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رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در اجرای قانون هوای پاک بیشتر از ۱۰ درصد دستگاه ها به تکالیف 
خود عمل نکرده اند در این راستا صنایع و دستگاه هایی که در این زمینه تکلیف خود را انجام نداده اند باید 
شناسایی شوند. محمد نورصالحی در نطق پیش از دستور بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به تشدید دوباره آلودگی هوا در روزهای اخیر اظهار کرد: بیش از اعمال محدودیت ها و اعالم 
اطالعیه ها، باید به فکر رفع مشکل باشیم. آنگونه که گفته می شود در اجرای قانون هوای پاک بیشتر از ۱۰ 
درصد دستگاه ها به تکالیف خود عمل نکرده اند و صنایع و دستگاه هایی که در این زمینه تکلیف خود را انجام 
نداده اند باید شناسایی شود. وی تصریح کرد: به رغم همه اعتراضات به دستور برخی مسئوالن استفاده از 
سوخت مازوت در نیروگاه اصفهان به صورت محدود آغاز شده که این یک تصمیم اشتباه است، اصفهان نباید 
با دیگر کالنشهرها مقایسه شود و اقداماتی نباید صورت گیرد که شرایط هوای اصفهان را از این بدتر کند. 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه انتظار ما به عنوان نمایندگان مردم این است که وضعیت آب 

با حساسیت دنبال شود، گفت: شرایط ایجاب می کرد که در بودجه ۱۴۰۱ برای پایداری...

انتقاد رئیس شورای اسالمی اصفهان از آغاز مازوت سوزی نیروگاه اصفهان:

کوتاهیمیکنند دستگاههایدولتی

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

بازاردرانتظارریزششدید
قیمتطالوسکه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بیان کرد :

سهم۲۵درصدیاصفهان
ازصادراتایرانبهعمان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

اضافهشدن۱۲شهردیگربه
لیستثبتنامنهضتملیمسکن

افزایش۱۷۶درصددرآمد
گمرکاستاناصفهان

درسالجاری

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۴۰نفردراصفهان
بهامیکرونمبتالشدند
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سرمربی هندبال زنان سپاهان:

جامجهانیبهفهمجایگاهمان
کرد کمک درهندبالزنان

۵۵۰هزارخودرولوکس،
مشمولپرداختمالیات

۶

 3

دوبله،هنردیدهنشدهاصفهانیها
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# اصفهان  تنها  نیست

در ذوب آهن اصفهان رقم خورد: 

کردنسیستم پروژهمکانیزه
بستهبندیدرنورد۳۰۰و۳۵۰

۳
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سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

شــهرداری شــاهین شــهر به اســتناد مجوز شــماره 13۰8/ش مورخ 1۴۰۰/۰۶/2۴ شــورای 
اسالمی شــاهین شــهر درنظــردارد بهــره بــرداری از یــازده واحــد تجــاری مجتمــع الزهــرا واقع 
کاربــری تجــاری را ازطریــق مزایــده عمومی بــه  ــا  در ضلــع جنــوب شــرقی چهــارراه عطــار ب

گــذار نمایــد. واجدیــن شــرایط بــه مــدت 2 ســال وا
کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مزایــده می بایســتی در ســاعات  متقاضیــان جهــت 
کثــر تــا پایــان  اداری بــه واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/11 بــه دبیرخانــه حراســت تحویــل نماینــد. 

کلیــه پیشــنهادها مختــار اســت. شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا 
12۵813۵ / م الف

نوبت چاپ اول
گهی تجدید مزایده عمومی- )نوبت دوم( آ

که برای درمان به بیمارستان  بیماران و همراهان آنان 
حضرت سید الشهدا در اصفهان مراجعه می کنند،محلی 
برای اسکان ندارند. با وجود این مشکالت، همراه سرایی 
با تمامی امکانات از دو سال قبل به همت یک خیریه برای 
اسکان بیماران و همراهان آماده شد اما هنوز بدون استفاده 

مانده است.
سیدمحسن ضیایی مدیر همراه سرا گفت: کرونا و تکمیل 
نشدن مسائل ایمنی مجتمع دلیل اصلی تاخیر در استفاده 
از این مکان است. مدیر بیمارستان حضرت سیدالشهدا 
گفت: ما ارتباط اداری با مسئوالن موسسه خیریه که همراه 
سرا را آماده کردند، نداریم اما درخواست می کنیم با در اختیار 

گذاشتن این مکان باری از دوش بیماران بردارند.
مهران شریفی افزود: برخی اوقات روند درمان بیماران که 

از استان های اطراف مراجعه می کنند طوالنی است و نبود 
مکان برای اسکان مشکالت زیادی را برای آنان به وجود 

آورده است. 
کز درمانی مرجع  بیمارستان حضرت سیدالشهدا یکی از مرا

درمان بیماران سرطانی در مرکز کشور است. 
کنون  ساخت این بیمارستان در سال 13۴7 آغاز شد و ا
روزانه 2۴3 و ماهانه ۶311 نفر به این مرکز تخصصی مراجعه 

می کنند.
با وجود پیگیری های تحریریه خبر اصفهان هیچکدام از 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مجمع خیرین 

سالمت استان حاضر به پاسخگویی نشدند.

تامین نهاده های دامی در استان برای ماه جاری با مشکل 
مواجه نمی شود.

کشاورزی اصفهان در نشستی با حضور  مدیرکل جهاد 
فرماندار شاهین شهر و میمه مدیرکل محیط زیست اصفهان 
و مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان به برخی 
مشکالت در تامین نهاده های دامی در استان اشاره کرد و 
گفت: همه تمهیدات در این زمینه در استان مهیا شده و هر 
چند هنوز عدد و رقم دقیق مشخص نشده است، اما در ماه 

جاری در این زمینه مشکلی نداریم.
مرادمند همچنین افزود: مشکل جابجایی کارگاه های بلوک 
سازی در ورودی شهر گرگاب در این نشست بررسی و مقرر شد 
با مهیا کردن زمینه تغییر کاربری در فضای مشخص شده 

برای جابجایی این کارگاه ها، مشکل به زودی حل شود.
وی از حل مشکل واحد های مسکونی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی در شهر گرگاب و فراهم شدن زمینه تغییر کاربری این 

واحد های مسکونی نیز خبر داد.

در اصفهان:

چهره سرد شهر برای همراهان بیماران سخت درمان 

تامین نهاده های دامی در استان تا پایان دی ماه 

محمدحسن یاری - شهردار دولت آباد

شــهرداری دولــت آبــاد برخــوار درنظــردارد نســبت بــه جذب ســرمایه گذار جهــت تابلوهای 
نصــب- و  )ســاخت   BOT قــرارداد  درقالــب  خــود  خدماتــی  حــوزه  ســطح   تبلیغاتــی 

گذاری( اقدام نماید. بهره برداری-وا
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ 1۴۰۰/11/2

کات: روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/11/3 گشایش پا
 www.dolatabadcity.ir محــل دریافت اســناد: دولت آبــاد بلوار طالقانــی پایگاه اینترنتــی 

تلفن: ۴۵822۰1۰، ۰31
www.iets.mporg.ir :12۵۴۶7۵ / م الفپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت دوم
گهی فراخوان سرمایه گذار« »آ

مهدی مختاری - شهردار کلیشاد و سودرجان

کلیشــاد و ســودرجان بــه اســتناد مصوبــه 1400/4353 مــورخ 1400/09/24 شــورای محتــرم اســالمی شــهر  شــهرداری 
گــذار نماید. درنظــردارد )عملیــات لکــه گیــری و روکــش آســفالت( را ازطریــق مناقصــه عمومــی بــه افــراد واجــد شــرایط وا

شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد.
برندگان اول، دوم، سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

شــرکت کننــدگان بایــد ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ 500/000/000 ریــال را بــه حســاب ســپرده شــهرداری واریــز و 
یــا نســبت بــه صــدور ضمانــت نامــه بانکــی دروجــه شــهرداری تحــت عنــوان ســپرده شــرکت در مناقصــه اقــدام نماینــد.
کلیشــاد و ســودرجان خیابان مطهری ســاختمان مرکزی شــهرداری  آدرس دریافت و تحویل مدارک: اصفهان شــهر 

واحــد دبیرخانه محرمانه شــهرداری شــماره تمــاس: 37488000، 031
1258152 / م الفسایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

نوبت اول
گهی مناقصه مرحله اول آ

گشاییآخرین مهلت تحویل اسنادمهلت اخذ اسنادمبلغ اعتبار تاریخ و زمان باز

1۴00/11/12 ساعت 1۴00/10/211۴00/11/111۵ الی 10/000/000/0001۴00/11/10 ریال



سال پنجم - شماره 1۳2۴

سه شنبه  21  دی 1۴00 - 8 جمادی الثانی 1۴۴۳

اقتصاد2 11 ژانویه    2022

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی گفت: طبــق بررســی های انجــام شــده و 
طبق گفته رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه هیچ 
تصمیمی برای گران شدن نرخ بنزین گرفته نشده 
است. حجت االسالم حسین میرزایی در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: موضوع گران شدن نرخ بنزین 

که برخی افراد مطرح می کنند، شایعه است و به هیچ 
وجه صحت ندارد و در جلسه هفته قبل که با آقای 
میرکاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه داشتیم، ایشان به صراحت گفتند که 

دولت قصد گران کردن نرخ بنزین را ندارد.
وی افزود: اینکه مطرح می کنند در جزیره کیش نرخ 
بنزین گران شده اطالع ندارم، اما باید توجه کنیم 
که کیش یک منطقه آزاد است و امکان دارد در این 
جزیــره برنامه هــای خاصی وجود داشــته باشــد و 
طبق قول رئیس سازمان برنامه و بودجه در کشور 
هیچ برنامه ای برای افزایش نرخ بنزین وجود ندارد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس، گفــت: 
بنابراین مــردم نگرانی نداشــته باشــند و به این 

شایعات توجه نکنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 12 
شهر به لیست شهرهای استان اصفهان برای ثبت 

نام طرح نهضت ملی مسکن اضافه شد.
علیرضا قاری قرآن با اعالم این خبر، اظهار کرد: از 2۸ 
مهرماه 1۴۰۰ که ثبت نام طرح جهش تولید مسکن 
کنــون حــدود 1۹3 هــزار نفر در اســتان  آغــاز شــد، تا
اصفهان متقاضی بهره منــدی از مزایای این طرح 

بوده و اقدام به ثبت نام کردند.  
 وی بــا بیان اینکه بیشــترین اســتقبال مربــوط به 
شــهر جدید بهارســتان با بیش از 73 هزار ثبت نام 
کنون در شهر جدید فوالدشهر  بوده است گفت: تا
بیش از 21 هزار نفر و در شهر جدید مجلسی نیز بالغ 
بر سه هزار و ۶۰۰ نفر برای طرح نهضت ملی مسکن 

ثبت نام کردند.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: برای 
۴3 شهر از 1۰۹ شهر استان اصفهان از همان آغاز در 
سامانه طرح نهضت ملی مســکن امکان ثبت نام 
وجود داشــت و در حال حاضر نیز ســامانه برای 12 
شــهر دیگر این استان بازگشــایی شده اســت.   وی 

افزود: بر این اساس امکان ثبت نام برای شهرهای 
دولت آباد، کمشچه، حبیب آباد، نایین، خالدآباد، 
بادرود، نیک آبــاد، محمدآباد، دهاقان، ســمیرم، 
بیــده و حنا فراهم شــده و متقاضیــان می توانند با 
مراجعه به سامانه در این شهرها اقدام به ثبت نام 
کنند.    قاری قرآن با اشاره به اینکه برنامه این استان 
در طــرح نهضت ملی مســکن معــادل ۵.۸ درصد 
کید کرد: براین اساس در  نسبت به کشور است، تا
سطح استان اصفهان برای یک سال نیاز به ساخت 
۵۰ هــزار و ۹۹2 واحد اســت که این عــدد برای چهار 

سال به بیش از 2۰3۹۶7 هزار واحد می رسد.  

سرپرســت دفتر توســعه صــادرات وزارت جهاد 
کشاورزی در نامه ای به انجمن های تولیدکننده، 
صادرکننده و شوراهای ملی صنایع غذایی اعالم 
کرد به دلیل اینکه برخی از کشــورها تغییراتی در 
اســتانداردهای وارداتی محصوالت کشــاورزی 
خود داده اند، این فعاالن نسبت به اخذ گواهی 

سالمت از سازمان غذا و دارو اقدام کنند.

به گزارش ایســنا در متــن نامه مســعود بصیری 
به تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان محصوالت 
از  برخــی  بازگشــت  اســت  آمــده  کشــاورزی 
محموله هــای صادراتــی کشــاورزی ایران بــه 
مقصد برخی از کشــورها از اخباری اســت که در 
چند هفته اخیر به کرات در رسانه های مختلف 

منتشر شده است. 
لــذا بــا توجــه بــه درخواســت کشــورهای هدف 
صادراتی به لحاظ اینکه در ســال اخیر تغییراتی 
در سطح اســتانداردهای کشــور متبوع خود در 
خصوص واردات محصوالت کشاورزی معمول 
نموده اند خواهشمند است دستور فرمایید به 
اقدام در خصوص اخذ گواهی سالمت از سازمان 
غذا و دارو مواردی که در نامه ذکر شده به موقع 

عمل کنند.

کید بر اینکه  رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با تأ
بازار در انتظار ریزش شدید قیمت طال و سکه است، 
گفت: با توجه بــه کاهش نــرخ ارز، اونــس جهانی و 
کرات وین قیمت طال و سکه در  نتیجه مثبت از مذا

روزهای آینده نزولی خواهد بود.
هوشنگ شیشه بران با بیان اینکه این روزها همه 
چیز برای کاهــش قیمت طال و ســکه در حــال رقم 
خوردن است، اظهار کرد: قیمت اونس جهانی با32 
دالر کاهش نسبت به هفته گذشــته به 17۹۸ دالر 
رسید. وی افزود: از طرفی نرخ دالر این روزها کاهشی 
شده، به طوری که در صرافی ملی قیمت فروش دالر 

به رقم 2۶ هزار و ۸3۸ تومان رسید.
کیــد کرد:  رئیس اتحادیــه طال و جواهــر اصفهان تا

کرات وین باعث  خوشبختانه خبرهای مثبت مذا
شده تا قیمت دالر کاهشی شود که طبیعتا تأثیر آن 

بر نرخ طال و سکه نیز تأثیرگذار بوده است.
وی البته تصریح کرد: خبر آزاد شدن ۵ میلیارد دالر 
از منابع ارزی بلوکه شــده ایران نیز خبر خوبی برای 

اقتصاد کشور محسوب می شود. 
نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان پیش بینی کرد: 
با توجه به کاهش نرخ ارز، اونس جهانی و خبرهای 
کرات وین قیمت طال و سکه در  مثبت از نتیجه مذا

روزهای آینده نزولی خواهد بود.
مرکــزی  بانــک  بــا مدیریــت  کــرد:  کیــد  تأ وی 
خوشبختانه این روزها قیمت ها به روند نزولی خود 

ادامه می دهد و داد و ستدها رونق گرفته است. 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با 
اشاره به تعادل و ثبات موجود در تنظیم بازار و قیمت  
کنون قیمت هر پاکت سیمان در  سیمان گفت: هم ا

بورس کاال به زیر 2۵ هزار تومان رسیده است. 
به گزارش وزارت صمت، عبدالرضا شــیخان اظهار 
کرد: بعد از التهابات تابســتانی ناشــی از قطع برق و 
کاهش تولیــد و عرضه ســیمان و در نهایت افزایش 
قیمت هــا در ایــن بــازار، برنامه هــای وزارت صمت 
در جهــت رفــع موانــع تولیــد و حل مشــکالت این 
بخش منجر بــه کاهش قیمت هــا و تعــادل در بازار 

سیمان شد. 
وی با اشاره به تعادل و ثبات فعلی قیمت ها در بازار، 

خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی با توجه به تامین 
ســوخت کارخانجــات ســیمانی و افزایــش تولید و 
عرضه نسبت به تقاضا، مشکل خاصی در تنظیم 
بازار این محصول وجود ندارد.  دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت ســیمان تصریح کرد: تعــادل و 
ثبات قیمت هــا در بازار ســیمان در صــورت تامین 

سوخت و برق پایدار ادامه خواهد داشت. 
شــیخان با تشــریح میزان عرضــه و تقاضای فعلی 
در بــورس کاال اظهــار کرد: قیمت یک تن ســیمان 
کتی در بورس کاال ۴۸۰ هزار تومان است که قیمت  پا
کت ســیمان را در محدوده زیر 2۵ هزار تومان  هر پا

قرارداده است. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

گرانشدننرخبنزینشایعهاست

خبر

کشــور از  رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی 
شناســایی ۵۵۰ هــزار خــودروی ســواری و 

دوکابین برای پرداخت مالیات خبر داد.
داود منظور در برنامه نگاه یک شبکه یک 
ســیما افزود: با تعاملــی که با پلیــس راهور 
داشــتیم، اطالعات مربوط به حــدود 17 و 
نیم میلیون خودروی ســواری و دو کابین 
را دریافــت کردیم که با بررســی های انجام 
شــده ۵۵۰ هــزار خــودرو مشــمول مالیات 

شدند.
وی اضافه کرد: جمع مالیات این خودرو ها 
حــدود ۵۶۰۰ میلیــارد تومــان اســت که در 
چند روز آینــده اطالعــات آن را در ســامانه 
امــور مالیاتــی قــرار می دهیــم و بــه مالکان 
هــم اطــالع رســانی می کنیــم و در صورتــی 
که پرداخت نکننــد در زمان نقــل و انتقال 
خــودرو، بایــد مفاصــا حســاب مالیاتــی را 

دریافت کنند.

بعد از یارانه معیشــتی،  یارانه نقدی ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومانــی هــم روز گذشته)دوشــنبه( به 
حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز شــد و بــا 
وجود اعــالم اولیه، یارانه جدیــد که احتماال 
رقمی بین ۹۰ تا 12۶ هزار تومان است در دی 
ماه پرداخت نشــده و بــه بهمن مــاه موکول 
خواهــد شــد، این در حالی اســت کــه منابع 
پرداخت ایــن یارانــه بایــد از محــل حــذف 
ارز ۴2۰۰ تومانــی باشــد کــه هنوز ایــن اتفــاق 

نیفتاده است.
کنــون، سالهاســت کــه در  از ســال 13۸۹ تا
بیســتم هر ماه یارانــه نقــدی ۴۵ هــزار و ۵۰۰ 
تومانــی بــه حســاب میلیون ها ایرانــی واریز 
می شــود که تعدادشــان به 7۸ میلیــون نفر 
در ماه می رســد. از آبان 13۹۸ نیــز با افزایش 
قیمــت بنزین یارانــه جدیدی تحــت عنوان 
کمک معیشتی به چرخه یارانه ای ایران وارد 
شــد و در دهم هــر ماه مبلــغ متفاوتــی بنا به 

تعداد خانوار پرداخت می شود.
اما در چند ماه اخیر که دولت بر برنامه خود 
کید  برای اصالح وضعیت یارانه های پنهان تا
داشــته و ماجــرای حــذف ارز ۴2۰۰ تومانــی 
ح اســت، از ســوی چنــد مرجــع دولتی  مطر
اعــالم شــد کــه یارانــه جدیــدی در ازای این 
حــذف ارزی بــه صــورت نقــدی پرداخــت 

خواهد شد.
و  برنامــه  ســازمان  میرکاظمی -رئیــس 
بودجه- گفته بود که حمایت نقدی بین ۹۰ 
تا حدود 12۰ هزار تومان است، پورمحمدی، 
معاون وی نیز بر پرداخت نقدی در جریان 
کیــد کــرده بــود،  اواخــر  حــذف ارز ۴2۰۰ تا
آذرمــاه رضایی-معــاون اقتصــادی رئیــس 
جمهوری- از پرداخت یارانه نقدی در اوایل 
دی ماه خبر داد و گفت که مبلغ یارانه تا دو 
برابر رشــد می کند اما ظاهرا زمان را مناسب 
اعالم نکرده بــود و در ادامه خاندوزی-وزیر 
اقتصاد- یارانه را رد نکرد ولی زمان آن را هم 
تائید نکرد. پیگیری هــا نشــان داده بود که 
دولت در نظــر دارد یارانــه جدید را بیــن ۹۰ تا 
12۶ هزار تومان بین یارانه بگیران معیشتی 
که حدود ۶۰ میلیــون نفر هســتند پرداخت 
کنــد که بــرای 3۰ میلیــون نفــر رقم ۹۰ هــزار و 

3۰ میلیون نفر دیگر 12۶ هزار تومان است.
با این حال گفته می شد یارانه جدید همراه 
بــا یارانــه معیشــتی پرداخــت خواهــد شــد 
ولی در موعد واریز مشــخص شــد که خبری 
ح بــود  از ایــن یارانــه نیســت، ولی ایــن مطــر
کــه احتمــاال تــا آخرمــاه بررســی و پرداخــت 
کنون در آســتانه پرداخت  صورت گیرد کــه ا
یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم اعالم 
سازمان هدفمندی یارانه ها نشان می دهد، 
پرداخت محدود به همان مبلغ نقدی است 

و یارانه جدید پرداخت نمی شود.
بر این اساس با توجه به اینکه یارانه جدید 
برای یارانه بگیران معیشتی است احتماال 
همزمان با واریز همان نیز پرداخت خواهد 
شــد که پیگیری ها نشــان می دهد ممکن 
است در آینده این پرداخت صورت بگیرد.
اما موضوع قابل توجه این است که پرداخت 
یارانــه  جدیــد بایــد از محــل منابــع ناشــی از 
کنــون  حــذف ارز ۴2۰۰  باشــد کــه ظاهــرا تا
حذفــی صــورت نگرفتــه اســت و احتمــاال با 
پرداخت این یارانه، حــذف ارز ۴2۰۰ تومانی 

هم باید آغاز شود.

خبر در سومین جلسه احیای زاینده رود مطرح شد؛

اعالم تاریخ رهاسازی آب زاینده رود بر اساس 
توافق کشاورزان و مسئوالن

سومین نشست چهار جانبه بین 
کشاورزان، استانداری و مسئوالن 
آب منطقــه ای و آب و فاضالب، در 
ساختمان شماره دو شــرکت آب منطقه ای اصفهان 

برگزار شد.
سومین نشست چهار جانبه بین کشاورزان، استانداری 
و مسئوالن آب منطقه ای و آب و فاضالب، به ریاست 
مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
اصفهان در ساختمان شماره دو شرکت آب منطقه ای 
اصفهان برگزار شــد. در این جلســه حســن ساسانی، 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهــان، محمود 
چیتیان، سرپرســت معاونت حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان، سید محسن صالح، 
معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان، مهــرداد مرادمنــد، رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان اصفهــان، اســفندیار امینی 
دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزان اصفهان و ســایر 
مسئوالن و اعضای نظام صنفی کشــاورزان اصفهان 

حضور داشتند.
          جلسات احیای زاینده رود بین کشاورزان، 

جهاد کشاورزی و آب منطقه ای برگزار شود
اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان 
اصفهان در این نشســت با اشــاره به توافقنامه آذرماه 
کشاورزان با استاندار اصفهان اظهار کرد: قرار این بود که 
کشاورزان در نشستی با مسئوالن آب منطقه ای و جهاد 
کشاورزی به توافقی برای زمان بازگشایی آب برسند اما 
چند سال است که به جای جهاد و آب منطقه ای، با 

کره هستیم. استانداری در حال مذا
وی همه مصوبات را نقشه راه احیای زاینده رود دانست 
و گفت: توافق نامه صنف کشاورزان با مقام اول اجرایی 
اســتان برای اجرای مصوبات با دســته بنــدی داخل 
استانی و خارج استانی بود و قرار نیست کسی تصمیم 
کنون نمایندگان صنف کشــاورزی  جدیدی بگیرد. ا
باید به اعضای خــود گــزارش بدهند و هنــوز به جمع 

بندی نرسیده ایم.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزان اصفهــان افزود: 
هیچ موضوع نامشخصی در زمینه راهکارهای احیای 
زاینده رود وجود ندارد و تشکیل جلسات متعدد برای 
یــک موضوع این گالیــه را ایجــاد می کند کــه عالقه ای 
بــه اجــرای آن وجود ندارد بهتر اســت این نشســت ها 
با مســؤوالن جهاد کشاورزی و شــرکت آب منطقه ای 
برگزار شــود و پس از بحث های فنی، کارهــای اجرایی 

را آغاز کنیم.
          موانع مسیر باید به سرعت برداشته شود

یکی از اعضای هیــأت مدیره نظام صنفی کشــاورزان 
اصفهان نیز خواســتار مشــخص شــدن اولویت ها در 
راهکارهــای احیــای زاینــده رود شــد و گفــت: یکــی از 
اولویت هایی که باید پیش از بازگشایی آب اجرا شود، 
برداشــت فــوری موانع مســیر اســت تــا رهاســازی آب 
گر 1۰۰ تا 12۰ میلیون متر مکعب آب  نتیجه داشته باشد ا
به کشاورز اختصاص داده می شــود باید آماده سازی 
مسیر را به بهترین شکل انجام داده باشیم وگرنه چه 
دلیلی دارد که مقدار مشخصی آب رهاسازی شود و ۵۰ 

درصد آن به دست کشاورز برسد.
وی یکــی از نگرانی هــای کشــاورزان را نامعلــوم بــودن 
گر قرار  سرنوشت آبی که رها می شود بیان کرد و افزود: ا
است که بر خالف امسال، آبی به کشاورز اختصاص یابد 
باید این از بین بردن موانع مسیر را در اولویت قرار دهیم، 
دومین موضوع مصوبه ایجــاد کانال های اختصاص 
پساب به کشاورزان است که پس از گذشت سه سال 

هنوز اجرا نشده است و باید دلیل آن را بررسی کنیم.
          میزان برداشت آب، اندازه گیری شد

محمود چیتیان، سرپرست معاونت حفاظت و بهره 
برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان نیز با اشــاره به 
فعالیت هایــی که بــرای شــفاف ســازی برداشــت آب 
در حوضــه زاینده رود انجام شــده اســت، اظهــار کرد: 
همه آمار و ارقام برداشــت آب در صنایع و چاه ها به روز 
کنون در زمینه میزان برداشت آب یک  مشخص شده و ا
ک اندازه گیری داریم که بر اساس اعداد و ارقام مبانی  مال
مالی و کنتورهای آب های زیرزمینی و سطحی است و به 

آن استناد می کنیم.
حســین وحیــدا، عضــو هیئــت مدیــره نظــام صنفی 
کشــاورزان اصفهان نیز با اشاره به ســومین بند توافق 
کشاورزان با اســتانداری، گفت: بر اساس این بند باید 
کنون  منابع و مصارف تا یک ماه آینده مشخص شود و ا
خواسته کشــاورزان این اســت که بدانند صنعت چه 

میزان آب و از چه منبعی برداشت می کند؟
          بدون کمک کشاورزان و مردم نمی توان 

مشکل زاینده رود را حل کرد
زینلیان نیز در این نشست اظهار کرد: بند یک توافقنامه 
بین کشــاورزان با اســتانداری اصفهان دربــاره گزارش 
مصوبات قبلی شورای هماهنگی آب زاینده رود، کارگروه 
سازگاری، شورای عالی آب و میزان اجرا شده هر مصوبه، 
در این مسیر بود که گزارش آن ارائه شد، بند دوم درباره 
شفاف سازی میزان مصارف شرب بود که گزارش آن به 

تفکیک خانگی، تجاری و … آماده ارائه است.
وی بخشــی از مشــکالت احیــای زاینــده رود را درون 
استانی و بخش بیشتر آن را برون استانی مطرح کرد و 
افزود: در این مدت با مجمع تشخیص و مرکز استراتژیک 
رایزنی کرده ایم، حرف تازه ای نیز در این باره وجود ندارد. 
هنر شما این بوده که همه مصوبات قبلی را جمع بندی 
کرده اید و گام به گام پیش رفته ایم تا مصوبات را برای 
گر اجرا  اجرا پیش روی مسؤوالن کشــوری بگذاریم و ا

نشد خودشان باید جوابگو باشند.
معاون استاندار اصفهان هم صدایی مسؤوالن استان 
و صنف کشــاورزان را برای پی گیــری اجرای مصوبات 
احیای زاینده رود ضروری دانست و ادامه داد: بر طبق 
همــان مصوباتی کــه در نشســت قبلی داشــتیم جلو 
گر نقد داریم بگویید که در کجا ضعیف عمل  می رویم، ا
شده تا مشکل را اصالح کنیم. اعتقاد قلبی ام این است 
گــر صنف و مــردم پــای کار نیاینــد و کمک نکنند،  که ا

نمی توان مشکالت زاینده رود را حل کرد.
          جمع تولید ۳۶2 میلیون متر مکعب و جمع 

فروش 2۹۳ میلیون
سید محسن صالح، معاون خدمات مشترکین و درآمد 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان نیز در ادامه ۵۸ 
شهر و 312 روستا را زیر پوشش سامانه آبرسانی اصفهان 
بزرگ دانســت و اظهار کــرد: ما یک شــرکت خصوصی 
هستیم و آمار مستند را بر اساس پایان سال مالی قبل 

می توانیم ارائه کنیم به همین دلیل آمار ارائه شده درباره 
میزان برداشت ها مربوط به سال ۹۹ است.

وی جمع تولید آب در شهرهای زیر پوشش اصفهان 
بزرگ را 3۶2 میلیون متر مکعب مطرح کرد و افزود: این 
تولید آب مربوط به شهرهای طرح اصفهان بزرگ شامل 
تصفیه خانه باباشیخ علی، برداشــت از خط کاشان، 
برداشت از خط یزد که شامل ورزنه و بهارستان می شود 
و تصفیه خانه 22 بهمن لنجان بوده که 32۸ میلیون 
متر مکعب آن، حجم دریافتی از طرح اصفهان بزرگ و 
3۴ میلیون متر مکعب از منابع زیرزمینی است، جمع 

فروش نیز به 2۹3 میلیون متر مکعب می رسد.
وی نسبت آب دریافتی از طرح اصفهان بزرگ به نسبت 
کل تولید را ۹۰ درصد و نسبت منابع زیرزمینی را حدود 
1۰ درصد برشمرد و ادامه داد: منابع زیرزمینی، شامل 
چاه های فلمن که در عمل امسال خشکیده و بخش 
خیلی کوچکی از تولید ســال ۹۹ که از محل چاه های 
فلمن، چــاه شــامل چشــمه و قنــات و خریــد از محل 

چاه های اجاره ای بوده است.
          8۶ درصد مصارف آب شرب استان در بخش 

مسکونی
وی در پاســخ به درخواست کشاورزان برای مشخص 
شدن میزان مصرف آب در بخش های مختلف، گفت: 
طبق آئین نامه، کاربری ها به دو بخش مسکونی و غیر 
مســکونی تبدیل می شــوند که در دفترچه آئین نامه 
به ۴2 زیرکاربری مختلف تقسیم شــده اند، در بخش 
مســکونی به مســکونی تجاری و خدمات، مسکونی 
تجــاری و خدماتــی تقســیم می شــوند، در بخش غیر 
مســکونی ها، برخی معاف از آب بها هســتند از جمله 
دستگاه های اجرایی، بهداشــتی، درمانی، مدارس، 

کن فرهنگی. آموزش عالی، حمام، اما
صالح همچنین مصارف کمتر از پنج متر مکعب در ماه 
را معاف از پرداخت آب بها دانست و افزود: این بخش 
شــامل دارالقرآن، امامزاده ها و مســاجد می شــود، در 
زمینه صنایع بزرگ نیز ما عمدتا کارگزار پاالیشگاه، نیروگاه 
شهید منتظری و یکی دو واحد دیگر هستیم اما در زمینه 
صنایع کوچک، بر اساس قانون موظف هستیم هرکجا 
که بهداشــت عمومی در خطر باشــد مثــل واحدهای 
داروســازی، تولید آرد، لبنیات، کشــتارگاه ها، شــرکت 

قند و … آب را به اندازه نیاز آن مجموعه تحویل دهیم.
وی بــا بیان اینکــه بخــش مســکونی ۸۶.2 درصــد از 
کل مصارف آب شــرب و بهداشــت اســتان را تشــکیل 
می دهد، گفت: کاربری های غیرمسکونی 13.۸ درصد 
از مصارف استان را تشکیل می دهند، ردیف های معاف 
از آب بها مانند مساجد، دارالقرآن و امامزاده ها نیز فقط 
۰.۹ درصد از کل تولید، مصرف و فروش آب در اســتان 
را تشــکیل می دهد و هر کدام از ردیف های مشترکان 

قابل بازدید است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهــان یــادآور شــد: صنایع کــه کشــاورزان 
خواستار مشخص شدن سهم مصارف آب آنها هستند 
و شامل پاالیشگاه اصفهان، نیروگاه شهید منتظری و 
… می شود در مجموع 1.۴۹ صدم درصد از کل مصرف 
و فروش آب را تشکیل می دهند اما نکته مهم این است 
که ۸۶ درصد فروش آب به بخش مســکونی است که 
۸۵ درصد آن در الگو مصرف می کنند یعنی زیر 1۴ متر 
مکعب آب در ماه مصــرف می کنند و حداقــل تعرفه را 
پرداخت می کننــد و از بابت این ۸۶ درصد فروشــمان 
به نرخ یک سوم قیمت تمام شــده آب را به مشترکان 

تحویل می دهیم.
          ۷2 درصد مشترکان اصفهانی، الگوی مصرف 

آب را رعایت می کنند
صالح با اشــاره به اجرای طرح آب امیــد از آذرماه 13۹۹ 
توضیح داد: در این طرح مشترکان آب به چهار دسته کم 
مصرف، خوش مصرف، پرمصرف و بد مصرف تقسیم 
می شوند، کسانی که تا ۵ متر مکعب در ماه آب مصرف 
می کنند، کم مصرف هستند و از پرداخت آب بها معاف 
هستند، مشترکانی که تا 1۴ متر مکعب در ماه مصرف 
می کنند نیز مشمول هیچ پلکان تصاعدی نمی شوند 
هر سال 1۰ میلیارد تومان از بابت این دو گروه مشترک به 

ما زیان وارد می شود.
وی با بیان اینکه 72 درصد مشترکان اصفهانی به اندازه 
الگو آب مصرف می کنند، ادامه داد: مشترکان پر مصرف 
از 1۴ متر مکعب تا 2۸ مترمکعب و بد مصرف ها بیشتر 
از دو برابر الگو یعنــی باالی 2۸ متر مکعــب آب مصرف 

می کنند.
          احیای زاینده رود سریع اجرا نمی شود

در پایــان زینلیــان یادآور شــد: هیــچ ابایــی از بیان این 
موضوع نداریم که احیای زاینده رود، سریع به جواب 
نمی رسد. هنر ما این بوده که برای اجرای مصوباتی که 
در این زمینه وجود دارد، هماهنگی بین دستگاه های 
اجرایی ایجاد کردیم که هنوز در اندازه مطلوب نیست 
و باید بهبود یابد. امیدواریم با حضور کشاورزان و همه 
ذی نفعان، راهکارهای اجرایی مشخص و مصوب شود 

تا بتوانیم بر اساس آن پیش برویم.
وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا اجرای این مصوبــات و 
برگزاری نشســت ها، آب در رودخانه زاینده رود جاری 
شود. کشاورزان به استانداری اعالم کردند که فقط به 
ما بگویید چه زمانی آب در رودخانه جاری می شــود. 
هنوز جواب این پرسش را نداریم و باید روی این موضوع 

کار کنیم.
معــاون اســتاندار اصفهــان انجــام کاری کــه در مدت 
چند سال گذشته انجام نشده را ظرف دو ماه ناممکن 
دانست و گفت: بهمن ماه در پیش است و نباید اجازه 
دهیم زمان بگذرد. قرار است تاریخ پیشنهادی مورد 
اجماع کشاورزان و مسئوالن مربوطه با توجه به خط 
قرمز آب شرب اعالم شود و آب منطقه ای هم موظف 
اســت وظایــف قانونی خــود برای ســاماندهی مســیر 

رودخانه را انجام دهد.
زینلیان اظهار کرد: امیدواریم با انجام این موارد بتوانیم 
شاهد جریان دوباره آب در رودخانه زاینده رود باشیم. 
مصوبه قبلی درباره بازگشــایی زاینــده رود این بود که 
نمایندگان صنف کشاورزان با جهاد کشاورزی، با توجه 
به ذخیره سد و بارندگی هایی که اتفاق می افتد، زمان 
بازگشایی آب را پیشنهاد دهند. این پیشنهاد با رعایت 
توافق قبلی ارائه خواهد شــد که با خط قرمز آب شرب 
اصفهان نیز رعایت شود اما تا این لحظه هیچ پیشنهاد 
مشخصی برای زمان بازگشایی آب نداشته ایم و بسیار 

امیدواریم که این اتفاق رخ دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان 
گفت: نزدیــک بــه 2۵ درصــد صادرات ایران به عمــان از 
استان اصفهان اســت و این دلیل محکم و موثری برای 

برگزاری اجالس مشترک ایران و عمان در این استان محسوب می شود.
امیررضا نقش درکارگروه توسعه صادرات استان در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: 
قول های مختلفی برای برگزاری اجالس مشترک ایران و عمان مطرح شده اما 
هنوز مشخص نیست که این اجالس در عمان یا ایران یا اصفهان برگزار شود.
وی ادامه داد:بر اســاس آخرین اطالعات این اجالس در ایران برگزار خواهد 
شد و درصورتی که در اصفهان برگزار شــود از تمام ظرفیت های استانداری 

استفاده خواهیم کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بابیان اینکه این جلسه 

به صورت تخصصی در مورد صادرات به کشور عمان برگزار شــد و مطالب مفیدی در آن ارائه شد اظهار داشت: 
کرات الزم در این خصوص را با  سیاست ما برای تحقق و حمایت از برگزاری این اجالس در استان اصفهان است و مذا
استاندار اصفهان انجام خواهد شد و از همه ظرفیت های استانداری برای برگزاری اجالس استفاده خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: هیچ مشــکلی برای پیگیری برگزاری هیات مشــترک در اصفهــان وجود ندارد و برای اســتفاده 

کثری از بخش خصوصی استان اصفهان در این هیات، اعالم آمادگی می کنیم. حدا
          گردشگری سالمت پیشران و شروعی برای توسعه روابط تجاری اصفهان با دیگر کشورهاست

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: گردشگری سالمت پیشران و شروعی برای توسعه 
روابط تجاری اصفهان با دیگر کشورهاست؛ گردشگری سالمت )توریسم سالمت( در اصفهان خیلی کم موردتوجه 

قرارگرفته که در آینده باید موردتوجه جدی  قرار گیرد.
نقش افزود: پیشرفت هایی که امروز در شیراز درزمینه گردشگری رخ داده به دلیل گردشگری سالمت انجام شده 
اســت و درصورتی که این گونه روابط بین اصفهان و دیگر کشــورها شــکل بگیرد به خودی خود موجب توسعه 

ارتباطات تجاری این استان خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: ۸۵ 
درصد گردشگرانی که از کشور عمان به ایران سفر می کنند درزمینه   سالمت 
است و ۸۰ تا ۹۰ درصد گردشگران سالمت از عراق به  مشهد می روند که آمار 
باالیی محسوب می شود و نشانگر این است که درصورتی که از این ظرفیت 

استفاده کنیم پرواز اصفهان به عمان هم برقرار خواهد شد.
وی ادامه داد: باید با محوریت اتاق بازرگانی، ورود جدی در این قضیه داشته 
باشیم تا بسیاری از درگاه های دیگر در استان اصفهان همانند شیراز و مشهد، 
کید کرد:گردشگری سالمت، کلیدواژه و پیشرانی  گشوده خواهد شد. نقش تأ
بسیار مؤثری برای گردشگری در استان اصفهان است که باید در این زمینه 

سرمایه گذاری الزم انجام شود تا اتفاق های بعدی آن محقق شود.
وی اضافه کرد: کمبودهایی درزمینه معرفی ظرفیت های اصفهان وجود دارد 

که با محوریت اتاق بازرگانی اصفهان هم می توان در این زمینه اقدامات خوب و مؤثری انجام داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: معرفی این استان در سطح بین الملل را باید با استفاده 
از فضای مجازی با ارائه محتواهای جذاب و با قالب های جدید و جذاب ارائه دهیم و درزمینه   گردشگری سالمت 

باید به طور کامل تخصصی و به ویژه در حوزه دندانپزشکی سرمایه گذاری کنیم.  
وی افزود: شرکت های فعال درزمینه گردشگری استان می توانند بسته های مشترک و کاملی درزمینه  صنعت، 

تفریحی و زیارتی و سالمت را همانند مشهد به گردشگران خارجی طراحی و ارائه دهند.
نقش با اشاره به اینکه جای خالی مجموعه های درمانی و پزشکان در این جلسه احساس می شود بیان کرد: این 
استان درزمینه  دندانپزشکی حرف های زیادی برای گفتن دارد و درصورتی که شیراز درزمینه  چشم پزشکی مطرح 

است، اصفهان هم در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی بابیان اینکه باید یک گروه کاری کارشناسی به صورت ویژه در این زمینه بررسی های الزم را انجام دهند اظهار 
داشت: اصفهان درزمینه  دندانپزشکی، ظرفیت های بسیاری به ویژه درزمینه زیبایی و ایمپلنت های دندانی 

دارد که باید روی موضوع دندانپزشکی و گردشگری سالمت در اصفهان تمرکز کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بیان کرد :

سهم۲۵درصدیاصفهانازصادراتایرانبهعمان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

اضافهشدن۱۲شهردیگر
بهلیستثبتنامنهضتملیمسکن

کشاورزی کیدوزارتجهاد تا
گواهیسالمتازسازمانغذاودارو بهدریافت

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

بازاردرانتظارریزششدیدقیمتطالوسکه

دبیر انجمن سیمان اعالم کرد؛

کمتراز۲۵هزارتومان کتسیمان قیمتهرپا

۵۵۰هزارخودرولوکس،
مشمولپرداختمالیات

یارانهجدیدبهدینرسید،
احتماالبهمن!

خبر

خبر
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در ذوب آهن اصفهان رقم خورد:

پروژه مکانیزه کردن سیستم بسته بندی 
در نورد ۳۰۰ و ۳۵۰

پروژه مکانیزه کردن سیستم بسته 
بندی در نورد 3۰۰ و 3۵۰ ذوب آهن 
اصفهان با موفقیت در حال انجام 

است.
محمدامین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن 
اصفهان اظهــار کرد: ایده و طــراح اصلی ایــن موضوع 
سرپرست نورد 3۰۰ و زیرمجموعه فنی داخل کارگاه با 
همکاری دفتــر فنی نورد در تهیه نقشــه ها و مــدارک و 
بعضی پرسنل فنی که در سایر کارگاه های نورد، ازجمله 
نــورد ۵۰۰ کــه از توانایی فنی خوبی برخوردار هســتند، 

می باشند.
وی ضمن تقدیر و تشــکر از تــالش و همت جمعی که 
در کارگاه نــورد 3۰۰ ایجادشــده اســت و تشــکر از ســایر 
مدیریت هــای مرتبط کــه هم اینک همکاری بســیار 
تنگاتنگی با مهندســی نورد در این کار بــاارزش دارند، 
گفت: با تکمیل این پروژه کامال بومی ســازی شــده، از 
خروج مقدار زیادی ارز برای خرید تســمه بسته بندی 
و ملزومــات آن کــه حقیقــت خیلــی هــم گران قیمــت 
می باشند، جلوگیری شده  و صرفه جویی قابل توجهی 

در سال حاصل خواهد شد.
محمد صــدری سرپرســت نــورد 3۰۰ در این خصوص 
گفــت: درنوردهــای 3۰۰ و 3۵۰ ذوب آهــن اصفهان که 
محصول میلگرد تولید می شود، بسته بندی همچنان 
به صورت سنتی انجام گرفته که در این فرایند از سیستم 
تسمه پیچی و دستگاه سیکلوپ و زیگنود که کال وارداتی 
می باشد استفاده می گردد و هزینه های خرید خارجی 
و خــروج ارز را در پــی دارد. در ایــن روش، بســته بندی 
گانه توسط  به صورت دســتی و حمل هر بســته، جدا
جرثقیل انجام گرفته که فرایندی سخت و طاقت فرسا 
و زمان بر بوده و گلوگاه تولید هم می باشد. لذا الزم است 
فرایند بســته بندی و جمع آوری محصــول به صورت 

مکانیزه و شکیل انجام گردد.
سرپرست نورد 3۰۰ خاطرنشان کرد: مزایای سیستم 
مکانیزه شــامل حذف تســمه و دســتگاه های تسمه 
پیچی، استفاده از میلگردهای تولید داخل شرکت و 
خارج از نرم، کاهش زمان بسته بندی، کاهش توقفات، 

افزایش تولید، افزایش کیفیت و شکیل شدن بسته ها 
و همچنین کاهش سختی کار و تعداد نیروی انسانی 

می باشد.
وی با اشاره به این نکته افزود: با توجه به شرایط فرایند 
فعلی بر آن شــدیم سیســتم بســته بندی محصول را 
تغییــر داده و به صورت مکانیــزه جایگزین نماییم که 
در این فراینــد مکانیزه به تجهیزاتی از قبیل سیســتم 
رولیکهای جمع آوری شاخه های محصول، دستگاه 
گــره زن خامــوت، سیســتم رولیکهای حمل بســته، 
سیستم قاب زنجیر هیدرولیکی جهت انتقال به بستر 
انبارش بسته ها و نیز سیستم توزین بسته و تجهیزات 

اتوماسیون نیاز می باشد.
سرپرســت نــورد 3۰۰ گفت: بــا توجــه بــه توانایی های 
کارشناســان مهندســی نــورد طراحی مهندســی کل 
فراینــد، درنــورد 3۰۰ و بــا کمــک و ترســیم در دفتر فنی 

انجام گرفت.
وی افزود: ایــن طراحــی به گونــه ای انجام گرفــت که از 
کثر اســتفاده شــود  امکانــات و تجهیزات موجود حدا
و کمترین هزینــه و کاهش قطعات ســاختی و خرید و 
همچنین کمترین تخریب فونداسیون را در برداشته 

باشد.
محمــد صــدری اظهــار داشــت: در ابتــدا طراحــی 

دســتگاه گره زن نیمه اتوماتیک طی شــش ماه زمان 
و پــس از تهیه حدود 1۰۰ شــیت نقشــه انجــام گرفت و 
با بهره گیری از امکانــات و تجهیزات موجــود در کارگاه 
شامل ســیلندرهای هیدرولیک، موتور و گیربکس و 
اسکلت فلزی در حال ساخت می باشد. فقط در صورت 
خرید این دستگاه، هزینه ای بیش از صد میلیارد ریال 

برای شرکت در پی دارد.
وی افزود: فرایند اجرایی این پروژه بدون نیاز به توقف 
کارگاه از ابتدای دی ماه 1۴۰۰ با همکاری مدیریت های 
نت مکانیک، اتوماسیون، نت ساختمان، امور فنی، 

سفارش ها و خرید شروع و در حال انجام می باشد.

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: درآمد گمرک این 
استان در سال جاری 17۶ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل گمرک اســتان 
اصفهان ،  رســول کوهســتانی پزوه افــزود: گمرک 
اســتان در مــدت یادشــده ۶ هــزار و ۴7۸ میلیارد 
ریال درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 17۶ درصد افزایش نشان می دهد.
 وی با بیان اینکه ارزش واردات کاال از گمرک استان 
در ۹ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
۵3 درصد افزایش یافت اظهار داشت :در این مدت  
۸7 هزار و 331  تن کاال به ارزش ۴۵۹ میلیون و 2۶7 
هزار دالر از طریق گمرک استان  اصفهان ترخیص 
شد که از لحاظ وزنی  23 درصد و از حیث ارزش ۵3 

درصد افزایش داشته است.
مدیــرکل گمــرک اصفهــان ادامــه داد: تشــریفات 
واردات در ایــن مــدت از طریق گمرک اســتان  ۴۵ 
هزار تن و ارزش 271 میلیون و ۸۰۸ هزار دالر، گمرک 
اختصاصــی مجتمع فــوالد مبارکــه 3۶ هــزار تن و 
بــه ارزش 17۴ میلیــون و ۹۶۴ هــزار دالر و گمــرک 
اختصاصــی ذوب آهن پنج هــزار تن و بــه ارزش 12 

میلیون و ۴۹۴ هزار دالر بوده است.
مجــاز  فعــال  شــرکت   3۶ بیان اینکــه  بــا  وی 
اقتصــادی)AEO( و 3۵ باب انبــار اختصاصی زیر 

کلیــد گمــرک اســتان اصفهــان وجــود دارد اظهار 
داشت: ماشین آالت خطوط تولید، اجزا و قطعات 
و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی،  بیشترین 
کاالهای وارداتی گمرک استان اصفهان را به خود 

اختصاص داده است.
کوهســتانی پزوه بیــان کــرد: در ۹ ماه ســال جاری 
13۵ میلیــون دالر ماشــین آالت و دســتگاه های 
برقی، 11۸ میلیــون دالر ماشــین آالت مکانیکی، 
۵3 میلیون دالر چدن و آهن و فوالد، 23 میلیون 
دالر مواد پالستیکی و 2۰ میلیون دالر  وسایل نقلیه 
)کامیون( و اجزا و قطعات خودرو از طریق گمرکات 

استان اصفهان ترخیص شده است.
وی درخصوص مهمترین کشورهای صادر کننده 
کاال به مقصد گمرک اصفهان تصریح کرد: طی این 
مدت چین 1۴3 میلیون دالر، آلمان 73 میلیون 
دالر، ترکیه ۵۶ میلیون دالر، امارات متحده عربی 
3۹ میلیــون دالر  و هنــد 3۸ میلیــون دالر مبــداء 
واردات کاال بــه مقصــد گمرکات اســتان اصفهان 

بوده اند.   
مدیرکل گمرک اصفهان در زمینه تسهیالت گمرک 
افزود: بــا ارائه بســته حمایت از تولید؛ پشــتیبانی 
ومانع زدایی ها و با اطالع رسانی موثر آن و  افزایش  
فعاالن مجاز اقتصادی )AEO( در 2 سال گذشته  
از ۴ شرکت)ســال ۹۸(  به 3۶ شــرکت توانســته ایم 

تسهیالت متنوعی به آنها ارائه می کنیم.
وی تاکید کرد :با ایجاد 3۵ باب انبارهای اختصاصی 
زیــر کلیــد گمــرک در واحدهــای تولیدی  اســتان 
اصفهان،  هزینه های تخلیه، بارگیری، انبارداری، 
دمــوراژ همچنیــن زمــان ترخیــص مــواد اولیــه 
واحدهــای تولیدی به نحو چشــمگیری کاهش 

یافته است.

کز انتقال نفت و مرکز منطقه بازرسی  11۰ باالبر در مرا
و تست عملکردی استاتیک و دینامیک شد.

بازرس فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران 
منطقه اصفهان گفت: با حضور کارشناسان این 
واحد و همکاری واحــد ترابــری، HSE و عملیات 
کز انتقال نفت بازرسی و تست های عملکردی  مرا
اســتاتیک و دینامیــک جرثقیل هــای متحرک و 
کز انتقال نفت  ک، باالبر های نفری مرا ثابت، لیفترا

و مرکز منطقه اجرا شد.
کویــی بــا بیان اینکه ایــن بازرســی با  یوســف هال
همکاری واحد بازرســی فنی منطقه خوزســتان 
اجرا شد افزود: بازرســی ها و تست های مطابق با 
اســتاندارد های جهانی بــرای صــدور گواهینامه 
است. منطقه اصفهان به لحاظ استراتژیک بودن 
و گســتره فعالیــت دارای باالترین تعــداد باالبر در 

مناطق 12 گانه شرکت است.

منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان یکی 
از مناطق 12 گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران اســت که با بهــره گیری از 1۸ دســتگاه 
توربوپمپ ســولزر با قدرتی معادل 3۰۰هزار اسب 
بخار،روزانه بیش از نیم میلیون بشکه نفت خام 
را از امیدیــه خوزســتان با طی مســیر ۴۰۰کیلو متر 
بــه اصفهــان منتقل می کنــد که عــالوه بــر تامین 
ک  ک پاالیشــگاه اصفهان،بخشــی از خورا خــورا

پاالیشگاه های تهران و تبریز را نیز تامین می کند.

سخنگوی پاالیشگاه اصفهان با تکذیب شایعه 
استفاده از سوخت مازوت در این صنعت گفت: 
گرچه با کمبود گاز مواجه هستیم، اما با محدود  ا
کــردن برخــی عملیات هــای خــود، در مصــرف 

سوخت گاز صرفه جویی می کنیم.
محمدصادق حاجیان در گفت وگو با ایسنا، درباره 
استفاده از سوخت مازوت در پاالیشگاه اصفهان 
که از سوی رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان 
مطرح شد، اظهار کرد: متاسفانه رئیس شورای 
شهر اصفهان اطالعی از این موضوع ندارد و در حال 
حاضر به دنبال نامه نگاری با شورای شهر هستیم 
تا پیش از هر گونه صحبتی، با اطالع و به روز نسبت 

به آن اطالع رسانی کنند.
کید بر اینکه پاالیشــگاه اصفهان در حال  وی با تأ
حاضر از ســوخت مــازوت اســتفاده نمی کنــد و از 
گر  ســوخت گاز اســتفاده می کند، تصریح کــرد: ا
حتــی ذره ای ســوخت مــازوت اســتفاده کنیم، 
محیط زیســت به شــدت با پاالیشــگاه اصفهان 

برخورد می کند.
ســخنگوی پاالیشــگاه اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر پاالیشگاه اصفهان به صورت کامل از 
سوخت گاز استفاده می کند، تصریح کرد: در حال 
حاضر تمام اطالعات پاالیشگاه به صورت آنالین 

توسط محیط زیست رصد می شود.

وی با درباره اینکه آیا پاالیشگاه با کمبود گاز مواجه 
گرچه با کمبــود گاز مواجه  اســت یا خیر، گفت: ا
هستیم، اما با محدود کردن برخی عملیات های 
گاز صرفه جویــی  خــود، در مصــرف ســوخت 

می کنیم.
حاجیان درباره احتمال اعمال محدودیت تأمین 
گاز، اظهــار کــرد: در آن زمــان تصمیم گیــری الزم 
انجام خواهد شد و در صورت نیاز، محیط زیست 
و مقامات استان اجازه اســتفاده از سوخت دوم 

مازوت را می دهند.
کیــد بر اینکــه به طــور قطــع پاالیشــگاه  وی بــا تأ
به صورت خودســر نمی تواند از ســوخت مازوت 
اســتفاده کند، گفــت: در حال حاضر پاالیشــگاه 
اصفهان در کوره های خود مشــعل مازوت ســوز 

ندارد.
ســخنگوی پاالیشــگاه اصفهــان دربــاره مــازوت 
تولیدی پاالیشگاه اصفهان و مورد استفاده آن، 
گفت: مازوت جزو تولیداتی است که باید تحویل 
در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی داده شود 
و پاالیشگاه اصفهان هیچ اطالعی نسبت به اینکه 

مازوت کجا مصرف می شود، ندارد.
وی گفــت: طبــق قانــون خصوصی ســازی پنج 
فراورده نفتی همچون مازوت، بنزین، گازوییل 
که  و... باید تنهــا تحویل دولــت داده شــود، چرا
دولت بــه آن سوبســید می دهد و با وجــودی که 
کنــون شــرکتی خصوصی  پاالیشــگاه اصفهــان ا
است، توان و اختیار فروش مازوت در بازار را ندارد.

حاجیان افزود: شرکت فراورده های نفتی با انتقال 
ســوخت مــازوت تولیــدی پاالیشــگاه اصفهــان 
به خلیــج فــارس، آن را به کشــورهای دیگر صادر 

می کند.

۵۰ نفــر از متقاضیــان مســکن طــرح 1۹۰ واحــدی 
گلستان تیران برای خرید انشعاب آب مراجعه کنند.

غالمحسین خانی مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اصفهان در ارتباط اینترنتی با بخش 
خبــری 2۰ دیشــب شــبکه اصفهــان بــا بیان اینکه 

زیر ســازی و جــدول گــذاری و پیــاده رو ســازی این 
مجموعه آماده است گفت: ۵۰ نفر از متقاضیان که 
انشــعاب آب خریداری نکرده اند، بایــد برای خرید 
انشعاب آب مراجعه کنند تا لوله های آب واحد ها 

کشیده شود و آسفالت و تحویل شهرداری شود.

افزایش۱۷۶درصددرآمدگمرکاستاناصفهاندرسالجاری

بازرسیاستاتیکودینامیکباالبرهایمنطقهاصفهان

سخنگوی پاالیشگاه اصفهان:
استفادهازمازوتدرپاالیشگاهاصفهانراتکذیبمیکنم

ضرورتمراجعهمتقاضیانبرایخریدانشعابآب

رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان گفت: 
ک بیشــتر از 1۰ درصد  در اجرای قانــون هوای پا
دستگاه ها به تکالیف خود عمل نکرده اند در این 
راستا صنایع و دســتگاه هایی که در این زمینه 
تکلیف خود را انجام نداده اند باید شناســایی 
شــوند. محمــد نورصالحــی در نطــق پیــش از 
دستور بیست و پنجمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به تشدید دوباره 
آلودگی هوا در روزهای اخیر اظهــار کرد: بیش از 
اعمال محدودیت ها و اعالم اطالعیه ها، باید به 
فکر رفع مشکل باشیم. آنگونه که گفته می شود 
ک بیشــتر از 1۰ درصد  در اجرای قانــون هوای پا
دســتگاه ها به تکالیف خــود عمــل نکرده اند و 
صنایع و دستگاه هایی که در این زمینه تکلیف 

خود را انجام نداده اند باید شناسایی شود.
وی تصریح کرد: به رغم همه اعتراضات به دستور 
برخی مسئوالن استفاده از ســوخت مازوت در 
نیــروگاه اصفهان به صــورت محدود آغاز شــده 
که این یک تصمیم اشتباه است، اصفهان نباید 
با دیگر کالنشهرها مقایسه شود و اقداماتی نباید 
صورت گیرد که شــرایط هوای اصفهان را از این 
بدتر کند. رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
بــا بیان اینکــه انتظــار ما بــه عنــوان نمایندگان 
مردم این اســت که وضعیت آب با حساســیت 
دنبال شود، گفت: شرایط ایجاب می کرد که در 
بودجه 1۴۰1 برای پایداری آب زاینده رود ردیفی 

کنون پیش بینی نشده است. دیده شود که تا
نورصالحــی ادامــه داد: گرچــه کارگروه هایــی در 
تهران به دستور رئیس جمهور در حال فعالیت 
اســت، امــا امیدواریــم اقدامی عملــی در ایــن 
کید بر لزوم تشکیل  راستا انجام شــود. وی با تا
ســتاد بازآفرینــی شــهری، تصریــح کــرد: توجه 
ویژه به بافت فرسوده و تاریخی مدنظر شورای 
اسالمی شهر اصفهان اســت که امیدواریم ساز 
و کار قانونی برای تشکیل این ستاد ایجاد شود؛ 
البته قوانین موجود کافی اســت و بایــد به آنها 
عمل کــرد، ضمن اینکه حضــور مدیریت کالن 
استان در این حوزه بسیار راهگشا است. رئیس 
شــورای اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به سد 
معبر در بازار بزرگ، گفت: متأسفانه کسبه بازار در 
مسیرهای منتهی به میدان امام )ره( با سد معبر، 
تردد مردم در بازار را با مشــکل مواجــه کرده اند 
که دســتگاه های مربــوط بایــد به ایــن معضل 

خاتمه دهند.
وی تصریح کرد: شورای اسالمی شهر آمادگی دارد 
که در این زمینه همکاری الزم را انجام دهد تا قبل 
از روزهای پایانی سال و تشدید تردد در بازار این 

مشکل برطرف شود.

برای تکمیل کنارگذر آران و بیدگل به 172 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است.

  معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: در حــال 
حاضر 2۸ کیلومتر از کنارگذر آران و بیدگل روکش 
آسفالت شده و بخشــی از آن زیر بار ترافیک قرار 

گرفته است.
بهزاد شاهســوندی افزود: طرح کنارگــذر آران و 
بیدگل از پل دارالسالم کاشان شروع و قبل از شهر 
مشکات به جاده کاشان - قم متصل می شود.

معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی درباره وضعیت طرح جاده کاشان 
- بزرک گفت: طول این محور ۶۹ کیلومتر است 
که برای اجرای آن قراردادی به مبلغ 3۵ میلیارد 

تومان منعقد شده است.
وی افزود: پیش تر تا ســه راه ســوک چــم، جاده 
کنون مناقصه  کاشان - بزرک اجرا شده بود و هم ا
2۵ کیلومتر از این جاده تا سعدآباد برای انتخاب 
پیمانکار برگزار شده که در صورت اختصاص قیر، 
هشت کیلومتر آن تا پایان امسال به بهره برداری 
می رســد. بهــزاد شاهســوندی دربــاره جــاده 
ابوزیدآباد - کاشان هم گفت: در این جاده، محور 
روستای فخره به کاشان به طول ۴.۵ کیلومتر 
در دستور کار قرار گرفته و عملیات راه سازی آن 

اجرا شده است.
شاهسوندی طول جاده کاشان - بادرود را ۵2 
کیلومتر بیان کرد و افزود: 1۸ کیلومتر این جاده 
سال های گذشته در حوزه شهرستان نطنز به 
بهره برداری رسیده بود و 2۶ کیلومتر از این محور 

هم پارسال با یک الیه آسفالت اجرا شده است.
کنون با تخصیــص ۵2 میلیارد  وی گفت: هم ا
تومــان اعتبــار شانه ســازی، اجــرای الیــه دوم 
آســفالت و ایمن ســازی این محور در حــال اجرا 
است و هفت کیلومتر باقیمانده آن هم از طرف 
پیمانکار تا پایان امسال به صورت چهار خطه به 

بهره برداری می رسد.

خبر خبر

استان

خبر

ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان گفــت: 
سومین و مهمترین مصوبه جلسه علنی شورا، تصویب 
طرح شــفافیت و ارتقای سالمت اداری شــهرداری و 

شورای شهر اصفهان به عنوان مهمترین دغدغه مردم بود.
علی صالحی در جمع خبرنگاران با اشاره به سه مصوبه بیست و پنجمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، اظهار کرد: مورد نخست الیحه 

تخفیف برای خیریه حمایت از بیماران و خانواده بیماران استان های 
محروم کشور به ویژه استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان بود 
که در رابطه با اسکان بیماران و پیگیری های حمایتی از خانواده آنها در 
شهر اصفهان، قرار بود مؤسسه ای ایجاد شود که شهرداری در این راستا 
درخواســت تخفیف برای احــداث بنای این مجموعه را داشــت و مورد 

تصویب قرار گرفت.
وی افزود: دومین مصوبه شامل الیحه اعطای مجوز، انجمن حمایت 
از زندانی ها به منظور بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و 
موتورسیکلت به منظور ایجاد اشتغال برای خانواده زندانیان و ایجاد درآمد 

برای آنها بود که به تصویب اعضای شورا رسید.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: سومین و مهمترین 
مصوبه این جلسه شورا، تصویب طرح شفافیت و ارتقای سالمت اداری 
شــهرداری و شــورای اسالمی شــهر اصفهان بــود، زیرا طرح شــفافیت و 
رانت هایی که وجود دارد و بکارگیری افراد در چند پست یا به کارگیری افراد 
بدون پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، دغدغه بسیاری از مردم در ایام 

قبل از انتخابات دوره اخیر شورا بوده است.

وی افزود: طرح شفافیت در چهار فصل پیرامون دغدغه های مردم در 
حوزه های مختلف در رابطه با شهرداری و شورای اسالمی شهر از جمله 
منع به کارگیری بستگان شهردار اصفهان و اعضای شورای شهر، شفافیت 
سفرهای خارجی کاری مدیران شهری و اعضای شورای شهر، تعارض 
کیداتی مطرح کرده و به صورت ویژه آرای اعضای  منافع و منع مداخله، تا
شورای شهر در کمیسیون ها و صحن شورا بر اساس شیوه نامه و آئین نامه 

مصوب هیئت وزیران به اطالع مردم خواهد رسید.
صالحی تصریح کرد: بر اساس طرح شــفافیت، زمان، برنامه و جزئیات 
مصوبات و حضور و غیاب اعضای شورا نیز در دسترس عموم قرار می گیرد 
که بندهای آن در بخش های مختلف جهت تأمین حقوق شهروندی 
مردم در شهر اصفهان و تسهیل نظارت بر شهرداری و شورای شهر در چهار 
فصل شامل اطالعات، شهرداری، محدودیت انتصابات و تکالیف شورای 

کثر آرا اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید. اسالمی شهر با حدا
وی افزود: از دســتگاه های نظارتی در مراحل تصویب درخواست داریم 
با توجه به مطالبه مردم به زودی در کمیته انطباق فرمانداری، مراحل 

قانونی آن انجام شود تا به سرعت مطالبه مردم را به عرصه اجرا بیاوریم.

مدیــر عامــل آب منطقــه ای اســتان اصفهــان 
گفت: اجــرای طرح های آبــی در حوضه زاینده 
رود احتمال به خطر افتادن آب آشامیدنی برای 
اهالی اصفهان و سایر شــهرهای برخوردار از این حوضه را افزایش 

می دهد. 
حسن ساسانی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: هم اینک 33 طرح  
در مرحله ساخت یا بهره برداری در حوضه آبریز زاینده رود قرار داردکه 
با توجه به مصوبه اخیر وزارت نیرو مبنی بر صدور مجوز بهره برداری 
طرح های دارای پیشــرفت فیزیکــی افزون بــر ۵۰ درصــد، بیم آن 
می رود که میزان مصارف مناطق مجاور اصفهان تا انتهای سال 

آبی به بیش از 3۶۰ میلیون مترمکعب در سال برسد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط خشک ســالی شــدید در حوضه 

زاینده رود، تأمین حقابه های کشاورزان امکان پذیر نیست و از طرفی تأمین آب آشامیدنی نیز به خطر خواهد 
افتاد. به گفته وی؛ بدیهی است مدیریت مصارف در پایین دست و جلوگیری و برخورد با توسعه برداشت های 

باالدست نیازمند همبستگی و حمایت همه جانبه کلیه نهادها و سازمان های مربوطه است.
مدیرعامل آب منطقه ای استان اصفهان تصریح کرد: ممنوعیت بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش 
از تعیین تکلیف تخصیص های هر استان، شفاف سازی مصارف آب در این حوضه، ساماندهی برداشت آب 
در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری از زاینده رود شامل چاه های حریمی، انهار، ایستگاه های 
پمپاژ آب و برداشت های شرب و صنعت و  همچنین جلوگیری از هرگونه برداشت های غیرمجاز آب از مصوبات 

مطرح شده است.
وی ادامه داد: تغییر شیوه های آبیاری توســط وزارت جهاد کشــاورزی در منطقه، فراهم کردن تسهیالت 
تأســیس صندوق تأمین خســارت خشک ســالی در حوضه آبریز از  مصرف کنندگان بخش صنعــت که در 
زمان خشک ســالی بدون کاهش ســهم خود، آب دریافت می کنند و پرداخت خســارت کمبود آب ســایر 

مصرف کنندگان حوضه از دیگر مصوبات است.
ساسانی از تأسیس واحد مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز زاینده رود در منطقه خبر داد و گفت:  اعتبارات 
کمیتی توسط معاونت  موردنیاز برای مطالعه و اجرای طرح های فنی ســازه ای، آموزشــی، مدیریتی و حا

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تامین خواهد شد.
وی اضافه کرد: قرارداد ساماندهی رودخانه زاینده رود به طول  ۸.۵ کیلومتر در محدوده  چم آسمان تا نکوآباد 
با برآورد تقریبی 2۰۰ میلیارد ریال در مرحله ارزیابی پیمانکاران قرارگرفته است و تا پایان سال تشریفات اداری 

انعقاد قرارداد به اتمام خواهد رسید.
مدیرعامل آب منطقه ای اســتان اصفهان گفت: ایجاد شــورای 
هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زاینده رود با ریاست وزیر نیرو )با 
نماینده تام االختیار( و عضویت استانداران چهارمحال و بختیاری، 
اصفهان، یــزد و معاونــان وزارت نیرو، جهاد کشــاورزی، صنعت، 
معدن و تجارت و نمایندگان صنف کشاورزان استان های مربوطه 
با دارا بودن اختیارات کافی برای پیاده سازی مدیریت مشارکتی 

حوضه زاینده رود یکی دیگر از مصوبات بوده است.
وی اضافــه کــرد: در اســتان اصفهان ضمــن جلوگیــری از هرگونه 
بارگذاری جدید بر حوضه آبریز زاینده رود با کلیه متخلفان برخورد 
قضایی صورت گرفته است در این راستا از بهره برداری پنج طرح 
واقع در استان که مورداشاره در مصوبات شــورای عالی آب است 
کنــون هیچ گونه مجــوزی در این خصوص صادر نشــده اســت،همچنین برخی  ممانعت به عمل آمد و تا

کنون به بهره برداری نرسیده اند نیز ابطال شد. مجوزهای تخصیص آب پیشین که تا
ساسانی ادامه داد: نزدیک به 7۰ فقره از مجوزهای برداشت آب  بازنگری و تعدیل شده است و عالوه بر محدود 
اســتان اصفهان برخی از اقدامات بدون مجوز باالدست حوضه  نیز شناســایی و گزارش آن به استانداری 

اصفهان و شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال شده است.
وی ادامه داد: ورودی آب به سد زاینده رود پاییز امسال ۶3 میلیون مترمکعب بود و مصارف این حوضه در این 
مدت شامل آشامیدنی اصفهان و کاشان ۶۹، صنعت اصفهان 11،  کشاورزی اصفهان 7، آشامیدنی یزد 1۶، 
آشامیدنی و کشاورزی چهارمحال و بختیاری 17، پایداری جریان آب، زیست محیطی و سایر مصارف 2، تبخیر 

3 و کل خروجی 12۵  و  مصارف 121 میلیون مترمکعب برآورد شده است.
مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان به برنامه و عملکرد منابع و مصارف سد مخزنی زاینده رود در سال 1۴۰۰ و 
کنون  3۸۵ میلی متر بارندگی در ایستگاه کوهرنگ ثبت شد که این  1۴۰1 اشاره کرد و گفت:  از ابتدای سال آبی تا

رقم سال گذشته ۴1۶ میلی متر  و در بلندمدت ۴۸۸ میلی متر بوده است.  
گرس  زاینده رود به طول افزون بر۴۰۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه های زا
مرکزی بویژه زردکوه سرچشمه می گیرد و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می رود و در نهایت به تاالب 

گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد.
این رودخانه در یک دهه اخیر به سبب خشکسالی و برداشت بیرویه در باالدست به شکل فصلی و در فواصل 

مختلف در منطقه پایین دست خود خشک بوده است.

»طرحشفافیت«درشورایشهراصفهانتصویبشد

با اجرای طرح های آبی حوضه زاینده رود:

آبشربمردماصفهاندرخطر
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انتقاد رئیس شورای اسالمی اصفهان 
از آغاز مازوت سوزی نیروگاه اصفهان:

دستگاههایدولتی
کوتاهیمیکنند

تکمیلکنارگذر
آرانوبیدگل

با۱۷۲میلیاردتوماناعتبار
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مبارزه با بی سوادی؛ نخستین گام توسعه

مدیــر آمــوزش و پــرورش کاشــان 
گفت: یکی از شاخص های توسعه 
جوامــع، بهره منــدی شــهروندان 
آن کشــور از حداقل ســواد نوشــتن و خواندن است و 
از این رو مبارزه با بی سوادی، نخستین گام توسعه تلقی 
می شود که آثار آن در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی حائز اهمیت است. 
حسین مقنی، در آیین تجلیل از سواد آموزان کاشان، 
اظهار کــرد: افزایش ســواد شــهروندان، ســیر تحول و  
حرکت جامعــه به ســمت توســعه را ســریع تر خواهد 
کرد و از این رو یکی از نخســتین نهادهــای مورد توجه 
بعد از استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران، نهضت 

سوادآموزی بود.
وی افزود: تعریف سنتی سواد توانایی خواندن و نوشتن 
است و امروز مفهوم نوین سواد به میزانی از خواندن و 
نوشتن گفته می شود که برای ارتباط الزم است تا فرد 

بتواند مفهوم را بفهمد و اندیشه هایش را بیان کند.
 مدیر آموزش و پرورش کاشان تصریح کرد: دین اسالم، 
با امر به خواندن و نوشتن در نخستین بیان آسمانی 
شــروع شــده و معجزه آخریــن فرســتاده پــروردگار نیز 
کتاب است، تا جایی که پیامبر اسالم)ص( در  جنگ 
با مشرکان، به ازای باسواد کردن 1۰ مسلمان، اسیران 

آنها را آزاد کرد.
کید کرد:  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  وی تأ
سوادآموزی رایگان را حق اساسی شهروندان می داند تا 
از فرصت های آموزشی برخوردار شوند که هم توانایی 
خواندن و نوشتن را شامل می شود و هم عامل رشد و 
گون اقتصادی، سیاسی  توسعه کشورها در ابعاد گونا

و فرهنگی است.
مقنی افزود: برای رسیدن به توسعه پایدار، باید فراتر 
از مهارت های ســواد خواندن و نوشــتن پیش رفت، 

بنابرایــن آمــار کســانی که موفــق بــه دریافــت مدرک 
ســوادآموزی شــده اند، کافــی نیســت و بایــد مرحلــه 

تحکیم سوادآموزی گسترش پیدا کند.
همچنین رئیس اداره سواد آموزی مدیریت آموزش و 
پرورش کاشــان گفت: از ابتدای ســال جاری با وجود 
محدودیت های شرایط کرونایی 23۰ نفر از شهروندان 
در کالس هــای ســواد آموزی شــرکت کرده اند کــه 11۹ 

نفر ایرانی و بقیه نیز اتباع افغانستان هستند.
جواد متقی نژاد اظهــار کرد:  بنابــر آمار از مجمــوع 11۹ 
نفر شــاغل به تحصیــل در مرحله ســواد آمــوزی، 3۸ 

نفر ایرانی و 7۰ نفر از اتباع افغانستان هستند و همچنین 
سوادآموزان مرحله انتقال نیز ۵1 نفر ایرانی و ۴1 نفر را نیز 

اتباع افغانستان شامل می شود.
وی تصریح کرد: در ســال جــاری 3۰ نفر از شــهروندان 
کاشانی در مرحله تحکیم سوادآموزی تحصیل می کنند 
که باید تالش کنیم این مرحله گســترش پیدا کند تا 

سوادآموزان میوه تحصیل خود را بچشند.
متقی نژاد گفت: بنا بر آمار، فقط ۵۰۰ نفر از شهروندان 
کاشان در گروه سنی 1۰ تا ۴۹ سال  بی سواد هستند که 
با تحصیل این گروه می توانیم حذف بی سوادی در این 

شهرستان را جشن بگیریم.
رئیــس اداره ســوادآموزی مدیریت آمــوزش و پرورش 
کنــون 21 آموزشــیار بــه تدریــس  گفــت: ا کاشــان 
سوادآموزان اشتغال دارند که 1۵ نفر آنها جذب آموزش و 
پرورش شده و چهار نفر نیز با سهمیه ایثارگری استخدام 

شده اند.
کنــون  ۶۰۰ نفــر از شــهروندان کاشــان  وی افــزود: تا
دوره های ســوادآموزی را گذرانده اند که خانم ها زهرا 
جهانی و قدسیه خوبی تحصیالت خود را تا کارشناسی 

ادامه داده اند و در جشن امروز از آنها تجلیل شد.
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سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
کسن  مردم استان استقبال خوبی از تزریق دز سوم وا
کنون باالی ۵۰۰ هزار نفر نوبت سوم  کرونا داشته اند و تا

را دریافت کرده اند. 
شاهین شــیرانی گفت: این روز ها با توجه به ابتالی تعدادی از مردم به 
کسیناسیون کرونا  سویه جدید ویروس کرونا )امیکرون( الزم است که وا
کز تجمیعی  به ویژه برای دز سوم سریعتر انجام شود که برای تحقق آن مرا
کز بهداشت منتخب  کسیناسیون در اصفهان افزایش یافته است و مرا وا

کسن زدن، معطل نشوند. در نوبت عصر نیز فعالیت دارد تا مردم برای وا
کسیناسیون به اراده و مراجعه  کثری وا شیرانی با بیان اینکه پوشش حدا
خود مردم بستگی دارد، گفت: باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که 
کسن کرونا در ماه های مهر و آبان امسال بود و باید  پیک تزریق دز دوم وا
مردم صبر کنند تا حداقل سه ماه از آن بگذرد و سپس برای تزریق دز سوم 

مراجعه کنند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بدون شک افرادی که 
کسن کرونا را تزریق کردند به این کار اعتقاد داشتند و برای  دز اول و دوم وا

تزریق دز سوم نیز مراجعه می کنند.
کسن آسترازنکا  شیرانی با بیان اینکه در روز های اخیر فقط مساله کمبود وا
مطرح بود، گفت: عده ای به دالیل مختلف از جمله سفر به کشور های 
کســن را داشــتند کــه وزارت بهداشــت اعالم  خارجی قصد تزریق این وا

کسن تا هفته آینده بین استان ها توزیع خواهد شد. کرد این نوع وا
شیرانی درباره شیوع سویه جدید ویروس کرونا (امیکرون( گفت: عادی 
انگاری در این زمینه بزرگترین خطر است و نباید فریب وضعیت فعلی را 
بخوریم و بگوییم اوضاع خوب بوده و آمار مرگ و میر به سمت صفر رفته 
کنون وضعیت ما در زمینه کرونا ثابت  است. شیرانی با اشــاره به اینکه ا
است، گفت: کشــور های اطراف ما با شیوع ســویه جدید ویروس کرونا 
مشکل جدی دارند و ما باید بسیار مراقب باشیم، زیرا وضعیت موجود 
شکننده است. شیرانی درباره نظارت بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در واحد های صنفی، گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در چند هفته 
متوالی رتبــه اول را در بحث نظارت های بهداشــت محیط بویــژه برای 

صنوف داشته است.
شیرانی با بیان اینکه رعایت شیوه نامه های بهداشتی بیشتر به خود مردم 
و رعایت مواردی مانند ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی برمی گردد، از 
کسن کرونا مراقبت داشته  آن ها خواست تا در این زمینه و تزریق دز سوم وا
باشند. از اسفند سال ۹۸ تا کنون حدود ۴3۰ هزار نفر در استان اصفهان 
بطور قطعی به کرونا مبتال شدند و تعداد کل فوت شدگان قطعی به علت 
کرونا 11 هزار نفر است. اصفهان بیش از پنج میلیون و 3۰۰ هزار نفر جمعیت 

در 2۸ شهرستان دارد.
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شــهردار فریدون شــهر گفت: نمک پاشــی معابر و 
خیابان ها برای محیط زیســت و خودروهــای در 
حال تردد زیان دارد، لذا ضرورت دارد شهروندان در 
روزهای برفی و سرد از زنجیر چرخ و سایر تجهیزات 

زمستانی استفاده کنند.
ابراهیم باتوانی با اشــاره به نحوه خدمات رســانی 
به شــهروندان فریدون شــهر و مشــکالت پیش رو 
و ضــرورت مشــارکت عمومی، اظهــار کرد: یکــی از 
وظایف اصلی شهرداری فریدون شهر در فصل سرد 
سال برف روبی و یخ زدایی معابر شهری است که با 
وجود 3۰۰ کیلومتر معابر شهری هدایت روان آب ها، 
برف روبی و یخ زدایی آن ها با مشارکت و همراهی 

شهروندان بر عهده واحد خدمات شهری است.
وی گفت: در سال جاری یک بار شهرداری اقدام به 
برف روبی و در دو مرحله با فاصله دو هفته اقدام به 

یخ زدایی معابر شهر داشت.
شــهردار فریدون شــهر افزود: شــهرداری در زمینه 

یخ زدایی معابر و خیابان هــا با توجه به اینکه یک 
دستگاه مخصوص دارد می تواند بهتر ظاهر شود 
اما به لحاظ ضررهایی که نمک پاشی برای محیط 
زیســت و فضای ســبز شــهری و حــوزه پیرامــون و 
حتی خودروهــای در حال تــردد دارد ضــروری به 
نظر می رسد که شهروندان در روزهای برفی و سرد 
از کفش مناســب، زنجیر چــرخ و ســایر تجهیزات 
زمستانی استفاده کنند و در صورت بروز مشکل در 
سطح شهر با واحد خدمات شهری تماس بگیرند.

معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی 
اســتان اصفهان گفت: بایــد مصرف بهینــه آب در 
استان رعایت شود. الگوهای بارشی موجود زمستانه 
توان برطرف کردن تنش شدید آبی استان را ندارد و 
کثر نقاط استان با کاهش کمینه های دما بیشتر  ا
از حد نرمال به خصوص در ســاعات صبح و شــب، 
مواجه خواهند بــود. نوید حاج بابایی اظهــار کرد: 
در حال حاضر میانگین بارندگی سال جاری استان 
۵۹ میلی متر است که نســبت به مقدار بلندمدت 
1۴ درصد و نســبت به مقدار کوتاه مــدت 1۹ درصد 
کمبود دارد. سرچشــمه آبی کوهرنگ نیــز در حال 
حاضر 2۵ درصد نســبت به بلندمــدت کمبود آب 
داشته و نسبت به سال گذشته با 13 درصد کاهش 
روبه رو بوده است و به طور کلی بارش ها نسبت به 

بلندمدت کاهش یافته است.
کیــد بر مصــرف بهینــه آب، افزود: تــا پایان  وی با تا
دی ماه فعالیت ســامانه های بارشــی را کم و بیش 
خواهیم داشت اما نباید انتظاری که از سامانه های 
بارشــی در ســایر نقــاط کشــور داریــم را در اصفهان 
داشته باشیم و این سامانه ها قابل مقایسه با سایر 
مناطق کشــور نیســت، الگوهــای بارشــی موجود 
زمستانه توان برطرف کردن تنش شدید آبی استان 
کان با  را نــدارد اما کمی آن را ضعیف می کننــد، کما

الگوهای موجود توصیه می شود مصرف بهینه آب 
در صنعت، کشاورزی و شرب رعایت شود.

          بهمن ماه، بارش کمتر در سرچشمه ها
معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی 
اســتان اصفهان، تصریح کرد: به طــور کلی انتظار 
کثر نقاط استان  می رود تا پایان زمستان، بارش ها در ا
نرمال باشد و در نیمه جنوبی استان، به خصوص 
مناطق همجوار با کهگیلویه و بویراحمد باالتر از حد 
نرمال باشد و پوشــش برف نیز در این مناطق بهتر 
خواهد بود، در بهمن ماه، بارش در سرچشــمه ها 
کمتر خواهد شد اما در اســفندماه به حالت سابق 
و نرمال خود بازمی گردد. وی در خصوص اهمیت 
رعایت جوانب احتیاط ترددی در فصل زمستان، 
ادامه داد: توجه به هشدارهای هواشناسی به ویژه 
هشــدارهای نارنجی باید در دســتور کار قرار گیرد و 
رانندگان احتیاط در تردد را رعایت کنند تا در فصل 
زمســتان، به ویژه در محورهای مواصالتی استان 

شاهد مشکلی نباشیم.
          کاهش کمینه های دما بیش از حد معمول
حاج بابایی بــا اشــاره به کاهــش کمینه هــای دما 
بیش از حــد نرمال در زمســتان، خاطرنشــان کرد: 
کثــر نقــاط  در ســه ماهــه زمســتان ســال جــاری، ا
اســتان بــا کاهــش کمینه هــای دمــا بیــش از حــد 
نرمال به خصوص در ساعات صبح و شب، مواجه 
خواهند بود که منجــر به افزایش مصرف بیشــتر از 
حد نرمــال حامل هــای انرژی بــرق و گاز می شــود. 
اطالع رسانی های کامل در خصوص کاهش بیش 
از حد نرمــال کمینه های دما بــه شــرکت گاز و برق 
استان صورت گرفته و امید است با مدیریت و مصرف 
صحیح حامل های انرژی زمســتان ســال جاری را 

پشت سر بگذاریم.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان ضمــن تشــریح پروژه هــای فعال 
بازآفرینی شهری این اســتان، گفت: 1۴ هزار هکتار 
از اراضی شهری استان اصفهان در زمره بافت های 

کارآمدی شهری قرار دارد.  فرسوده و نا
امیر زاغیــان معاون مســکن و ســاختمان اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا بیان ایــن که 
استان اصفهان وسیع ترین شبکه شهری در بین 
استان های کشور را دارد، اظهار کرد: سکونتگاه های 
غیررسمی، سکونتگاه ها، محله ها و محدوده هایی 
هستندکه واجد مشخصات موضوع بند)2( سند 
توانمندســازی و ساماندهی ســکونتگاه های غیر 
رســمی بوده، خارج از ضوابــط وقوانیــن در درون و 
یا مجاور شهرها به صورت شتابزده ساخته شده و 
دچار ضعف شــدید خدمات وســرانه های شهری 
است همچنین اغلب آن ها دارای مشکالت حقوقی 

هستند. 
کنون حــدود 1۴ هــزار هکتار از  وی اذعان داشــت: ا
اراضی شهری اســتان اصفهان در زمره بافت های 
کارآمد شــهری قرار دارد که این میزان  فرســوده و نا
کارآمد  حــدود 1۰ درصدکل بافت های فرســوده و نا

شهری کشور را شامل می شود.  
زاغیــان بــا بیان ایــن کــه حــدود 3 هــزار و 7۸3 
ک و اراضی بافت فرســوده اســتان در  هکتار از امــال
سکونتگاه های غیررسمی و بافت های حاشیه ای 
قــرار دارد، عنــوان کــرد: بــر اســاس مطالعــات و 
تحقیقات بــه عمــل آمــده بافت های حاشــیه ای 
و ســکونتگاه های غیــر رسمی اســتان اصفهــان 
دربرگیرنــده ۵۰ محله با جمعیتــی بالغ بــر ۴۵۰ هزار 

نفر است. 
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان به ۹ پروژه بازآفرینی شهری در حال 
اجرای این استان اشاره کرد و گفت: این پروژه ها در 

راستای محرومیت زدایی، ایجاد فضای آموزشی، 
ارتقاء کیفیت محل زندگی و احیای بافت تاریخی 
در قالــب قرارداهایی مشــخص در دســت احداث 

هستند.  
وی با اشــاره به اینکه شــش مورد از ایــن پروژه ها در 
قالب مشارکت با شهرداری و یا هیات امنا مسجد در 
حال احداث است، عنوان کرد: برخی از پروژه های 
بازآفرینی استان که دارای پیشرفت فیزیکی باالی 
۹۰ درصد است شامل احداث ساختمان مسجد 
امام صادق (ع( همت آباد با مبلغ قرارداد بیش از ۶ 
میلیارد ریال، احداث مدرسه ۹ کالسه نجف آباد با 
مبلغ قرارداد بالغ بر پنج میلیارد ریال، مرمت حمام 
تاریخی دستگرد با مبلغ قرارداد حدود دو میلیارد 
ریــال و پروژه هــای روکش آســفالت معابــر محالت 
زینبیه و دارک اصفهان، احیا و بهسازی و نوسازی 
خانه تاریخی جنگجویان محله هارونیه، بهسازی 
معابر خمینی شهر درچه و تکمیل محوطه سازی 
برج کبوتر شــاپور آباد و محیــط پیرامــون آن دارای 
قراردادهای به مبلغ بیش از دو میلیارد ریال هستند.  
زاغیــان گفــت: همچنیــن پــروژه مشــارکتی احیاء 
نوسازی و بهسازی بازار تاریخی شهرضا با پیشرفت 
فیزیکی ۶۰ درصد و احداث دوســرای محله جوی 
آباد خمینی شهر با پیشرفت فیزیکی 3۰ درصدی 
از دیگر پروژه های مهم بازآفرینی شهری در استان 

اصفهان است.  

شهردار فریدون شهر:

نمکپاشیمعابربهمحیطزیست
وخودروهاآسیبمیزند

معاون پیش بینی هواشناسی استان اصفهان:

کردن الگوهایبارشیزمستانهتوانبرطرف
تنشآبیاستانراندارد

خبر

۱۴هزارهکتارازاراضیشهریاستاناصفهان
دربافتفرسودهقراردارد

خبر

معاون تربیت  بدنی و سالمت اداره کل آموزش 
و پــرورش اصفهــان گفــت: نظــارت  بــر رعایــت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
در مدارس اســتان بدنبال اشاعه سویه جدید 

ویروس کرونا )امیکرون( تشدید شده است. 
کیــد بر اینکه هیچ نگرانی  آذرکیوان امیرپور با تا
از این بابت برای دانش آموزان و خانواده هایشان 
وجــود نــدارد، افــزود: بررســی وضعیــت تهویــه 
هوا، استفاده از ماســک و رعایت فاصله گذاری 
دانش آمــوزان با توجه بــه حضور آنها بر اســاس 
گروه بندی های صــورت گرفتــه در طول هفته 

انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه با گذشت چهار ماه از سال 
تحصیلی هیچ گزارشی از ابتالی دانش آموزان 
اصفهــان بــه کرونا اعــالم نشــده اســت، گفت: 
بنا بــر آخرین تصمیم ســتاد کرونای اســتان، از 
حضــور دانش آمــوزان داری کوچکترین عالئم 
سرماخوردگی از جمله آبریزش بینی و سرفه در 

کالس ها جلوگیری می شود.
اداره کل  و ســالمت  بدنــی  تربیــت   معــاون 
آمــوزش و پــرورش اصفهــان افــزود: بــا توجــه 
کثــر 1۵ نفر  بــه برگــزاری کالس هــا تا ســقف حدا
و یــا کمتــر در مــدارس، معلمــان بــرای حفــظ 
ســالمت دانش آموزان و کادر مدرسه بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی جدیت بســیار دارند و 
در حیاط فضای آموزشــی هم ناظم و معاونان 
اجرایی، دانش آموزان را از لحاظ داشتن ماسک، 

کنترل می کنند.
وی بــا اطمینــان خاطــر دادن بــه خانواده ها از 
لحاظ سالمت فرزندانشــان گفت: اولویت اول 
آمــوزش و پــرورش، ســالمت و ســپس آمــوزش 

دانش آموزان است.
امیرپــور افــزود: تصمیــم بــرای حضــوری یــا 
غیرحضوری شــدن مدارس با توجه به شــیوع 
ســویه جدید کرونا از ســوی ســتاد ملی مقابله 
با کرونا گرفتــه می شــود و ادارات اســتانی، تنها 
موظــف بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و 
شیوه نامه هایی هستند که وزارت بهداشت به 
ستاد کرونا و در نهایت به دستگاه های مختلف 

از جمله آموزش و پرورش ابالغ می کند.
کنون بیش از ۹۵ درصد از  امیرپور با بیان اینکه تا
کسن کرونا را  دانش آموزان و فرهنگیان استان وا
دریافت کرده اند، گفت: بیشترین آمار دریافت 
کسن در بین اقشار مختلف استان در آموزش  وا

و پرورش محقق شده است.
کسن تعداد کمی از  وی ادامه داد: دلیل نزدن وا
دانش آموزان استان ناشی از  ابتال آنها به بیماری 

کسن بوده است. یا محدودیت دسترسی به وا
معاون تربیت  بدنی و سالمت اداره  کل آموزش 
و پرورش اصفهان یادآور شد: در راستای اجرای 
طرح شهدای ســالمت توسط دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان و ســایر دستگاه ها، تیم های 
ســیار بــا اتوبــوس  بــه مــدارس دارای جمعیت 
کار  و  می شــدند  اعــزام  بــاال  دانش آمــوزی 
کسیناسیون دانش آموزان را انجام می دادند. وا
کســن کرونا به افــراد زیر  وی، تزریــق دز ســوم وا
1۸ سال را منوط به تصمیم کشوری دانست و 
گفت: با توجه به اینکه این مرحله می تواند تا ۸۰ 
درصد ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا را افزایش 
دهد در صورت ابالغ به استان ها بسرعت اقدام 
خواهد شد. در سال تحصیلی جاری حدود ۹۰۰ 
هزار دانش آموز در ۶ هزار واحد آموزشــی استان 

مشغول تحصیل شدند.

رئیس آمــوزش و پــرورش گلپایگان گفــت: 3۵ 
مدرســه وقفــی در اختیــار آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان گلپایــگان اســت کــه ســال 1۴۰1 

معوقات این مدارس پرداخت خواهد شد.
مصطفی مهدیان با اشاره به 12۹ واحد آموزشی 
در شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: 3۵ مدرسه 
وقفی در اختیــار آمــوزش و پرورش شهرســتان 
گلپایگان است که اوایل سال 1۴۰1 معوقات این 

واحدهای آموزشی پرداخت خواهد شد.
وی افزود: در شهرستان گلپایگان حدود 1۶ هزار 
دانش آموز از مقطــع ابتدایی تا متوســطه دوم 
کنون بیش از ۹۵  مشغول تحصیل هستند که تا
کسن کرونا  درصد از دانش آموزان شهرستان وا

دریافت کردند.
رئیس آموزش و پرورش گلپایگان گفت: در سال 
تحصیلی جدید مدارس ابتدایی شهرستان 3۵ 
معلم کمبود داشت که با جذب معلمان مجرب 

بازنشسته این کمبود رفع شده است.
مهدیان خاطرنشــان کرد: در آموزش و پرورش 
گلپایگان حدود 13۵۰ معلم شاغل در مدارس 

دولتی و غیر دولتی مشغول هستند.

معاون تربیت  بدنی و سالمت اداره 
کل آموزش و پرورش اصفهان:

نظارتبهداشتی
درمدارساصفهان

تشدیدشد

رئیس آموزش و پرورش گلپایگان: 

معوقات۳۵مدرسهوقفی
شهرستانپرداختمیشود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

کرونامطلوباست کسن استقبالمردماصفهانازتزریقدزسوموا

رئیس اداره حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد 
استان اصفهان گفت: در ۹ ماهه امسال ۶2 وکیل 
نیکوکار کمیته امداد استان با 2 هزار و 212 جلسه، 

پرونده حقوقی مددجویان را رسیدگی کردند. 
جواد کرانی گفت: در ۹ ماهه امسال کمیته امداد 
استان اصفهان در 33 میز خدمت با بهره مندی از 
۶2 وکیل نیکوکار همه روزه در استان به مددجویان 

مشاوره حقوقی ارائه می کنند.
کرانی گفــت: در این مــدت ۸۶2 پرونــده حقوقی 
در قالــب 2هــزار و 2۴۰ خدمــت شــامل: تنظیــم 
اظهارنامه، لوایح، دادخواست، شکواییه و حضور 

در جلسات دادرسی ارائه شده است.
کرانی گفت: 3۹ نفر از مددجویان نیز از طریق کانون 
وکال و مرکز مشاوران و وکالی قوه قضائیه، با استفاده 
از خدمات وکالی معاضدتی، پرونده های خود را در 

جریان رسیدگی گذاشته اند.
رئیس اداره حقوقی کمیته امداد استان اصفهان، 
با بیان اینکــه آموزش مســائل حقوقی و مشــاوره 
نقش بســزایی در پیشــگیری از وقوع مشکالت و 
کاهش پرونده های قضایی دارد، گفت:  امســال 
۵۰ جلسه آموزشی در حوزه مسائل حقوقی برگزار 
و 1۰ هــزار و ۴۵۹ نفــر از مددجویان آمــوزش رایگان 

دریافت کردند.
سال گذشته با امضای تفاهم نامه ای بین سید 
مرتضــی بختیــاری رییــس کمیتــه امــداد و علی 
بهــادری جهرمی رئیــس مرکــز وکال، کارشناســان 
رسمی و مشــاوران خانواده قوه قضاییه مقرر شد 
خدمات و آموزش مسائل حقوقی به مددجویان 
تحت پوشــش کمیتــه امــداد بــه صــورت رایگان 

ارائه شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
در حال حاضر ۴۰ نفر در استان اصفهان به امیکرون 
مبتال شدند. پژمان عقدک با اشاره به وضعیت شیوع 
نوع امیکرون کرونا در شهرستان های تحت پوشش 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان اظهار داشــت: 
تا عصــر روز 1۸ دی مــاه ۴۰ نفر در این شهرســتان ها 
به امیکرون مبتــال هســتند. وی افزود: ایــن آمار به 
تفکیک شهرستان به این صورت است که در شهر 
اصفهان 23 نفر، در فالورجان پنج نفر، خمینی شهر 
ســه نفر، مبارکه دو نفر، شــاهین شــهر دو نفــر، و در 
شهرســتان های بویین میاندشــت، نطنز، نجف 
آباد، نائین و شهرضا نیز هر کدام یک نفر به امیکرون 
مبتال شده است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکه سویه امیکرون کرونا نیز مانند 

دیگر سویه های این بیماری قابل تکثیر است، گفت: 
پیش بینی ما این اســت که از اواخر دی ماه و اوایل 
بهمن مــاه امیکرون ســویه غالب بیمــاری کرونا در 

اصفهان خواهد بود.
وی تصریــح کرد: ایــن بیمــاری در صــورت عــدم 
رعایــت پروتکل هــا و همچنیــن عــدم انجــام ســه 
کسیناســیون بــه صــورت ابتــالی خانوادگــی  دز وا

خودنمایی خواهد کرد.
عقــدک بــا اشــاره به اینکــه هــر روز از یــک درصــد 
تســت های انجــام شــده کرونــا در اصفهان تســت 
امیکرون نیز گرفته می شــود، ادامه داد: باید توجه 
داشت که در حال حاضر تعداد کیت های تشخیص 
اولیه امیکرون در اصفهان محدود است و تشخیص 

نهایی نیز در تهران انجام می شود.

خبرخبر
تسهیلدرمشکالتقضاییمددجویان

کمیتهامداداستاناصفهان 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۴۰نفردراصفهان
بهامیکرونمبتالشدند
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دوبله، هنر دیده نشده اصفهانی ها

چند ســالی اســت کــه هنــر دوبله 
در اصفهــان در جریــان اســت امــا 
عالقه مندان و فعاالن این عرصه با 

مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.
حتما از تماشای سریال های خارجی که با صدای گرم 
هنرمندان ایرانی دوبله شــده اســت، لذت برده اید. 
آهنگ صدا و لحن شــخصیت ها به قدری دلنشین 
اســت که جدای از داستان آن سریال و فیلم، جنس 
صدا را در ذهن ما برای مدت ها حک می کند. دوبله 
هنری جذاب است که قدمت کمی هم در سرزمین ما 
ندارد. شاید جالب باشد که این هنر را به اصفهان نیز 
ربط داد، شهری که رشته های مختلف هنری در آن 

متولد شده و هنرمندان زیادی را پرورش داده است.
گر بخواهیم به هنر دوبله و پیشکسوتان آن در اصفهان  ا
کبر منانی"  اشاره کنیم اولین فردی که نام خواهیم برد "ا
است؛ دوبلوری که با هنرنمایی هر چه تمام تر به جای 
شخصیت "هرکول پوآرو" صحبت کرد و لحن صدای 

خاصش همچنان ملکه ذهن هر ایرانی است.
جالــب اســت بدانید کــه در حــال حاضــر بســیاری از 
انیمیشن ها و فیلم های خارجی که در سامانه های 
نمایشی مانند فیلیمو، نماوا و سایر بسترها در حال 
نمایش است توسط دوبلورهای جوان اصفهانی دوبله 
گر چه این هنر در اصفهان جوان است،  شده است. ا
اما عالقه مندان و هنرمندان زیادی را به خود جذب 

کرده است که برای بروز و ظهور به حمایت نیاز دارند.
این موضوع در گزارش پیش رو از دیدگاه "مهرالسادات 
نیکروی" گوینده و دوبلور، "علی اعتمادی" مدیر گروه 
دوبالژ باریتون و مدیر مؤسسه سینمایی سپنتا فیلم و 
"رضا دهقانی" معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهــان بررســی 

شده است.
          دوبله درآمد خوبی ندارد

گر صحبت های پیشکسوت های دوبله در رسانه ها  ا
را بخوانیم اغلب آن ها متفق القول هستند که این هنر 
در حال آسیب است. شاید اصطالح آسمان همه جا 
یک رنگ است برای این مطلب نیز مناسب باشد چرا 
که هنرمندان دوبله اصفهان نیز از شرایط پیش رو در 
برابر دوبله راضی نیستند و آنچه آن ها را پایبند کرده 
عشق و عالقه است که در دل آن ها ریشه دوانده است.
مهرالسادات نیکروی، گوینده و دوبلور اصفهانی که 
تجربه مدیریت دوبالژ فیلم و سریال های متعددی را 
در کارنامه دارد، می گوید: دوبله درآمد خوبی ندارد به 
همین دلیل اغلب افرادی که به دوبله مشغول هستند 
گر چه از  در کنار این هنر، تیزر و نریشن نیز کار می کنند، ا
وقتی که فیلیمو و نماوا و سایر پلتفرم ها ایجاد شده اند 
فرصت کاری بیشتر شــده اســت. اما از زمانی که این 
بستر ایجاد شده افرادی هســتند که کار را به صورت 
انحصاری در دست می گیرند و بین گروه هایی که در 
ارتباط هستند توزیع می کنند به همین دلیل کار به 
گر برسد با پرداختی های  دست بقیه افراد نمی رسد و ا

خیلی کمتر انجام می شود.
علی رغم این موضوع زمینه ای ایجاد شده که بیشتر 
افراد از خودشان نمونه کار داشته باشند؛ این نکته را 
نیکروی می گوید و ادامه می دهد: اغلب سعی می کنند 

با گروه هایی کار کنند که دســتمزد کمتری دریافت 
می کنند و کیفیت کار خیلی برای آن ها مهم نیست. 
بعضی افراد در استودیوهای نامناسب و غیراستاندارد 

و با کیفیت ضعیف دوبله می کنند.
این دوبلور اصفهانی گفت: افرادی را می شناسم که 
بیش از چهار سال است کار می کنند اما هیچ دریافتی 
نداشــته اند و بــه نظرم ایــن ناجوانمردانه اســت زیرا 
سوءاســتفاده از عالقــه فــردی اســت کــه به یــک کار 
عشق می ورزد و آن را انجام می دهد و در قبالش هیچ 

دریافتی ندارد.
این موضوع تنها در اصفهان اتفــاق نیفتاده بلکه در 
شــهرهای دیگر نیز در حال رخ دادن است و "محمد 
طهان" گوینده و دوبلور برخاسته از خراسان رضوی که 
همه او را با صدای "باب رأس" در برنامه "لذت نقاشی" 
می شناسیم نیز چندی پیش در یکی از رسانه ها گفته 
بود: "در هر شهری گروه هایی شکل گرفته که بدون 
رعایــت اصــول حرفــه ای و آموزش هــای اســتاندارد، 
فعالیت دوبله را انجام می دهند بدون آنکه نظارتی بر 
آن ها وجود داشته باشد، این مهم موجب ورود ابتذال 
به عرصه دوبالژ شــده و کیفیت کار دوبله را به شدت 

کاهش داده است."
          مشکالتی که دالل ها در زمینه دوبله ایجاد 

کرده اند
اعتمــادی ادامــه می دهــد: یکــی از آســیب هایی که 
در دوبلــه وجــود دارد حضــور دالل هــا اســت کــه در 
توزیع کارها مشکالتی را ایجاد می کنند، این به دلیل 
سازماندهی اشــتباه "وی ا دی ها" است و بهتر است 
مسیری ایجاد کنند تا گروه ها اصولی تر با وی ا دی ها 

ارتباط بگیرند.
مدیرعامل مؤسسه سینمایی سپنتا فیلم اصفهان 
کنون بــه صداهای جــوان و  خاطرنشــان می کند: تا
تازه نفس فرصت داده شده ولی در بســیاری از موارد 
صاحبان وی.ا.دی هــا)VOD( افــراد را در معذوریت 
قرار می دهند و گروه ها را ترغیب و یا الزام می کنند که از 

صداهای آشنا که بیشتر شنیده شده است استفاده 
شود، در صورتی که صدای جدید نیز می تواند جذاب 
باشد؛ درست است که صداهای قدیمی تر خاطره انگیز 
هســتند اما صداهای جدید نیز می توانــد جذابیت 
داشته باشد. درواقع صداهایی در اصفهان داریم که 
از صدای دوبلورهایی که در تهران فعال هستند کم 
ندارد. دوبلورهایی که درگروه های اصفهان فعالیت 
می کننــد صداهایی خــاص، شــنیدنی، حرفــه ای و 
جذابی دارنــد، مدیــران گروه ها تــالش می کنند این 

صداها را به گوش ایرانی ها و فارسی زبان ها برسانند.
وی می افزاید: در حال حاضر اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان از دوبله حمایت می کند که 
نمونه آن جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان است و 
امیدواریم که حمایتش را جدی تر کند و این مسیر را 
به سمت و سویی ببرد که حتی تأمین محتوا برای ما 
گرچه  آسان تر شــود تا دغدغه آن را نداشــته باشیم. ا
اقداماتــی در کمیته دوبلورهــای اصفهان شــده و در 

حال انجام است. 
نکته بعدی فراهــم آوردن فضــای حرفــه ای و مکان 
مجهز اســت تا گروه های دوبله اصفهــان در کنار هم 
بــه یــک انســجام برســند و در یــک فضای مشــترک 
تحت نظــر اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان 
اصفهان فعالیت حرفه ای انجام دهند چرا اصفهان 
پتانســیل های زیاد و حرف های زیادی در این راستا 
گــر حمایــت شــود بــه جایــگاه مناســب تر و  دارد کــه ا

درخشان تری در زمینه دوبله می رسد.
اعتمادی با اشاره به امنیت شغلی دوبله می گوید: در 
هنر دوبله امنیت شغلی نداریم و ترجیح می دهم به 
آن فکر نکنم زیرا عاشق کارم هستم و به هر شخصی که 
قصد دارد در این مسیر قدم بگذارد می گویم باید عاشق 
و مجنون این کار باشی شاید این شعر حق مطلب را ادا 
کند که "غیر از هنر که تاج سر آفرینش است دوران هیچ 

منزلتی جاودانه نیست."
          داللی در دوبله گزارش نشده است

اما رضا دهقانی، معاون امور هنری و سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهــان اظهار 
می کند: تقویت هنــر دوبلــه در اصفهان از جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان 
انجام شد و پس از آن استودیوهایی به استودیو دوبله 
تبدیل شد و یک متقاضی برای اخذ مجوز داشتیم که 

در این راستا شروع به کار کرده است.
وی با اشــاره به لزوم تقویــت گروه های دوبلــه، ادامه 
می دهد: الزم است که مکان های موردنیاز در اختیار 
آن ها گذاشته شود، در همین راســتا حدود دو سال 
گران  اســت کمیته دوبلورها تحت نظر خانه ســینما
اصفهان تشــکیل شــده و پرونده های مرتبط با این 
حوزه ایجاد و ســاماندهی شــده اســت که جلســات 
هماهنگی در این کمیته نیز بین آن ها انجام می شود؛ 
ضمن اینکــه پیشــنهادهایی را نیــز دربــاره برگــزاری 

جشنواره ارائه کرده ایم.
دهقانــی در پاســخ بــه چرایــی داللــی در دوبلــه نیــز 
می گوید: این موضوع به برخی مسائل بستگی دارد 
ضمن اینکه داللی نیز تعریف دارد و باید بررسی شود 
که چه اتفاقی رقم خورده اســت؟ این موضــوع را باید 
موردنظر قرار داد که آیا شــخص با یک شرکت قرارداد 
می بندد و دوبلــه انجام می دهد یا اینکه خــودش در 
گر دچار دالل های بازار  بازار آزاد کار انجام می دهد که ا
آزاد شود طبیعی اســت که مسئولیت این موضوع با 
خودش اســت و می تــوان از طریق مراجــع قضائی بر 
کنون  اساس مجوزهایی که صادر شده اقدام کرد اما تا

گزارشی در این مورد نداشته ایم.
معــاون امــور هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکــه دوبله 
شــرایط خــاص خــودش را دارد و شــکایت ها در ایــن 
خصوص قابل پیگیری است، اضافه می کند: در این 
راستا کمیته دوبلورها کار صنفی انجام می دهد ولی 
باید پیش بینی هایی انجام داد که پشتوانه حقوقی و 

قانونی نیز داشته باشد.

رمــان گرافیکــی »شــاهین طالیــی« برگرفتــه از 
قصه های هزار و یک شب به نویسندگی و طراحی 
نادیــا دیبــاج، اواخــر دی مــاه از ســوی انتشــارات 

هورخش منتشر می شود.
این رمان گرافیکی به بیان حکمت صبر، تحمل و عدم قضاوت زود 

هنگام و نسنجیده پرداخته است.
نادیا دیباج متولد 1373 و دانش آموخته رشته گرافیک از دانشگاه 
الزهرا تهران اســت که ســابقه همــکاری در پروژه های انیمیشــنی، 
کمیک، تصویرسازی و بازی سازی را در کارنامه دارد. او همچنین در 
انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« که اولین انیمیشن سینمایی 

تولید شده در استودیو هورخش بوده نیز همکاری داشته است.
»شــاهین طالیی« نیز اولین کمیک تمام رنگی نادیا دیباج اســت، 
همچنین طراحی جلد به عهده ملیحه بیدکی فلیان است. لرتینگ 
و صفحه آرایی توسط کیمیا کیانی انجام شده، نظارت چاپ به عهده 
آرمان رهگذر اســت و تارا صدیقی مدیریت اجرایی را عهده دار بوده 
است. عارفه توکلی نیز مدیریت تولید این رمان گرافیکی را به عهده 

داشته است.
نسخه فیزیکی رمان گرافیکی »شــاهین طالیی« توسط انتشارات 
هورخش در قطع وزیری با ۵2 صفحه تمام گالسه از اواخر دی ماه در 

دسترس عالقه مندان قرار می گیرد.

آرامگاه باباقاسم که به قرن هشتم هجری قمری تعلق 
دارد در چهارراه ابن سینای اصفهان واقع است.

آرامگاه باباقاســم متعلــق به یکــی از عرفــای معروف 
اصفهان اســت که در ســال های آغازین قرن هشتم 
هجری قمری در اصفهان زندگی می کرد. یکی از عارفان و زاهدان مشهور 
که در اوایل قرن هشــتم هجری در اصفهــان زندگی می کرده اســت، بابا 
قاسم اصفهانی بوده که پس از چند قرن، مزار او همچنان زیارتگاه مردم 
اصفهان است. دلیل تخلص او به بابا این است که از قرن هشتم تا دهم 
هجری، عــده ای از عرفای صوفیــه در اصفهان زندگــی می کردند که بابا 
نامیده می شدند. این کلمه را برای احترام و بزرگداشت، به نام آنها اضافه 
گردان و مریدانش باباقاسم را در نزدیکی  می کردند. پس از درگذشت او، شا
گردانش به نام سلیمان ابی  ک ســپردند و یکی از شــا مدرسه اش به خا

الحسن طالوت دامغانی بر مزار او مقبره و آرامگاهی بنا کرد.
سردر این بنا دارای کتیبه ای تاریخی است که به خط ثلث و با کاشی معرق 
بر روی زمینه ای الجوردی حک شده و سال ۴17 هجری قمری برای آن 
رقم خورده است. بر دیوار شرقی سردر، دو لوح سنگی نصب شده است که 
یکی از این دو لوح در قسمت فوقانی یک پنجره مشبک سنگی نصب شده 
و شامل دو حاشیه و یک متن است. عبارت حک شده بر روی این حاشیه، 

حاوی صلوات بر چهارده معصوم است.
بنای بقعه بر روی یک چهار ضلعی قرار گرفته و پوشش داخلی به صورت 
گنبد نیم کروی است و داخل و خارج بقعه دارای تزئینات آجری و کاشی 

کاری است.
مقرنس های داخل گنبد دارای زمینه شطرنجی آجری با پوشش کاشی 
کبر نقش بسته  فیروزه ای و بر پیشــانی آن کتیبه ای بنایی با عبارت اهلل ا

که این عبارت هشت مرتبه نوشته شده است. درب بقعه به طرف شمال 
است و قطاربندی و کاشی کاری زیبایی دارد.

گنبد بقعه دارای هشت ترک است که هر دو ترک آن با خط بنایی و کاشی 
معرق الجوردی بر زمینه آجری، اسما الهی منقوش است. از دو گنبدخانه، 
یکی با مقطع افقی مربع و دیگری هشت ضلعی، تشکیل شده است. این 
دو گنبد با داالنی به یکدیگر راه دارند. گنبدخانه با قاعده مربع، در سال 
1۰۴۴ مرمت شــده اســت اما گنبدخانه دیگــر، به مــرور زمان بــه صورت 
مخروبه درآمد و در سال 12۹7 به گنبدخانه ای با مقطع افقی مستطیل، 

تغییر شکل یافت.
داخل بنا، شبستان نفیس و بی نظیری اســت که طاق آن با آجرچینی 
بی نظیر، مقرنس کاری شده است. در این گنبد، دو کتیبه که با کاشی 
معرق ساخته شده اند، دیده می شوند که یکی از آن ها بر اطراف شبستان 
و زیر گردن گنبد نوشته شده و حاوی عباراتی از قرآن مجید است. کتیبه 

دیگر که زیر کتیبه اول نقش شده، به نام بانی بنا اشاره می کند.
در داخــل بقعــه بابــا قاســم، یــک ســنگ قبــر قدیمی موجود اســت که 
اسامی چهارده معصوم بر آن نوشته شده است. این سنگ قبر مربوط به 
مزار شخصی به نام پهلوان میرزا علی است که تاریخ ۹۸۵ به زبان عربی بر 
آن نوشته شده است. آنچه مسلم است وی در تاریخ 72۵ هجری قمری 
که مدرسه بابا قاســم، معروف به مدرسه امامیه برای بابا قاسم ساخته 

شده، حیات داشته و در سال 7۴1 هجری قمری وفات یافته است.
کتیبه ای که در قسمت فوقانی نمای خارجی ســر در مقبره نصب شده 
بیان گر تعمیراتی است که در سال 1۰۴۴ هجری مقارن سلطنت شاه صفی 
به وسیله شخص نیکوکاری به نام آقا زمان در گنبد انجام گرفته است بر 

در چوبی مقبره نیز با خط ثلث برجسته عبارات مذهبی منقوش است.
مقبره بابا قاسم در چهارراه ابن سینا در اصفهان واقع شده با شماره 1۰۰ 

در تاریخ 1۵ دی ماه 131۰ در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده است.

»شاهینطالیی«بهزودیمنتشرمیشود

گنبدخانه یکآرامگاهودو

دوبله

رمان

میراث 
تاریخی

بازیگر سریال »جیران« از انتشار این سریال از 
2۴ دی ماه خبر داده است.

ویدئویــی  انتشــار  بــا  نیکخــواه  غالمرضــا 
گرام خود آورده است: در اینستا

"تو ز من پرس قدر روز وصال
تشنه داند که چیست آب زالل

نوبت جیران است که قصه عاشقانه اش را از 
ورای تاریخ بازگو کند.

پس این وعده عاشــقانه را یادداشــت کنید: 
جمعه ها، به وقت جیران، از فیلیمو

2۴ دی ماه 1۴۰۰ این قصه آغاز می شود...
کارگردان: حسن فتحی

تهیه کننده: اسماعیل عفیفه
نویســندگان: احســان جوانمــرد و حســن 

فتحی
طراحی و ساخت آنونس: حمید نجفی راد"

»ناشــناس شــماره 12« بــه طراحــی و کارگردانــی 
رهام بحیرایی از 21 دی ماه تا دهم بهمن در سالن 
نقش جهان تاالرهنر روی صحنه می رود تا روایتگر 

وقایع پس از جنگ باشد. 
رهام بحیرایی دربارۀ این تئاتر می گوید: نمایشنامه 
»ناشناس شماره 12« نوشته خانم گراسیا مورالس 

با ترجمه پژمان رضایی، یک درام مدرن اسپانیایی 
اســت که وقایع پس از جنگ جهانــی دوم، روابط 
انسان ها و جوامع اروپایی را روایت می کند. او ادامه 
می دهد: داســتان »ناشــناس شــماره 12«  در واقع 
کاوی زمانه پس از جنگ است و از این جهت که  وا
کثر کشــورها به نوعــی درگیر این مســئله بوده اند،  ا

موضوع آن مبتالبه و قابل تعمیم است. 
این کارگــردان، بــا اشــاره بــه بازیگران ایــن نمایش 
اظهار می کند: در انتخاب و چینش بازیگران، سعی 
کردیم  همزمان از بازیگران با تجربه و جوان استفاده 
کنیم و در حال حاضر، یکی از چهار بازیگر نمایش از 

پیشکسوتان تئاتر است.
عالقه منــدان بــرای تماشــای نمایش »ناشــناس 
شماره 12« که بازیگرانی چون مصطفی شیرخانی، 
امیرمسعود میرمجربیان، الناز فرشاد و مائده وحید 
در آن ایفای نقش می کنند، می توانند از 21 دی ماه تا 
دهم بهمن ساعت 1۸ به سالن نقش جهان واقع در 

تاالر هنر مراجعه کنند.

کــه در  پاپوش هــای معــروف پهلــوان »گیــو« 
شاهنامه از آن یاد شده است، هنوز از یاد نرفته 
و در بــازار قدیمی دهاقــان، هر روز در دســتان 
تیمور اسماعیلیان تنها بازمانده این هنر جان 

تازه می گیرد.
الهام هاشــمی: »گیو«یکــی از پهلوانان ایــران 
و پســر گودرز اســت که تبار وی بــه کاوه آهنگر 
می رســد؛ برخــی از پژوهشــگران معتقدند که 
»گیو«بــرای بازگردانــدن ســیاوش و مــادرش 
به ترکســتان مــی رود و هفــت ســال در آن دیار 
ســرگردان بــوده و چــون بــرای پیــاده روی بــه 
پاپوش )کفش( مناسب و و خنک نیاز داشته 

گیوه را به وجود می آورد.
در گذر زمان تغییر و تحوالتی نیز در این پاپوش 
قدیمی، ســنتی و راحت به وجود آمده است و 
با پیدایش کفش هایی بــا طرح ها و مدل های 
جدید، گیوه با وجود همه ویژگی های منحصر 

بــه فــردش بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت 
و ایــن روزهــا فقــط در پــای کشــاورزان و برخــی 

روستاییان به چشم می آید.
ایــن پاپــوش اصیــل و ســنتی ایران می توانــد 
نقشی پررنگ و بسزایی در جذب توریست های 
گردشگری، زیارتی و حتی توریست های درمانی 
داشــته باشــد اما این هنــر ارزشــمند این روزها 
حال خوبی ندارد و تنها هنرمنــد بازمانده این 
حرفــه، پیرمــردی اســت کــه در بــازار قدیمی و 

کاهگلی دهاقان، حجره کوچکی دارد.
دوز  گیــوه  هنرمنــد  اســماعیلیان،  تیمــور 
دهاقانــی، پیرمردی کــه چیــن و چروک های 
صورتش دنیایی از درس زندگی است، بر روی 
صندلی چوبی نشســته اســت، در یک دست 
گیوه سفید رنگ و در دست دیگر نخ و سوزنی 
دارد تا پاپوش گیو را زنده نگه دارد و از این هنر 

برای ما می گوید.

الیه برداری از نقاشــی های حمام تاریخی »خان« 
کاشان در حال انجام است.

هادی نجف زاده: نقاشی های زیبای حمام تاریخی 
خان کاشان که اخیرا شناســایی شده بود توسط 

استاد مرتضی شبانی در حال الیه برداری است.
این تزئینــات پس از عملیــات الیه برداری توســط 

استاد شبانی مرمت و احیا خواهد شد.
نقاشی های عمارت های تاریخی باید دارای ویژگی 
الیه بــرداری باشــد، بدین معنــا که پــس از مرمت 
در یک مقطــع زمانی، امکان الیه بــرداری و مرمت 
اصولــی آن در زمان هــای آینــده نیــز وجود داشــته 

باشد.

ایــن روزهــا کــه هنــر تئاتــر بــرای مخاطبــان و 
عالقه مندان پر رنگ تر شده، فعالیت گروه های 
کیفیت تــر از قبل شــده  تئاتــری نیــز بیشــتر و با

است. 
در اصفهــان نیــز تماشــاخانه اصفهــان مجتمــع 
فرهنگی استاد فرشچیان، تماشاخانه اردیبهشت، 
تماشاخانه ماه و سالن همایش های سیتی سنتر 
میزبــان عالقه مندان بــرای دیــدن آثار نمایشــی 

است.
بر این اساس، رضا کنگازیان نمایش "لوکوموتیو" 
را در تماشــاخانه اصفهان بــر روی صحنه دارد 
و نمایــش "پــک" از احســان فاضلــی هــم بــه 
ترتیــب در ســالن همایش هــای سیتی ســنتر 
و تماشــاخانه مــاه اجــرا می شــوند. همچنیــن 
اجــرای مجــدد نمایــش "اول شــخص مفــرد" 
امید نیاز در تماشاخانه اردیبهشت نیز میزبان 

عالقه مندان است.
در ایــن خصــوص بــه معرفــی نمایش هایــی 
پرداختیــم که ایــن هفتــه در شــهر اصفهــان بر 

روی صحنه خواهد بود.
          اول شخص مفرد

کارگردان: امید نیاز
تهیه کننده: پرویز پرستویی

زمان اجرا: ساعت 2۰
مــکان: آموزشــگاه اردیبهشــت، تماشــاخانه 

اردیبهشت
تاریخ اجرا: تا 3۰ دی ماه 1۴۰۰

          لوکوموتیو
نویسنده و کارگردان: رضا کنگازیان

تهیه کننده: مجید بدیع زاده
زمان اجرا: ساعت 1۹

مــکان اجــرا: تماشــاخانه اصفهــان، مجتمــع 
فرهنگــی هنــری اســتاد فرشــچیان، واقــع در 

ابتدای خیابان توحید
تاریخ اجرا: تا 3 بهمن ماه 1۴۰۰ 

          پک
نویسنده: فاطمه مکاری

طراح و کارگردان: احساس فاضلی
زمان اجرا: ساعت 1۹

مکان: تماشــاخانه ماه، خیابان اســتانداری، 
گذر سعدی

تاریخ اجرا: 2۰ دی ماه تا 3۰ دی ماه 1۴۰۰

»جیران«رااز۲۴دیماهببینید

دنیایبعدازجنگبهرویصحنهمیرود

رخنماییپاپوش»گیو«دربازارقدیمیدهاقان

کاشان الیهبرداریازنقاشیهایحمامتاریخی»خان«

رویصحنهتئاترچهخبر؟

سریال

تئاتر

هنر

هنر

کتــاب »جغرافیــای تاریخی ایــران در دوران 
اسالمی بر مبنای متون جغرافی دانان مسلمان« 
نوشته پاول شوارتس با ترجمه مریم میراحمدی 
و غالمرضا ورهرام توسط نشر گستره منتشر شد.

کتــاب »جغرافیــای تاریخی ایــران در دوران 
اسالمی بر مبنای متون جغرافی دانان مسلمان« 
نوشته پرفسور پاول شــوارتس و با ترجمه مریم 
میراحمدی و غالمرضــا ورهرام با شــمارگان 11۰ 
نسخه، 132۶ صفحه و بهای 3۹۰ هزار تومان از 

سوی نشر گستره منتشر شده است.
پرفســور پــاول شــوارتس اســتاد صاحب نــام 
دانشــگاه الیپزیــک، بدعت گذار ســبک نوینی 
ســرزمین های  جغرافیایــی  تحقیقــات  در 
اسالمی است. تحقیقات پاول شوارتس درباره 
جهــان اســالم و قلمرو ایــران اســت. شــهرت 
شــوارتس بیشــتر بابت کتــاب »ایــران در قرون 
وســطی بر مبنای متون جغرافی دانــان عرب« 
اســت کــه مترجمــان فارســی آن را بــا عنــوان 
»جغرافیــای تاریخی ایــران در دوران اســالمی« 

برگردانده اند.
شــوراتس کار تحقیقاتــی خــود را بــر مبنــای 
نوشته های ابن فقیه در »البلدان«، ابن رسته در 
»االعالق النفیسه«، ابن خرادبه در »الممالک«، 
قدامــه در »الخــراج«، مســعودی در »مــروج 
االلذهب« و »التنبیه و االشراف«، اصطخری در 
»مسالک و مماللک«، ابن حوقل در »المسالک 
و الممالک«، مقدسی در کتاب »التقاسیم فی 

معرفه االقالیم« به انجام رساند.
کتــاب شــوراتس شــامل بخش هــای فــارس، 
کرمان، خوزســتان، جبال و آذربایجان اســت. 
بخش اول فارس، جغرافیای طبیعی، کوه ها، 
رودهــا دریاچه ها، و تقســیم بندی منطقه ای 
ناحیــه فــارس و نیــز شــهرها و بخش هــای 
مختلف این ناحیه را شامل می شــود. عالوه بر 
آن خصوصیــات مــردم فــارس، منابع طبیعی 
و صنایــع دســتی و وضعیــت راه هــا و چگونگی 
ارتباط ناحیه فارس و اوضاع مالیاتی منطقه را 
شرح می دهد. بخش دوم کرمان، عالوه بر شرح 
اوضاع طبیعی ناحیه، به شهرها، چگونگی وضع 
کندگی جمعیت ناحیه و راه های  اقتامتگاه ها، پرا

اراتباطی و شیوه دادوستد می پردازد.
بخش ســوم خوزســتان، به چگونگــی مرزها و 
وضعیت منایع زمینی و آبی می پردازد. بخش 
چهارم و قسمت های پنجم و ششم یعنی جبال، 
ناحیه مهم و گسترده ای از حلوان تا شرق ایران را 
گرس  فرامی گیرد. ناحیه جبال از کوهپایه های زا
در شمال غرب ایران شروع می شود و هماهنگ با 
گرس به جانب نواحی مرکزی  سلسله کوه های زا

و جنوب شرقی ایران پیش می رود.
بخــش آخــر کتــاب آذربایجــان، شــامل مرزهــا 
و آب وهــوای آن اســت، ضمــن آنکــه والیــات و 
شهرهای مهم آذربایجان و خصوصیات هریک 

از نواحی مورد توجه است.
اصل کتاب شوراتس به دلیل مرگ شوارتس فاقد 
بخش خراسان و به ویژه نواحی شرقی، همچنین 
بخشی از پاروقی های ناحیه آذربایجان است. 
مترجمان به دالیل علمی و با اتکا به منابع اصلی 
مورد توجه مولف، نواحی و شهرهای خراسان 
و ماورالنهر را هم براساس متون جغرافی دانان 
مسلمان و با توجه به کتاب قدیمی جغرافیایی 
مانند »حدودالعالم« که پس از مرگ شوارتس، 
کشف و مورد تحقیق قرار گرفته، به اتمام رسانده 

و به کتاب اضافه کرده اند.

بازیگر فیلم سینمایی »جدایی نادر از سیمین« 
از حضــورش به عنــوان داور در جشــنواره بــزرگ 

ساندنس آمریکا خبر داده است.
پیمــان معــادی بــا انتشــار عکســی در صفحه 

گرام آورده است: شخصی خود در اینستا
"پیمان معادی داور جشنواره بزرگ ساندنس 
آمریــکا شــد. جشــنواره فیلــم ســاندنس که به 
همراه جشــنواره کن، ونیز و برلیــن از مهم ترین 
رویدادهــای ســینمایی جهــان محســوب 
می شــود، پیمــان معــادی، بازیگر، نویســنده 
و کارگردان سرشــناس ایرانی را به عنــوان یکی از 

داوران اصلی خود معرفی کرد.
فیلم هــای بســیاری از فیلمســازان مشــهور 
ســینمای آمریکا همچون کوئنتین تارانتینو، 
اســتیون ســودربرگ، جیــم جارمــوش و کوین 
اســمیت برای نخســتین بــار در همین بخش 
جشــنواره بــه نمایــش درآمــد و باعــث ترقــی و 

پیشرفت امروزه آنان شد.
سی وهفتمین جشنواره فیلم ســاندنس از 3۰ 
دی تا 1۰ بهمن ماه به ریاســت رابــرت ردفورد در 

شهر سالت لیک سیتی آمریکا برگزار می شود."

توسط نشر گستره؛

کتاب»جغرافیایتاریخی
ایراندردوراناسالمی«

منتشرشد

پیمانمعادیداورجشنواره
بزرگساندنسشد

تازه های نشر

خبر
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ورزش6 11 ژانویه    2022
سهم بانوان از خدمات ورزش شهری چقدر است؟

ترویــج فرهنــگ ورزش و ایجــاد 
زیرســاخت های آن بــه همــکاری 
و تعامــل مجموعــه دســتگاه ها 
و نهادهــای اجرایــی نیــاز دارد کــه یکــی از مهمترین و 
اثرگذارترین آنها شــهرداری است، مجموعه مدیریت 
شــهری با در اختیار داشــتن امکانــات و همچنین به 
واسطه تعامل گســترده با شهروندان زمینه مناسبی 

برای ترویج ورزش در اختیار دارد.
ورزش یکی از مهم ترین پایه های زندگی سالم است که 
برای تمامی شهروندان یک امر حیاتی به شمار می رود. 
گر اهمیت  بانوان نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و ا
و جایگاه ورزش برای آنان از آقایان بیشتر نباشد کمتر هم 
کثر وقت خود را مشغول  نیست. بانوان کارمندی که ا
کار و فعالیت هســتند برای حفظ ســالمتی و آرامش و 
همچنین به جهت اینکه لحظات با نشاطی برای آنان 

رقم بخورد به انجام ورزش به طور جدی نیاز دارند.
ترویج فرهنــگ ورزش و ایجــاد زیرســاخت های آن به 
همــکاری و تعامل مجموعــه دســتگاه ها و نهادهای 
اجرایی نیاز دارد که یکی از مهمترین و اثرگذارترین آنها 
شهرداری است. مجموعه مدیریت شهری با در اختیار 
داشتن امکانات و همچنین به واسطه تعامل گسترده 
با شهروندان زمینه مناسبی برای توسعه و ترویج ورزش 

برای همه شهروندان به ویژه بانوان در اختیار دارد.
در همیــن زمینــه احســان بعیــدی، معــاون ورزشــی 
تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان معتقد اســت: »با توجه به اینکه اصفهان در 
بسیاری از رشته ها در بخش بانوان مهد و پاسبان کشور 
به شــمار مــی رود؛ ورزش حرفــه ای و زیرســاخت های 
آن هم باید برای رشد استعدادها در رده های سنی در 
رشته های مختلف حرکت کند، همچنین شناسایی 
استعدادها و ارتقای سواد ورزش هم در بعد همگانی و 

قهرمانی بسیار اهمیت است.«
وی با اشــاره به اهمیت ورزش برای بانــوان می افزاید: 
مسیر هدایت شهروندان مستعد در رشته های ورزشی 
در مسیر حرکت قهرمانی با تعامل شهرداری و اداره کل 
ورزش و جوانان امکان پذیر اســت، باشــگاه هایی که 
کثر بهره برداری را  در این مسیر حرکت می کنند باید حدا
گر استعدادی وجود دارد به  از موضوع داشته باشند تا ا

شرایط قهرمانی برسد.
          ورزش بانوان تضمین کننده سالمت کل 

جامعه است
معاون ورزشی تفریحی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
کید می کنــد: در بعد  و ورزشــی شــهرداری اصفهــان تا
همگانی سالمت بانوان جامعه و خانواده بسیار مهم 
است، ضمن اینکه در حوزه سواد ورزشی و ارتباط بانوان 
با ورزش هم وظیفه داریم تالش کنیم و این مسائل را در 
که ورزش  چارچوب خانواده برنامه ریزی می کنیم، چرا
کمک می کند بانوان از نظر جســمی و روحی، شــرایط 
خوبی داشته باشــند، این در حالی است که سالمت 

بانوان تضمین کننده سالمتی جامعه است.
بعیدی با اشــاره به برنامه های پیش روی شــهرداری 
اصفهان برای سال آینده خاطرنشان می کند: در سال 

1۴۰1 اقدامات ویژه ای در حوزه سالمت و ورزش بانوان 
انجام خواهیم داد و به طور جدی مطالبه گر موضوعات 
که حتما باید از نظر ساختاری  مورد نیاز خواهیم بود، چرا

و کارکردی به ورزش بانوان توجه شود.
          اجرای رویدادهای پایدار برای ورزش بانوان

وی همچنین در خصوص برنامه های گسترده شورای 
اسالمی شــهر برای ورزش بانوان، تصریــح می کند: در 
سال های آینده برنامه ها و رویدادهای پایدار در ورزش 
بانوان را با ظرفیت سازی مناسب انجام خواهیم داد 
تا یک بانــوی اصفهانــی بداند یــک اتفاق هر ســاله در 
گــر عالقه مند بود  موعدی مقرر انجــام خواهد شــد و ا
در آن شــرکت کند؛ وقتــی ســواد این موارد هــم بهبود 
پیدا کرد و اطالعات ما نســبت به اهمیت ورزش برای 
بانوان به میانگین جهانی نزدیک شد باید در راستای 
توســعه ظرفیت ها هم همکاری الزم را داشته باشیم 
همچنین عرضه و تقاضای ورزشی تطبیق پیدا می کند 
که منجر به توســعه، رشــد و باال رفتن ســرانه ورزش در 

بانوان می شود.
معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
گر بتوانیم از  ورزشی شهرداری اصفهان ادامه می دهد: ا
طریق بانوان کیفیت ورزش و سطح سالمت خانواده را 
باال ببریم بسیاری از مشکالت رفع می شود و با مباحثی 
که در حال حاضر با آن روبه رو هستیم راحت تر مقابله 

می کنیم.
بعیدی با بیان اینکه تقریبــا تمامی ظرفیت هایی که 
گذار شده و مجموعه ها  در اختیار شــهرداری اســت وا
به صورت مشــترک اســتفاده می شــود، خاطرنشــان 
می کنــد: در آینــده دوره هایــی برگــزار می کنیــم کــه 
پاســخگوی درخواســت ها باشــد البته از کالس های 

آموزشی برگزار شده نیز به خوبی استقبال می شود.
          اعتباری برای ورزش قهرمانی در نظر گرفته 

نشده است
وی می گوید: در کشورهای پیشرفته دنیا بعد قهرمانی از 
طرف باشگاه های حرفه ای برای بانوان دنبال می شود، 
وقتی اصفهان مهد ورزش ها است باید باشگاه هایی که 

فعالیت می کنند بانوان را هم تحت پوشش خود داشته 
باشند تا زمینه فعالیت های حرفه ای و قهرمانی از طریق 

آنان فراهم شود.
معاون ورزشی تفریحی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
کید بر اینکه بودجه  و ورزشــی شــهرداری اصفهان با تا
الزم برای ورزش قهرمانی در شــهرداری وجــود ندارد، 
خاطرنشان می کند: بودجه ای برای بعد ورزش قهرمانی 
در سنوات اخیر برای شهرداری های کالن شهرها در نظر 
گرفته نشده و باشگاه های ورزشی در سال های اخیر در 
سبد ورزش قهرمانی پیشتاز بوده اند، به همین دلیل 

در این مسیر به کمک مسئوالن نیاز است.
بعیدی اهمیت توجه به ورزش همگانی را برای فعالیت 
بانوان شاغل در ارگان ها بسیار مهم تر می داند و می گوید: 
طبق مصوبه وزارت کشور برای شهرداری ها بعد ورزش 
قهرمانی دیده نشده است و در چند سال اخیر عمدتا 
باشگاه ها متولی ورزش قهرمانی هستند و شهرداری 
به ســمت ورزش همگانی کشــیده شــده اند و توسعه 
زیرساخت ها در این زمینه انجام می شود؛ ما نیز پس 
از تعیین برنامه ها تا پایان سال و ارائه تقویم به وضوح 

برنامه هایی را برای ورزش بانوان اجرا خواهیم کرد.
          حمایت شهرداری از بانوان در 

تمامی رشته های ورزشی
اما رضــا صادقــی، مســئول ورزش کارکنان شــهرداری 
و سرپرســت هیئــت همگانی اســتان اصفهان نیــز در 
خصوص فعالیت بانوان ورزشــکار شــهرداری اســتان 
اصفهان تصریح می کند: برای کارکنان شهرداری و در 
برخی موارد کارگران در مسابقات کالن شهرها و مجمع 
شــهرداری ها به میزبانی اســتان ها، شــرایط خــوب و 
مناســبی مهیا کرده ایم و ورزشــکاران ما در مسابقاتی 

که به صورت مجتمع برگزار می شود، حاضر می شوند.
وی بــا اشــاره بــه برخــی از رشــته های فعــال در حــوزه 
ورزش بانوان شــهرداری اصفهــان اضافه می کنــد: در 
رشته های شنا، بسکتبال، والیبال، آمادگی جسمانی 
و… فعالیت های گسترده ای داریم، به دنبال ایجاد پلی 
مطمئن و همیشگی بین شهرداری و ورزش همگانی 

هستیم و شهردار و معاونان نیز از این اتفاقات استقبال 
کن  می کنند؛ برای حمایت بیشتر از ورزش بانوان نیز اما

و سالن های چند منظوره را در اختیار آنها قرار داده ایم.
          فعالیت مستمر و موفق تیم های شهرداری در 

بخش بانوان
مسئول ورزش کارکنان شهرداری و سرپرست هیئت 
همگانی استان اصفهان در پاسخ به این سوال که "آیا 
امکان تیم داری حرفه ای بانوان برای شهرداری وجود 
دارد یا خیر؟ " اظهار می کند: با توجه به مواردی که وزارت 
کشور ابالغ کرده اجازه تیم داری شهرداری ها در سطح 
قهرمانی کشــور وجود ندارد، ضمن اینکــه بودجه ای 
نیــز برای ایــن کار در نظــر گرفته نشــده و فقط بایــد در 

بخش های شهر و شهروندی فعالیت کنند.
صادقــی ادامــه می دهد: در اســتان اصفهــان با توجه 
کثر  به اینکه باشــگاه های بزرگــی در حال فعالیــت در ا
رشته ها هستند لزومی به حضور شــهرداری در ورزش 
گر ما بتوانیم بعــد ورزش  حرفه ای قهرمانی نیســت و ا
همگانــی و شــهروندی را برای تقویت و شــور و نشــاط 
ســالمت شــهروندان افزایش دهیــم، بســیار اثرگذارتر 

خواهیم بود.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت مســتمر و موفــق تیم هــای 
شــهرداری در بخش بانوان، عنوان می کند: در بخش 
ورزش کارمندی کارکنان و خصوصا در بخش بانوان، 
منســجم و پرقــدرت ظاهــر شــده ایم و حتــی والیبال 
بانوان ما برای نخستین بار در مسابقات کالن شهرها 

قهرمان ایران شد.
مسئول ورزش کارکنان شهرداری و سرپرست هیئت 
همگانــی اســتان اصفهــان خاطرنشــان می کنــد: 
فعالیت هــای مســتمر و خوبــی داریــم کــه پرســنل با 
اســتفاده از آنها از لحاظ آمادگی جســمانی در شــرایط 
مطلوبی به سر ببرند، در طول ســال نیز برای کارکنان 
خصوصا بانوان بــا حضور مربیان برتر کشــور تمرینات 
مســتمری در هفته برقــرار می کنیم و تــالش می کنیم 
به صورت آموزشــی بــرای حضــور در مســابقات آماده 

شوند.

خبر

امید نورافکن و سروش رفیعی از منتخبان هفته 
چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشــگاه های کشور 
هســتند.  امید نورافکن مدافع طالیی پوشــان 
بــا یــک گل زده، یــک پــاس گل، 1۶ نبــرد موفق 
و ۶ دریبــل موفق بــه عنــوان بازیکن برتــر هفته 

چهاردهم انتخاب شد.
همچنین سروش رفیعی با فرصت طلبی و ضربه 
دقیق و زیبایش دروازه تیم سابق یعنی فوالد را 
باز کرد و یکــی از تماشــایی ترین گل های هفته 

را به ثمر رساند.
رفیعــی چنــد پــاس کلیــدی و موقعیت ســازی 

دیگر هم در طــول ۹۰ دقیقه داشــت که ختم به 
گل نشد.

نماینده مردم اصفهــان در چهــار دوره از مجلس 
شورای اسالمی، نسبت به ابطال مجوز حرفه ای 
کنش  سرخابی و حذف شــان از لیگ قهرمانان وا

نشان داد. 
حــذف ســرخابی ها از لیــگ قهرمانــان آســیا بــا 
کنش هــای متعــددی از ســوی صاحب نظران  وا
ورزشــی و حتی سیاســی همــراه بوده اســت. پای 
برخی نمایندگان فعلی و ســابق مجلس شــورای 
اســالمی نیز به این ماجــرا باز شــده اســت و به نظر 

می رســد قوه مقننه قصد پیگیری ایــن آبروریزی 
بین المللی را دارد. 

حمیدرضا فوالدگر، نماینده سابق مردم اصفهان 
کنش  در چهار دوره مجلس شورای اسالمی نیز وا
جالبی به ایــن موضوع داشــته و در صفحه توئیتر 
خود با انتشــار رشته توییتی با اشــاره به مصوبات 
بهارستان نشــین ها در رابطــه بــا اصــالح مجمــع 
اســتقالل و پرســپولیس، اجرایــی نشــدن آن در 

دولت های مختلف را زیر تیغ نقد قرار داده است.

در رده بندی گلزن تریــن مدافعان قرن 21 از ســوی 
فدراسیون آمار و تاریخ فوتبال، بازیکن تیم السیلیه 

قطر جزو 3۰ بازیکن برتر است.
به گزارش فدراســیون جهانــی آمــار و تاریخ فوتبال 
)IFFHS( رده بندی گلزن ترین مدافعان فوتبال در 
قرن بیست ویکم را منتشر کرد که در این رده بندی 
رامین رضائیان مدافع ایرانی تیم السیلیه قطر جایگاه 

بیست ونهم را دارد.
رضائیــان در دوران بازیگری خــود روی هم رفته ۶۰ 

گل به ثمر رســانده که شــامل ۵2 گل در لیگ های 
باشگاهی، ۴ گل در جام های حذفی باشگاهی، 2 
گل در رقابت های باشــگاهی بین المللی و 2 گل در 

تیم ملی ایران می شود.
در رده بنــدی گلزن تریــن مدافعان فوتبــال در قرن 
بیست ویکم سرخیو راموس مدافع پاری سن ژرمن 
و کاپیتان ســابق رئــال مادرید بــا 127 گل نفــر اول، 
کا از ژاپــن بــا 1۰۴ گل نفــر دوم و  مارکــوس تولیــو تانــا

عبدالرحمن حشود از الجزایر نفر سوم است.

تیم ملی فوتسال ایران و سرمربی این تیم در جمع 
بهترین های جهان در سال 2۰21 قرار گرفتند.

به گزارش ایرنا، سایت فوتسال پلنت طبق روند هر 

ساله خود برترین های سال را انتخاب می کند. از این 
رو این سایت، نام تیم ملی فوتسال کشورمان را در 

جمع 1۰ تیم برتر سال 2۰21 قرار داد. 
همچنین نام »سیدمحمد ناظم الشریعه« سرمربی 
تیم ملی فوتسال کشورمان در جمع 1۰ سرمربی برتر 

دنیا دیده می شود. 
تیم ملی فوتسال کشورمان با هدایت ناظم الشریعه 
توانست در سال 2۰21 و در جام جهانی لیتوانی بین 

۸ تیم برتر دنیا قرار بگیرد. 
پیش از این نام گالره ناظمی در میان بهترین  داوران، 
فرزانه توســلی و علیرضا صمیمی در میان بهترین 

دروازه بانان جهان قرار گرفته بود.

کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال)فیفا( 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را به دلیل رفتار غیر 
ورزشی در دیدار مقابل لبنان یک جلسه محروم کرد؛ 
بدین ترتیب مرد کروات نمی تواند در جدال با عراق از 

محوطه فنی در کنار ملی پوشان باشد.
بــه گزارش ایرنــا، تیــم ملــی فوتبال ایــران باید طی 
روزهای هفتــم و دوازدهم بهمن ماه ســال 1۴۰۰ در 
دور سوم و نهایی انتخابی جام جهانی 2۰22 قطر به 

ترتیب رو در روی تیم های عراق و امارات قرار بگیرد.
کمیته انضباطی فیفا آرا انضباطی مرتبط با بازی های 
مرحله انتخابی جام جهانی 2۰22 قطر را منتشر کرد 
گان اسکوچیچ به دلیل  که در یکی از این احکام، درا
رفتار غیرورزشی در قبال حریف که در بازی با لبنان 
در تاریخ 11 نوامبــر 2۰21 )2۰ آبان ماه( داشــت، یک 
جلســه از همراهی تیم ملی محــروم و مبلــغ ۵هزار 

فرانک سوئیس هم جریمه نقدی شد.
بدین ترتیب اســکوچیچ ماننــد دیدار با ســوریه در 
جدال با عراق نیز نمی تواند از کنار زمین تیم ملی را 
همراهی کند. او در بازی نخست ایران در دور سوم 
نیز به دلیل کرونایی شــدن نتوانســت کنــار زمین 
حضور داشته باشد. حاال ماریو توت باید به عنوان 

دستیار اول سرمربی کروات تیم ملی وظیفه هدایت 
ملی پوشان را بر عهده بگیرد.

همچنین تیم ملی ســوریه به دلیل عــدم برقراری 
نظم و امنیت به بهترین شــکل در دیــدار با ایران ۵ 
هزار فرنک سوئیس جریمه شد. دیدار سوریه و ایران 
گردان  در کشور اردن برگزار شد و با برتری 3  بر صفر شا

اسکوچیچ خاتمه پیدا کرد.
تیــم ملــی فوتبال ایــران تــا پایــان هفتــه ششــم 
رقابت های دور ســوم انتخابی جام جهانی در قاره 
کهــن و در گــروه A بــا 1۶ امتیاز صدرنشــین اســت و 
می تواند در دیدار پیش رو مقابل عراق صعود خود 

به جام جهانی را قطعی کند.

یک رسانه  ترکیه ای از انتقال »اللهیار صیادمنش« 
از باشــگاه فنرباغچه ترکیه به هال ســیتی انگلیس 
خبر داد. به گزارش ایرنا، تارنمای TRT Spor ترکیه 
در خبری اعالم کرد که باشگاه هال سیتی حاضر در 
چمپیونشیپ)دومین لیگ معتبر فوتبال انگلیس 
بعد از لیگ برتر( که مالکیت آن را »آجون ایلیجالی« 
در اختیــار دارد، »میخــا زایتس« هافبک 27 ســاله 
اسلوونیایی به همراه »اللهیار صیادمنش« مهاجم 

2۰ ساله و ایرانی فنرباغچه را به خدمت گرفته است.
به نقل از این رسانه، باتوجه به برنامه باشگاه ترکیه ای 
برای کاهش شــمار بازیکنان خارجی خــود، براس 
سایر نفرات تیم فوتبال این باشگاه نیز پیشنهاداتی 
وجود دارد. این رســانه ترکیــه ای در ادامه نوشــت: 
صیادمنش پیش تــر از تمایل خود برای پیوســتن 
بــه آندرلخــت پــرده برداشــته و دریافت پیشــنهاد 
از هال ســیتی را تایید کــرده بود. این بازیکــن که در 
جــوالی 2۰1۹)ســال 13۹۸( با قــراردادی بــه ارزش 
7۵3 هــزار یورو از باشــگاه اســتقالل بــه لیگ ترکیه 
ملحق شــده بود، در این فصــل 2۴ بازی بــه انجام 
رســانده و ۹ گل و ۴ پاس گل به نام خود ثبت کرده 
است.  صیادمنش در یک سال و نیم گذشته برای 
زوریــا لوهانســک اوکرایــن به میــدان رفت و پــس از 
پایان قرارداد قرضی خود با این باشگاه، به فنرباغچه 

بازگشت.

نورافکنورفیعیازسپاهاندرتیممنتخبهفته
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کنشنمایندهمجلسسابقاصفهانبهحذفسرخابیها وا

رامینرضاییانبیستونهمینمدافعگلزنقرن۲۱

تیمملیوناظمالشریعهدرجمعبرترینهایفوتسالجهان

»اسکوچیچ«ازهمراهیایراندردیدارباعراقمحرومشد

رسانه ترکیه ای:   

»صیادمنش«بههالسیتیانگلیسپیوست

خبر

رکابــزن اصفهانــی بــه دومیــن مرحلــه اردوی 
تدارکاتی تیم ملی استقامت و نیمه استقامت 

بانوان ایران دعوت شد.
به گزارش  فدراسیون دوچرخه سواری، ساجده 
ســیاحیان از اصفهــان به همــراه ۹ ملــی پوش 
دیگــر بــه دومیــن مرحلــه اردوی تدارکاتی تیم 
ملی استقامت و نیمه استقامت بانوان دعوت 

شدند.
این ورزشــکاران از دیروز)دوشنبه( به مدت دو 
هفته به منظور حضور در مســابقات قهرمانی 
آســیا و بازی هــای آســیایی زیــر نظــر کادر فنــی 

تمرینات خود را آغاز کردند.

چهار بازیکن جوان گیتی پســند به اردوی تیم 
ملی فوتسال دعوت شدند.

علی صانعی سرمربی تیم ملی جوانان، مهدی 
دودانگــه، عرفــان محمــد پــور، محمــد امیــن 
کبــری بــه اردوی تیم ملی  غضنفری و شــایان ا

فوتسال جوانان دعوت شدند..
این بازیکنان به همراه 3۶ ورزشــکار دیگر در در 
دو مرحلــه از دیروز)دوشــنبه( تمرینات خــود را 
برای شرکت در تورنمنت فوتسال کافا آغاز کردند.

بانوی ملی پــوش اصفهانــی در اردوی تیم 
ملی والیبال نشسته بانوان حضور دارد.

 بنابر اعالم فدراسیون والیبال، زینب ملکی 
از اصفهان به همراه 1۵ ملی پوش به اردوی 
تیــم ملــی والیبــال نشســته بانــوان دعوت 

شدند.
اردو نشــینان از 2۴ دی تــا اول بهمــن در 
کمــپ تیم هــای ملــی فدراســیون زیــر نظــر 
مریم ایرانمنش سرمربی و پروانه باغبانیان 

مربی تیم ملی به تمرین می پردازند.
مریــم روشــن اخگــر بــه عنــوان ناظــر فنی و 
سودابه رســولی به عنوان سرپرست در این 

اردو حضور دارند.

ووشوکاران اصفهانی برای حضور در اردوی 
تیم ملی ووشو بانوان انتخاب شدند.

به گزارش فدراسیون ووشو، در رقابت های 
انتخابی تیم ملی در وزن ۵2- کیلوگرم الهه 
منصوریــان ودر وزن ۶۰- کیلوگــرم ســهیال 
منصوریان و شهربانو منصوریان از اصفهان 
در اردوی تیــم ملی ووشــوی بانــوان حضور 

دارند.
این ورزشــکاران پــس از برگزاری مســابقات 
ووشــو قهرمانی کشــور و انتخابــی تیم ملی 
بانوان که به میزبانی جزیره قشم برگزار شد 
در بخــش ســاندا )مبــارزه( جــواز حضــور در 
اردوی تیم ملی اعزامی به بازی های آسیایی 

2۰22 هانگژو را بدست آوردند.

دیدار معوقه لیگ برتر بســکتبال در شرایطی 
پیگیری شــد که نماینده اصفهان فاتح این 

میدان بود.
به گزارش ایرنــا، دیدار معوقه تیم هــای ذوب 
آهن اصفهان و شــهرداری گــرگان  برگزار شــد 
که این بازی در پایان به سود نماینده اصفهان 
خاتمــه یافــت. در ایــن بــازی کــه از گــروه الف 
رقابت هــای لیــگ برتــر بســکتبال برگزار شــد 
دو تیم به مصــاف هم رفتند که این دیــدار در 
پایان با نتیجه ۸۵ بر ۸1 به سود ذوب آهن به 

پایان رسید.
کوارترهای اول و دوم این مسابقه با حساب 21 
بر 17 و 22 بر 21 به سود شهرداری به پایان رسید 
و کوارترهای سوم و چهارم نیز با نتایج 22 بر 21 

و 2۵ بر 17 به سود ذوب آهن خاتمه یافت. 
گفتنی است مرحله دوم مقدماتی رقابت های 
لیــگ برتــر بســکتبال بــا یــک روز تاخیــر و از 

چهارشنبه 22 دی ماه آغاز خواهد شد. 

بانویرکابزناصفهانی
درتیمملی

دعوتچهاربازیکنجوان
گیتیپسندبهاردوی

تیمملیفوتسال

حضوربانویاصفهانی
دراردویتیمملی

والیبالنشستهبانوان

معرفیاردونشینان
اصفهانیتیمملی

ووشوبانوان

برتریذوبآهن
دردیدارمعوقه
لیگبرتربسکتبال

سرپرســت تیم فوتبال ســپاهان گفت: طبق تقویم 
امسال هم مسابقات به صورت متمرکز است، اما هنوز 
قرعه کشی انجام نشده. با توجه به بازدید نمایندگان 

AFC از باشگاه سپاهان و امکانات بعد از انجام قرعه کشی در خواست 
میزبانی می کنیم.

رضا فتاحی در جمع خبرنگاران در خصوص گرفتن مجوز حرفه ای باشگاه 
 AFC سپاهان، اظهار کرد: گرفتن مجوز حرفه ای با توجه به استانداردهای
و سخت گیری هایی که هرسال بیشتر می شود کار مارا سخت کرد، اما در 
کت و  آبان ماه سال گذشته کارگروه حرفه ای با مدیریت محمدرضا سا
اعضای هیئت مدیره سپاهان تشکیل شد و قسمت های مختلفی مانند 
کادمی، مجموعه نقش جهان، مالی و حقوقی درگیر این مجوز حرفه ای  آ

شدند که از همه تشکر می کنم.
وی ادامــه داد: برای گرفتن ایــن مجوز حرفه ای فکر کنم هــزار و پانصد و 
ششــصد صفحه بارگذاری کردیم و مجموعه سپاهان زحمت کشید تا 

توانستیم این مجوز حرفه ای را در یافت کنیم.
سرپرســت تیم فوتبال ســپاهان در خصوص برگــزاری بازی ســپاهان و 
ک، تصریح کرد: این بازی گذشــت ولی در جلسه ای  پرســپولیس در ارا
که نویدکیا به همراه کادر فنی داشت همه موارد را تحت نظر گرفتند که 

مهم ترین آن بحث مسافت بود و مدیریت باشگاهم نسبت تصمیم کادر 
ک برای ما کم  فنی را عملی کردند که این بازی انجام شد و مجموعه ارا
ک تشکر می کنیم. نگذاشتند، از تیم فوتبال آلومینیوم و هیئت فوتبال ارا

کت،  فتاحی با بیان اینکه سال گذشته استراتژی سپاهان با حضور سا
هیئت مدیره جدید و محــرم نویدکیا این بود که فقط کار خــود را انجام 
دهیــم، خاطــر نشــان کــرد: در خصــوص اتفاقــات داوری هوچــی گری 
نمی کنیم و آن را در رسانه ها باز گو نمی کنیم بلکه به صورت مکتوب به 
سازمان لیگ اعالم می کنیم آنها هم به کمیته داوران می رسانند. سیاست 
ما احترام به همه است و این راه را ادامه می دهیم زیرا با احترام، نتایجی که 

می خواهیم را می گیریم و دل هواداران را شاد می کنیم.
وی در جواب به یک سوال مبنی بر اینکه سپاهان برای مسابقات آسیایی 
مایل به میزبانی هست یا خیر؟ گفت: طبق تقویمی که امسال به ما داده اند 
به نظر می رسد مسابقات به صورت متمرکز برگزار می شود، اما هنوز قرعه 
کشی انجام نشــده اســت. با توجه به بازدید نمایندگان AFC از باشگاه 
سپاهان و امکانات بعد از انجام قرعه کشی در خواست میزبانی می کنیم.

سرپرست تیم سپاهان:

برایلیگقهرمانانآسیادرخواستمیزبانیمیکنیم!
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سرمربی تیم هندبال زنان فوالدمبارکه سپاهان معتقد است: دیده شدن هندبال زنان ایران 
بزرگ ترین دستاورد حضور تیم ملی هندبال زنان در مسابقات جام جهانی اسپانیا بود، 

دستاوردی که به ما فهماند، بدانیم جایگاه مان در هندبال زنان آسیا و جهان کجاست.
اعظم قینانی در خصوص آخرین وضعیت تیمش اظهار کرد: دور رفت هفته آینده به پایان می رسد، اما با 

توجه به دو بازیکنی که به دلیل مصدومیت و اقامت خارج از ایران، در اختیار نداشتیم، تنها باخت ما به 
تیم تأسیسات دریایی بود که در آن نیز بازیکنان تیم تمام تالش خود را در زمین انجام دادند. وی افزود: 

تمامی تیم هایی که بازیکنان آنها درگیر تیم ملی نبودند، رشد خوبی داشتند، زیرا از فرصت خوبی 
برای هماهنگی بیشتر و تمرینات مفید بهره مند بودند و با توجه به رده سنی جوانی بازیکنان 

آن ها، انگیزه های زیاد داشته و نمایش خوبی در زمین داشتند و نشان دادند که نمی توان 
آن ها را دست کم گرفت، در مقابل تیم هایی مثل ما که بیشتر بازیکنان تیم درگیر اردوهای 
تیم ملی و مسابقات ملی بودند، خستگی و آسیب دیدگی داشتند که برای ریکاوری نیاز به 
زمان دارند. وی ادامه داد: تیم سپاهان در تمامی رده های نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 
ملی پوش دارد و رفت و آمد این بازیکنان به ارودهای ملی و غیبت بر سر تمرینات تیم 
باشگاهی موجب شده تا نتوانیم تمرینات خوب و منظمی برای هماهنگ سازی بهتر 
تیم برگزار کنیم و این مسئله کارمان را کمی سخت تر کرده است، البته امیدوارم با توجه 
به ظرفیت و توانایی بازیکنان بتوانیم زودتر به این هماهنگی برسیم و روزهای خوبی را 

در پیش رو داشته باشیم.
سرمربی تیم هندبال زنان سپاهان دو بازی هفته پایانی دور رفت تیمش را سخت 

ارزیابی کرد و افزود: روز یکشــنبه هفته آینــده در مقابل بافق یــزد بازی خواهیم 

داشت، تیمی که یک بازیکن خارجی تأثیرگذار و همچنین ۴ بازیکن تیم ذوب آهن را در اختیار دارد و خیلی خوب 
بازی می کند؛ بنابراین باید با تمرکز و کم اشتباه در زمین ظاهر شویم. سه شنبه نیز مقابل تیم کیهان 
پاالیش مالیر به میدان می رویم که ترکیبی از بازیکنان نوجوانان ملی پوش و بزرگساالن با تجربه 
هستند و در رده دوم جدول قرار دارند و این بازی نیز سخت و سنگین خواهد بود. وی در خصوص 
دستاورد حضور تیم ملی هندبال زنان ایران در جام جهانی گفت: دیده شدن هندبال زنان ایران 
بزرگ ترین دستاورد حضور دختران ما در این مسابقات بود که برای مربیان و بازیکنان می تواند 
گر بتوانند از آن اســتفاده کنند، شــرکت در جام جهانی اسپانیا و قبل تر  فرصت خوب باشــد و ا
از آن مسابقات اردن که با هر شرایطی به چهارمی ما منجر شــد، به ما یادآور کرد که بدانیم 
جایگاه مان در هندبال زنان آسیا و جهان کجاست. قینانی اضافه کرد: این دستاورد زمانی 
بهتر خود را به ما نشان می دهد که فهمیدیم باید بیش از این در رده های پایه کار کنیم 
و هندبال به روزتری و شیوه های نوین را دنبال کنیم. این مسئله مربیان را به چالش 
کشــید که بدانیم هندبال امروز، بیشتر روی ســاختار قامتی و علم روز و تمرینات 

سرعتی کار می کند که باید آن ها را در نظر بگیریم و تمرین کنیم.
کید کرد: برای کاهش فاصله ای که با قدرت های هندبال آسیا و بعد اروپا  وی تأ
داریم حداقل 1۰ سال نیاز است تا به صورت منظم و مداوم در رده های پایه 
کادمی های مختلف و به روز داشته باشیم، استعدادیابی را  بهتر کار کنیم، آ
جدی بگیریم و تمرینات به روز داشته باشیم و با شیوه های نوین هندبال 
کار کنیم و در کنار آن با تیم های خوب رقابت کرده تا بتوانیم سطح خود 

را باال ببریم.

سرمربی هندبال زنان سپاهان:

کرد کمک جامجهانیبهفهمجایگاهماندرهندبالزنان

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

رای شماره۱۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۱323۱ مورخ ۱399/۰۵/2۵ خانم کبری رستمی به 
شناسنامه شماره ۱3 کدملی ۴۱72279۴۵7 صادره الیگودرز فرزند اصغر )که ایشان 
فوت کرده اند و ورثه وی عبارتند از: یونس و ابراهیم و بتول و علیرضا و رویا و زهرا همگی 
غالمی( نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۱۶/2۴ مترمربع پالک شماره 
۱۵۱78 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از 
مالکیت مالک رسمی اسداله و مهدی عابدینی چمگردانی از سند ۴۵3۶۴، ۵۴/8/۱۰ 
دفترخانه 72 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/2۱ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱2۴8۴۱2 / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نماید. ردیف ۱( رای شماره 923۵، ۱۴۰۰/8/۰۱ هیات چهارم آقای عیسی صفری ده 
کهنه به شناسنامه شماره ۶۵۵ کدملی ۴۶89۵۰۰۱۱8 صادره میانکوه فرزند محمدعلی 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴9/93 مترمربع پالک شماره 2۴۱7 فرعی از 
۱8 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ۱۴ ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمود 
شریفی رنانی ثبت در صفحه ۵9۶ دفتر ۶2 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/2۱ – شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان – ۱2۴8۵۰۵ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۶۶8۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱39۰/۰9/2۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل وپرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰2۰۰۶۰۰۱۶82 مربوط به تقاضای آقای/خانم 
مهدی حاجی حیدری 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 مع الواسطه از رحیم سعیدی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا 
احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مهدی حاجی حیدری به شناسنامه شماره 
۴۱۰ کدملی ۱۱۴۱۰727۱8 صادره فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب سنگبری 
و انبار سنگ به مساحت 9۶3/9۰ مترمربع پالک شماره 79 فرعی از ۱73 اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. شماال به طول ۱۱/۱۰ متر درب و دیوار به گذر، شرقا به طول 87/۵8 متر دیوار 
و نیم دیوار به باقیمانده 79، جنوبا به طول ۱۱ متر نیم دیوار به گذر، غربا به طول 87/2۱ 
متر نیم دیوار و دیوار به باقیمانده 79، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۰/2۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱2۵۵788 / م الف

آگهی رای اصالحی
شماره: ۱۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۵۱۰۵، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱39۰/۰9/2۰ با حضور 
امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰2۰۰۶۰۰۰۰۴۴ مربوط به تقاضای آقای/خانم فخرالزمان جواهریان 
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 ۱9 مورخ 
۴۱/۱۰/۱۶ 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 فخرالزمان جواهریان به شناسنامه شماره 3۶7۱۱ کدملی ۱28۰792728 
صادره فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت 9۰۱9/9۴ مترمربع پالک 
شماره 33۶ فرعی از 92 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید 
و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 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. رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱2۵۵937 / م الف

آگهی رای اصالحی
شماره: ۱۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۵۱۰۶، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱39۰/۰9/2۰ با حضور 
امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰2۰۰۶۰۰۰۰۴۵ مربوط به تقاضای آقای/خانم فخرالزمان جواهریان 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 ۱9 مورخ ۴۱/۱۰/۱۶ 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 فخرالزمان جواهریان به 
شناسنامه شماره 3۶7۱۱ کدملی ۱28۰792728 صادره فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه و زمین زراعی متصله به مساحت 2۴۴8/29 مترمربع پالک شماره 33۶ فرعی 
از 92 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود 
ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 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. رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – ۱2۵۵9۴۱ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۶297، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱39۰/۰9/2۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه ۱399۱۱۴۴۰2۰۰۶۰۰2۴88 مربوط به تقاضای آقای/خانم 
کریم سعیدی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 
فرعی ۱23۵ از اصلی ۱۵9 واقع در بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی 
است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل به موجب قولنامه متقاضی از فرهاد قاسم پور و ایشان از سیدرضا نوربخش 
خریداری نموده 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 کریم سعیدی به شناسنامه شماره ۱۰۵ کدملی ۱۱۴۰97۵99۴ صادره فرزند 
احمد در قسمتی از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۴۰/3۵ مترمربع پالک شماره 
فرعی ۱23۵ از اصلی ۱۵9 واقع در اراضی شمالی بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۱2/۴۴ متر دیواریست به 
پالک ۱77۴ فرعی، شرقا به طول ۱9/38 متر درب و دیواریست به گذر، جنوبا به طول 
۱2/۴۰ متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده، غربا به طول ۱9/33 متر دیواریست 
اشتراکی به باقیمانده، دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت 
اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/2۱، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – ۱2۵۶۵۶۰ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۵237، تاریخ: ۱۴۰۰/۰8/۱۰، رای هیات: باتوجه 
به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 399 دفتر 93 
صفحه ۱ دفتر 93 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 
ع بودن تصرفات  و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدهاشم ابطحی به شناسنامه شماره 99 
کدملی ۱۱۴۱۵7۵۱9۱ صادره فرزند سیدرضا نسبت به 3/۵ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مخروبه به مساحت 228/۶9 مترمربع پالک شماره ۱۰۴2 و ۱۰2۴ فرعی 
از 8۵ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را 
با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس، دراجرای ماده ۱ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 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. 
رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 399 
دفتر 93 صفحه ۱ دفتر 93 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 ناهید عقیلی به شناسنامه شماره 
۱7۱ کدملی ۱۱۴۱۵8۶83۵ صادره فرزند فخر نسبت به 2/۵ دانگ یکباب خانه 
به مساحت 228/۶9 مترمربع پالک شماره ۱۰۴2 و ۱۰2۴ فرعی از 8۵ اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس، دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۰/2۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱2۵۶۶۱7 / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۱۰373 مورخ ۱۴۰۰/۰8/۰8 هیات یک خانم ملوک 
پوریای ولی به شناسنامه شماره 2۵ کدملی ۱28۴۴۶۶۴۱8 صادره اصفهان فرزند کریم 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 3۱3/۵8 مترمربع از پالک ۱39۰۰ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع 
الواسطه از مالکیت محمد صدری واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/2۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱2۵7339 / م الف

آگهی

گهانی؛ علل و راه درمان  فراموشی روانی نا
یــا  گهانــی  نا روانــی  فراموشــی 
کــردن  فرامــوش  عملکــردی، 
اطالعــات  مهــم در مــورد زندگی 
مانند فراموشــی نام، خانواده، دوســتان و ســابقه 

شخصی است. 
گهانی  گهانی یک اختالل روانی نا فراموشی روانی نا
اســت کــه بــا عملکــرد غیرطبیعــی حافظــه بدون 
وجود آســیب ســاختاری در مغز یا نبــود یک علت 

نوروبیولوژیکی شناخته شده مشخص می شود.
این امر باعث جلوگیــری از برخــی رویدادها، اغلب 
مربوط به اســترس، ضربه یا اثرات استرس و ضربه 

شدید بر مغز می شود.
          انواع فراموشی روانی

انواع مختلفی از اختالل حافظه روانی وجود دارد:
موضوعی: به یاد نیاوردن مکان و رویداد های یک 

دوره زمانی خاص.
تعمیم یافته: از دست دادن کامل حافظه، از جمله 
مواردی ماننــد هویت و تاریخچه زندگی که بســیار 

نادر است.
فــوگ تجزیــه ای: شــما بیشــتر یــا تمــام اطالعــات 
شــخصی خود را فراموش می کنید و ممکن اســت 
ســرگردان شــوید یا بــه مکان هایــی ســفر کنید که 
معموال نمی روید و ممکن است در موقعیت های 

طوالنی مدت هویت جدیدی پیدا کنید.
          علل فراموشی روانی

فراموشی روانی یا تجزیه ای با استرس شدید مرتبط 
است که ممکن است در اثر حوادث آسیب زا مانند 
جنگ، سوء برخورى، تصادفات یا بالیا ایجاد شود.

فرد ممکن است تروما را تجربه کرده باشد یا به تازگی 
شاهد آن بوده باشد و ممکن است با ژنتیک مرتبط 
باشد، زیرا بســتگان نزدیک اغلب احتمال ابتال به 

فراموشی را دارند.
          تفاوت بین فراموشی روانی و پزشکی

فراموشــی روانی با از دســت دادن حافظه ناشــی از 
مشکالت پزشکی، مانند بیماری، سکته، یا آسیب 
مغــزی متفــاوت اســت. در مورد فراموشــی ناشــی 
از پزشــکی، بازیابی خاطــرات نادر اســت و معموال 
کثر موارد فراموشی  روندی آهسته و تدریجی است. ا
روانی نسبتا کوتاه هستند. اغلب اوقات، خاطرات 
گهانــی و به طور کامــل با تحریک حافظه  به طور نا
توسط چیزی در اطراف فرد یا با درمان باز می گردند.

افراد مبتال به فراموشــی پزشــکی از، از دست دادن 
کثر  حافظه خــود ناراحــت هســتند، در حالی کــه ا
افراد مبتال به فراموشی روانی نگران از دست دادن 

گهانی حافظه نیستند. نا
رویکــرد درمانــی فراموشــی روانــی بــه فرد و شــدت 
عالئم بستگی دارد. درمان شــامل ترکیبی از موارد 

زیر است:
روان درمانــی: روان درمانــی کــه گاهــی اوقــات 
»گفتگودرمانــی« نامیــده می شــود، درمــان اصلی 

اختالالت اسکیزوفرنی است.
درمان شناختی رفتاری: بر تغییر الگو های فکری، 

احساسات و رفتار های مضر تمرکز دارد.
حساســیت زدایــی و پــردازش مجــدد حــرکات 
چشــم: این تکنیک برای درمــان افــرادی طراحی 
شده است که از کابوس های مداوم، فالش بک ها 
 )PTSD( و سایر عالئم اختالل استرس پس از سانحه

رنج می برند.
رفتار درمانی دیالکتیکی: این درمان برای افراد مبتال 
به اختالالت شخصیتی شدید )که می تواند شامل 
عالئم اسکیزوفرنی باشد( در نظر گرفته شده است 
و اغلب پس از تجربه آزار یا ضربه در فرد رخ می دهد.

خانواده درمانی: این به آموزش خانواده در مورد این 
اختالل کمک می کند و به اعضای خانواده کمک 
می کند تشخیص دهند که آیا عالئم بیمار برگشته 

است یا خیر.
درمان های خــالق )هنر یا موســیقی درمانی(:این 
روش های درمانی به بیماران اجازه می دهند افکار، 
احساســات و تجربیات خــود را در محیطــی امن و 

خالقانه بیان کنند.
تکنیک های مدیتیشن و آرام سازی: به مقابله بهتر 
گاهی آن ها از حاالت  با عالئم گسستگی و افزایش آ

درونی کمک می کند.
هیپنوتیزم بالینی: از آرامش شــدید، تمرکز و توجه 
متمرکــز بــرای دســتیابی بــه وضعیــت متفاوتــی از 
هوشیاری استفاده می کند و به افراد اجازه می دهد 
تــا افــکار، احساســات و خاطراتــی را کــه از ذهــن 

گاه خود پنهان می کنند کشف کنند. خودآ
داروها: مانند دارو های ضد افســردگی یا دارو های 

ضد اضطراب.
کثر افراد مبتال به فراموشی روانی یا تجزیه ای،  برای ا
گهانی باز  حافظه در نهایت گاهی به آرامی و گاهی نا
می گردد، اما در برخی موارد، فرد هرگز نمی تواند به 

طور کامل خاطرات از دست رفته را بازیابی کند.
به همین دلیل مهم است که هر مشکل فراموشی 
تجزیه ای را در سریع ترین زمان ممکن درمان کنید 
و هر مشــکل یــا عارضــه دیگــری مانند افســردگی، 

اضطراب یا سوء مصرف مواد را درمان کنید.

روانشناسی
محققان دانشــگاه ادیث کوان استرالیا در مطالعه 
کــی  اخیرشــان اظهــار کرده انــد برخــی شــواهد حا
از آن اســت کــه ویتامین K ســالمت قلــب را بهبود 

می بخشد. 
تحقیقات اخیر محققان اســترالیایی نشــان داده 
 K اســت افرادی که از رژیم غذایی غنــی از ویتامین
پیروی می کنند تا 3۴ درصد کمتر در معرض خطر 
ابتال به بیماری های قلبی عروقی مرتبط با تصلب 

شرایین قرار دارند.
طی ایــن مطالعه محققــان داده هــای بیــش از ۵۰ 
هزار نفــر را کــه در مطالعــه رژیــم غذایی، ســرطان و 
 Danish Diet, Cancer, and( ســالمت دانمارکــی
Health( در یک دوره 23 ســاله شــرکت کرده بودند 

را بررسی کردند.
آن ها قصــد داشــتند دریابند کــه آیــا واقعا افــرادی 
که غذا هــای حــاوی ویتامین K بیشــتری مصرف 
می کنند، کمتر در معرض خطر ابتال به بیماری های 
قلبــی عروقی مرتبط بــا تصلب شــرایین قــرار دارند 

یا خیر.
دو نــوع ویتامیــن K در غذا هایی که مــا می خوریم 
وجود دارد: ویتامین K 1 که عمدتا از سبزیجات برگ 
سبز و روغن های گیاهی به دست می آید در حالی که 
ویتامین K 2 در گوشت، تخم مرغ و غذا های تخمیر 

شده مانند پنیر یافت می شود.
این مطالعه نشان داد افرادی که بیشترین دریافت 
ویتامیــن K 1 را داشــتند، 21 درصــد کمتــر به دلیل 
بیماری قلبــی عروقی مرتبط با تصلب شــرایین در 
 K 2 بیمارستان بســتری شــده بودند. در ویتامین

نیز خطر بســتری شــدن در بیمارســتان 1۴ درصد 
کمتر بود.

مصرف ویتامین k بــا کاهش خطر ابتــالی افراد به 
همه انواع بیماری های قلبی عروقی مرتبط با تصلب 
شرایین، به ویژه بیماری سرخرگ محیطی مرتبط 
اســت. بیماری ســرخرگ محیطی به معنی تنگی 
عروق محیطی است. در این بیماری عروق مرکزی 

مانند سرخرگ های قلب یا مغز آسیب ندیده اند.
دکتر "نیکوال بوندونو" )Nicola Bondonno( محقق 
دانشگاه ادیث کوان و نویسنده ارشد این مطالعه 
گفــت: یافته های ایــن مطالعه نشــان می دهد که 
مصرف بیشــتر ویتامیــن K در جلوگیــری از ابتالی 
افراد به تصلب شرایین و بیماری قلبی عروقی نقش 

مهمی دارد.
گرچه تحقیقات بیشــتری  محققان اظهار کردند ا
برای درک کامل ایــن فرآیند مورد نیاز اســت، اما ما 
معتقدیم که ویتامین K با محافظت در برابر تجمع 
کلســیم در شــریان های اصلــی بــدن کــه منجــر به 
کلسیفیکاسیون عروقی می شود، نقش مهمی در 
کاهش ابتال به بیماری های قلبی عروقی ایفا می کند.

آنتی بیوتیک ها، فلزات ســنگین و ســموم بیشــتر 
در بافــت نرم تجمع می یابنــد و از آنجــا که جگر هم 
بافــت نرمی اســت این گونــه مــواد در ایــن بافــت 
رســوب می کنند و با خــوردن آن، آنتی بیوتیک ها، 
به بدن انسان منتقل شده و باعث به خطر افتادن 
غ  گر از نحوه پــرورش مر ســالمتی می شــوند. پس ا
مطلــع نیســتید آن را مصــرف نکنیــد. متاســفانه 
گاهــی برخــی آنتــی بیوتیک هــای ممنــوع هــم در 
مرغداری ها استفاده می شوند به همین علت باید 

مرغ های بسته بندی زیرنظر سازمان دامپزشکی از 
فروشگاه های معتبر خریداری کنید و پیش از مصرف 
غ آن را حســابی بپزید، زیرا فرآیند پخت  گوشــت مر
و پز باعث از بین رفتن برخی از این آنتی بیوتیک ها 
می شود. همچنین مصرف این غذا برای مبتالیان به 
بیماری های قلبی عروقی، چربی خون باال و نقرس 
مضر است. این غذا کلسترول باالیی دارد. مصرف 
غ باعث افزایش کلســترول و در نتیجه  زیاد جگر مر

بیماری قلبی می شود.

تاثیرویتامینkبرسالمتقلب

غبخوریم؟ چرانبایدجگرمر

قلب

تغذیه

شیر یکی از مواد غذایی سالم برای افراد است و 
عادت های غلط در نوشــیدن شیر می تواند به 

شما آسیب بزند.
          شیر و میوه ها

۸۰ درصــد از پروتئیــن موجــود در شــیر کازئین 
است و زمانی که شــیر را با میوه بنوشید، مقدار 
زیــادی از کازئین در بدن شــما باقــی می ماند و 
هضم و جذب آن به راحتی انجام نخواهد شد و 
همچنین می تواند باعث به وجود آمدن اسهال 
در فرد شود و بنابراین هرگز نباید آبمیوه و شیر را 

یکجا مصرف کنید.
          شکر و شیر داغ

کنش  شیر سرشار از لیزین است که با فروکتوز وا
گــر آن را در دمای  نشــان می دهد، مخصوصــا ا
باال مصرف کنید و باعث می شود که سم لیزین 
به وجود بیاید که برای بدن انسان مضر است و 
بنابراین هرگز نباید شکر را به شیری که تازه جوش 
آمده است، اضافه کنید و باید صبر کنید تا خنک 

شود و بعد این کار را انجام دهید.
          شیر و دارو

افــراد زمانــی کــه دارو مصــرف می کننــد، مایل 
هستند که به جای استفاده از آب برای خوردن 
دارو از شــیر اســتفاده کننــد. هرگــز نبایــد تا یک 
ساعت قبل و بعد از شیر از هیچ دارویی استفاده 

کنید.
          شیر و پرتغال

هرگز نباید تا یک ساعت بعد یا قبل از نوشیدن 
شیر، پرتقال مصرف کنید زیرا پروتئین موجود 
در شیر می تواند با اسید پرتقال مخلوط شود و 
درنتیجه روی هضم و گوارش شما تاثیر می گذارد 
و عالوه بر آن در این مدت هرگز نباید میوه های 

دیگری که اسیدی هستند را مصرف کنید.
          شیر و آنتی بیوتیک

درصورتی کــه همــراه آنتی بیوتیک هایی مانند 
»کینولــون« مثــل »سیپروفلوکساســین« و 
کویین«، شیر مصرف کنید، این داروها در  »لوا
معده به کلسیم متصل می شوند و نمی توانند 

جذب بدن شوند و اثرشان کاهش می یابد.
          شیر و گوشت

مصرف همزمان شیر با گوشت، ماهی زیان آور 
است و موجب سنگینی معده  می شود.

دانستنی ها

آنچهنبایدهمزمان
باشیربخوریم

مشــکالت گوارشــی و یبوســت 
می تواند باعث بروز بیماری های 
جدی ماننــد کبد چرب شــود. 
کسازی معده و روده با یک شربت سنتی ممکن  پا

است.
کسازی روده           معجزه  پا

کشیر و تخم شربتی معده  شربت سکنجبین با خا
کسازی می کند. در ایام زمستان مصرف  و روده را پا

مایعات کم می شود و این موضوع بسیار بد است. 
در همه فصل ها توصیه می شود روزی 3 بار شربت 
کشــیر و تخم شــربتی استفاده  ســکنجبین با خا

شود.
کسازی می کند و باعث  این شربت معده و روده را پا
فعالیت بیشتر کبد می شــود، رگ های قلب را باز 
می کنــد، کلســیمی که در دانه های تخم شــربتی 
هســت در هیچ ماده ای از سبد غذایی ما نیست 

و معجونــی کامل بــرای دســتگاه گــوارش و قلبی 
عروقی است.

          2 لیوان آب ولرم
وقتــی از خــواب بیــدار می شــوید، دو لیــوان آب 
جوشیده ولرم بنوشید. این کار ماهیچه های روده 
را نرم و روان می کند. خــوردن آب ولرم به تنهایی 
گر  ممکن است خوشایند نباشد، به همین دلیل ا
با عسل یا لیموترش مخلوط شود باعث می شود 

فرد با میل بیشتر این محلول را بنوشد.
          ترکیب سیب، عسل و گالب

بعــداز 2 لیــوان آب ولــرم، مخلــوط ســیب رنــده 
شــده زرد درختــی بــا عســل، گالب و یک قاشــق 
چای خوری ســیاه دانه را میل کنند که می تواند 
قبل یا بعد از صبحانه باشد. این برای کسانی که 
مشکل خشــکی روده دارند و گوارششان تنظیم 

نیست مناسب است.

کنید کسازی رودهخودرابااینمعجونخانگیپا

روده
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شیائومی، یک مدل ساعت هوشمند مقرون به 
صرفه، با شیشه 2.۵D را عرضه کرد. 

شرکت شیائومی )میبرو(ساعت هوشمند دیگری 
را با نام Mibro Lite عرضه کرده اســت. این مدل 
ســاعت مچی دارای صفحه نمایــش 1.3 اینچی 
AMOLED اســت که در بدنه ســاعت ۴3 میلی 
 Mibro Lite متری قرار می گیرد. ساعت هوشمند
دارای حاشیه های باریک است و صفحه نمایش 

آن با شیشه 2.۵D محافظت می شود.
بــا  الیــت  میبــرو   ،gizmochina گــزارش  بــه 
حاشــیه های باریــک در کنــار صفحــه نمایــش، 
قیمتی نسبتا مقرون به صرفه دارد و حدود کمتر 
از ۶۰ دالر اســت. این ســاعت با باتــری 23۰ میلی 
آمپــری، با یــک بــار شــارژ کامــل تــا ۸ روز فعالیت 
می کند. این ساعت وزن ۴۸ گرم و ضخامت ۹.۸ 
میلی متری دارد. همچنین دارای سنسور ضربان 
 IP۶۸ قلب، 1۵ حالت ورزشی و دارای گواهینامه
در برابر گرد و غبار و آب است. هنگامی که سنسور به 
طور 2۴ ساعته کار می کند، شارژ ساعت هوشمند 

دوام چندانی نخواهد داشت.
ســاعت Mibro Lite همچنین می تواند سطوح 
SpO2را ردیابــی کرده و کیفیت خــواب را ارزیابی 
کند. این ســاعت هوشــمند می تواند بــه عنوان 
شــاتر دوربیــن از راه دور و پخــش موســیقی 
ذخیــره شــده نیــز اســتفاده شــود. همچنیــن با 
دســتگاه های اندرویدی و iOS از طریــق برنامــه 
Mibro سازگار است. ساعت هوشمند میبرو الیت 
در AliExpress با قیمت ۵۹.۹۹ دالر در دسترس 
است. این ساعت هوشمند با پنج بند اضافی با 

قیمت ۶2.۵۴ دالر به بازار عرضه می شود.

به روز رســانی جدیــد وینــدوز 11 باعث می شــود، 
دستگاه های کند عملکرد اجرایی بهتری داشته 

باشند. 
اخیرا ارتقای وینــدوز 11، برای بســیاری از کاربران 
کنون مایکروسافت  درد سرساز بوده اســت. اما ا
از به روز رســانی جدیــد خود بــرای کاربرانــی که از 
سیستم های قدیمی استفاده می کنند، خبر داد.

مایکروســافت در حــال بــه روز رســانی وینــدوز 11 
است. این به روز رسانی برای کاربرانی طراحی شده 
که از ســخت افزار قدیمی و ارزان قیمت استفاده 
می کنند. در حال حاضر این ویژگی در دســترس  
توسعه دهنگان است و زمان دسترسی کاربران 
به آن مشــخص نیســت. مایکروســافت  امیدوار 
است که این ویندوز جدید به کاربران کمک کند 
تا فایل های مهم خود را با File Explorer سریع تر 

باز کنند.
با توجه به انتشــار وینــدوز 11 بــا چندین عملکرد 
جدیــد، File Explorer بــرای کاربران بســیار کند 
اجرا می شود و همچنان مستعد خرابی های مکرر 
است. یکی از برجســته ترین خرابی ها، عملکرد 

گر کاربران  جستجوی آهسته سیستم ها است که ا
تعداد زیادی فایل در هارد دیسک سیستم خود 
ذخیره کرده باشند، عملکرد جستجوی سیستم 
کند خواهد شد و در نتیجه سیستم برای باز کردن  

فایل ها نیاز به مدت زمان بیشتری دارد.
 انتظار می رود این به روز رسانی به کاربران کمک 
کند تا با سرعت بیشتری به جستجو در فایل های 
خــود بپردازنــد و در وقــت خــود صرفــه جویــی 
کنند. این به روز رســانی برای کاربرانی که ویندوز 
11 را روی ســخت افــزار ارزان و قدیمی خــود اجــرا 
می کنند، بسیار مفید خواهد بود. زیرا کاربران در 
اســتفاده از سیســتم های ارزان قیمت با سخت 
افزار ضعیف از زمان طوالنی بارگزاری فایل ها و افت 

عملکرد رنج می برند.
احتمال دارد، قابلیت های دیگر ویندوز 11 شامل 
پشتیبانی از broadband speech support باشد که 
در صورت استفاده از محصوالتی مانند ایرپادها، 
کیفیت صــدای تماس هــای صوتی بهبــود پیدا 
می کند. همچنین ممکن است، این به روز رسانی 
 Alt + Tab جدید دارای یک عملکرد محبــوب در

باشد.
 Credential Guard ،در همین حال، مایکروسافت
را برای همه کاربران تجاری به عنوان یک عملکرد 
پیش فــرض فعــال کــرده اســت. این عملکــرد از 
امنیت داده های حیاتی مبتنی بر مجازی  سازی 
محافظــت می کنــد و بــا توجــه به نســخه جدید 
ویندوز 11 این ویژگی فقط برای توسعه دهندگان 

آن در دسترس است.

در این مطلب با دالیل مشاهده ماه در آسمان روز 
آشنا می شوید. 

در بیشتر زمان ها ما ماه را در شب می بینیم اما گاهی 
اوقات در آسمان روز نیز این قمر را مشاهده می کنیم 
و به همین علت متعجب می شویم و برایمان سوال 
پیش می آید که چرا ماه در آســمان قابل مشاهده 
اســت? در ادامه ایــن مطلب می توانید پاســخ این 

سوال را بیابید.
به تازگی یکی از دانشمندان فضایی به نام سارا نوبل، 
در مصاحبه جدید خود گفت:"ماه روشنایی خود را 
از انعکاس نور خورشید می گیرد و بر خالف ستارگان 
اطراف خــود، درخشــندگی زیــادی دارد به همین 
علت در آسمان روز نیز این قمر قابل مشاهده است".

کی از آن است که ماه در مقابل خورشید  گزارش ها حا
قرار دارد. به همین دلیل اســت کــه می توانیم ماه 
کامل  را در حال بازتاب نور خورشید ببینیم. همانطور 
که زمین به دور خورشید می چرخد در هنگام غروب 

آن ماه  طلوع می کند، و باعث مشاهده این قمر در 
شرق آسمان شب  می شود. البته در برخی از روزها 
شما می توانید ماه را به صورت کامل در غرب آسمان 
مشاهده کنید) چهاردهم هر ماه قمری( و غروب این 

کره را پس از طلوع خورشید پیدا کنید.
سارا نوبل  گفت که سال گذشته تحقیقاتی انجام 
دادم  تا متوجه شوم  آیا می توانم به طور متدوال ماه 
را هر روز  در آسمان مشاهده کنم یا خیر  و به اطالعات 

دست یافتم.

ســروش باقــری مدیرعامــل یــک شــرکت بنیــان با 
بیان این که دستگاه ضبط حرکت، ضمن شناسایی 
حرکــت انســان، آن را اندازه گیــری و تحلیل می کند 
ادامه داد: این دســتگاه، در توان بخشی و بازتوانی، 
ارتوپــدی، تربیــت بدنــی، علــوم ورزشــی و ســاخت 
انیمیشن نیز استفاده می شود. وی افزود: دریافت 
معیارهای مکانیک حرکت مانند سرعت و شتاب 
زاویه ای مفاصل یا سرعت و شتاب خطی اندام های 
بــدن، در ســاخت انیمیشــن و ســایر حوزه هــای 
مرتبط بسیار حائز اهمیت است. به همین علت با 
محاسبه پارامترهای کینماتیکی می توان معیارهای 
حرکت انســان را محاســبه کرد. به گفته باقری، در 
روند ساخت انیمشن یا فیلم ها شاهد هستیم که 
شــخصیت های آن بــر روی بــدن خــود توپ هــای 
سفید رنگی را چسبانده اند؛ این توپ ها، سنسورهای 

منعکس کننــده نوری هســتند کــه حــرکات آن ها 
توسط دوربین های مخصوص که نسبت به حرکات 
آن ها حســاس هســتند، ضبــط شــده و به محیط 
سه بعدی انتقال پیدا می کند. مدیر شرکت افزود: 
معموال این توپ ها در مفاصل و دســتان شخص، 
جایگزین می شوند تا حرکات به طور کامل و طبیعی 
به رایانه منتقل شــود اما پس از این کــه حرکات فرد 
توسط دوربین ها به رایانه منتقل شد، نوبت به آن 
کتر مورد نظر در دنیای  می رسد این حرکات بر روی کارا
مجازی تطبیق داده شود. مفاصل فرد بازیگر بر روی 
کتر ســاخته شــده برده شــده و ســرعت حرکات  کارا
تنظیم شود. وی با بیان اینکه سامانه ثبت حرکت از 
دو بخش اصلی سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده 
است، گفت: بر حسب نوع نیاز مشتری تعداد ۵ الی 1۹ 
عدد حسگر خمشی در هر دستکش قرار گرفته است.

میبروالیت،ساعتهوشمندشیائومی

بهروزرسانیویندوز۱۱
برایسیستمهایقدیمی

دلیلاصلیدیدهشدنماهدرآسمانروز

ابزارپوشیدنیبرایثبتحرکتبدنانسان
تولیدشد

فناوری

هوا و فضا

سیستم ARROW؛ راه حل جدید دانشمندان 
برای حفاظت از شبکه اینترنت 

دانشــمندان روش جدیــدی به 
نــام ARROW را برای محافظت 
از شــبکه های اینترنتی هنــگام 

کاهش فیبر های نوری کشف کردند. 
پروژه ARROW، یک شبکه فیبر نوری قابل تنظیم 
مجدد و توســعه یافته در MIT اســت که قصــد دارد 
پایان قانون مور را به دست آورد. شبکه های گسترده 
)WAN( و اینترنــت کــه امــروزه میلیارد ها رایانــه را در 
قاره ها و اقیانوس های مختلف به هم متصل می کند، 

پایه و اساس خدمات آنالین جهانی است.
 1۹-Covid از آنجا که بیماری ،mit.edu طبق گزارش
سبب ایجاد وابســتگی زیادی به خدمات آنالین در 
دنیا شــد، شــبکه های امروزی در تــالش بــرای ارائه 
پهنای باند باال و در دســترس بــودن فعالیت هایی 
مثــل یادگیــری ماشــینی، تماس هــای تصویــری و 
مراقبت هــای بهداشــتی اینترنتی هســتند. بــرای 
گون، از کابل های  اتصال به WANها در مناطق گونا
فیبر نوری که از رشته های فوق العاده نازک شیشه یا 
پالستیک ساخته شده و داده ها را با اســتفاده از نور 

منتقل می کنند، استفاده می شود.
انتقــال اطالعــات از طریق این بســتر بســیار ســریع 
است، اما همیشه قابل اعتماد نیست؛ این کابل ها از 
آسیب های احتمالی آب و هوا، رعد و برق، تصادفات 
و حتی حیوانات مصون هســتند البته این حوادث 
می تواننــد صدمــات جــدی و گرانی بــه بــار آورند که 
منجر به قطع سرویس ۹11، قطع اتصال به اینترنت و 
ناتوانی در استفاده از برنامه های تلفن های هوشمند 

می شود.
"ARROW" نحوه کار سیستم          

دانشمندان آزمایشگاه علوم رایانه و هوش مصنوعی 
MIT )CSAIL( راهی برای حفاظت از شبکه اینترنتی 
هنگام کاهش فیبر های نوری و هزینه ها پیدا کرده اند. 
سیســتم آن ها که "ARROW" نامیده می شود، نور 
را از یک فیبر آسیب دیده به حالت سالم پیکربندی 
می کند، در حالی که از الگوریتم آنالین برای جلوگیری 
از قطــع فیبر هــا زودتــر از موعد و بــر اســاس تقاضای 

ترافیک اینترنتی در زمان واقعی استفاده می کند.

 ARROW رویکرد های برنامه          
سیســتم ARROW دو رویکــرد متفــاوت را دنبــال 
گاه از خرابی ها که ترافیک  می کند؛ مهندسی ترافیک آ
شــبکه را به جایی می رســاند که منابع پهنــای باند 
در حین قطع فیبر ها وجــود دارد و رویکرد دوم یعنی 
پیکربندی مجــدد طول مــوج که با تنظیــم مجدد 

نور، منابع پهنای باند آسیب دیده را بازیابی می کند.
امــا  اســت،  ترکیــب قدرتمنــد  یــک  گرچه ایــن  ا
حل ایــن مشــکل بــه دلیــل ســختی NP در نظریــه 
پیچیدگی محاســباتی دشــوار اســت. این گروه یک 
الگوریتــم جدید ایجــاد کردنــد کــه اساســا می تواند 
"LotteryTickets" را به عنوان مولفه ای برای "مشکل 
پیکربندی مجدد طول موج" در فیبر های نوری ایجاد 
کند و فقط اطالعات ضروری را در "مشکل مهندسی 
ترافیک" وارد کند. این روش در کنار "روش ترمیم فیبر 
نوری" آن ها عمل می کند که نور را از فیبر بریده شده به 
فیبر های سالم و جایگزین منتقل می کند تا اتصال 
شبکه را بازیابی کند، این سیستم همچنین ترافیک 
کثر توان شبکه  زمان واقعی را برای بهینه سازی حدا

در نظر می گیرد.
 ARROW ،با استفاده از شبیه سازی در مقیاس بزرگ
می تواند 2 تا 2.۴ برابر بیشــتر ترافیک را بدون نیاز به 
استقرار فیبر های جدید حمل کند، در حالی که شبکه 
 ARROW را بســیار قابل اعتماد می کند. می توان از

برای بهبود دسترسی به خدمات و افزایش انعطاف 
پذیری زیرساخت اینترنت در برابر قطع فیبر استفاده 
کــرد. ژژن ژونــگ در ایــن زمینــه می گویــد: " برخــی از 
خرابی ها را می توان برطرف یا ترمیم کرد و این نظر ما 
را در مورد مدیریت شبکه و مهندسی ترافیک تغییر 
داد، همچنیــن فرصت هایی را بــرای تجدید نظر در 
سیســتم های مهندســی ترافیــک، سیســتم های 

ارزیابی ریسک و برنامه های نوظهور ایجاد کرد. "
مهندسان شبکه در طراحی زیرساخت های شبکه 
کز داده و چه در شبکه های وسیع  امروزی، چه در مرا
با الیه فیزیکی شــبکه ها به عنوان یک جعبه ســیاه 
ثابت بدون قابلیت پیکربندی مجدد رفتار می کنند. 
در نتیجه، زیرساخت شبکه بدترین حالت ترافیک را 
در تمام سناریو های شکست احتمالی حمل و آن را 
کارآمد و پرهزینه می کند. با این حال، شبکه های  نا
مــدرن دارای برنامه هــای کشســانی هســتند کــه 
می توانند از یک الیه فیزیکی با قابلیت تنظیم مجدد 
پویا سود ببرند تا توان باال، تاخیر کم و بازیابی یکپارچه 
از خرابی ها را فعال کند که ARROW به فعال سازی 

آن ها کمک می کند.
در سیستم های ســنتی، مهندسان شــبکه از قبل 
تصمیم می گیرند که چقدر ظرفیت در الیه فیزیکی 
شبکه فراهم کنند. شاید تغییر توپولوژی یک شبکه 
بدون تغییر فیزیکی کابل ها غیرممکن به نظر برسد، 

اما از آنجا که مسیر امواج نوری را می توان با استفاده از 
آینه های کوچک تغییر داد، تغییرات سریع و بدون نیاز 

به سیم کشی مجدد امکان پذیر است.
          کارکرد ARROW در سیستم مترو

یک سیســتم متــرو را تصــور کنیــد که ممکن اســت 
بعضی از قطار ها هر چنــد وقت یکبار خراب شــوند. 
واحد کنترل مترو می خواهد نحوه توزیع مســافران 
را در مســیر های جایگزیــن و بــا در نظــر گرفتن همه 
قطار ها و تردد احتمالی برنامه ریزی کند. با استفاده 
از ARROW، هنگامی که قطار خراب می شود، واحد 
کنترل فقط بهترین مسیر های جایگزین را به مسافران 
اعالم می کند تا زمان سفر آن ها را به حداقل رسانده و از 

ازدحام جلوگیری شود.
مانیا قبادی سرپرســت کار MIT، می گویــد: "هدف 
بلند مدت این است که شــبکه های کامپیوتری در 
مقیاس بزرگ را کارآمدتر کرده و در نهایت شبکه های 
هوشمند توسعه یافته و سازگار با داده ها و برنامه های 
مختلف را ایجاد کنیم. داشتن یک توپولوژی نوری 
قابل تنظیم، طرز فکر ما در مورد یک شبکه را متحول 
می کند، زیرا انجام این تحقیقات مستلزم شکستن 
ارتدوکسی است که سال ها در استقرار WAN ایجاد 

شده است."
برای استقرار ARROW در شبکه های وسیع در سطح 
جهان، این تیم با شبکه اجتماعی فیسبوک همکاری 
کرده و امیدوار است با سایر ارائه دهندگان خدمات در 
مقیاس بزرگ نیز مشارکت داشته باشد. این تحقیق 
بینش اولیــه در مــورد مزایــای پیکربندی مجــدد را 

ارائه می دهد.
مسئوالن این پروژه در ادامه گفتند: "ما هیجان زده 
هســتیم کــه ARROW را از ایده های آزمایشــگاهی 
تحقیقاتــی بــه سیســتم های واقعــی منتقــل و 
چالش های عملی زیادی پیش رو را حل کنیم تا به 
میلیارد ها نفــر خدمت ارائه شــود. مــا امیدواریم که 
ARROW بتواند اینترنت را در برابر خرابی ها با هزینه 
کمتر مقــاوم کند. این کار توســط آژانــس پروژه های 
تحقیقاتی پیشرفته Energy، وزارت دفاع و بنیاد ملی 

علوم ایاالت متحده پشتیبانی می شود."

فناوری

داستان کوتاه

گــر می خواهید اتــاق شــما نشــانی از دنجی  ا
و امنیــت در خــود داشــته باشــد، هیــچ چیــز 
بهتر از چرم، چاره  ســاز نیســت. این چرم ها با 
گذشت سال ها کیفیت خود را به خوبی حفظ 

می کنند.
          باورهای غلط درباره مبلمان 

چرمی منزل
در ابتدای ایــن مطلب به باورهای غلــط دربار 
مبلمان چرمی می پردازیم تا با ذهنیت روشنی 
نسبت به این مبل ها به سراغ خریدشان برویم.

          دوام مبلمان چرمی کمتر از مبلمان 
پارچه ای است

واقعیت ایــن اســت کــه وقتــی مبــل چرمــی 
 می خرید یک عمــر برای شــما کار می کنــد. از 
آنجایی که چرم یک محصول طبیعی است، 
گذر زمان ارزش آن را بیشــتر می کند و حتی به 
مرور زمان زیبا و زیباتر می شود. از آنجایی که 
چرم ســال های ســال زیبایــی خــود را حفظ 
می کند، خرید مبلمان چرمی از نظر اقتصادی 

نیز باصرفه تر است.
          مبلمان چرمی فقط برای پولدارها 

است
گرچه مبلمان چرمی جلوه ثروتمندی به منزل   ا
شما می بخشد، اما الزاما نباید فرد ثروتمندی 
باشــید کــه از آن لــذت ببریــد. از آنجایــی که با 
گذر زمان، چرم باارزش تر و پارچه مســتهلک تر 
می شــود، می توان نتیجه گرفت که دوام چرم 
بیشمراقبت از مبلمان چرمی کار دشواری است. 
یکــی از ویژگی مبلمــان چرمی در دکوراســیون 
منزل اینکــه مراقبــت از آن آســان اســت. فقط 
الزم است که هر ۶ تا 12 ماه از حالت دهنده های 
گــر لکه ای ایجاد  مخصوص اســتفاده کنیــد و ا
ک کنیــد. امــا از  شــد با یــک دســتمال تمیز پــا
شــوینده های معمولــی مثــل صابــون، مایــع 
ظرف شویی و غیره استفاده نکنید.تر از پارچه 
است و از این رو ارزش باالتری در درازمدت دارد. 

          مبلمان چرمی خیلی سریع توسط 
حیوانات و بچه ها خراب می شوند

برای اینکه اطمینان خاطر بیشــتری داشته 
باشید، چرم های حفاظت شده بخرید، در این 
نوع چرم ها از یک الیه اضافی اســتفاده شده 
است. این الیه اضافی از چرم حفاظت می کند 
و از این رو بچه ها و حیوانات خانگی می توانند 

بدون هیچ نگرانی روی آن بنشینند.
          مبلمان چرمی در زمستان بسیار سرد 

و در تابستان بسیار گرم می شوند
مبلمــان چرمی منــزل، خواهیــد دید کــه در 
زمســتان دمــای آن بــه محــض نشســتن به 
راحتی به دمای بدن شــما خواهد رسید. در 
تابستان نیز از آنجایی که چرم یک محصول 
طبیعی است و می تواند نفس بکشد، خنک 
می ماند. فقط نباید در معرض مستقیم آفتاب 

قرار بگیرند.

گردانش را دید  روزی عارف پیری یکی از شا
که زانوی غم بغل گرفته. پس نزد او رفت و 
گرد لب به سخن  جویای احوالش شد. شا
گشود و از بی وفایی یار صحبت کرد. اینکه 
دختر مــورد عالقه اش بــه او جــواب منفی 

داده. 
گرد گفت که سال های متمادی عشق  شا
دختــر را در قلب خــود حفظ کرده بــود و با 
رفتن دختر باید برای همیشــه با عشــقش 

خداحافظی کند.
پیر گفت: اما عشــق تو چه ربطــی به دختر 

دارد؟ 
گر او نبود این  گرد با حیرت گفت: ولی ا شــا
من ایجــاد  در  هیجــان  و  شــور  و  عشــق 

نمی شد. 
پیر با لبخند گفت: چه کســی چنین گفته 
است تو اهل دل و عشق ورزیدن هستی؟ 

هر کــس دیگری هــم بود تــو آتش عشــق را 
به ســوی او می فرســتادی. بگذار دخترک 
برود. ســپس این عشــق را به ســویی دیگر 
بفرســت مهم این است که شــعله عشق را 

در دلت خاموش نکنی. 
گر رفته پس با رفتنش پیغام داده  دخترک ا
که لیاقت عشق تو رو ندارد. چه بهتر بگذار 
او برودتا صاحب واقعی این شور و هیجان 

فرصت جلوه گری و ظهور پیدا کند.

اینمبلمانهرگزقدیمی
نمیشود

آتشعشق

در فالفل اســفناج عالوه بر نخــود از 
اسفناج نیز اســتفاده می شــود که 
فالفــل را خوشــمزه و پــر خاصیــت 
می کند. اســفناج سرشــار از ویتامین هــای مختلف و 

آهن است.
فالفل اسفناج یکی از انواع فالفل ها است که روش طبخ 
متفاوتی دارد، زیرا قرار است از سبزی همه فن حریف 
اسفناج برای تهیه آن استفاده کنید. فالفل اسفناج را  
می توانید با نان پیتا و انواع سس ها سرو کنید و یا از نان 
گت استفاده و با سس دلخواه میل نمایید. اسفناج  با
یک سبزی فوق العاده پر خاصیت است که در سالمت 
استخوان و مغز و رفع کم خونی نقش بسیار مهمی دارد

          مواد الزم
• نخود 2 پیمانه

• اسفناج 3۰۰ گرم

• پیاز 1 عدد
• سیر ۶ حبه

• زیره و ادویه کاری از هر کدام 1 قاشق چای خوری
• نمک، فلفل قرمز، پــودر تخم گشــنیز، ادویه کتلت 

به مقدار الزم
          طرز تهیه فالفل اسفناج

          مرحله اول
نخود ها را از شب قبل خیس کنید و چندین بار آب آن 
را تعویض کنید تا هم نفخ آن را بگیرد و هم راحت بپزد. 
اســفناج ها را که  می توانید به دلخواه مقــدار آن را کم و 
ک کنید و ساقه آن را کمی بگیرید. سپس  زیاد کنید، پا

بشویید و بگذارید تا آب اضافی اسفناج کشیده شود.
          مرحله دوم

در ادامه باید نخود خیس خورده را به همراه اســفناج 
و پیاز پوســت گرفته و ۴ قاچ شــده و سیر پوست کنده 

داخل غذاساز بریزید و یا از چرخ گوشت رد کنید تا مواد 
به خوبی میکس و یکدست شوند. سپس داخل کاسه 

بریزید و به آن ادویه ها و زیره و کاری را اضافه نمایید.
          مرحله سوم

بــرای پخــت فالفــل اســفناج در تابــه بایــد داخل یک 
شــیرجوش مقداری روغن بریزید تا داغ شود. سپس 
مواد فالفل اسفناج که کامال منسجم شده را به اندازه 

دلخواه در دست گرد کنید و یا از قالب زن فالفل استفاده 
کنید تا اندازه های آن یکدســت باشــد. حــاال فالفل را 
داخل روغــن داغ بریزید و بــا حرارت مالیــم بگذارید تا 

سرخ شود. در انتها روی دستمال روغن گیر قرار دهید.
          مرحله چهارم

برای پخت فالفل اسفناج در فر که به صورت رژیمی تر 
اســت و روغــن کمتــری در آن مصــرف  می شــود، باید 
کمی سینی فر را چرب کنید و فالفل اســفناج را داخل 
سینی بچینید و در فر 2۰۰ درجه به مدت 2۰ دقیقه قرار 
دهید تا بپزد. در حیــن پخت فالفل اســفناج را زیر و رو 

کنید تا خوب برشته شود.
          نکات مهم برای طرز تهیه فالفل اسفناج

گر مواد انسجام کافی نداشت کمی آرد سفید به مواد  • ا
اضافه کنید.

• می توانید به دلخواه مقدار سیر را کم و زیاد کنید

فالفلاسفناج،یکشاممغذیوسبک

»جورقان«شهری در 3 کیلومتری شمال شهر 
همــدان و ورودی آن از ســمت جــاده تهــران 
اســت. کلمه جورقان در لهجه و زبان محلی 
»گورکان« تلفظ می شود و هنوز بسیاری از ساکنین با این کلمه این 
شهر را می شناسند. این کلمه شاید به معنای کمین گاه یا »گومه« 
گورخران بوده است. این دشت از دیرباز به سبب وجود جانوران 
شکاری مانند گورخر و آهو و جز این ها اشتهار فراوان یافته است. 
ک و  رودخانه ای که از شمال شهر جورقان می گذرد و جنس خا
شیب زمین در قسمت شمال و شرق این شهر، باعث شده که این 
منطقه مستعد شکل گیری بیشترین تعداد کوره های آجرپزی 
هوفمان در کل جهان شود. البته در سال های اخیر کارخانه های 

ماسه شویی نیز در این منطقه شکل گرفته اند.

»جورقان«

گردشگری

دستپخت

نمدمالیسنتی،
هنرزنانمراوهتپه

نمدمالــی هنری هــزار ســاله اســت. هنری 
جذاب که نقش و نقوش هندسی با حرکات 
دلنشــین دســت و پــا جلــوه ای زیبــا بــه آن 
می بخشــد و ترکیب آن با رنگ های شاد هر 
چشمی را شیفته خودش می کند. نمد مالی 
کهن ترین میراث صنایع دستی ایران است 
که قدیمی ترین نشانه های هنر ورزی کهن 
اقوام ایرانــی را می تــوان در آن جســت و جــو 
کرد. نمدمالی میراث به جای مانــده از رنج 
و زحمت طاقت فرســای هنرمنــد نمدمال 
است و شاید به جرأت بتوان آن را جزو اولین 

دست بافته های بشری دانست.
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