تعامــل اجتماعــی معنــادار و قابل اطمینــان در 
بعــد متــاورس در خانــواده اپیک گیــم کار کند. 
ایــن اپلیکیشــن ســال گذشــته در تجربــه بــازی 
موفق فورت نایــت اپیک گیم ادغام شــده بود و 
به پلیرهای فورت نایت اجازه داده بود در حین 
بــازی در تلفنهــای هوشمندشــان چت کــرده و 

همدیگر را ببینند.
اپلیکیشن پریسکوپ

 )Periscope( اپلیکیشن پخش زنده پریســکوپ
که متعلــق به توییتــر بــود اوایل امســال تعطیل 
شــد. این اتفاق باعث شــوکه شــدن کسی نشد 
زیرا بسیاری بر این باور بودند که این اپلیکیشن 

مدت ها قبل مرده بود. 
پریســکوپ هنگامــی کــه معرفــی شــد، جــذاب 
گرام  ک و اینســتا به نظر رســید امــا ورود تیــک تا
باعث شد این اپلیکیشــن جذابیت خودش را از 
دست دهد. توییتر در ســاال ۲۰۱۵ پریسکوپ را 
در قراردادی به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر خریداری 
کرده بود. قابلیتهای اصلی اپلیکیشن پریسکوپ 
به شــکل "توییتر الیــو" در توییتر یکپارچه شــد. 
توییتر اعالم کرد هزینه نگهداری این اپلیکیشن 
زیاد شــده بود در حالی کــه کاربرانــش روز به روز 

کمتر می شدند.
تیم توسعه بازی گوگل استادیا

گوگل اوایل سال ۲۰۲۱ اعالم کرد سرویس پخش 
بــازی اســتادیای گــوگل )Stadia( را تعطیــل می 
کنــد. از همــان ابتــدا منتقــدان درباره ســرویس 
بــازی ابری گــوگل تردید داشــتند امــا هیچ کس 
فکر نمی کرد این شــرکت از بلندپروازیهای خود 
دســت بکشــد. این حقیقت که گوگل بازیهای 
ســاخت خود را برای ســرویس بازی عرضه نمی 
کند، نشــان مــی دهــد داشــتن منابــع ضمانت 
موفقیت در بازار بازی رقابتی نیســت و آمیزه ای 
از خالقیت، دسترسی به بهترین نبوغ و صبر در 

کنار بینش واضح را می طلبد. 

فناوری

داستان کوتاه

و  تــور  پرده هــای  سفیدشــدن  بــرای 
درخشیدن بیشتر آن ها الزم است تا نکات 
گفته شده در مطلب زیر را با دقت بخوانید. 

شستن پرده های پارچه ای
پارچه هــای پــرده در انــواع جنس هــای 
از  برخــی  و  هســتند  موجــود  مختلــف 
جنس هــای پــرده را نمی تــوان در منــزل 
شست بنابراین بهتر اســت قبل از شستن 
پرده منزل خــود با نحوه شســتن آن کامال 

آشنا شوید.
پرده هــا بــا جنس هــای مخمــل، ســاتن و 
ابریشم از انواع پرده هایی هستند که بهتر 
است برای شستشو آن ها را به خشکشویی 
بدهیــد تا بــه بافــت پارچه آســیبی نرســد. 
برخــی از پرده هــا را می توانیــد در منــزل به 
راحتــی بشــویید و در حالــی که پــرده هنوز 
مرطوب اســت آن را آویزان کنید تا چروک 

نشود. 
در صــورت چــروک شــدن پــرده بعــد از 
شستشــو بهتــر اســت آن را بــا احتیــاط و با 

استفاده از درجه مناسبی اتو کنید.
شستشوی پرده های توری

پرده های تــوری را می توانید بــه راحتی در 
منزل بشویید. 

شستشــوی  هنــگام  در  اســت  ممکــن 
پرده های توری آهار تور از بین برود. 

در ایــن صورت بــرای آهــار دادن مجدد به 
پــرده تــوری می توانیــد بعد از شستشــوی 
پرده، یک لیوان نشاسته را درون مقداری 
آب گرم بریزید تا نشاســته لعاب دار شــود. 
ســپس پرده توری تمیز و شسته شده را به 
مــدت ۶۰ دقیقــه درون مخلوط نشاســته 

قرار دهید. 
بعد از مدت زمان ذکر شــده پــرده را بدون 
کنیــد از مکانــی مناســب  اینکــه آبکشــی 

آویزان کنید تا خشک شود. 
نحوه شستشوی پرده پلیسه

پرده های پلیسه بیش از سایر مدل پرده ها 
در معــرض کثیفــی و آلودگی قــرار می گیرند 
و یکــی از ترفندهــای شســتن پرده هــای 
منزل اینکه آن را به صــورت مرتب با کمک 
جاروبرقــی غبارروبــی کنیــد تــا آلودگــی بــه 

بافت پرده پلیسه نفوذ نکند.
پرده هــای پلیســه را می توانیــد به صــورت 
آویزان با ســر مناســب جاروبرقی به خوبی 
تمیــز کنیــد ســپس از یــک اســفنج تمیــز و 
مرطــوب بــرای از بیــن بــردن کثیفی هــای 

سطح پرده استفاده کنید. 
برای شســتن پرده های پلیسه نباید از آب 
اســتفاده کنیــد زیــرا پلیســه های پــرده باز 

می شوند زیبایی پرده بین می رود.
نحوه شستشوی پرده آلومینیومی

همــه قســمت های ایــن مــدل پــرده را 
یــا  و  شــوینده  محلول هــای  کمــک  بــه 
اســپری هایی که مخصوص شســتن پرده 

آلومینیومی هستید تمیز کنید. 
نحــوه شســتن پــرده آلومینیومــی بدیــن 
صــورت اســت کــه ابتــدا بایــد اســپری و یــا 
محلول شستشــو را روی همه ســطح پرده 
بپاشــید ســپس با کمــک دســتمال بدون 
پرزی همه قسمت های پرده را تمیز کنید.

شستشوی پرده های چوبی
پرده های چوبی در مقابل آب آسیب پذیر 

هستند. 
بنابراین برای تمیز کردن این مدل پرده ها 
بهتــر اســت از مقــدار آب کمتری اســتفاده 

کنید. 
توجه داشــته باشــید که شستشــوی پرده 
چوبــی باید بــه نحوی باشــد که با ســرعت 
انجام شود تا پرده به سرعت خشک شود. 
نحــوه شســتن پــرده چوبی بدیــن صورت 
است که شما می توانید با کمک برسی نرم 
و مقدار کمی آب سطح پرده را تمیز کنید.

دخترک طبق معمول هر روز جلوی کفش 
فروشی ایستاد و به کفش های قرمز رنگ با 
حسرت نگاه کرد. بعد به بسته های چسب 
زخمی که در دست داشت خیره شد و یاد 
گر تا پایان مــاه هر روز  حرف پدرش افتــاد: ا
بتونی تمام چسب زخم هایت را بفروشی، 

آخر ماه کفش های قرمز رو برات می خرم.
دختــرک بــه کفش هــا نــگاه کــرد و بــا خود 
گفــت: یعنی مــن بایــد دعا کنــم که هــر روز 
دست و پا یا صورت ۱۰۰ نفر زخم بشه تا... و 
بعد شــانه هایش را باال انداخت و راه افتاد 
و گفــت: نــه... خــدا نکنــه... اصــآ کفــش 

نمیخوام.

با این ترفندها پرده های
کنید  منزل را سفید و براق 

چسب زخم

غ با ســیر و ســیب زمینی گریل  مر
شده مناسب برای ناهار و یا حتی 
یــک مهمانی شــام ســاده اســت. 
این غذا را می توانید با ترکیب یک سس لذیذ و ساده 

خانگی میل کنید.
ک مرغ با سیر و سیب زمینی در سه کلمه  رمز تهیه خورا
خالصه می شود: سیر، روغن زیتون و لیموترش. این 
سه ماده هســتند که در کنار یکدیگر طعم عالی این 
غذا را رقم می زنند. نکته کلیدی که در خوشمزه شدن 
مرغ با سیر و سیب  زمینی اثر دارد این است که بتوانید 
سس سیر را خوب از آب در بیاورید. این سس بی نظیر 

است که طعم اصلی غذای شما را تشکیل می دهد.
ک مرغ با سیر و سیب زمینی مواد الزم برای خورا

• ساق، ران یا سینه مرغ ۱ کیلو و ۸۰۰ گرم
• سیب زمینی متوسط ۵ عدد

• سیر ۲۰ حبه

• آب لیموی تازه ۱ پیمانه
• روغن زیتون ۴ قاشق غذاخوری

• نمک به مقدار کافی
• فلفل و زردچوبه به مقدار کافی

• سرکه اختیاری
طرز تهیه مرغ با سیر و سیب زمینی

مرحله اول
غ، آن را به ســرکه  ابتدا برای از بین بــردن بوی زهم مر
آغشته کنید و بگذارید ۲ دقیقه بماند. سپس خوب 
غ را با آب سرد بشویید و بعد هم با حوله آشپزخانه  مر

خشک کنید.
مرحله دوم

غ با چاقو برش هــای عمیق ایجاد  روی تکه های مــر
کنید تا بعــدا ســس بتواند به عمــق آن ها نفــوذ کند. 
یک قاشــق غذاخوری روغن زیتــون را با کمی نمک، 
فلفــل و زردچوبه مخلــوط کنیــد. ســپس آن را روی 

مرغ ها بمالید.
مرحله سوم

سیب زمینی ها را پوســت بکنید و حلقه حلقه کنید 
)با ضخامت حــدود ۱ ســانت(.کمی نمک هــم روی 
غ را کف  سیب زمینی ها بپاشــید. حال، تکه های مر
یک ســینی فر لبــه دار یا قالــب کیک بــزرگ بچینید. 
غ ها بچینید. ســپس  ســیب زمینی ها را هم روی مر
ظرف را در فر که از قبل با دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد 

غ باید ۴۰-۵۰ دقیقه در فر  گرم کرده اید قرار دهید. مر
باقی بماند تا کامال بپزد.

مرحله چهارم
در این مدت سس سیر را آماده کنید. حبه های سیر 
را همراه با ۲/۱ قاشــق چایخوری نمک و ۲-۳ قاشق 
غذاخوری روغن زیتون داخل غذاســاز بریزید و ۵-۴ 
دقیقه بزنید. ســپس آب لیمــو را اضافه کنیــد و ۵-۴ 
دقیقه دیگر به مخلوط کردن در غذاساز ادامه دهید 

تا سس سیر و لیموی شما آماده شود.
مرحله آخر از مرغ با سیر و سیب زمینی

وقتی مرغ پخت، آن را به آرامی از فر خارج کنید و آب/
چربی اضافه جمع شده در ظرف را بگیرید. سس سیر 
را روی مرغ و سیب زمینی بریزید و آن ها را زیر و رو کنید تا 
سس به همه نقاط برسد. ظرف را دوباره در فر بگذارید. 
شعله روی فر را روشن کنید و چند دقیقه صبر کنید تا 

سیب زمینی ها به رنگ طالیی تیره درآیند.

غ با سس سیر و سیب زمینی ک مر خورا

مــوزه ملــی ایــران )مــوزه ایــران 
باستان( قدیمی ترین و غنی ترین 
موزه ایــران اســت. این مــوزه به 
دو بخــش ایران باســتان و دوران اســالمی تقســیم 

می شود. 
در بخش ایــران باســتان اشــیای تاریخــی از دوران 
بــه نمایــش  تــا دوران ساســانی  پارینه ســنگی 
گذاشته شده است. در بخش اسالمی هم آثار دوران 

پس از اسالم به نمایش در آمده است.

اولین ها، 
موزه ملی ایران 

گردشگری

دستپخت

رهاسازی ۲ پلیکان 
نجات یافته 

در تاالب هورالعظیم
یک جفت پلیکان پس از یک سال طول درمان 
و بهبود وضعیت روز چهارشنبه توسط فعاالن 
محیط زیست خوزستان در تاالب هورالعظیم 

رهاسازی شدند.
این پلیکانها که سال گذشته بر اثر اصابت گلوله 
ساچمه ای یک شــکارچی در استان مازندران 
مجروح شــده بودند، توسط یک فعال محیط 
زیســت پیدا شــده و زخم های آنها مــورد مداوا 
قرار گرفتند. بعد از یک سال پلیکان ها به  اهواز 
انتقال یافته و با مجوز ســازمان محیط زیست 

کشور، در تاالب هورالعظیم رهاسازی شدند.

عکس روز
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