
سال گذشته 1۴21 قلم کاال از اصفهان به یکصد کشور جهان صادر شد: 

صادرات اصفهان چهار برابر واردات این استان است
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تا کنون بیش از ۲۲۰ هزار نفر از مردم استان اصفهان متقاضی 
بهره مندی از مزایای طرح نهضت ملی مسکن بوده اند. علیرضا قاری قرآن در خصوص استقبال مردم استان 
کنون بیش از ۲۲۰ هزار متقاضی در استان اصفهان برای  اصفهان از طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: تا
خانه دار شدن، در سامانه طرح جهش تولید مسکن ثبت نام کرده اند.  وی با بیان اینکه امکان ثبت نام طرح 
نهضت ملی مسکن در تمامی شهرهای استان اصفهان فراهم شده است اذعان داشت: متقاضیان می توانند 
با مراجعه به سامانه )ثمن( به آدرس saman.mrud.ir برای نامنویسی اقدام کنند.  مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: تامین مسکن متقاضیان در شهر مورد تقاضا و یا در نزدیک ترین شهر مجاور 
که امکان تامین زمین در آن فراهم باشد، صورت می پذیرد.   وی در خصوص متقاضیانی که می توانند برای 

ثبت نام در این طرح اقدام کنند، بیان داشت: در حال حاضر افراد متاهل و یا...

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد: 

ثبت نام بیش از ۲۲۰ هزار نفر 
در طرح نهضت ملی مسکن اصفهان

انتقاد یک صنعت گر از ستاد رفع 
موانع تولید در استان اصفهان

سخنگوی صنعت برق:

کیلووات برق مصرف زیر ۲۰۰ 
کمتر از  در زمستان، 

 ۲۰ هزار تومان هزینه دارد

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی اصفهان:

ظرفیت الزم برای رصد و حل 
مشکالت استان را داریم

معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان:

بهره مندی بهینه از منابع، 
راه برون رفت از چالش هاست

در همایش فرماندهان ارشد سازمان آتش نشانی 
مطرح شد؛

وجود ۵۰۰ نقطه خطر در اصفهان
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کره با یوونتوس در بن بست؛ مذا

پیشنهاد بی نتیجه سردار آزمون 
به باشگاه آث میالن ایتالیا

اصفهانی ها فقط یک روز 
کشیدند  ک نفس  در هوای پا
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سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان : 

کتاب  امانت دهی پستی 
در اصفهان ساالنه 

پنج میلیارد ریال هزینه دارد

سال پنجم - شماره 1۳۳۴- یکشنبه  ۳  بهمن 1۴۰۰ - 2۰ جمادی الثانی 1۴۴۳
 2۳ ژانویه    2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

زمان مصرف مازوت در نیروگاه
 شهید منتظری یک ماه است
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فرید شریعت زاده - شهردار شاپورآباد

شــهرداری شــاپورآباد درنظــردارد بــه اســتناد صــورت جلســه شــماره ۴ بــه شــماره ۶/۴9 مــورخ 1۴۰۰/۰۶/1۴ و صــورت جلســه شــماره ۶ 
ــه شــماره ۶/8۳ مــورخ 1۴۰۰/۰8/2۵ شــورای محتــرم اسالمی شــهر  ــه شــماره ۶/۶9 مــورخ 1۴۰۰/۰7/19 و صــورت جلســه شــماره 9 ب ب
ک زمیــن بــا کاربری مســکونی واقع در  درنظــردارد ســاختمان شــهرداری واقــع در خیابــان امــام رضــا )ع( شــهر شــاپورآباد و یــک 1 پــا
ک زمیــن بــا کاربــری تجــاری واقــع در ضلــع شــمالی مدرســه ســمیه )جنــب کانال  مجموعــه الحاقــی غدیــر )پرلنــگان( و تعــداد ۳ پــا
کلیه منقاضیان دعوت می شــود جهت بازدید  آب( شــهر شــاپورآباد را ازطریق مزایده عمومی به شــرح زیر به فروش برســاند. بنابراین از 
از محــل و اطالعــات بیشــتر بــه شــهرداری مراجعــه و نســبت بــه ارایــه قیمــت برمبنــای هــر مترمربــع بــرای زمینهــای مســکونی و تجــاری و 

قیمــت کلــی بــرای ســاختمان شــهرداری بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت در مزایــده شــهرداری شــرکت نمایند.
1( برنده مزایده می بایســت مبلغ زمین و ســاختمان را به صورت نقدی به حســاب شــماره ۰11۰۶91۰92۰۰۴ نزد بانک ملی شــعبه دولت 

آبــاد واریــز و فیــش آن را به شــهرداری تحویل نماید.
2( متقاضیــان می بایســت مبلــغ ۵% قیمــت کل زمیــن و ســاختمان شــهرداری را )قیمــت پایــه( بــه صــورت وجــه نقــد بــه حســاب شــماره 
۰1۰7۶77۵۵8۰۰8 نــزد بانــک ملــی شــعبه دولــت آبــاد بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده واریــز و یــا معــادل آن ضمانــت نامــه بانکــی ارایــه 

نمایند.
ــورخ 1۴۰۰/11/21  ــنبه م ــج ش ــت اداری روز پن ــان وق ــا پای ــده ت ــرایط مزای ــاس ش ــود را براس ــنهادی خ ــای پیش ــد قیمته ــان بای ۳( متقاضی
کن در شــهر شــاپورآباد،   بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک )ســامانه ســتاد( در مزایــده شــرکت نمایــد. همچنیــن فقــط افــراد ســا
کهــای تجــاری بــه صــورت نقــد  مشــاورین و پیمانــکاران شــهرداری می تواننــد در مزایــده زمینهــای شــهرداری شــرکت نماینــد. فــروش پال
کــه مبلــغ ۶۰ درصــد وجــه زمیــن را بــه حســاب شــهرداری واریــز و مابقــی نیــز طــی چهــار مــاه واریــز و تســویه  و اقســاط می باشــد بــه طــوری 

حســاب می گــردد.
۴( شــرکت کننــدگان بایــد منــع مداخلــه کارمنــدان دولــت را رعایــت بنماینــد. کمیســیون در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختــار 

ــد. می باش
ــالت  ــی معام ــیون عال کمیس ــای  ــه اعض کلی ــور  ــا حض ــورخ 1۴۰۰/11/2۳ ب ــنبه م ــح روز ش ــاعت 9 صب ــیده در راس س ــنهادات رس ۵( پیش
گرفــت. ضمنــا شــرکت متقاضیــان در جلســه  کــه در محــل شــهرداری تشــکیل می گــردد مــورد بررســی قــرار خواهــد  شــهرداری شــاپورآباد 

کمیســیون بالمانــع می باشــد.
۶( سپرده نفر اول، دوم و سوم درصورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

گهــی روزنامــه در مرحلــه اول و دوم، هزینه هــای مربــوط بــه شــرکت در مزایــده شــامل ثبــت نــام در ســامانه ســتاد و خریــد توکن و  7( هزینــه آ
همچنیــن کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقل و انتقال ســند ســاختمان شــهرداری برعهده برنــده مزایده می باشــد.

8( به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9( طبــق صــورت جلســه شــماره 9 شــورای محتــرم اسالمی شــهر شــاپورآباد بــه شــماره ۶/۶9 مــورخ 1۴۰۰/۰7/19 ســاختمان شــهرداری 
کارشناســی رسمی دادگســتری بــه صــورت رهــن و اجــاره دراختیــار  پــس از اعــالم برنــده و انعقــاد قــرارداد بــه مــدت 2 ســال براســاس قیمــت 

شــهرداری می باشــد.
1۰( ســاختمان شــهرداری صرفــا بــا امتیــازات آب، بــرق و گاز )بــدون خــط تلفــن( بفروش می رســد و کولــر گازی، کولر آبی، دوربینهای نصب 

12۶۴۶۶۴ / م الف شــده در ســاختمان و... جزو اموال شــهرداری بوده و به ســاختمان جدید منتقل می گردند.

نوبت چاپ اول
گهی مزایده فروش زمین )نوبت سوم( آ

مدیر کل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: ۲۲ میلیارد تومان برای پروژه های بخش کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی شهرستان شاهین شهر و میمه تخصیص می یابد.
عقیل یارویسی در حاشیه سفر به شهرستان شاهین شهر و میمه 

اظهار داشت: این سفر چهار مصوبه داشت که امیدواریم هر چه 
زودتر محقق شود. وی با بیان اینکه تخصیص اعتبار تکمیل 
ساختمان و دیوارکشی سوله ورزشگاه کارگری شهرستان شاهین 
شهر و میمه از جمله مصوبات این سفر بوده است، ابراز داشت: 
برای این امر تأمین زمین توسط شهرداری خورزوق انجام 
می شود و طرح و نقشه ورزشگاه نیز توسط اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تهیه و ارائه شود. مدیر کل توسعه منابع انسانی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه درخواست اداره 
مستقل کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز از دیگر مطالبات شهروندان 
شهرستان شاهین شهر و میمه بوده است، ابراز داشت: این 
موضوع را به سازمان امور اداری و استخدامی گزارش خواهیم کرد. 
وی با بیان اینکه نوسازی ساختمان اداره کار شهرستان شاهین 

شهر و میمه و تخصیص ساختمان اداره کار شهرستان برخوار 
از دیگر توافقات با مسئوالن دو شهرستان برخوار، شاهین شهر 
و میمه بود، اضافه کرد: اعتبار تخصیص یافته برای اجرای این 
مصوبات در سال جاری هفت میلیارد تومان بوده است که از محل 
اعتبارات ملی تأمین می شود. یارویسی اضافه کرد: در بودجه سال 
آینده نیز حدود ۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه ها از محل 

اعتبارات ملی اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه جمعیت کارگری شهرستان شاهین شهر و میمه 
۸۵ هزار نفر است، ادامه داد: کارگران نقش بی بدیلی در شکوفایی 
و توسعه اقتصادی دارند و صیانت از منابع انسانی به عنوان 
افسران عرصه اقتصادی همواره از اولویت های مهم و از وظایف 

ذاتی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی است.

چهارمین جلسه مشترک مجمع نمایندگان اصفهان و شهردار 
و اعضای شورای شهر برگزار شد و ضمن تقدیر رئیس مجمع 
نمایندگان شهرستان اصفهان از اقدامات شورای شهر و 

شهرداری نسبت به پیگیری مصوبات جلسات تاکید شد. 
علی صالحی سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
برگزاری چهارمین جلسه مشترک مجمع نمایندگان شهرستان 
اصفهان با شهردار و اعضای شورای شهر اصفهان اظهار کرد: 
با توجه به سالگرد حادثه پالسکو، ضروری بود نقاط بحرانی و 
مشکل ساز شهر بررسی و ارزیابی شود لذا بررسی موضوع ایمنی و 
پدافند غیر عامل در شهر اصفهان اولین دستور جلسه بود و نکات 

خوبی توسط آتش نشانی اصفهان طرح شد.

وی افزود: مقرر شد موارد و نقاط بحرانی شهر بر اساس مستندات 
و ابزارهای قانونی موجود به مراجع و شوراهای ذی ربط ارجاع و 

پیگیری و همچنین به متولیان و مردم نیز اطالع رسانی شود. 

صالحی گفت:از دیگر نکات مطرح شده حمایت از شهرداری ها 
در بودجه ۱۴٠۱، بافت فرسوده و تاریخی و اقدامات انجام شده 
و مسائل مبتال به در حوزه های فرهنگی،  اجتماعی و اقتصای 
مورد بررسی قرار گرفت که در جلسات ماهیانه پیگیری می شود. 
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: نمایندگان 
و اعضای شورای شهر نسبت به روند پیگیری ها برای این جلسه 
کید کردند تا موضوعات الینحل که از  که سابقه قبلی نداشته تا

قبل وجود داشته پیگیری و حل شود.
کید اعضا برای برگزاری منظم جلسات، افزود:  وی با اشاره به تأ
رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان از تالش های 

شورای شهر و شهردار تقدیر کردند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان از همکاری نکردن برخی 
بانک ها با تولیدکنندگان انتقاد کرد.

حجت االسالم اسداهلل جعفری در بازدید از حوزه قضایی و یکی 
از صنایع شهرستان مبارکه گفت : متاسفانه در استان، ساده 
ترین راه برخورد بانک ها و سازمان ها با صنایع بدهکار،  بستن 
حساب های بانکی و توقیف کارت بازرگانی آن ها  و متوقف کردن 
یا کاهش دادن ظرفیت تولید و در ادامه بیکارشدن کارگران است.

وی گفت: دستگاه قضا با این رویه به شدت مخالف است و 
اعتقاد دارد که هر واحدی که توانایی تولید دارد، باید با عرضه 
محصوالت خود، از محل درآمد حاصل  این بدهی و سررسیدها 
کید  را پرداخت کند. رییس کل  دادگستری استان اصفهان با تا
بر اینکه  مخالف حقوق بانک ها نیستیم گفت: دستگاه قضا در 
حال رصد واحد های تولیدی استان  با مشکالت مالی است و  
به دنبال اجرای راهکارهایی هستیم که عالوه بر ضایع نشدن 
حقی از طلبکاران و بدهکاران، تولید کشور نیز دچار مشکل و 

رکود  نشود.

حجت االسالم جعفری  در ادامه به وضعیت پرونده های قضایی 
در مبارکه  اشاره کرد و گفت: ۴۰ درصد از  پرونده های وارد شده 
به حوزه قضایی شهرستان مبارکه منجر به صلح و سازش میان 

طرفین شده است. رییس کل دادگستری استان  از حوزه قضایی 
و دادگستری شهر مبارکه،  اردوگاه حرفه آموزی اسدآباد  و شرکت 
تولیدی پگاه بازدید کرد و در جریان مسائل و مشکالت قرار گرفت.

مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کار خبر داد؛

تخصیص ۲۲ میلیارد تومان برای پروژه های شهرستان شاهین شهر و میمه 

چهارمین جلسه مشترک مجمع نمایندگان و مدیران شهری اصفهان 
برگزار شد 

انتقاد رییس کل دادگستری استان از عملکرد برخی بانک ها 



سال پنجم - شماره 1۳۳۴

یکشنبه  ۳  بهمن 1۴۰۰ - ۲۰ جمادی الثانی 1۴۴۳

اقتصاد2 ۲۳ ژانویه    ۲۰۲۲

ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۸۵۵ هزار تن سیب 
زمینی به بازار جهانی صادر کرد که از این منظر 
در جمــع پنــج کشــور بــزرگ صادرکننده ایــن 
محصول کشاورزی در جهان قرار گرفته است.

صــادرات  کــه  اســت  آن  از  کــی  حا آمارهــا 
ســیب زمینی ایران در ســال ۲۰۲۱ معــادل ۱۶ 
درصد رشــد کــرده و بــه ۸۵۵ هزار تن رســیده 
است. با این حساب ایران در جمع پنج کشور 
بزرگ صادرکننده ســیب زمینی در جهان قرار 

می گیرد.
از جملــه کشــورهایی که اصلی ترین مشــتری 

بــه  می تــوان  بودنــد  زمینی ایــران  ســیب 
روســیه، قزاقســتان، ازبکســتان، آذربایجان، 
کــرد. از دیگــر  ترکمنســتان و اوکرایــن اشــاره 
واردکننــدگان ســیب زمینی ایــران می تــوان 
به ارمنســتان، گرجســتان، بــالروس و مالدیو 

اشاره کرد.
در واقع یکی از دالیــل افزایش حجم صادرات 
سیب زمینی ایران رشــد واردات سیب زمینی 
کشــورهای عضو شــوروی ســابق بوده اســت. 
علیرغم افزایش صادرات ســیب زمینی ایران، 
اما افغانســتان و عراق به میــزان قابل توجهی 
خرید ســیب زمینی از ایران را کاهــش داده به 
گونه ای که افغانستان ۱۷ درصد واردات را کم 

کرده و عراق به کمتر از نصف رسانده است.
کستان نیز در تالش است تا بازار  در کنار ایران پا
ســیب زمینــی در کشــورهای اروپای شــرقی و 
آسیای میانه را به دست گیرد. نباید غافل شد 
کستان اخیرا زودتر  که محصول سیب زمینی پا

از شرایط عادی آماده برداشت شده است.

رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفت: 
با تصمیــم وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت به 
منظــور مقابلــه بــا قیمت گــذاری دســتوری و 
تأمین نیــاز تولیــد، اتفاقــات خوبــی همچون 
عرضــه کاالهــای زنجیــره تولید در بــورس کاال 
در حال رقم خوردن است که شاهد اثر مثبت 
آن در بــازار کاالهــای مختلــف و نیــز اقتصــاد 

کشور هستیم.
بــه گزارش ایرنــا، محمدرضــا پورابراهیمی بــا 
بیان اینکــه آنچــه در نظــام اقتصــادی کشــور 
مســلم اســت و براســاس تجربیــات گذشــته 
اثبات شــده، ایجاد شــفافیت در بــازار کاالیی 
از طریق معامالت در بــورس کاال و نیز در دیگر 
ارکان بــازار ســرمایه اســت، اظهــار کــرد: رشــد 
شفافیت اقتصادی یکی از مزایا و ظرفیت های 
موجود در بورس کاال است که به عنوان یکی 
از ارکان اصلــی بــازار ســرمایه، ماموریت هایی 
ماننــد کشــف قیمت هــا در مکانیــزم عرضــه 
و تقاضــا در چارچوبــی شــفاف بــه همــراه اثــر 
بخشی و نیز تعدیل گری در نظام تصمیم گیری 
اجرایــی  و  عملیاتــی  را  اقتصــادی   توســعه 

می کند.
کید کرد که بورس کاال در چند سال اخیر  وی تا
از ظرفیت هــای خوبی برخوردار بــوده و نقش 
مهمــی را در اقتصاد کشــور ایفا کرده اســت که 

می تواند همین شــتاب را در انجــام معامالت 
و شفافیت های ایجاد شده استمرار بخشد.

          نگرانی مخالفان شفافیت
پورابراهیمی بــا بیان اینکــه به فراخور شــرایط 
اقتصادی، مخالفان شــفافیت بــه بورس کاال 
هجمــه وارد می کننــد، گفت: طی ســال های 
عرضــه  خصــوص  در  مخالفت هایــی  اخیــر 
برخی کاالهــا در بــورس وجود داشــته که این 
مخالفت ها بیشتر ناشی از وجود نگرانی برای 
شفاف سازی اطالعات است. مجلس در این 
حوزه هــا اجــازه نمی دهد تا مــواردی کــه پایه 
و اســاس علمی نــدارد مبنــای تصمیم گیــری 
در نظــام اجرایــی کشــور شــود؛ ضمــن آنکــه 
تجربه هــای عرضــه محصــوالت در بــورس در 

رشد شفافیت و تولید مشخص است.
          حمایت مجلس از اقدامات وزیر صمت

رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفت: 
بــا تصمیم وزیــر صمــت و بــه منظــور مقابله با 
قیمت گــذاری دســتوری و تامیــن مــواد اولیه 
تولیــد، اتفاقــات خوبــی در حال رقــم خوردن 
است که شــاهد اثر مثبت آن در بازار کاالهای 

مختلف و نیز اقتصاد کشور هستیم.
به گفته وی، جلســاتی که اخیرا با وزیر صمت 
در کمیســیون اقتصادی مجلس برگزار شده، 
وزیر رســما اعــالم کرده اســت کــه چرخه های 
فعالیــت در همه زنجیره های کاالیی از مســیر 
بــه ســمت شــفافیت هدایــت  کاال  بــورس 

می شود.
پورابراهیمی ادامه داد: مجلــس به طور حتم 
از این اقدامــات وزیر صمت اســتقبال خواهد 
گر در این  کرد و از آن حمایت می کند، طبیعتا ا
مســیر موانعی باشــد کــه منجــر بــه جلوگیری 
از ایجاد شفاف سازی شود به آن ورود می کند.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: ســال 
آینــده بیــش از نیــاز داخــل خــودرو تولیــد 
کــه موجــب می شــود قرعــه کشــی  می کنیــم 

نداشته باشیم.
به گزارش مهر، ســید رضا فاطمی امین اظهار 
کــرد: مــن هــم در ســفرهای اســتانی و هــم در 
بازدیدهــا و مالقات هایــی کــه از فعالیت های 
تولیــدی اقتصــادی دارم بــا مــردم گفت وگــو 

می کنم که به من ایده و انگیزه می دهد.
وی افزود: ما در خصوص خــودرو دو بازار و دو 
قیمت داریم، یکی قیمتی اســت که بــازار آزاد 
اســت که التهــاب دارد؛ دیگری قیمتی اســت 
که خودروســازان می دهند کــه فاصله زیادی 
اســت و یــک رانــت ۲۰ تــا ۱۵۰ میلیــون تومانی 

وجود دارد.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت علت آشــفتگی 
بازار خودرو را هم ســان نبــودن عرضه و تقاضا 
عنوان و خاطرنشــان کــرد: ۵۰۰ هزار دســتگاه 
کمتر از نیاز تولید می کنیم که به سرعت برطرف 
خواهد شد؛ نکته دیگر این است که خودرو به 
کاالی سرمایه ای تبدیل شده؛ به این معنا که 
بسیاری از افرادی که خودرو می خرند، به آن 

نگاه سرمایه ای دارند.
فاطمی امیــن تصریح کرد: یک مــاه قبل ثبت 
نام خودرو در یکی از شــرکت های خودروســاز 
انجام شــد که برای ۱۰ هزار خودرو، ۴ میلیون 
نفر ثبت نام کردند این در حالی اســت که این 
۴ میلیــون ثبت نــام، واقعــی نیســت؛ کل نیاز 
بــازار خودروی ایــران، یــک میلیــون ۵۰۰ هــزار 
دستگاه در سال است که نشان می دهد بازار 
خــودرو، یک بازار واقعی نیســت بلکــه رانتی و 

گرانه است. سودا
وی ادامه داد: اول باید تولید را افزایش دهیم 
خ خواهد داد و تا پایان  که امســال این اتفاق ر

امســال، ۱۳۰ هــزار دســتگاه بیشــتر از ســال 
گذشته عرضه خواهد شــد؛ ۱۳۰ هزار دستگاه 
هــم برای ســال آینــده پیــش فروش می شــود 
که مجموعا ۲۶۰ هزار دســتگاه امســال بیشتر 

عرضه می شود.
تصریــح  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
کــرد: صنعــت خــودروی مــا بیمــار اســت و 
البته ایــن  دارد  زیــادی  کارآمدی هــای  نا
کارآمدی ها به یکی دو سال اخیر برنمی گردد  نا
کارآمدی هــا در یک  بلکه ناشــی از انباشــت نا
دوره طوالنی بوده است. من قول ۲ ساله برای 
کارآمدی های صنعت خودرو می دهم.  رفع نا
یک دوره ۳ ســاله بــرای اجرای ۹ پــروژه ای که 
شــروع کرده ایم نیــاز داریم ولی نتایــج آن بعد 
از ۲ سال مشخص می شود؛ ســال آینده قرعه 
کشی نخواهیم داشت و به این سمت می رویم 
که بیش از نیاز داخلی، خودرو تولید کنیم که 

قرعه کشی را از بین خواهد برد.
تمــام  اما اینکــه  گفــت:  فاطمی امیــن 
کارآمدی های صنعت خــودرو را حل کنیم،  نا
یک دوره ۲ ســاله می طلبد که زمــان معقولی 
اســت. خودرو برای همه مردم اهیمت دارد و 
همه درباره آن دغدغه دارنــد. مردم، کارگران 
صنعت، تولیدکننده، قطعه ساز و سهامداران 
را در نظر داریم. سال آینده خبرها و چشم انداز 

خوبی از صنعت خودرو خواهیم داشت.

کشور برتر صادرکننده سیب زمینی  ایران در جمع ۵ 
در جهان

خبر

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی 
اعالم کــرد: در هفته هــای گذشــته،  فروش 
نفت نســبت به قبل بسیار بیشــتر شده و با 
توجه بــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات، 
وضعیــت ذخایــر ارزی کشــور قابــل قبــول 

است. 
مصطفــی قمــری وفــا در حســاب کاربــری 
خــود در شــبکه اجتماعــی توییتــر نوشــت: 
خوشبختانه در روزهای اخیر هم عرضه ارز 
در سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده و  آرامش 

و ثبات خوبی در این زمینه داریم.
وی ادامه داد: عرضه ارز در  سامانه نیما هم 
از ابتدای سال تا االن به بیش از ۲۳ میلیارد 
دالر رســیده؛ یعنی ۶۷ درصد بیشــتر از کل 

سال گذشته است.
قمری وفــا در ادامــه گفته اســت: رئیس کل 
 بانک مرکــزی هم اعالم کــرده حتی با فرض 
تداوم تحریم ها و با توجه به برنامه ریزی ها 
باز هم وضعیت اقتصادی ســال آینده بهتر 

خواهد بود.

براساس اعالم شرکت ملی گاز ایران، مصرف 
گاز در ۲۷ استان کشور باالتر از الگوی مصرف 

قرار دارد. 
براساس اعالم شرکت ملی گاز ایران، مصرف 
گاز در کشــور بــه دلیل ســرمای هــوا افزایش 
داشــته و مصــرف گاز در بخــش خانگــی و 
تجاری بــه ۶۲۰ میلیــون متر مکعــب در روز 

رسیده است. 
کنون ۲۷  با توجــه به افزایــش مصــرف گاز، ا
اســتان کشــور باالتــر از الگــوی مصــرف، گاز 

می سوزانند. 
فقــط اســتان های خوزســتان، هرمــزگان، 
بوشهر و سیســتان و بلوچســتان در الگوی 
مصــرف گاز مصــرف می کننــد و ۲۷ اســتان 

کشور مصرفی باالتر از الگو دارند. 
گلســتان،  اســتان های  میــان  در ایــن 
مازنــدران، گیــالن و آذربایجــان غربــی در 

وضعیت هشدار مصرف گاز قرار گرفته اند. 
مقدار گاز مصرفی در بخش های نیروگاهی، 
روز  تجــاری  و  خانگــی  عمــده،  صنایــع 
سه شــنبه، ۲۸ دی مــاه بــه ۸۱۸.۹ میلیون 
مترمکعب رســید و با کاهش شــدید دمای 
هوا در کشــور، مصرف گاز در بخش خانگی 
و تجاری رقــم ۶۲۶.۱ میلیــون مترمکعب را 

ثبت کرد.  
همچنین ۹۴.۵ میلیون مترمکعــب گاز در 

اختیار نیروگاه ها قرار گرفت. 
بر اساس اعالم سازمان هواشناسی کشور، 
در ۲۴ مرکز استان کمینه دما صفر و زیر صفر 
درجه خواهد بود، بنابرایــن مصرف بهینه 

گاز یک ضرورت است. 
جواد اوجی، وزیــر نفت در جریــان بازدید از 
مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
گفت: مردم نقش اساسی در مصرف بهینه 
گاز دارند و هرچقــدر کمتر مصرف کنند، گاز 
بیشــتری در اختیار صنایع و پتروشیمی ها 
برای تبدیل به ارزش افــزوده قرار می گیرد و 

به رشد اقتصادی کمک می کند.

قائــم مقــام وزیــر صمــت گفــت: اصنــاف و 
تشکل ها، جشنواره تخفیف کاالیی را با نام 
"خرید شــفاف " آغاز کردند که در آن کاالها 
کنون بوده به  با قیمت مناسب تر از آنچه تا

مصرف کنندگان عرضه می شود.
گفــت: اصنــاف و  محمــد صــادق مفتــح 
تشــکل ها، جشــنواره تخفیف کاالیــی را با 
نام خرید شفاف آغاز کردند که در آن کاالها 
کنون بوده به  با قیمت مناسب تر از آنچه تا

مصرف کنندگان عرضه می شود.
قائــم مقــام وزیــر صمــت افــزود: اصنــاف و 
تشکل ها اعم از فروشگاه های زنجیره ای، 
فروشــگاه های اینترنتی و اصنــاف کشــور، 
پویش بسیار خوبی را به صورت هماهنگ 
در جشــنواره خریــد شــفاف شــروع کردنــد 
که بــه واســطه آن طیــف وســیعی از کاالها 
بــا قیمــت مناســب تری در اختیــار مصرف 

کنندگان قرار می گیرد.
و  شــروع  زمان هــای  کــرد:  اضافــه  وی 
پایان این جشنواره برای هر صنف متفاوت 
اســت یعنــی فروشــگاه های زنجیــره ای، 
در  اصنــاف  و  فروشــگاه های اینترنتی 
بازه هــای زمانــی متفاوتی ایــن جشــنواره 
را برگــزار می کننــد، امــا جهت گیــری اصلی 
قیمت هــای  ارائــه  جشــنواره  در ایــن 

مناسب تر به خریداران است.

خبر سال گذشته 1۴21 قلم کاال از اصفهان به یکصد کشور جهان صادر شد:

صادرات اصفهان چهار برابر واردات این استان است
رییس ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اصفهــان گفت: حجم 
کاالهــای صادراتی از این اســتان 
چهــار برابــر واردات آن اســت کــه مثبت بــودن تراز 

تجاری در اصفهان را نشان می دهد.
ایرج موفق افزود: ســال ۹۸ بیش از یک هزار و ۲۵۵ 
قلم کاال و در سال گذشــته هم یک هزار و ۴۲۱ قلم 
کاال به یکصد کشــور جهــان از اصفهان صادر شــد 
که نشان دهنده ظرفیت قابل قبول استان در این 
زمینــه اســت کــه بایــد بیــش از پیــش مــورد توجه 

قرار گیرد.
کســتان، افغانســتان،  وی بــا بیان اینکه عــراق، پا
ترکیه، ارمنســتان و چیــن بیشــترین واردکنندگان 
محصول از ایران به شمار می روند، ادامه داد: باید 
حجم صادرات استان را افزایش دهیم یا کاالهایی 

را در فرآیند صادرات استان اضافه کنیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با 
اشاره به مثبت بودن تراز تجاری این استان، اظهار 
داشت: مثبت بودن تراز تجاری به ما کمک بزرگی 
می کند که بتوانیم به سمت توسعه صادرات استان 

حرکت کنیم.
وی اضافــه کــرد: ۱۱ میــز توســعه صــادرات ملــی در 
اســتان اصفهان وجود دارد که در زمان حاضر تنها 
اســتان های تهران و اصفهــان هر کــدام دارای این 
تعداد میــز صادراتی هســتند و ســایر اســتان ها هر 
کدام دارای یک یا ۲ میز کاالهای صادراتی هستند.

موفــق خاطرنشــان کــرد: اصفهــان در زمینه ثبت 
ســفارش کاالهــا هــم رتبــه دوم کشــور را دارد و این 
ثبت سفارش کاالها شامل ماشین آالت، خطوط 

تولیدی و تکنولوژی می شود.
وی بیــان کــرد: همــه اقدامــات الزم در زمینه ثبت 
سفارش در سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام 

می شود و در سه سال گذشته یک هزار و ۱۱۳ کارت 
بازرگانــی جدید صــادر شــده و ۲ هــزار و ۳۸۵ کارت 
بازرگانــی بــا همــکاری مشــترک ســازمان صنعت، 
معدن و تجــارت و اتــاق بازرگانی در اســتان تمدید 

شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: تعداد شرکت های مدیریت صادرات استان 
اصفهان در ســه سال گذشــته از ۲ شرکت به هفت 

شرکت افزایش پیدا کرده است.
وی بــا بیان اینکــه بایــد بــرای تقویــت و افزایــش 
شــرکت های مدیریــت صــادرات در اســتان تالش 
کنیم، افــزود: یکــی از نقــاط ضعف این شــرکت ها، 

در  و  اســت  ســطحی  بصــورت  آنهــا  فعالیــت 
صورتیکه این شرکت ها بصورت تخصصی و عمقی 

کار کنند، بسیار موفق تر خواهند بود.
تراز تجاری یا صادرات خالص تفاوت میان واردات 
و صادرات خروجی در یک دوره معین در اقتصاد را 
گر صادرات بیشتر از واردات باشد،  نشان می دهد؛ ا
مقدار مثبت به نام مازاد تجاری مشخص می شود.
چــدن، آهــن و فــوالد بیشــترین ســهم تولیــدات 
صادراتی استان اصفهان محسوب می شود و پس 
از آن فراورده های نفتــی، فرش و کفپوش باالترین 

میزان صادرات را دارند.
محصوالت لبنی، مصنوعــات چدن و آهــن، مواد 

پالستیکی و وسایل پالستیکی، مس و مصنوعات 
آن در رده های بعدی کاالهای صادر شده به دیگر 

کشورها قرار دارند.
صنایع دستی استان اصفهان از جمله کاشی های 
تزیینی، انواع سفال، خاتم و ظروف مسی به مقصد 
امارات، عراق، تاجیکستان و کویت و فرش دستباف 
به مقصد کویت و امارات بیشترین سهم صادرات 

صنایع دستی هستند.
بــه گزارش ایرنا، وجود قطب های صنعتی اســتان 
نظیــر فــوالد، منســوجات، هواپیماســازی، لــوازم 
خانگی، رنگ سازی و صنایع نظامی از دیگر دالیل 

اهمیت گمرک اصفهان محسوب می شود.

مدیرعامل شــرکت بهران موتــور گلپایگان گفت: 
زمانی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان 

متمرکز نبود، کارها بهتر انجام می شد.
رضا صائبی در حاشیه بازدید نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در 
مجلس از شرکت تولیدی صنعتی بهران موتور، اظهار کرد: در منطقه 
غرب استان هیچ شرکتی به اندازه شرکت بهران موتور نیست و تنها 

شرکت رقیب، سایپای کاشان است. 
این شرکت  ۸۰۰ شغل مستقیم و ۵۰۰ شغل غیر مستقیم ایجاد کرده 
و ماهیانه حدود ۸ میلیارد تومان حقوق به صورت مســتقیم و ۲.۵ 
میلیارد تومان غیر مســتقیم پرداخت می کند. براســاس عملکرد ۹ 
ماهه سال جاری مجموع فروش این شرکت برابر با حدود هزار و ۴۰۰ 

میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: حدود ۲ میلیارد تومان حق بیمه و مالیات پرداخت 
می کنیم و بیمه تامین اجتماعی گلپایگان ماهانه ۲۰ میلیارد تومان 
حقوق بازنشســتگی پرداخــت می کند کــه از ایــن میــزان ۲ میلیارد 
تومان آن توسط این شــرکت تامین می شود. همچنین ۱۲ میلیارد 
تومان ارزش افزوده پرداخت می کنیم که بخشی از آن به شهرداری 

گلپایگان می رسد.
مدیر عامل شرکت بهران موتور با بیان اینکه ساالنه حدود ۱۵۰ میلیارد 
تومان تزریق مستقیم نقدینگی در گلپایگان داریم، گفت: خریدهایی 
که به صورت ماهانــه از گلپایگان انجام می دهیم حــدود ۳ میلیارد 
تومان است. همچنین ۶۰ درصد ظرفیت کامیون داران گلپایگان 
به این شــرکت اختصاص دارد،  روزانه ۱۲ تریلــی به مقاصد مختلف 

بارگیری و ۲۰ دستگاه هم واردات قطعات داریم.
صائبی افزود: بهران موتور جز معدود شرکت های ایران است که تمام 
کثر فرایند مهندسی  فعالیت های تولیدی و مهندسی را در خود دارد، ا
در گلپایگان و توسط مهندسان گلپایگانی انجام می شود. همچنین 

تیم مهندسی ما در سه دوره متوالی درسطح استان و کشور به عنوان 
کارگروه برتر انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت بهران موتور در گلپایگان منشا خیر و برکت 
اســت تصریح کــرد: پرســنل خط تولیــد و بخــش اداری هیــچ وقت 
نگذاشــتند احســاس تنهایی کنیــم و کارهای بــا کیفیتــی را  تولید 
می کنند، اما برای خرید مواد اولیه نیاز به نقدینگی داریم که روسای 
بانک نهایتا یک میلیارد تومان وام می دهند، اما کمتر از ۳۰ میلیارد 

تومان برای ما مثمر ثمر نیست.
صائبی افزود: بنابراین باید به بانک های مختلف تنفیذ اختیار شود تا 
برای شرکتی که صورت های مالی صحیحی دارد، اعتبار در شهرستان 
تصویب شود، تا زمان اخذ تســهیالت  به درازا نکشد. شرکت بهران 
موتور ۲۳ سال در حال فعالیت است و دستگاه های آن فرسوده شده 

و نیازمند نوسازی خطوط است. 
کســل  مدیرعامل شــرکت بهــران موتور خاطر نشــان کــرد: کل نیاز ا
و پیســتون گروه خودروسازی ســایپا را این شــرکت تامین می کند. 
همچنین جز معدود گروه های خودروسازی سایپا هستیم که خارج 
از گروه سایپا کار می کنیم. هیچ شرکتی در ایران و حتی چین از لحاظ 

قیمت و کیفیت نمی تواند بهران موتور را شکست دهد.
صائبی بــا بیان اینکه قوانیــن دولت بیشــتر بازرگانی محور اســت نه 
تولیدمحور، تصریح کرد: محیط زیست جنگل های شمال، سواحل 
دریــای جنــوب و... را فرامــوش کــرده، در گلپایــگان چقــدر زمیــن 
کشــاورزی به باغ و ویال تبدیل شــد؟ ادارات مربوطه کجا بودند؟ اما 
گر فردی در بیابان های بین گلپایگان خوانســار در زمین هایی که  ا
دولت مشخص کرده، کارگاه تولیدی راه اندازی کنند، انواع مشکالت 
برایش ایجاد می شود. از اهمیت محیط زیست مطلع هستیم، اما 
گیر باشــد و فقط در مواردی که زورشان  می  رسد،  به شــرط آنکه فرا

اقدام نکنند. 
وی ادامه داد: حساب کتاب های مالی این شرکت شفاف و مشخص 
است، اما مدام دادنامه برایمان ارسال می شود. از اداره های دارایی 
و بیمه در گلپایگان اســتعالم بگیرید که چقدر از درآمدشان مربوط 

به تولید است.
گر در سال ۷۸ که شهرک سایپا  مدیرعامل شرکت بهران موتور گفت: ا
در گلپایگان شــکل گرفت، قــرار بود قوانیــن و مقــررات فعلی اعمال 
کنون بود، حتی یک کارخانه هم  شود و یا همکاری مسئوالن مثل ا
راه اندازی نمی شد. آن زمان تمام مسئوالن شهر بسیج شدند، برای 
کنون  مثال راه اندازی تلفن را در کمتر از چند ساعت انجام دادند، اما ا
روسای ادارات در راســتای همکاری با صنعتگران و تولیدکنندگان 

حاضر نستند کوچک ترین اخمی از مدیران کل خود ببینند.
صائبی تصریح کرد: زمانی که ســتاد تســهیل و رفع موانــع تولید در 
اســتان متمرکز نبود، کارها بهتر انجام می شــد. بهتر اســت بگوییم 

ستاد ضد تسهیل، ضمن اینکه مصوباتش هم اجرایی نمی شود.
به گزارش ایسنا؛ شرکت بهران موتور گلپایگان از جمله شرکت های 
تولیدی متعلق به گروه خودروسازی سایپا است که قطعات مختلف 

خودرو را تولید می کند.

ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت: 
مشــترکی کــه زیــر الگــوی مصرف 
برق در زمســتان که ۲۰۰ کیلووات 
اســت، مصرف کنــد ماهانــه کمتــر از ۲۰ هــزار تومان 

هزینه می دهد.
مصطفی رجبی مشــهدی با بیان اینکه تعرفه های 
جدیــد بــرق از این پــس اعمال می شــود اظهــار کرد: 
تعرفه برای مشترکانی که در حد الگوهای تعیین شده 
برای هر منطقه و یا حتی کمتر از آن مصرف کنند هیچ 

تغییری نخواهد داشت.
وی افــزود: الگــوی تعیین شــده برای این فصــل ۲۰۰ 
کیلــووات در ســاعت بــرای همــه مشــترکان اســت و 
مشــترکانی که تالش کنند زیر این الگو مصرف کنند 

هزینه ای کمتر از ۲۰ هزار تومان باید پرداخت کنند.
ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه در اثــر افزایش 

برودت هوا به خصوص در غرب کشور، مصرف گاز افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: افزایش مصرف گاز در 
بخش خانگی و تجاری سبب شده بخشی از تأمین گاز نیروگاه ها با محدودیت روبرو شود تا نیاز بخش خانگی 

و تجاری تأمین شود.
گزیر به سمت استفاده از سوخت دوم که همان گازوئیل  رجبی مشهدی ادامه داد: بر این اساس نیروگاه ها نا

است می روند که تأمین این سوخت با سختی های زیادی همراه است.
وی ادامه داد: بر این اساس از همه مشترکان به خصوص مشترکان بزرگ در خواست می کنیم مصارف خود را 

کاهش دهند تا امکان تأمین گاز نیروگاه ها فراهم شود.
کنون هیچ خاموشی ناشی از کمبود گاز نیروگاهی  مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تصریح کرد: تا
در کشور نداشته ایم اما در برخی مناطق به دلیل بارش سنگین برف برخی مشکالت برای شبکه ایجاد شده 

که به سرعت در حال برطرف شدن هستند.
رجبی مشهدی با بیان اینکه در چند سال اخیر سهم مصرف در بخش خانگی افزایش یافته است، افزود: این 

در حالــی اســت که ســهم بخــش خانگــی از مصرف 
انرژی در جهان ۲۷ درصد است اما این سهم در ایران 
۳۵ درصد اســت و در بخــش صنعت نیــز ۳۳ درصد 
است که نشان از پیش افتادن بخش خانگی از سایر 

بخش ها دارد.
کید بر اینکه اغلب خانواده های ایرانی مصرفی  وی با تا
در حد الگو دارند اما ۲۵ درصد مشترکان بیش از الگو 
مصرف می کنند، گفت: ۵۰ درصد مصرف برق انرژی 
کشــور توســط این ۲۵ درصــد مصــرف می شــود و ۵۰ 
درصد هم سهم ۷۵ درصد مشترکان است که نشان 
از ناعادالنــه مصــرف کردن انــرژی توســط ۲۵ درصد 

مردم است.
سخنگوی صنعت برق افزود: بد مصرفی، استفاده 
همزمان از چندین وســیله برقی، روشــن گذاشــتن 
طوالنی مدت وسایل سرمایشی در تابستان از عمده 

دالیل مصرف بیش از حد مشترکان پرمصرف است.
رجبی مشهدی ادامه داد: افراد متمول جامعه فکر می کنند هر چقدر می توانند باید از انرژی بیشتر استفاده 
کنند و این نوع تفکر سبب شد تابستان گذشته صنعت برق نتواند ۷ میلیارد کیلووات ساعت برق را تأمین 

کند که آن مشکالت ایجاد شد.
وی اضافه کرد: بر این اساس و با هدف رعایت عدالت در مصرف وزارت نیرو دو برنامه را در دستور کار قرار داده 

است که یکی اصالح تعرفه ها و دیگری نصب کنتورهای هوشمند است.
کید بر اینکه از این پس تعرفه های جدید اعمال خواهد شد، اظهار: در این تعرفه ها  سخنگوی صنعت برق با تا
گر مشترکان پر مصرف به رفتار خود ادامه دهند یارانه های برقی برای آنها حذف خواهد شد و باید برق را به نرخ  ا

برق تجدید پذیر پرداخت کنند.
کید کرد: این مشترکان چنانچه به رفتار خود ادامه دهند، هزینه برق آنها به صورت پلکانی  رجبی مشهدی تا

افزایش خواهد داشت.

انتقاد یک صنعت گر از ستاد رفع موانع تولید در استان اصفهان

سخنگوی صنعت برق:

کمتر از ۲۰ هزار تومان هزینه دارد کیلووات برق در زمستان،  مصرف زیر ۲۰۰ 

تصمیمات مثبت وزیر صمت 
در مقابله با قیمت گذاری دستوری

کشی خودرو نخواهیم داشت سال آینده قرعه 

وضعیت ذخایر ارزی کشور 
قابل قبول است

مصرف گاز ۲۷ استان کشور 
باالتر از الگوی مصرف است

جزئیات جشنواره فروش
 بهاره اعالم شد

خبر

خبر

خبر
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3 ۲۳ ژانویه    ۲۰۲۲ 
معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان :

بهره مندی بهینه از منابع، 
راه برون رفت از چالش هاست

معاون منابع انسانی و تحقیقات 
آبفــای اســتان اصفهــان بــر بهــره 
مندی بهینــه از منابع بــه منظور 
برون رفــت از چالش هــا و دسترســی پایدار مــردم به 

کید کرد. خدمات تا
مجتبی قبادیان در نشست اعضای کمیته بهره وری 
آبفای اســتان اصفهان گفت: با نــوآوری، خالقیت و 
ارائه ایده هــای جدید می تــوان بهــره وری از منابع را 

افزایش داد و بر کاستی های موجود غلبه کرد.
وی با بیان این که آبفای اســتان در ســال های اخیر 
کثری از منابع را ســرلوحه کار خود قرار  استفاده حدا
داده و به رغم محدودیت منابع آبی و مالی، همچنان 
خدمات خود را به صورت مســتمر ربه مــردم عرضه 
می کند افزود: به همین دلیل شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، سال گذشته در ارزیابی مستندات 
بهره وری که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان انجام شد، در میان ۶۴ دستگاه اجرایی موفق 

به کسب سطح عالی شد.
معــاون منابــع انســانی و تحقیقــات آبفــای اســتان 
اصفهان بــا بیان این که با بهــره مندی از نیــروی کار 
متخصص، متعهد و فعال می توان بر محدودیت ها 
غلبــه نمــود تصریــح کــرد: تامین و توســعه مســتمر 
خدمات آب و فاضالب که جزو نیازهای ضروری همه 
قشــرهای جامعه اســت تنها با تکیه بر توان و دانش 

نیروی انسانی متبحر و کارآمد میسر می شود.
قبادیان بر اهمیت بهروه وری و اثر بخشی فعالیت های 
کید کرد و اظهار داشــت: آموزش شغلی  نیروی کار تا
مســتمر، ایجاد زمینه هــای مناســب بــرای بــروز 

خالقیت هــای مدیــران وکارکنــان، وجــدان کاری و 
انضباط اجتماعی در انجام وظایف محوله و فراهم 
کردن شــرایط پیشــرفت شــغلی، موجب بهــره وری 

نیروی کار می شود.
وی افــزود: با توجــه به ابالغ شــرکت مهندســی آب و 
فاضالب کشور، استانداری و سازمان برنامه و بودجه 
جهــت تشــکیل کمیتــه بهــره وری در شــرکت های 

خدمات رسان، این کمیته از سال ۱۳۹۴ با مشارکت 
۱۵ نفر از معاونت ها و مدیریت های مختلف شرکت 
کنون ســعی کرده بــا بهره گیــری از  تشــکیل شــد و تا
روش های نوین، ســطح بهره وری در شــرکت و ارائه 

خدمات مطلوب به مردم را افزایش دهد.
قبادیان فعالیت این کمیته را مطابق با ماده پنجم 
قانــون برنامه چهــارم توســعه و با توجــه بــه الزامات 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در زمینه لزوم 
پی گیری فعالیت های ارتقــای بهره وری دانســت: 
در چند ســال اخیــر کمیته بهــره وری آبفای اســتان 
اصفهان با تجزیه و تحلیل روند فعالیت بخش های 
مختلف و ارزیابی شاخص های بهره وری در خصوص 
پیشبرد اهداف شرکت، راهکارهای خوبی را پیشنهاد 

کرده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان گفت: بــرای برگزاری نمایشــگاه مدیریت 
شــهری آمادگی داریم و با پیشــنهاد موضوعی این 
نمایشگاه در تقویم دیده خواهد شد و مراحل بعدی 

آن را شرکت نمایشگاه ها انجام خواهد داد.
علیرضــا مرتضــوی در اجالس رؤســای شــوراهای 
اسالمی شهرستان های استان اصفهان به نمایش 
گذاشتن توانمندی مدیریت شــهر در نمایشگاه را 

نقطه عطفی دانســت و اظهــار کرد: اخیــرا دیداری 
با شــهردار بصره داشــتیم کــه از وی دعوت شــد به 
اصفهان ســفر کند؛ در راســتای این ســفر می توان 
ظرفیت ها و توانمندی هــای اســتان را به نمایش 

گذاشت.
وی از برپایی نمایشــگاه دائمی در بصره خبــر داد و 
افزود: این مرکز متعلق به همه استان است و با توجه 
به اینکه ۹۸ درصد بصره شیعه هستند و مشترکات 
دینی و فرهنگی بســیاری داریــم می توانیم تعامل 

خوبی داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان با بیان اینکه نمایشگاه دائمی در بصره تا 
قبل از ســال جدید افتتاح می شــود، تصریــح کرد: 
در هــر نوبت ۳۰ تا ۵۰ شــرکت در یــک هفته پذیرش 

می شود.

مناطــق  و  آب  ویــژه  کمیســیون  رئیــس 
اسالمی شــهر  شــورای  کم برخــوردار 
اصفهــان گفــت: اجــالس رؤســای شــوراهای 
اسالمی شهرســتان های اســتان اصفهــان بــا 
هدف حرکت در مســیر رفع مشــکالت اســتان 

برگزار شده است.
رؤســای  اجــالس  در  نادراالصلــی  مجیــد 
شــوراهای اسالمی شهرســتان های اســتان 
اصفهان که با موضوع "فرصت ها و تهدیدهای 
استان در حوزه مدیریت شهری و روستایی و 
نقش شوراها در ایجاد توسعه پایدار" در محل 
نمایشگاه بین المللی اصفهان در حال برگزاری 
است، ضمن تبریک والدت حضرت زهرا )س( 
و امــام خمینــی )ره(، اظهار کــرد: برگزاری این 

اجالس در نوع خود کم نظیر است.
وی افزود: در این اجالس از رؤسای شوراهای 
شهرســتان های اســتان و نمایندگان شوراها 
در شهرســتان های اســتان دعــوت کردیــم تا 
بــا تعامــل یکدیگــر مســائل و چالش هایی که 
اصفهان به آن مبتال شــده را بررســی و برطرف 

کنیم.
کــم  کمیســیون ویــژه آب و مناطــق  رئیــس 
برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: باید در کشــور حرکت فکری ایجاد کنیم و 
به همین منظور نخســتین جلســه را با حضور 
اعضای شوراهای شهرستان ها برگزار کردیم.

کید بر اینکــه ظرفیت الزم بــرای رصد  وی بــا تا
و حل مشــکالت اســتان را داریم، گفــت: باید 
بتوانیــم کمکــی بــرای نظــام اجرایــی اســتان 
باشیم و اقدامات عملیاتی را نیز انجام دهیم.
کیــد بر اینکه در ایــن اجالس  نادراالصلــی بــا تا
ح اســت و هیــچ تقــدم و  مســئله اســتان مطــر
ح نیست،  تاخری بر شهر و شهرســتان ها مطر
گفت: بنده وظیفه داشــتم این اجتماع بسیار 
مهــم را شــکل دهــم همــان گونــه کــه جلســه 
رؤســای شــورای اسالمی روســتاها را برگــزار 

کردیم.

وی با اشاره به وضعیت گردشگری در کشور، 
در  فرصت هــا  بهتریــن  کــرد:  خاطرنشــان 
حوزه گردشــگری اســتان را به چالش تبدیل 
کرده ایم و به دلیل شــیوع کرونا یا کم بینی ها 
نتوانســتیم از ایــن ظرفیــت مهــم اســتفاده 

کنیم.
کــم  کمیســیون ویــژه آب و مناطــق  رئیــس 
کید  برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان تا
کــرد: بافت هــای تاریخــی اســتان زبانــزد دنیــا 
اســت و در حالی که از این بافت ها می توان در 
راستای تقویت گردشگری بهره گرفت، به آن 

کم توجهی شده است.
وی بــا بیان اینکــه دربــاره اصفهــان قائــل بــه 
موضوع بومی و غیر بومی نیستم، ادامه داد: در 
مسئله اشتغال، اســتان دارای ظرفیت هایی 
است که مغفول مانده که در این راستا باید به 
کم فروشی دســت در جیب  شهر فروشــی و ترا

مردم کردن دید معکوس داشته باشیم.
نادراالصلی بــا بیان اینکــه تمام اســتان درگیر 
مشــکل آب اســت، افــزود: آالیندگی هــای 
محیطــی می توانــد عاملــی بــرای نباریــدن 
باران باشــد، البته بــه دلیل همین مشــکل با 
فرونشست روبرو هســتیم که این معضل تنها 

مختص مرکز استان نیست.
گرفتــار  کیــد بر اینکــه همــه اســتان  وی بــا تا
داســتان کم برخــورداری اســت، تصریح کرد: 
شــوراهای شــهر و روســتا ظرفیت های خوبی 
برای ایجاد اشتغال دارد و هر روستا را می توان 

پایگاهی برای ایجاد یک حرفه قرار داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تا 
کنون بیش از ۲۲۰ هزار نفر از مردم استان اصفهان 
متقاضی بهره مندی از مزایای طرح نهضت ملی 

مسکن بوده اند.
علیرضا قاری قرآن در خصوص اســتقبال مردم 
اســتان اصفهــان از طــرح نهضت ملی مســکن 
کنون بیش از ۲۲۰ هزار متقاضی در  اظهار کرد: تا
استان اصفهان برای خانه دار شدن، در سامانه 

طرح جهش تولید مسکن ثبت نام کرده اند. 
وی بــا بیان اینکه امکان ثبت نــام طرح نهضت 
ملی مسکن در تمامی شهرهای استان اصفهان 
فراهم شــده اســت اذعــان داشــت: متقاضیان 
می توانند با مراجعه به سامانه )ثمن( به آدرس 

saman.mrud.ir برای نامنویسی اقدام کنند. 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
خاطرنشان کرد: تامین مســکن متقاضیان در 
شهر مورد تقاضا و یا در نزدیک ترین شهر مجاور 
که امکان تامین زمین در آن فراهم باشد، صورت 

می پذیرد. 
 وی در خصوص متقاضیانی که می توانند برای 
ثبت نام در این طرح اقدام کنند، بیان داشت: 
در حال حاضر افراد متاهل و یا سرپرست خانوار 

و مجردین شامل نخبگان علمی با معرفی بنیاد 
ملی نخبــگان، مــردان مجــرد بــاالی ۲۳ ســال 
ســن، )معلولین جســمی، حرکتی بــا دارا بودن 
حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی 
کشــور(، زنــان خودسرپرســت بــاالی ۳۵ ســال 
ســن، بیماران خاص بر اســاس ضوابــط وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی می توانند 

نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند. 
 قاری قــرآن ادامــه داد: تحویل واحد بــه مردان 
مجرد )بین ۲۳ سال تمام تا ۴۴ سال تمام( پس 
از اتمام ساخت و ایفای تعهدات متقاضی منوط 

به ارائه عقدنامه رسمی ازدواج است.    
 وی در خصوص تســهیالت در نظر گرفته شــده 
برای خودمالکین اظهار کرد: هم اســتانی های 
عزیــز در همــه شــهرهای اســتان اصفهــان کــه 
دارای زمین بــوده و برای آن پروانه ســاختمانی 
اخــذ کرده انــد می توانند بــا مراجعه به ســامانه 
saman.mrud.ir و ثبــت نــام در ایــن ســامانه از 
تســهیالت مقــرر در طــرح نهضت ملی مســکن 
)کالنشــهر اصفهــان ۴۰۰ میلیــون تومان، ســایر 
شهر های استان ۳۰۰ میلیون تومان و روستا ها 

۲۵۰ میلیون تومان( برخوردار شوند. 
 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
جزئیــات پرداخــت تســهیالت در چهارمرحلــه 
ح اســت کــه در مرحلــه پی کنــی و  بدیــن شــر
فوندانسیون ۱۰ درصد، مرحله اسکلت و سقف 
۴۰ درصد، سفت کاری ۲۵ درصد و مرحله نازک 
کاری نیــز ۲۵ درصــد تســهیالت بــه متقاضیان 

پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان:

نمایشگاه دائمی در بصره 
تا قبل از سال جدید افتتاح می شود

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسامی اصفهان:

ظرفیت الزم برای رصد و حل مشکالت استان را داریم

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد: 

ثبت نام بیش از ۲۲۰ هزار نفر 
در طرح نهضت ملی مسکن اصفهان

یکی از طرح های جهاد کشاورزی برای مقابله با 
کم آبی در دشت بزرگ برخوار اجرای طرح های 
نوین آبیاری است. مدیر جهاد کشاورزی برخوار 
گفت: دشــت بزرگ برخوار، یکــی از کانون های 
بحران کم آبی و فرونشست در استان اصفهان 
است که خسارت های زیادی را برای کشاورزان 

همراه داشته است.
بهرام کریمی افزود: یکی از برنامه های شهرستان 
برخوار برای بحران کم آبی، اجرای سامانه های 
آبیاری نوین و تحت فشــار و کم فشــار است که 
در ده ســال گذشــته در بیــش از ۵ هزار هکتــار از 
اراضی کشــاورزی اجرا شده است. به گفته وی 
کشــاورزانی که این طرح را اجــرا کرده اند ؛راضی 
از مصرف بهینه آب و افزایش ســطح زیر کشت 
هســتند. علیرضا هفت برادران مســوول آب و 
ک و امــور زیر بنایی جهاد کشــاورزی برخوار  خا
گفت: برای اجرای طرح های نوین، کشاورزان 
ع خــود را بــه جهــاد  بایــد نقشــه و مــدارک مــزار
کشاورزی ارائه کنند تا بتوانند از مشارکت حدود 
۷۰ درصدی جهاد در این طرح ها استفاده کنند 
امسال با مشارکت و همکاری ۳۰۰ کشاورز، طرح 
آبیــاری کــم فشــار در ۳۵۰ هکتــار از زمین هــای 

کشاورزی برخوار اجرا شده است.
بیش از ۸ هــزار هکتار از اراضی اســتان اصفهان 
برای اســتفاده از طرح های نوین آبیاری پیش 
بینی شــده که هــزار و ۳۵۰ هکتــار آن بــه برخوار 
اختصــاص دارد کــه همه آنهــا در انتظــار اعتبار 

برای اجرا است.

ســارق حرفــه ای دریچه هــای آب و فاضــالب 
شهری با ۵۰ فقره سرقت در گلپایگان شناسایی 
و دســتگیر شــد.  فرمانده انتظامی شهرستان 
گلپایــگان گفــت: در پــی وقــوع چندیــن فقــره 
سرقت دریچه آب و فاضالب در این شهرستان، 
شناسایی عامل این سرقت ها به صورت ویژه در 
گاهی این فرماندهی  دستور کار مأموران پلیس آ
قــرار گرفــت. ســرهنگ علــی ســبحانی افــزود: 
در ارتبــاط بــا یکــی از این ســرقت ها یک ســارق 
شناسایی و دستگیر شد. وی گفت: این سارق 
۵۰ فقره ســرقت دریچــه آب و فاضالب در شــهر 
“گلپایگان” و فروش آن ها به یک مالخر اعتراف 
کرد. سرهنگ سبحانی افزود: مالخر این پرونده 
نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده هر ۲ متهم به 

مراجع قضائی تحویل داده شدند.

مدیر آبفای جرقویه می گوید: از۲۱ روستای این 
شهرستان، آب ۲۰ روستا با جمعیتی معادل ۱۸ 

هزار نفر به صورت پایدار تامین می شود.
جواد اسماعیلی گفت: در سال جاری با تحت 
پوشش قرار گرفتن چهار روستای اسفنداران، 
حــارث آبــاد، احمدآبــاد و فیــض آبــاد تعــداد 
روســتاهایی که در شهرســتان جرقویــه از آب 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ استفاده می کنند 
به ۲۰ روستا رسید. وی از نصب ۷۰۰ کنتور آب 
کنون  در این چهار روســتا خبــر داد و گفــت: تا
۱۲هــزار و ۲۸۳ فقــره انشــعاب در روســتاهای 

شهرستان جرقویه نصب شده است.
کنون فقط روســتای  اســماعیلی افزود: هــم ا
اسدآباد با کمتر از ۲۰ خانوار به دلیل فاصله زیاد 
با تاسیســات، تحت پوشــش طرح آبرســانی 
اصفهان بــزرگ قــرار نــدارد اما با حفــر و تجهیز 
یــک حلقــه چــاه و اجرای یــک کیلومتــر خط 
انتقال بــه مخــزن ۵۰ مترمکعبی، تامیــن آب 
شــرب پایدار این روســتا نیز در دســتور کار قرار 

گرفته است.
وی اعالم کرد: عالوه بر سامانه آبرسانی اصفهان 
بزرگ، از منابع داخلی مانند سه حلقه چاه با 
آبدهی حدود ۲۰ لیتــر در ثانیه نیز برای تامین 
آب شرب روستائیان منطقه جرقویه استفاده 
می شود. اسماعیلی خاطرنشان ساخت: ۱۱۵ 
کیلومتر طول خطوط انتقــال، ۲۴۵ کیلومتر 
طول شبکه توزیع و بیش از ۳ هزار متر مکعب 
حجم مخازن آب روستایی در منطقه جرقویه 
است که بخشی از آن نیازمند اصالح و بازسازی 
اســت. وی گفــت: از ابتــدای ســال جــاری در 
حدود ۲ کیلومتر از شبکه فرســوده و خطوط 
انتقال آب روستایی اصالح و بازسازی شد و هم 
کنون نیز اصالح بیش از ۷۰۰ متر شبکه توزیع در  ا

دستور کار قرار دارد.
مدیرآبفــای جرقویــه بــر کیفیــت آب شــرب 
کید کرد و اظهار داشت: تامین  روســتائیان تا
کیفــی آب شــرب روســتائیان یکــی  کمــی و 
از اولویت هاســت کــه با پایش مســتمر کیفی 

سالمت آب شرب تضمین می شود.

خبر خبر

استان

خبر

فرماندار شاهین شهر گفت: مصرف مازوت در یک سوم ظرفیت نیروگاه شهید منتظری 
اصفهان به مدت یک ماه انجام می شود.

سید محمد کاظمی طبا در گفت وگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت استفاده از مازوت در 
نیروگاه شهید محمد منتظری اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت همه نیروگاههای کشور با 

توجه به شرایط جوی ملزم به استفاده از مازوت و قطع مصرف گاز شدند.
وی افزود: سازمان هواشناسی از امروز شنبه در سراسر کشور کاهش شدید دما را پیش بینی کرده است و 

با توجه به بارش برف در شمال کشور مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی به شدت افزایش یافته است.
فرماندار شاهین شهر با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی مصرف گاز در همه استان ها و به ویژه در بخش 

کنون روزانه بیش از ۵ میلیون مترمکعب گاز  خانگی افزایش چشمگیری را خواهد داشت، ادامه داد: هم ا
تحویل نیروگاه می شود.

وی با بیان اینکه از ۸ مشعل نیروگاه شهید منتظری سه واحد مازوت مصرف می کند، ادامه داد: مدیریت عالی 
استان و مدیریت گاز استان و نیروگاه همه توان خود را برای تأمین گاز نیروگاه ها به کار گرفته است.

کاظمی طبا افزود: حدود یک سوم نیروگاه شهید منتظری مازوت سوز شده است و باید توجه داشت که همه 
نیروگاههای کشور در مدار مازوت سوزی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: از همه مردم پوزش می طلبم و تمام تالش خود را با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم 
شهرستان در مجلس شورای اسالمی برای تأمین گاز و بازگشت مصرف سوخت نیروگاه به گاز بکار بسته ایم.

نخستین دوره آموزشــی مدیران شــهرداری اصفهان با موضوع »آشنایی با رویکرد شهر 
همگرا« در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری برگزار شد.

ســعید ابراهیمی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان در این 
نشست، اظهار کرد: منابع و سرمایه انســانی از مهمترین بخش ها و اجزای یک ســازمان به شمار می رود، 

اما اینکه مدیران چقدر به این امر باور داشته و در مقام عمل به این مهم پایبند باشند، حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه لزوم سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اصلی هر سازمان بر کسی 
پوشیده نیست و قطعا دانش نیروی انسانی باید در طول حیات کاری خود ارتقا یابد، افزود: مهمترین نقش 

گاهی و دانش نیروهای سازمانی را ارتقا دهد و تنظیم کند. بخش آموزش در سازمان ها این است که سطح آ
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با سازمان هایی 
روبرو هستیم که با مسائل مختلف و پیچیده سروکار دارند و از طرفی دیگر نیز با فناوری های نوین نیز روبرو 

هستیم، اما الزاما وجود این ابزارها نمی تواند به رفع مسائل کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: در چند دهه اخیر مفاهیم مختلفی همچون شهر پایدار، شهر بدون کربن، شهر سبز، 

شهر نوآور و شهر همگرا مطرح شده که به نظر می رسد بعضی از این مفاهیم کلی و برخی ساختارمند است.
ابراهیمی تصریح کرد: ویژگی مشترک این مفاهیم آن است که در یک ارتباط سیستمی به دنبال ارائه یک مدل 
شهری هستند تا به بازیگران خود در مدیریت شهری نقش و سهم دهند که در این راستا شهردار اصفهان مدل 
شهر همگرا را برای شهر اصفهان به عنوان یک مدل پایه انتخاب کرده، اما این امر مستلزم تحقق همگرایی در 

داخل مجموعه شهرداری است.
وی با بیان اینکه دوره های آموزشــی ویژه ای برای مدیران تبیین و طراحی شــده که با حفظ پروتکل های 
بهداشتی برگزار خواهد شــد، گفت: در دوره توانمندسازی ها پنج مؤلفه احساس شایستگی، مؤثر بودن، 

احساس معنادار بودن، خود سامانی و اعتماد در نظر گرفته شده است.
          شاخصه های شهر همگرا

میثم بصیرت، استادیار دانشگاه تهران نیز در این نشست به شاخص های شهر همگرا پرداخت و اظهار کرد: 
در عصر جدید با چالش ها و ضرورت های توسعه پایدار شهری مواجه هستیم؛ تغییرات اقلیمی اولین چالشی 
است که جهان را تحت شعاع قرار داده. و بعضا کشورهایی اقدامات متعدد در این زمینه انجام داده اند، اما برای 

تغییرات اقلیمی در ایران نیازمند اقدامات محلی، ملی، فراملی و چه بسا منطقه ای هستیم.
وی افزود: به عنوان مثال معضل زاینده رود تنها به دست استاندار و شهردار اصفهان حل نمی شود و متأثر از 

تغییرات اقلیمی جهان و کشور است که الزمه رفع این معضل تصمیمات با نگاه ملی و فراملی است.
عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران با بیان اینکه از دیگر مباحث و مهمترین چالش ها، 
تاب آوری در این شرایط است، گفت: شکوفایی و رقابت پذیری شهری، پایداری فضایی، یکپارچگی و همه 
شمولی اجتماعی، جابه جایی و تحریک پذیری شهری از دیگر چالش های مهم در عرصه توسعه شهری است.
وی با اشاره به تغییرات اقلیمی توضیح داد: رشد سریع شهرنشینی بدون برنامه و تمرکز فعالیت های اقتصادی 
و اجتماعی در شهرها، روند روز افزون ناپایداری محیط های شهری، توسعه شهری، انتشار گازهای گلخانه ای و 
افزایش جمعیت شهری و به دنبال آن افزایش تقاضا برای مسکن از جمله عواملی است بر باعث ایجاد تغییرات 

اقلیمی می شود. بصیرت در تشریح تاب آوری در بعد محیط زیست 
گفت: تاب آوری برای اولین بار در ســال ۱۹۷۳ توســط »هولینگ« 
مطرح شد و مطابق تعاریف بیان شده توسط وی، تاب آوری معیاری 
از توانایی سیســتم برای جذب تغییرات اســت، در حالی که هنوز 

مقاومت قبلی وجود دارد.
وی در تعریفــی دقیق تــر تــاب آوری را توانایی سیســتم های تحت 
اســترس در بازگشــت به حالــت اصلــی و توانایــی باز ســامان دهی 
عنوان کرد و گفت: جهانی شدن دیگر چالشی است که با آن روبرو 
هستیم،؛جهانی شدن پدیده ای است که ما را دربرگرفته، به نحوی 
که امروز در اصفهان، تأثیر فرهنگ جهانی شدن را در سبک زندگی، 

سبک پوشش و رفتار شهروندان شاهد هستیم.
عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران خاطرنشان 

کرد: طرح مفهوم شهر جهانی و شناسایی منافع مرتبط با این شهرها نیز سبب شده تا بسیاری از دولت های 
ملی و نیز حکومت های شهری در راستای تقویت موقعیت شهرهای خود به عنوان شهرهای جهانی تالش 

کنند.
کید بر اینکه شهر همگرا یک رویکرد نظری نیست، بلکه یک بسته از ابعاد و مدیریت مختلف شهری  وی با تا
برای تحقق توسعه پایدار شهری است، گفت: در سال ۱۴۰۱ اغلب شهرداران اذعان دارند که بودجه کمک های 

دولت به شهرداری ها کاهش یافته است و لذا بحث درآمد پایدار را مطرح می کنند.
بصیرت با بیان اینکه در سال ۲۰۱۰ مفهوم شهر پایدار با طرح شهر همگرا به عنوان مفهوم جامع و پلتفرم ارتباطی 
برای مؤسسات سوئد و بازیگران درگیر در توسعه پایدار شهری ادغام شد، افزود: شهر همگرا به منظور دستیابی 
به محیط های شهری با کیفیت بهتر از طریق استفاده از منابع کارآمد و هم افزایی بین سیستم های مختلف 

شهری، رویکردی یکپارچه، کل گرا و چند رشته ای را برای توسعه شهری پایدار مطرح و به پیش می برد.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد شهر همگرا با استفاده از اصطالح میان رشته ای بر ضرورت جذب بازیگران مختلف 
کید مؤکد دارد، البته رویکرد شهر همگرا با استفاده از اولین نسخه کتابچه راهنمای  در روند توسعه شهری تا

side در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران ادامه داد: رویکرد شهر همگرا فرصت هایی برای ارتباط 
گون برای توسعه پایدار شهری از منظر برنامه ریزی شهری و توسعه ارائه می دهد و به راه حل های  احتمالی گونا

زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به صورت توأمان توجه می کند.
وی هدف نهایی رویکرد شهر همگرا را ترویج و تشویق توسعه پایدار شهری، در درجه اول در کشورهای کم 
درآمد و متوسط عنوان کرد و گفت: این رویکرد با بهبود شرایط زندگی از منظرهای زیست محیطی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی می تواند به کاهش فقر کمک کند، چارچوب مفهومی این رویکرد پویا است و باید با توجه 

به شرایط و نیازهای محلی به شیوه های انعطاف پذیر مورد استفاده قرار گیرد.
شهرداران باید رهبران شهر باشند

استاد دانشگاه تهران با اشاره به شاخصه های شهر همگرا، گفت: همه شمولی به معنای اینکه هیچکس 
نادیده گرفته نشود در عرصه شهر همگرا نخستین شاخصه است، یعنی شهردار در تنظیم برنامه های خود 

باید به فکر تمام اقشار اعم از زنان بی سرپرست، کودکان کار و خانواده های کم درآمد باشد.
کید کرد: یکپارچگی، برنامه ریزی و شهرسازی برای همگان نه فقط برای ســرمایه داران، ایجاد یک  وی تا
شبکه همکاری فعال، با مردم برنامه ریزی کردن، تقویت مشارکت های محلی از شاخصه های دیگر شهر 

همگرا محسوب می شود.
بصیرت گفت: مردم در اداره امور شــهر باید ورود کنند، البته آنها جایی ورود خواهند کرد که خود درباره آن 
تصمیم گرفته باشند، ایجاد فضاهای شهری با کمک عموم مردم شهر، ساماندهی سواحل رودخانه ها، رشد 

همه جانبه و ایجاد ارتباطات چند سویه از دیگر شاخصه های شهر همگرا است.
وی تاکید کرد: ما شهردارانی در این عرصه جدید می خواهیم که رهبران شهر باشند نه فقط شهردار، متأسفانه 

در برخی اوقات اعضای شورا رهبران شهری هستند.
عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران تصریح کرد: حل اختالفات و دور ماندن از برهم خوردن 
نظم شــهری، رفع مشکالت شــهری، کسب اعتماد شــهروندان، 
گفتگو با مدیران کالن کشوری برای توسعه شهری از شاخصه های 

یک شهردار در کسوت رهبر شهری است.
وی اضافه کرد: برقراری میزهای تخصصی، انتخاب شهردار شب، 
هماهنگی و همکاری و همراهی بین مدیران شهری منجر به شهر 
همگرا می شود، شــهر باید پروفایل روزانه داشته باشد و اطالعات 
اقتصادی، فرهنگی همچون تعداد کارمندان شهرداری، جمعیت 
ک عموم  شــهری و دیگر اطالعات آزادانه و شــفاف اعالم و به اشترا

گذاشته شود.
بصیرت اظهار کرد: رویکرد شهر همگرا در درجه اول به ذی نفعانی 
می پــردازد که در توســعه پایدار شــهری در ســطح مقامات محلی 

فعالیت دارند.

زمان مصرف مازوت در نیروگاه شهید منتظری یک ماه است

در نشست آموزشی مدیران شهری اصفهان بررسی شد؛

۱۰ راهکار ویژه برای تحقق مدیریت شهری همگرا در اصفهان

خبر

خبر

اجرای طرح های نوین
ع برخوار  آبیاری در مزار

دستگیری سارق حرفه ای
 دریچه های فاضالب 

گلپایگان در 

آب۲۰ روستای جرقویه 
به صورت پایدار تامین 

می شود
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جامعه4 ۲۳ ژانویه    ۲۰۲۲
در ۹ ماه نخست امسال:

فوت ناشی از گازگرفتگی با مونوکسیدکربن 
در اصفهان ۲۴ درصد افزایش یافت

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان 
از افزایش ۲۴ درصدی فوت ناشی 
از گازگرفتگــی با مونوکســیدکربن 
در این استان در ۹ ماه نخست امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته خبر داد. 
منصور فیروزبخت اعالم کرد: در ۹ ماه نخست امسال 
۳۶ نفر شامل هفت زن و ۲۹ مرد بر اثر مسمومیت با گاز 
مونوکسیدکربن در استان اصفهان جان باختند که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۲۹ فوتی معادل 

۲۴.۱ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه ماه های آبان و آذر امسال تعداد 
قربانیان گازگرفتگی در استان اصفهان به ترتیب ۱۱ و 
هفت نفر بود، اظهار داشت: در هشت ماه نخست 
امســال اصفهان بعد از اســتان تهران رتبــه دوم آمار 

تلفات گازگرفتگی را در کشور داشت.
فیروزبخت با هشدار نسبت به احتمال افزایش تلفات 
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در نیمه دوم سال 
بر رعایت نکات ایمنی در نصب و به کارگیری وسایل 

کید کرد. گرمایشی در فصل پاییز و زمستان تا
مدیــرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهــان توصیه 
کــرد: مــردم بــا اســتفاده بهینــه از وســایل گرمــازا به 
توصیه های ایمنــی درباره ســالم بــودن و اســتفاده 
درست از وســایل گرمایشــی و مســیر خروجی گاز از 

دودکش این وسایل توجه کنند.
          افزایش میزان مراجعات به پزشکی قانونی 

در اصفهان
وی همچنین گفت: در ۹ ماه نخســت ســال جاری 
میــزان مراجعه به اداره کل پزشــکی قانونی اســتان 
اصفهــان افزایــش داشــت بــه نحــوی کــه در حــوزه 
معاینات ســرپایی ۴.۵ درصــد و در حــوزه معاینات 

اجساد ۱۷.۵ درصد رشد داشتیم.
فیروزبخت ادامه داد: در ۹ ماه نخســت امســال ۹۳ 
هزار و ۵۴ نفر در حوزه معاینات ســرپایی به اداره کل 
کز تابعه مراجعه کردند و  پزشکی قانونی استان و مرا
مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعــداد ۲۹ هزار و 

۳۴۷ نفر زن و ۶۳ هزار و ۷۰۷ نفر مرد بودند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: اجساد معاینه شده در ۹ ماه نخست سال جاری 
ســه هزار و ۹۹ نفر شــامل ۶۲۸ زن و ۲ هزار و ۴۷۱ مرد 

بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۵ درصد 
افزایش نشان می دهد.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان 
و مدیر حوادث دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان نیز 
پیش از این دربــاره آمار گاز گرفتگی گفت: براســاس 
آمار مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان در ۹ ماه نخست امســال ۱۹۹ نفر در استان 
اصفهان با مونوکسیدکربن مســموم شدند که این 
میزان تا ۲۴ دی  امســال به ۲۷۵ مورد مســمومیت 

افزایش یافت.
فرهاد حیدری بیان کرد: سال گذشته نیز ۵۰۵ نفر در 
استان دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند 

که ۱۶ نفر از آن ها جان خود را از دست دادند.
کنون نیز ۲۵  وی ادامه داد: از ابتدای ســال جاری تا
نفر در اســتان براثر مســمومیت با مونوکســیدکربن 

فوت کردند.
هر ســاله با شروع فصل ســرما در کشور و اســتفاده از 
وســایل گرمایشــی در منازل، محل کار و خودروها، 

هر روزه اخبار مختلف گازگرفتگی و مسمومیت با گاز 
مونوکسیدکربن را می شنویم که جان هموطنان را 

می گیرد یا آنها را راهی بیمارستان می کند.
مونوکســیدکربن، گازی بی رنگ و بی بو موســوم به 
"قاتل نامرئی" با شروع فصل سرما با آماری گسترده تر 
امــا آرام و بی صــدا، خانواده هایی را عــزادار می کند و 
 CO هر سال با آغاز فصل سرما، میزان مسمومیت با

افزایش می یابد.
عمده ترین منبع تولید این گاز، سوختن ناقص نفت 
و گاز اســت ولی در اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی 
کسیژن، تولید گاز  بویژه در محیط های بسته و فاقد ا

کسید کربن امکانپذیر است. منوا
استفاده از آبگرمکن یا بخاری مستعمل یا دارای نقص 
فنی و بدون دودکش یا دارای دودکش بدون عملکرد 
مناسب در محل سکونت، بیشترین موارد ابتال به 

مسمومیت را تشکیل می دهد.
اما از علل مسمومیت های تنفسی هم می توان به 
استفاده از زغال در محیط بسته یا چادر مسافرتی، 

مســمومیت بــا گاز فاضــالب، گاز خــودرو در داخل 
پارکینگ، خروج لوله بخاری از منفذ، بخاری بدون 
دودکش، خرابی آبگرمکن، استفاده از وسایل گازسوز 
در خودرو و چادر سفری و یا نصب آبگرمکن در حمام 

اشاره کرد.
به علت بی رنگ و بی بو بودن این گاز، ممکن است 
وجود آن در محیط تا زمان ایجاد عالیم مسمومیت 

شدید احساس نشود.
عالئم مســمومیت حــاد با این گاز شــامل ســردرد، 
سرگیجه، تهوع و استفراغ و درد شکم و سپس حالت 

بیهوشی، تشنج و اغماست.
کارشناســان معتقدند رفــع چنین چالش هــای در 
گاهی بخشی است  جامعه نیازمند اطالع رسانی و آ
اما آنطــور کــه باید این امــر مهــم از ســوی نهادهای 
مربوط بویژه رســانه ها محقق نمی شــود و بخشــی 
از  اعتبــارات را بایــد بــرای فرهنگ ســازی در بخــش 
پیشــگیری از اینگونه حــوادث هزینــه کرد تــا نتایج 

مثبتی حاصل شود.

خبر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان 
گفــت: چندیــن مــورد را در خصوص بــوی نامطبوع 
بررســی کردیــم، امــا هنوز علــت اصلــی انتشــار آن در 

شهرستان مشخص نیست. 
یکی از شــهروندان شهرســتان لنجان گفت: بیش از یک ماه اســت که 
بوی نامطبوعی در شهر منتشر شده است. این بوی نامطبوع شب ها 

به اوج خود می رسد. بار ها به مســئوالن اعتراض   کرده ایم، اما پاسخی 
نمی دهند.

او گفــت: بــوی نامطبــوع در همــه شهرســتان استشــمام می شــود. 
نگران ســالمتی خانواده ها هســتیم. مســئوالن حتی یک ســاعت هم 
نمی توانند این بوی نامطبوع را تحمل کنند اما ما مدت هاست که در این 

شرایط زندگی می کنیم و صدای اعتراض مان شنیده نمی شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان در این خصوص 
گفت: در اداره محیط زیست شهرستان لنجان شبانه روزی علت انتشار 
بوی نامطبوع را بررسی می کنیم. احتماالتی که بوده را بررسی کردیم، اما 
به نتیجه قانع کننده ای نرسیدیم هر چند که حدس هایی می زنیم، اما 

باید ابتدا دلیل قانع کننده برای آن بیابیم. 
او گفت: هر موقع به یقین کامل رسیدیم حتما منشأ را معرفی و با او برخورد 

قاطع خواهیم کرد. 
به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان این بوی 
نامطبوع واقعا آزاردهنده است و مردم را درک می کنیم و به همین دلیل 
حتما برخورد شدید با انتشــار دهنده این بوی نامطبوع در شهرستان 
لنجان خواهیم داشــت. این بــوی نامطبوع در شــهر های زاینــده رود، 

چمگردان، زرین شهر و فوالدشهر گزارش داده شده است.

خبر

همزمــان بــا ســالگرد حادثــه پالســکو همایــش 
مدیران، فرماندهان ارشد عملیاتی سازمان آتش 
نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهــان در 
تاالر اجتماعــات ســازمان قطار شــهری اصفهان 

برگزار شد.
مهدی بقایی، معاون خدمات شــهری شــهردار 
اصفهــان در ایــن همایش بــا بیان اینکــه باید این 
ذهنیت را به شهروندان بدهیم که برقراری ایمنی 
شهر کار ساده ای نیســت، اظهار کرد: شهروندان 
باید ایمنی خــود و محیط زندگی پیرامــون خود را 
جدی بگیرند، شغل آتش نشانی بسیار حساس 
و به نوعی از خودگذشتگی اســت، در واقع هنگام 
وقــوع حادثــه متوجه شــویم چــه گوهرهایــی در 
کشورمان داریم که حاضر هستند برای تأمین ایمنی 

دیگران از جان خود بگذرند.
وی بــا بیان اینکــه در برخــی از نقــاط شــهر از 
لحاظ ایمنی در وضعیت خوبی قرار نداریم، افزود: 
گاه باشند که ۵۰۰ نقطه از شهر در  شهروندان باید آ
معرض حادثه قرار دارد و پاســاژها از جمله نقاطی 
است که بیشــتر در معرض تهدید است به طوری 
که امکان دارد حادثه ای شبیه پالسکو در شهر رخ 
دهد، این در حالی است که سازمان آتش نشانی 
تنها ایمنی تعداد کمی از پاساژهای شهر را بررسی 

کرده است.
          روزانه به صورت میانگین ۵۰ حادثه رفع 

خطر می شود
ابراهیم مطلبی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان نیز در همایش 
اظهار کرد: مجموعه سازمان آتش نشانی روزانه به 
طور میانگین ۵۰ حادثه مختلف را عملیات و رفع 

خطر می کنند.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری با آتش نشانان 
همراه اســت، افزود: باید سازمانی با نشــاط، پویا 
همراه با نیروهایی ســخت کوش داشــته باشیم، 
در ایــن راســتا روحیه ایثــار و از خــود گذشــتگی در 

سازمان آتش نشانی باید نهادینه تر شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
کید بر اینکه روحیه آتش  شــهرداری اصفهان با تا
نشــانان باید تقویت شــود، تصریح کرد: بخشــی 
از ایجاد روحیه در بین نیروها به سازمان بازمی گردد 
و بخشــی که مربوط به پرداخت حقوق است، به 
مسئوالن مربوط می شــود، اما در هر صورت باید 
روحیــه نشــاط و شــادابی را در بین آتش نشــانان 

تزریق کنیم.
وی تصریح کرد: نباید ناامیدی در کار باشد، شاید 
یک سری کمبودها داشته باشیم ولی باید وحدت 

در کار حفظ شود.
          ساختمان جدید پاسکو ایمنی ندارد

مسعود عنایت زاده، معاون پیشــگیری سازمان 
آتش نشانی شهرداری اصفهان نیز در این همایش 
کنون  اظهار کرد: متأسفانه ساختمان پالسکو که ا

در حــال ســاخت اســت، نیز ایمنــی الزم را نــدارد و 
علی رغم هشدارهای سازمان آتش نشانی تهران 
باز هم شرایط ساختمان مطلوب نیست؛ بحث 
عمده در خصوص امکان نفــوذ از بیرون به داخل 

ساختمان است که وجود ندارد.
وی افزود: ســاختمان های شــش طبقه به باال و 
کز خــاص مثل بیمارســتان ها باید به شــکلی  مرا
ساخته شود که حتما امکان نفوذ از بیرون به ویژه 
کنون  برای آتش نشــانان وجود داشــته باشد که ا

پالسکو جدید نیز این امکان را ندارد.
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه متأسفانه مغایرت هایی نیز در 
قانون داریم، گفت: مقررات ایمنی در طرح تفصیلی 
و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تفاوت هایی 
دارد؛ در مبحث ســوم که ما به آن الزام داریم اعالم 
شــده نمای ســاختمان باید به شــکلی باشد که 
مانع گســترش حریق در طول ســاختمان شود، 
اما در طرح تفصیلی آمده که باید ۱۰ درصد از نمای 
ساختمان چوب و کامپوزیت باشد که آتش نشانی 
با آن مخالف است، زیرا کامپوزیت دارای مواد نفتی 

است و باعث توسعه حریق می شود.
وی ادامه داد: این تعارضات و مشکالت در قوانین 
مســائلی اســت کــه بیــن ســازمان آتش نشــانی و 

شهرداری ها وجود دارد.
عنایت زاده افزود: بهترین وسایل ایمنی خریداری 
می شــود، اما بحث آموزش بســیار مهم تر خواهد 
بود؛ در کشورهای دیگر دوره آموزشی آتش نشانی 
بیش از ۱۵ سال است که بیشتر از دوره آموزشی یک 

پزشک خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: تعویض جعبه های F )جعبه 
آتــش نشــانی( در ســاختمان ها ضــروری اســت، 
در این راستا با همکاری سازمان استاندارد تهران، 
استاندارد آن را تدوین و تنظیم کردیم که به صورت 

اصولی در ساختمان ها اجرایی شود.
نشــانی  آتــش  ســازمان  پیشــگیری  معــاون 
شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه احــداث یک 
مرکز آموزشــی برای آتش نشانان بسیار اهمیت 
کید آتش نشــانی بر روی آمــوزش درون  دارد و تا
سازمانی است، گفت: آموزش برون سازمانی آن 
چیزی است که برای مردم گفته می شود و بسیار 
سطحی است، اما آموزش درون سازمانی بسیار 
مهم بوده و الزم است آتش نشانان آموزش های 

گیرند. تخصصی را فرا

فرمانده انتظامی استان اصفهان از رفع تصرف ۱۷۰۰ 
هکتار از اراضی ملی به ارزش پنج هزار میلیارد ریال 
و دستگیری دو نفر زمین خوار در عملیات مأموران 
مبارزه با جرایم اقتصادی شهرستان "شاهین شهر 
و میمه" خبــر داد. ســردار محمدرضــا میرحیدری 
اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی 
فرماندهــی انتظامی شهرســتان "شــاهین شــهر و 
میمه" در بررسی های میدانی خود به ساخت و ساز، 
شیارکشی و شخم زنی در یک قطعه زمین بزرگ در 
یکی از مناطق شهرستان مشــکوک و موضوع را به 

صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افــزود: پــس از اســتعالم های صــورت گرفتــه 
مشخص شد این زمین که مساحت آن هزار و ۷۰۰ 
هکتار و ارزش آن نیز برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه 
بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال است جزو اراضی ملی 
بوده و به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

ثبت شده است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ادامه داد: پس 
از اطمینــان از زمیــن خــواری صــورت گرفتــه طــی 
هماهنگی با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
و اداره جهاد کشاورزی و اخذ دستور از مقام قضائی 
افراد متصــرف احضار و بــه آنان ۴۸ ســاعت مهلت 
داده شد تا نسبت به تخلیه اراضی و بازگرداندن آن 

به بیت المال اقدام کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه عــدم تمکیــن 
افراد متخلف در مهلــت مقرر مأمــوران فرماندهی 
انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه در اجرای 
دستور مقام قضائی نسبت به رفع تصرف و قلع و قمع 
ساخت و سازهای صورت گرفته در زمین های مذکور 

کی اقدام کردند. و تحویل آن به نماینده اداره شا
سردار میرحیدری همچنین از دستگیری دو نفر از 
زمین خواران که مانع اجرای حکم توسط مأموران 
شــده بودنــد و تحویــل آنها بــه مرجــع قضائی خبر 
داد و گفت: برخورد بــا زمین خواران و متعرضان به 
اراضی بیت المال در دســتور کار جــدی پلیس قرار 
دارد و از شــهروندان نیز می خواهیم کــه با مأموران 
انتظامی در ایــن زمینــه همــکاری الزم را بــه عمــل 
آورده و در صورت اطالع از هرگونه تصــرف در اراضی 
ملی موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به 

پلیس اطالع دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
ک در اصفهــان از  گفــت: تعــداد روز هــای هــوای پــا

کنون تنها یک روز است.  ابتدای سال تا
ایرج حشــمتی گفت: با توجه به آخرین اطالعات 
استخراج شده از ســامانه ملی پایش هوای کشور، 
روز ۲۸ دی ماه با شاخص کیفی عدد ۵۰، به عنوان 
ک اصفهان در سال ۱۴۰۰ ثبت شد. اولین روز هوای پا

ک یک روز، تعداد  او گفت:  تعداد روز های هوای پــا
روز های سالم یا قابل قبول ۱۷۵ روز، تعداد روز های 
ناســالم بــرای گروه هــای حســاس ۱۱۰ روز و تعــداد 

روز های ناسالم برای عموم ۱۸ روز بوده است.
به گفته عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از 

۲۹ دی ۱۴۰۰، سیزده مشعل نیروگاه شهید منتظری 
اصفهان بــرای تامیــن کمبــود بــرق و جلوگیــری از 
قطعی گاز در مناطق سردسیر، وارد مازوت سوزی 

شده است.
بــه عقیــده کارشناســان "آلودگــی هــوا" مهمترین 
پیامد کمبــود گاز و اســتفاده از مازوت بــه جای آن 
در نیروگاه ها و صنایع اســت و تبعاتی جــدی برای 

سالمت شهروندان دارد.
فصل سرد اصفهان معموال با وارونگی دما و آلودگی 
شدید هوا همراه بوده و کمبود باد و بارش، اصفهان 
را صدرنشین آلوده ترین کالنشهر های کشور کرده 

است.

ح شد؛ در همایش فرماندهان ارشد سازمان آتش نشانی مطر

وجود ۵۰۰ نقطه خطر در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

رفع تصرف از ۱۷۰۰ هکتار از اراضی ملی در شاهین شهر

خبر

کشیدند  ک نفس  اصفهانی ها فقط یک روز در هوای پا

خبر

قائم مقــام کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
اســتان اصفهان گفت: پیش بینی می شــود 
تا پایان بهمن مــاه، QR کد حــدود ۸۰ درصد 

از صندوق صدقه های خانگی نصب شود.
عباســعلی زارعان با اشــاره به نصب QR کد بر 
روی ۵۸ درصد صندوق های صدقه کوچک 
خانگی فعــال اســتان، اظهــار کــرد: از ابتدای 
شــروع طــرح، ۲۲۲ هــزار و ۳۹۶ برچســب بــر 
صندوق هــای کوچــک فعــال اســتان نصب 

شده است.
وی با بیان اینکه همکاران با جدیت و حرکت 
جهــادی نســبت بــه الصاق ایــن کــد بــروی 
کلیه صنــدوق صدقه هــای کوچــک خانگی 
مشــترکین اقدام می کنند، ادامه داد: با توجه 
بــه همــت همــکاران بــرای اجــرای کامل این 
طــرح پیش بینــی می کنیــم تــا پایــان بهمــن 
ماه، برچســب QR کد حدود ۸۰ درصد از این 

صندوق ها نصب شود.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره) استان 
اصفهان با توضیح اینکه صدقات اهدایی مردم 
نیک اندیش هر منطقه، برای حل مشکالت و 
رفع نیاز محرومان و مددجویان همان محل 
کنون  هزینه می شــود، افزود: در این برنامه تا
ک جدیــد اضافه  یــک هــزار و ۸۱۱ مــورد اشــترا
شــده و بــا نصــب ۲۲۲ هــزار و ۳۹۶ برچســب 
QR کد بر روی صندوق صدقه های خانگی، 
کنش بانکی انجام  بیش از شش هزار و ۶۲۹ ترا

شده است.
وی با قدردانی از مشــارکت هم اســتانی های 
 QR عزیز در پرداخــت صدقات خــود از طریق
کد، گفــت: خیــران و نیکوکارانی کــه تقاضای 
QR کد اختصاصی دارند، می توانند با از طریق 
شــماره ۰۹۱۳۰۷۸۸۰۰۱ و یــا ارســال "نــام و نــام 
خانوادگــی و نــام شهرســتان خود" به شــماره 
پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، درخواســت خــود را 
ع وقت نســبت بــه اختصاص  اعالم تا در اســر
QR شــخصی بــرای پرداخــت صدقه و ســایر 

کمک های این عزیزان اقدام شود.

رئیس ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز 
مــدارس کشــور از تصویــب هــزار میلیــارد 
تومــان اعتبــار بــرای نوســازی مــدارس در 
کمیســیون تلفیــق بودجــه، در ســه روز 

گذشته خبر داد. 
ســازمان  گفــت:  رخشــانی مهر  مهــراهلل 
نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس کشــور 
کالس درس و حــدود ۲  ۱۴ هــزار و ۷۵۰ 
هــزار و ۸۰۰ فضــا در ســال ۱۴۰۰ ســاخته و 
به اداره هــای آمــوزش و پرورش اســتان ها 
تحویلــداده اســت. در حال حاضــر ۲۰ هزار 

کالس درس نیمه تمام وجود دارد.
او گفــت: حــدود ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان 
امسال در موضوع مدرسه سازی تخصیص 
یافت که در سر فصل های مختلف از جمله 
تخریــب و بازســازی مــدارس، مشــارکت 
بــا خیــران مدرسه ســاز، خریــد تجهیــزات 
آمــوزش  تجهیــزات  خریــد  هنرســتانی، 

مجازی بین استان ها توزیع شد.
به گفته رئیس ســازمان نوســازی، توسعه 
کشــور امســال ســهم  و تجهیــز مــدارس 
دولت در مشــارکت با خیران ۲ هــزار و ۳۵۰ 
میلیارد تومان بــود و خیران نیــز بیش از ۳ 
هــزار میلیــارد تومان برای مدرســه  ســازی 
تعهد کردند که حدود ۸۰ درصد آن به طور 
معمول و به عنوان رقم قابل توجه و قبولی 

محقق می شود.
او می گویــد: برای اینکــه ســرانه بعضــی از 
استان ها از جمله سیستان و بلوچستان، 
البرز  و تهــران به ســرانه میانگین کشــور در 
مدرسه ســازی برسد حدود ســه متر مربع 
به ازای هر دانش آموز فضــا با برآورد حدود 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز است که 
البته با توجه به هزینه های مدرسه سازی 
در همین ســال ها و یا همین روند ساخت 
خیلــی زود می توان این اعتبار مــورد نیاز را 

تامین و جبران کرد.
رخشــانی مهر معتقد است: کاشــانی ها در 
امر مدرسه ســازی در کنار حضور فعال و پر 
تالش خیران مدرسه ســاز شهرستان های 

سیرجان و مشهد سرآمد کشور هستند.
۸۰ درصــد مدارس کاشــان توســط خیران 

شهرستان ساخته شده است.
وزیر آموزش و پــرورش و هیات همراه برای 
آییــن گشــایش هفته خیــران مدرسه ســاز 

کاشان به این شهرستان سفر کرده بوند.

قائم مقام کمیته امداد استان 
اصفهان خبر داد:

نصب QR کد اختصاصی
 برای ۵۸ درصد مشترکین 

صندوق های خانگی

تصویب هزار میلیارد تومان
 اعتبار برای 

نوسازی مدارس 

کالفه شدن شهروندان لنجانی از بوی نامطبوع

مسئول بســیج دانش آموزی اســتان اصفهان 
گفت: تعدادی از دانش آموزان متوســطه دوم  
با ســه دســتگاه اتوبــوس بــه مناطــق عملیاتی 

اعزام شدند. 
سرهنگ حسین رجب پور گفت: دانش آموزان 
دختر مقطع متوســطه دوم در اصفهان با ســه 
دســتگاه اتوبــوس در قالــب خادمان شــهدا به 

مناطق عملیاتی اعزام شدند.
او گفــت: روز دو شــنبه چهــارم بهمــن مــاه هم 
دانش آموزان پســر با دو دستگاه اتوبوس اعزام 

می شــوند. به دلیــل شــرایط کرونایــی اعزام ها 
کثریت دانش آموزان به صورت  محدود است و ا
غیر حضوری و بر بســتر فضای مجازی از برنامه 

استفاده می کنند.
در دوســال گذشــته بــه دلیــل شــیوع ویروس 
کرونــا اردوی راهیــان نــور بــه صــورت مجــازی 

برگزار شد.
مسئول بســیج دانش آموزی اســتان اصفهان 
پیش بینی کرده ۳۶ هزار دانش آموز به صورت 

مجازی از این برنامه استفاده کنند.

اصفهــان  اسالمی شــهر  شــورای  ســخنگوی 
گفت:جمع آوری ضایعات به یک شــغل پردرآمد 
بــرای معتــادان و کارتن خواب ها تبدیل شــده به 
طوری که حاضر به تغییر آن نیستند و از ساماندهی 

کارتن خواب ها گریزان  هستند.
گرام خود نوشت: علی صالحی در صفحه اینستا

»در بازدید از محله دارک و ارزنان منطقه ۱۴ ضمن 
بررســی آخرین وضعیت طرح ســاماندهی کارتن 
خواب هــا از فعالیت هــای فرهنگــی انجــام شــده 
از ســوی کانون مســجد امام حســن مجتبــی )ع( 

بازدید شد.
جمع آوری ضایعات به یک شــغل پردرآمــد برای 
معتادان و کارتن خواب ها تبدیل شده به طوری 
که حاضر به تغییر آن نیستند و از ساماندهی کارتن 
خواب هــا گریزان اند، ایــن یعنــی تولیــد مســتمر 
کارتن خوابی که چالشــی برای طرح مذکور شده، 
پلمپ انبارهایی که خریدار این ضایعات هستند 
زنجیره را قطع و به حل معضل کمک می کند، این 
موضــوع را به کمــک دســتگاه قضائــی و معاونت 

خدمات شهری پیگیری خواهیم کرد.«

خبرخبر
دانش آموزان اصفهانی 

به اردوی راهیان نور اعزام شدند 
کارتن خوابی  تولید مستمر 
با شغل پردرآمد ضایعاتی
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5 ۲۳ ژانویه    ۲۰۲۲  رفهنگ
اصفهان را بگردیم 

گذری به آرامگاه امامزاده هارون والیت
بقعه هــارون والیت کــه در زمان 
صفــوی  اول  اســماعیل  شــاه 
ســاخته شــده، از زیارتگاه هــای 
مقبول و مشهور اصفهان است 
کــه در محله هارونیــه و در میــدان قیــام اصفهــان 

قرار دارد.
ایــن بنا متعلــق به هــارون بن علــی یکــی از اوالد و 
احفاد حضرت امام حسن )ع( است که نسب این 
امامــزاده بــه امــام هفتــم شــیعیان می رســد، اما 
برخی دیگر ایشان را از فرزندان امام دهم شیعیان 

می دانند.
بنای هــارون والیــت شــامل ســردر، دو صحــن در 
شــمال و مغــرب و یــک گنبد کاشــی کاری اســت. 
صحن، بقعــه، محــراب و رواق این امامــزاده نیز با 
کاشی کاری های بسیار نفیسی آراسته شده است 
که به موجب کتیبه سر در آن در سال ۹۱۸ هجری 
قمری یعنی در زمان شــاه اســماعیل اول ساخته 
شــده و در دوران جانشــینان وی توســعه یافته و 

تکمیل شده است.
آنچه بنای هارون والیت را جدا از زمینه مذهبی آن 
به شهرت رسانده است کاشــی های شفاف زنده 
و سرشار از هیجان آن هســتند که از شاهکارهای 
هنرمنــدان اصفهان اســت. ســردر و گنبد هارون 
والیت یکــی از زیباتریــن نمونه های کاشــی کاری 
در اصفهــان اســت. رنگ هــای زنــده و اغلــب آبی 
کاشــی ها و نقوش ختایــی و اســلیمی پیچ در پیچ 
آنچنان گنبد و سردر را آراسته اند که هر بیننده ای 
را مجذوب خود می کند. در پایه گنبد آیات سوره 

فتح با خط زیبایی نگارش شده است.
عالوه بر کاشی کاری، کشــته بری، مقرنس کاری، 
گچ بری، نقاشــی و آیینه کاری نیــز در بخش های 
مختلــف امامــزاده بــه چشــم میخــورد که بســیار 
چشم نواز است. به نظر می رسد ساختن رواق ها 
و هم چنین اغلب نقاشی ها و آیینه کاری ها متعلق 

به دوران قاجار است.
کتیبه ای بر روی لوحی مرمرین نقش بسته است 
تاریخ ۹۴۶ هجری قمری را نشان می دهد. در این 
کتیبه از وقف چند اصله درخت توســط فردی به 

نام استاد قاسم نام برده شده است.
یک شــیر ســنگی نیز در ایوان شــرقی امامزاده قرار 
گرفته است و سردر ورودی با یک داالن به صحن 
کوچک پشتی بقعه متصل می شود. این داالن از 
یک سو به بقعه و از سویی دیگر به صحن می رسد. 
در صحن نیز حجره هایی کوچک با تزئیناتی چشم 

گیر و بسیار زیبا به چشم میخورد.
در محل ورود داالن به بقعه نیز کتیبه ای به تاریخ 
۲۶۹ هجــری قمری نصب شــده اســت. در میانه 

داالن یک ظرف ســنگی بــزرگ یا همان ســنگاب 
قرار دارد که در تاریخ ۱۲۶۱ هجری قمری و توسط 
فردی به نام محمد حســین پســر آقا مسیح وقف 

شده است.
بقعه هارون والیت از سمت مغرب به وسیله دری 
به محوطــه کوچکــی باز می شــود کــه اطــراف آن 
حجراتی اســت و حجره ها و پشت بناهای اطراف 
آن با تزییناتی نفیس تزیین شده است. این محل 
به وسیله ســردر مجللی به صحن شــمالی هارون 

والیت مرتبط می شود.
در اصلی ورودی بقعه هارونیه به صحن شمالی باز 
می شود و بین این در و در مقبره رواقی واقع است 
که تزیینات ازاره های آن از کاشی های چهارضلعی 
کوچک از نوع ســنگینه کاشــی یا ماده اولیه ریگ 
معدنی ساخته شده و دارای نقوش گل و بوته به 

رنگ آبی بر زمینه سفید است.
رواق تجدیــد بنــا شــده و در اطــراف قاعــده آن 
گانه به خط  اشعاری به زبان فارســی بر الواح جدا
نســتعلیق ســفید بــر زمینــه الجــوردی گچبــری 
شــده اســت. مضمــون آن گــواه تعمیراتــی اســت 
کــه در دوره فتحعلــی شــاه قاجــار و حکمرانــی 
محمدحســین خان صدر اصفهانــی در این بنا به 

عمل آمده است.
ضلع شرقی بنا مشرف به جاده قدیم و رو به روی 
سردر مسجد علی شامل یک ایوان با ستون های 
ســنگی و ایوان های کوچکــی در اطراف آن اســت 
و به وســیله پنجره مشــبکی با بقعه ارتبــاط دارد. 

کتیبــه ای نصــب  در نمــای خارجی این ایــوان 
کــی از اقــدام شــخصی به نــام حاجی  شــده که حا
جعفــر در ســال ۱۳۲۹ هجــری قمــری نســبت بــه 
ساختمان این ایوان است. این بنا به شماره ۲۲۰ 

به ثبت تاریخی رسیده است.
در وســط اســپر چوبــی بــاالی در ورودی بــه خط 
نستعلیق مشکی فرو ریخته، اشعاری نفیس نقش 
کی از اقدام شــخصی به نام »مرشد«  شــده که حا
نسبت به تعویض د هارونیه در سال ۱۳۳۰ هجری 

قمری است.
در طرف راســت مدخــل بقعه کــه به ســوی رواق 
باز می  شــود، یک تخته ســنگ مرمــری، یــادگار از 
میرزا محمود الحسینی، ولد مرحوم میرزا محّمد 
اســماعیل قاینی بــه تاریــخ ۱۲۶۹ هجــری قمری 

نصب شده است.
در داخل بقعه و محراب هارون والیت، جمالت و 
عبارات مذهبی و اســماء اهلل به سال  های ۱۳۶۲. 
۱۳۲۸ هجری قمری به قلم ســید عباس نقاش و 
آقامیری، نقاشی شده اســت. در ارتفاع دو متری 
از ســطح بقعــه نیــز، اشــعاری بــه خط نســتعلیق 
گانه گچبری شده که عالوه  برجسته در الواح جدا
بر آن  ها از اشــخاص خیری بــه نام میــرزا مهدی و 
محّمد شــفیع نام برده شده اســت. این اشعار در 
ســال های ۱۰۶۷ و ۱۰۶۶ هجــری قمــری بــه خــط 
محّمد رضا امامی از خطاط معروف صفویه و کتیبه 
گردنه گنبد هارون والیت در نمای خارجی آن، به 
خط بنایی مشکی بر زمینه فیروزه ای با کاشی نره 

شامل سوره فتح است.
ضلع شرقی بنا، مشرف به جاده قدیم و رو به روی 
سردر مسجد علی شامل یک ایوان با ستون  های 
سنگی و ایوان  های کوچکی در اطراف آن است و به 
وسیلة پنجره مشبکی با بقعه ارتباط دارد. سقف 
ســردر شــرقی بقعــه در این ایــوان بــا مقرنس های 
معّرق کاشی کاری تزیین شده که قسمتی از آن  ها 
پــس از خرابــی تجدیــد ســاختمان شــده اســت. 
در نمــای خارجی این ایــوان، کتیبــه ای نصــب 
کی از اقــدام شــخصی به نــام حاجی  شــده که حا
جعفــر در ســال ۱۳۲۹ هجــری قمــری نســبت بــه 

ساختمان این ایوان است.
بنای این امامزاده همــواره در دوران صفویه مورد 
بازسازی و گسترش بوده است. کتیبه هایی دیگر 
در بنا قرار دارد که نشان از تعمیر بنا در سال ۱۰۶۶ 
هجری قمری در زمان شــاه عبــاس دوم دارد. در 
اطراف محراب نیز الواحی کوچک قرار دارد که یکی 
متعلق به ســال ۱۲۹۸ و دیگری متعلــق به ۱۳۲۸ 

هجری قمری است.
نکته جالــب در رابطه بــا فرد مدفون شــده در این 
آرامگاه آن اســت کــه پیروان اســالم و مســیحیت 
و یهودیــان )هــر ســه دیــن الهی( هــارون والیت را 
منتســب بــه خــود می داننــد و از ایــن رو، زیارتگاه 

پیروان هرسه دین است.
آرامگاه امامزاده هارون والیت در تاریخ ۲۲ آذرماه 
۱۳۱۳ و با شماره ۲۲۰ در فهرست میراث ملی ثبت 

شده است.

مدیر کل پست استان اصفهان 
گفت : شبکه پستی این استان 
بــرای توزیع مرســوالت دومین 
نمایشــگاه مجازی کتاب به تمامی نقاط کشور از 
زیر ساخت های الزم برخوردار است و با تمام توان 

پشتیبان این نمایشگاه است. 
حمید باقری در آستانه برگزاری دومین نمایشگاه 
مجازی کتــاب تهــران در گفت و گــو با ایرنــا اظهار 
داشت: با توجه به برگزاری موفق اولین نمایشگاه 
مجازی کتاب، پست استان برای خدمت رسانی 
به مردم در نمایشگاه مجازی کتاب آمادگی کامل 
دارد و برنامــه ریزی هــای الزم انجــام شــده تــا بــه 
بهترین نحو وظایف و نقش خود را در این زمینه ایفا 
کند. وی با بیان اینکه نمایشــگاه مجــازی کتاب 
بزرگترین رویداد فرهنگی کشور اســت ادامه داد: 
پست اصفهان در اولین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران و همچنین اولین نمایشگاه مجازی کتاب 
اصفهان، در ارائه خدمات پستی در نمایشگاه به 
مردم به صورت مطلوب و شایســته و در راســتای 

تحقق عدالت فرهنگی عمل کرد.
مدیــر کل پســت اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 

نقش ایــن اداره کل در نمایشــگاه مجــازی کتاب 
افــزود: زیرســاخت هایی الزم در راســتای توزیــع 
مویرگــی در پســت فراهــم شــده اســت و بــا تمــام 
توان پشتیبان دومین نمایشــگاه مجازی کتاب 

هستیم.
وی بیــان کــرد: آموزش هــای الزم در مــورد نحــوه 
بسته بندی و آدرس نویسی به ناشران ارائه شده 
و هماهنگــی و برنامه ریــزی الزم بــه منظور جمع 

آوری کتب، جمع آوری مرسوالت، ارسال مستقیم 
کتب به سایر اســتان ها به منظور صیانت از کتب 
کس ویــژه از جمله اقدامات اداره کل پســت  در با

استان اصفهان است.
باقری گفت: برای جلوگیری از بروز مشکل در توزیع 
کتب و مرســوالت، از ناشــران نمایشــگاه مجازی 
کتاب تقاضا داریم نسبت به نوشتن آدرس دقیق 
گیرنده بصورت صحیح و گویا و نوشتن شماره تلفن 

ثابت و همراه خریدار اقدام کنند.
 وی اضافــه کرد:پــس از تحویــل بســته کتــاب 
بــه باجــه پســتی پیامی بــه خریــدار کتــاب مبنی 
بر اینکــه "مرســوله در اختیــار پســت قــرار گرفــت" 
ارسال می شــود و از این پس مســوولیت کتاب ها 
بر عهده پست است که بسته ها در فواصل زمانی 

اعالم شده به دست مخاطب می رسد.
وی با بیان اینکه این استان اصفهان هاب پستی 
مرکزی کشور است، اضافه کرد: پست اصفهان به 
غیر از چهار استان با همه استان های کشور ارتباط 

زمینی، فیزیکی و مستقیم داریم.
مدیر کل پســت اســتان اصفهان افزود: در اولین 
دوره از نمایشــگاه مجازی کتــاب در مــدت ۱۰ روز 
در اســتان اصفهــان ۱۱ هــزار و ۷۱۴ فقــره حــاوی 
مرسوالت نمایشگاه از ناشران در استان اصفهان 
دریافــت و ۶۷ هــزار و ۵۲۵  فقــره مرســوله حــاوی 
حدود ۱۰۰ هزار جلد کتاب به خریدان کتاب از اولین 

نمایشگاه مجازی کتاب تحویل داده شد.
دومین نمایشگاه مجازی کتاب از سوم بهمن ماه 
آغــاز می شــود و تا دهــم بهمن مــاه 1٤٠٠ بــه مدت 

هشت روز ادامه خواهد داشت.  

رویداد "شب های ســینمای آزاد اصفهان" با تقدیر از 
پیشکسوتان سینمای آزاد ایران و اصفهان به پایان 
رســید. به نقل از روابط عمومی حوزه هنری اســتان 
اصفهان در این برنامه که با حضور معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و رئیس حوزه هنری استان 
در سینما سوره اصفهان برگزار شد، از ۹ نفر از اساتید و پیشکسوتان تأثیرگذار 
سینمای آزاد شامل ناصر غالمرضایی، محمدعلی میاندار، پرویز حسن 
کبر خامین، رضا  پور، سیاوش امیری فر، رضا مهیمن، حسین سیاح، ا

رضازاده و عطا اله قهیری تقدیر شد.
"شب های سینمایی آزاد" به مدت سه شب، با همکاری فیلم خانه حوزه 
هنری اســتان اصفهان و دفتر تخصصی ســینما و وب سایت تخصصی 
فیدان در ســینما ســوره حوزه هنــری واقــع در خیابــان آمــادگاه روبروی 

مهمانسرای عباسی از ۲۸ تا ۳۰ دی ماه برگزار شد.
گران و  در این ســه شــب، ۲۸ فیلم کوتــاه و بلنــد منتخبــی از آثار ســینما
فیلمسازان سینمای آزاد ایران و اصفهان، در سه سانس به نمایش درآمد 

و نقد و بررسی شد.

کتاب  پست اصفهان آمادگی توزیع مرسوالت نمایشگاه مجازی 
کشور را دارد به تمام نقاط 

ایستگاه پایانی شب های سینمای آزاد اصفهان 

میراث 
تاریخی
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کارگــردان تئاتر گفت: به مســئوالن فرهنگ و 
هنر پیشــنهاد می کنم به آثار هنــری از لحاظ 
بلیط و اجرا درجه بدهند تا عیار آن مشخص 

شود و زحمت هنرمندان نیز به هدر نرود.
امید نیاز در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
در زمانــه حاضــر در جایــی تــالش می کنیــم 
نــدارد.  وجــود  الزم  زیرســاخت های  کــه 
معتقدم اندیشــه مــدام در حال زایش اســت 
و به قول فیلســوف فریدر، فکر تولید اندیشــه 
بــا  وی  اســت.  دریافت اندیشــه  نیســت، 
بیان اینکه قدردان پیشینیان هستیم و برای 
آینــدگان احتــرام قائلیــم، ادامــه داد: قیاس 
تئاتر االن با گذشته اشتباه است و شخصا در 

حال تالش نمایش اثر خوب هستم.
نویســنده و کارگــردان نمایــش »گربه شــور«، 
کــرد: پرداختــن بــه برخــی مســائل  تصریــح 
زیســتی بــرای آدم ها را ضــرورت ســاخت این 
نمایش می دانم و این نمایش با چهار کارکتر 

اصلی در ژانر کمدی انتقادی است.
وی افــزود: شــرایط مناســب و مهیــا بــرای 
تئاتر ســاختن نیســت، زیرا آثار طبقــه بندی 
کــه بــه طــور مثــال چــه آثــار در  نمی شــود 
زمینه های نمایش و موسیقی و … قرار بگیرد 

و بستر الزم فراهم نیست.
کید کرد: شــرایط اصال خوب نیســت و  نیــاز تا
منظــور تنها شــرایط اقتصــادی نیســت بلکه 
آزادی اندیشــه وجــود نــدارد و بــه قــول هگل 
زمانــی هنرمنــد می توانــد اثــر هنــری را خلــق 
کند، که آزادی داشــته باشــد، اما من باید در 
زمــان نوشــتن ســناریو به ایــن فکر باشــم که 

چگونه بنویسم که مجوز بگیرم.
وی با بیان اینکه احســاس می کنم به ۶۰ الی 
۷۰ درصد چیزی که می خواســتم، رسیدیم، 
افزود: به مســئوالن فرهنگ و هنر پیشــنهاد 
می کنم بــه آثــار هنــری از لحــاظ بلیــط و اجرا 
درجــه بدهنــد تــا عیــار آن مشــخص شــود و 

زحمت هنرمندان نیز به هدر نرود.
نویسنده و کارگردان نمایش گربه شور ادامه 
داد: بــه سیاســت گذاری هــای آثــار هنــری از 
لحاظ نقــد دارم، زیرا مولکــول طوایفی عمل 
می کنــد و حــوزه هنــری ســاز خــود را می زند، 
ســازمان فرهنگی اجتماعی شــهرداری ســاز 

خود را می زند و هنرمندان گیج شده اند.
وی خاطر نشان کرد: مخاطب به عنوان یکی 
از اضالع ایــن مثلث، نمی تواند به یک مســیر 
راهبردی برســد، زیرا هرکه بیشــتر تبلیغ کند 

کارش بهتر است و این درد است.
          تئاتر به رسمیت شناخته نشده است

علی ربیعی، تهیه کننده نمایش گربه شور در 
ادامه این نشست اظهار داشت: این نمایش 
از مهرماه ســال ۹۸ کلید خورد که متأســفانه 
به علت شــیوع کرونــا، ســه مرتبه تا قــراداد با 
ســالن و بازبینــی و تبلیغــات پیش رفــت، اما 

اجازه اجرا نگرفت.
وی افــزود: ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شــده و 
خواهد شــد، اما هیچ مرجع هنری، از جمله 
اداره ارشاد و حوزه هنری و شهرداری، جایگاه 

تهیه کننده را به رسمیت نمی شناسد.
تهیــه کننده ایــن نمایــش ادامــه داد: با ایــن 
هزینــه می توانســتیم یک تلــه فیلم بســازیم 
اما این نمایش از ابتدا با انتخاب بازیگر، دکور 

و صحنه نگاه تخصصی داشته است.
وی با بیان اینکه متأسفانه بخش خصوصی 
و ارگان هــا از نمایش هــا حمایــت نمی کننــد، 
افزود: از آنجایی که تئاتر به رسمیت شناخته 
نمی شود، حوزه هنری، ارشــاد و شهرداری، 

تئاتر را از هر نوع حمایتی دریغ کردند.
ربیعــی تصریــح کــرد: امیــد نیــاز، کارگــردان و 
نویسنده، اسماعیل موحدی، حسن جویره، 
جــواد مدنــی، ابراهیــم کریمــی و لیال شــریفی 
بازیگران این نمایش هستند و افتتاحیه این 

کــه بــا حضــور اســتاد احمــد علــی  نمایــش 
میانداب است، اول بهمن ماه ساعت هفت 
شــب داخــل ســالن اصلــی فرشــچیان برگــزار 

می شود.
          صادقانه، همه اتفاقات جامعه را نقد 

می کنیم
حسن جویره بازیگر نمایش گربه شور تصریح 
کرد: با توجه به شــرایط اقتصادی و سیاست 
گذاری برخورد با گروه نمایشی، کار کردن در 
اصفهان دشوار است اما بعد از مدت ها، امید 
نیاز نمایشنامه ای را به نام گربه شور نوشته تا 
پس از شیوع کرونا در این نمایش بازی کنم.

وی افــزود :۲۷ نیــرو در ایــن نمایــش حضــور 
پســند  مشــکل  گر  تماشــا بــرای  تــا  دارنــد 
کننــد، خندانــدن  اجــرا  تئاتــر  اصفهانــی، 
مخاطب اصفهانی ســخت اســت، مگــر آنکه 

اصولی کار شود.
بازیگر ایــن نمایــش تصریــح کــرد: در نمایش 
گربــه شــور چهــار شــخصیت وجــود دارد کــه 
در مــرده شــور خانــه کار می کننــد و هــر کدام 
دغدغه های خود را دارند. به قول هنریکسه 
تــر  گــر از انتقــاد باال نویســنده بــزرگ، هنــر ا
نــرود، بــه درد نمی خــورد، کــه مــا صادقانــه 
شــخصیت های روی صحنــه، همــه چیــز 

جامعه را انتقاد می کنیم.
کنــار مــا  وی افــزود: آدم هــای جامعــه در 
بازیگــر  عنــوان  بــه  مــا هســتند،  از  جزئــی 
صحنــه تمام اندوخته های تجربــه، دانش و 
گری قرار  تحصیالت خــود را در اختیار تماشــا
می دهیــم کــه ســخاوتمندانه بلیــط خریــده 
و متفکرانه تئاتــر را می بینــد و عاشــقانه از آن 

حرف می زند.
          تئاتر و سینما هم زمان وارد ایران شدند
اسماعیل موحدی، بازیگر نمایش گربه شور 
اظهار داشت: رســانه قدرتمندی مانند تئاتر 
مهجور مانده، زیرا در غرب تئاتر از ۲۵۰۰ سال 
پیش تئاتر و نمایشنامه نویسی داشتند و بعد 
از آن سینما وارد شد اما در ایران تئاتر و سینما 

همزمان وارد شدند.
وی افزود: تا قبل از کرونا تئاتر در حال شــکل 
گرفتــن بــود و مــردم در حــال آشــتی بــا تئاتــر 
بودنــد، زیــرا تئاتــر چنــد شــاخصه دارد کــه از 
دیگر هنرها متمایزش می کند. شاخصه های 
تئاتر شامل انســانی ترین هنرها اســت اما در 
گر با  فیلم اینگونــه نیســت، رویارویی تماشــا

خ می دهد. هنرمند تنها در تئاتر ر
گر  بازیگــر نمایــش گربــه شــور تصریــح کــرد: ا
محصولــی درســتی تولیــد کنیــم و بــه کمک 
گــوش  ســازمان ها و ارگان هــای دیگــر بــه 
مخاطــب برســد، کــه تئاتــر برگــزار می شــود، 
زیــرا بســیاری از مــردم نمی داننــد تئاتــر برپــا 

می شود.
وی افزود: بعد از آنکه مردم از تئاترها استقبال 
کردند، سلیقه خود را بشناسند و در جاهای 
مختلــف تئاتــر مخصــوص داشــته باشــیم و 
مخاطب برا ساس سلیقه خود انتخاب کند.

موحــدی اضافــه کــرد: زمانــی کــه بــه دنبال 
مجــوز هســتیم هیــچ تفاوتــی میــان مــن و 
دانشــجویانم نیســت، زیــرا ســالن هایی را 
بــه دانشــجویان اختصــاص داده نشــده، در 
غ التحصیــالن  کــه دانشــجویان و فار حالــی 
باید از ســالن های کوچک شــروع کننــد تا به 

سالن های بزرگ برسند.

گفــت: مدیریــت میــراث  کاشــان  فرمانــدار 
فرهنگی باید نسبت به تعیین تکلیف وضعیت 
کــن  ج از اما ســاختمان و تملــک مکانــی خــار
تاریخی اقدام و بخش اداری را از خانه تاریخی 

ج کند.  بروجردی ها خار
کبر مرتضایی در حاشیه دیدار از اداره میراث  علی ا
فرهنگی ایــن شهرســتان، گفــت: ســاختمان 
فعلی اداره میراث فرهنگــی به خوبی نگهداری 
نمی شود و حضور بخش اداری در خانه تاریخی 
بروجردی ها، موجب آســیب به بنای تاریخی و 

ک اموال دولتی می شود. استهال
کــه  گفــت: خانــه تاریخــی بروجردی هــا  او 
به عنوان نمادی از کاشــان اســت، از ســالیان 
گذشــته مــورد بازدیــد گردشــگران داخلــی و 
خارجی قرار دارد و گردشــگر در قبال پرداخت 
وجه، حق بازدید از تمام فضا های تاریخی این 
مجموعه را پیدا می کند که متاســفانه بخشی 
از خانــه در اختیــار بخــش اداری قــرار گرفتــه 

است.
فرماندار کاشان می گوید: اداره میراث فرهنگی 
به عنــوان میــراث بــان مکان هــای تاریخــی، 
باید با جدیت تمام در مقابــل هرگونه تخریب 
بنا ها و منظر بصری مجموعه هــای تاریخی با 
جدیت برخورد کند و تمام دستگاه ها به ویژه 
شهرداری ها باید همکاری مطلوب با این اداره 
داشــته و تمام فعالیت هــا در حــوزه تاریخی با 

هماهنگی میراث فرهنگی باشد.

پیشنهاد یک کارگردان تئاتر به مسئوالن:

کرد ثار هنری را باید درجه بندی  آ

میراث فرهنگی از خانه بروجردی ها 
خارج شود 

خبر

میراث تاریخی

مجموعــه داســتان »عروســکی روی آب« 
کسار ازسوی نشر نونوشت  نوشته ماشااهلل خا

راهی بازار نشر شد.
در بخشــی از کتــاب »عروســکی روی آب« 

آمده است:
»می دانم این جا کســی ســیر نمی شــود یک 
وعــده غــذای گــرم آن هــم آش و برنجــی کــه 
ســازمان ملل می دهد ســیر شــان نمی کند. 
بــه پیــرزن کــه عصازنــان بــه دنبــال دخترک 
راه افتــاده نــگاه می کنــم می بینم عده شــان 
زیــاد شــده و همه امیدشــان بــه کمک های 
کــه آن هــم به وســیله  بین المللــی اســت 

مسئوالن اردوگاه خرید و فروش می شود.
بــرای زنــان و دخترانــی که بــرای تهیه غــذا و 
لباس به تن فروشی افتاده اند دلم می سوزد 
و در میان آن ها بیشتر برای صبریه که دیده ام 
اهــل کتــاب و شــعر اســت. دختــر الغرانــدام 
ســبزه ای که مثــل رقصنــدگان اســپانیایی، 
گیس  سیاه و چشمان درشت سیاهی دارد. 
یکــی دوبار دیــده ام به چــادرم آمــده و دنبال 
کتــاب تمــام وســایلم را بــه هــم ریختــه، فکر 

می کند نمی فهمم. 
می خندم: تو که فارسی بلد نیستی؟

با چشــم ســیاه زیبا زل می زند تــوی صورتم: 
»یــاد می گیــرم.« و از خیــام و حافــظ تکــه 

شعرهایی می خواند. «
همچنیــن در معرفــی ناشــر از ایــن مجموعه 

آمده است: 
»داســتان های این مجموعه در ادامه شیوه 
مألــوف داستان نویســان جنــوب، به ویــژه 
خوزســتان اســت کــه مایه هــای رئالیســتی 
پررنگی در پرداختن به زیســت انســان دارد. 
داستان های این مجموعه به طیف متنوعی 
از زیســت حاد در ایــن ســامان اشــاره دارد. از 
تجربه کنشــگران سیاسی تا زیســت و زندگی 
کترها  کارگری تا تجربه های متاخر همان کارا

نزدیک به روزگار حالیه ما و بسی بیشتر. «
مجموعــه داســتان »عروســکی روی آب« 
کســار در ۱۶۶ صفحه و با  نوشته ماشــااهلل خا
قیمت ۷۰ هزار تومان در نشــر نونوشت راهی 

بازار کتاب شده است.

کتابخانه هــای  کل  اداره  سرپرســت 
عمومی استان اصفهان گفت: اجرای برنامه 
امانت دهی پستی کتاب در استان اصفهان 
ساالنه پنج میلیارد ریال برای دولت هزینه 
ح امانت  کویی گفــت: در طر دارد.   امیرهال
دهــی کتــاب ماننــد فروشــگاه های برخــط 
)آنالین(، اعضای کتابخانه های عمومی با 
انتخــاب کتــاب مــورد نیــاز خــود از نرم افزار 
گنجینــه مرکــزی، درخواســت خــود را ثبت 
می کننــد و کتاب از طریق پســت به منزل یا 

محل کارشان می رسد.
تعامــالت ارتبــاط بیــن نــرم افــزار کتابخانه 
عمومــی و شــرکت پســت در حــال پیگیــری 
است که با تامین اعتبار مورد نیاز برای انجام 

فرآیند پستی این اقدام عملیاتی می شود.
بر اســاس مطالعات صــورت گرفتــه و برآورد 
هزینه هــا بایــد ســاالنه پنــج میلیــارد ریــال 
ح اختصاص پیدا کند تا ارسال و  به این طر

مراسالت انجام شود.
کویــی می گویــد ســهم مــردم در تامین  هال
هزینه هــای پســتی را در ایــن طــرح کاهش 
داده ایــم تا گرایــش به امــر مطالعــه و ترویج 

فرهنگ کتابخوانی محقق شود.
به گفته او ۴۵ میلیــون جلد کتاب در بانک 
اطالعاتی سامانه نهاد های کتابخانه های 
عمومی کشــوروجود دارد که با اجرای طرح 
امانت دهی کتاب، امکان اســتفاده از کلیه 

کتاب های این گنجینه فراهم می شود.
کتابخانه هــای  کل  اداره  سرپرســت 
گفــت: ســرانه محیــط  عمومی اصفهــان 
مطالعــه از هــر ۱۰۰ نفــر بیــش از ســه متــر و 
ســرانه کتاب برای هر نفر کمتر از یک کتاب 
در اســتان اصفهــان اســت در حالــی کــه بــر 
اســاس افــق ۱۴۰۴ بایــد ســرانه محیطی به 
هشــت متــر و ســرانه کتــاب بــه چهــار جلد 
برای هر نفر برسد. استان اصفهان ۳۱۰ باب 
کتابخانــه عمومــی دارد کــه ۱۰۰ بــاب آن بــه 
صورت مشارکتی با دیگر سازمان ها از جمله 
شــهرداری ها راه انــدازی شــده کــه تعــداد 
کــز ۱۸۰ هــزار نفر بــه صورت  اعضای ایــن مرا

فعال است.

»عروسکی روی آب« 
منتشر شد

سرپرست اداره کل کتابخانه های 
عمومی اصفهان : 

امانت دهی پستی کتاب 
در اصفهان ساالنه 

پنج میلیارد ریال هزینه دارد 

کتاب

خبر
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ورزش6 ۲۳ ژانویه    ۲۰۲۲
پیشکسوت فوتبال اصفهان:

 سپاهان جای ترسوها نیست
یک پیشکسوت فوتبال اصفهان 
می گویــد محرم نویدکیــا چکیده 
فوتبال ایــران اســت و بــی تجربه 
نیست اما شاید تقویت کادر فنی بتواند به سپاهان 

کمک کند.
محمد یــاوری در گفت وگــو با ایســنا دربــاره حذف 
سپاهان از جام حذفی و شکست مقابل آلومینیوم 
اظهار کرد: آنقــدر در چند وقت اخیر حاشــیه دور و 
بر ســپاهان بوده که فکر می کنم این یکی از عوامل 

شکست سپاهان در جام حذفی بود. 
جام حذفی یک شرایط ویژه دارد و تیم های پایین تر 
انگیزه بیشــتری دارند امــا به نظر من ســپاهانی ها 
باید جایگاه باالتری برای این جام قائل می شدند.

 البته آلومینیــوم جایگاه پایینــی ندارد اما شــرایط 
خوبی داشــته اســت. جــام حذفی فرصــت خیلی 
خوبی برای سپاهان بود که متاســفانه این جام را 

از دست داد.
او ادامه داد: سپاهان در بازی مقابل آلومینیوم در 
شروع بازی خوب کار کرد و دیگر نباید گل می خورد. 
در پنالتی ها بعید بود که بازیکنان با تجربه سپاهان 
چنین عملکردی به نمایش بگذارند و جای تعجب 
ک انجام  داشــت. ســپاهان در ســه بازی کــه در ارا
داده  است، فقط یک تساوی به دست آورده و این 
ک برای سپاهان خوش یمن  آمار خوبی نیست. ارا
نبود. به هر حال دیگر بازی تمام شــده و ســپاهان 
باید در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر تالش کند. 

مطمئنا تیم، تفکراتی برای جبران خواهد داشت 
ولی به نظرم سپاهان جای بازیکنان ترسو نیست.

این پیشکســوت فوتبال اصفهان درباره انتقادها 
از عملکرد سجاد شــهباززاده گفت: دور شــدن او از 
دروازه عامــل گل نزدنــش شــده اســت. او مهاجم 
هدف سپاهان بود اما با آمدن شهریار مغانلو اعتماد 
به نفس او پایین آمد. اینکه ذهن بازیکن مشغول 
باشد که در کدام پست به کار گرفته می شود، از نظر 

روانی تاثیرگذار است.

او درباره عملکرد کادرفنی سپاهان هم گفت: محرم 
نویدکیا چکیده فوتبال ماست و سال ها با مربیان 
مختلفی کار کرده و بی تجربه نیست. هیچ کس بهتر 
از خودش نمی توانــد بگوید که بهتر اســت در کادر 
فنی تغییرات ایجاد شــود یا کمک هایش در مواقع 
حســاس چقدر بــه او کمــک می کننــد. شــاید هم 

تقویت کادر فنی سپاهان به این تیم کمک کند.
یــاوری دربــاره قرعــه ســپاهان در لیــگ قهرمانــان 
نیز گفت: تصور من این اســت که ســپاهان بیشــتر 

تمرکــزش را روی لیــگ قهرمانــان آســیا گذاشــته و 
فکر می کنم ســپاهان در آســیا موفق عمل خواهد 
کرد. حریفان همیشــه همین تیم ها بودند و فقط 
مثال تیم های عربســتانی قوی تــر شــده اند اما این 
مانعی برای ســپاهان نیســت و حضور ایــن تیم ها 
اتفاق جدیــدی نخواهــد بــود. مهم این اســت که 
سپاهانی ها چقدر به خود باوری می رسند و چگونه 
تصمیم می گیرند. تجربه نیز در لیگ قهرمانان بسیار 

کمک خواهد کرد.

خبر

باشگاه ذوب آهن نسبت به خبر جدایی تعدادی از 
کنش نشان داد. بازیکنان خود وا

به گزارش روابط عمومی باشــگاه ذوب آهن، طی 
روزهای گذشته اخباری مبنی بر جدایی تعدادی 
از بازیکنــان ذوب آهــن و همچنیــن درخواســت 
باشــگاه ها بــرای جــذب نفــرات مؤثر ایــن تیــم در 
کنون تیم اصفهانی به این  رسانه ها مطرح شد که ا

کنش نشان داد. مسائل وا
باشگاه ذوب آهن با انتشــار بیانیه ای به شرح زیر 
جدایی بازیکنان خود در آستانه شروع نیم فصل 

دوم را رد کرد و نوشت:
»در پــی انتشــار برخــی اخبــار نادرســت در فصــل 
مجــازی و در آســتانه دیــدار ذوب آهــن اصفهــان 
و نفت آبــادان مبنی بــر خــروج تعــدادی از بازیکن 

تیم فوتبال ذوب آهن، الزم به ذکر اســت که اخبار 
فوق نادرســت بوده و آقای مهدی تارتار سرمربی 
کنون تصمیمی مبنی بــر خروج  تیم ذوب آهــن تا
هیچیک از بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
اتخاذ نکرده و لیستی به باشگاه ارائه نشده است.«

نخستین دوره مسابقات لیگ فوتبال ساحلی به 
میزبانی شهرستان آران و بیدگل آغاز شد.

  در این دوره از مسابقات که به میزبانی دانشگاه پیام 
نور شهرستان آران و بیدگل آغاز شد ۱۶ تیم به مدت 
۴ روز به صورت دو حذفی با یکدیگر رقابت می کنند.
نخســتین دوره مســابقات لیگ فوتبال ســاحلی 
کاشــان با همکاری باشــگاه فرهنگی ورزشــی آبی 
گات« با حضور ۹ تیم از شهرستان  پوشان کاشان »آ
کاشان، ۳ تیم از شهرســتان آران و بیدگل، ۲ تیم از 

اصفهان و ۲ تیم از تهران برگزار می شود.
دوره دیگر مسابقات پنجشنبه و جمعه این هفته ۷ 

و ۸ بهمن ماه برگزار می شود.
از ویژگی های نخستین دوره مسابقات لیگ فوتبال 
ســاحلی کاشــان حضور تیم هــای اســتعدادیابی 
برجســته کشــور بــرای شناســایی اســتعداد انــی 
درخشان این رشته ورزشی برای دعوت به تیم های 

مطرح فوتبال ساحلی است.

در روز نخست این رقابت های تیم متحدان جوان 
لتحر ۸ بر ۱سازمان بنادر را شکست داد.

کارگر سیتی با فرش پایار به تســاوی ۲ بر ۲ رسیدند 
و در ضربات پالتــی کارگر ۵ بر ۴ فرش پایــار را از پیش 

رو برداشت.
تیم فوتبال ساحلی باشــگاه فرهنگی ورزشی آبی 
گات« برای نخستین بار امسال به  پوشان کاشان »آ
عنوان نماینده کاشان در مسابقات لیگ برتر فوتبال 

ساحلی کشور شرکت کرد.

تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با پیروزی مقابل 
فردوس قم، همچنان به صدرنشینی خود در لیگ 

برتر ادامه می دهد.
در هفتــه نوزدهم رقابت هــای لیگ برتر فوتســال، 
گیتی پســند اصفهــان در خــارج از خانــه ۷ بــر یک ۱ 

فردوس قم را شکست داد.
مهران رضاپور برای فردوس و میثم خیام، ســعید 
احمدعباسی )دو گل(، علی اصغر حســن زاده )سه 
گل( و طا هــا مرتضــوی بــرای گیتی پســند گل زنــی 

کردند.
در پایــان هفتــه نوزدهم، گیتی پســند بــا ۴۶ امتیاز 

صدرنشینی خود را تثبیت کرد.

در حالــی کــه ســردار آزمــون بــه باشــگاه آث میالن 
پیشنهاد شده است، این باشگاه ایتالیایی قصدی 

برای به خدمت گرفتن او ندارد.
بــه گــزارش مهــر، ســردار آزمــون مهاجم تیــم ملی 
فوتبال ایــران یکــی از ســوژه های نقــل و انتقاالتی 
فوتبال اروپا اســت. در ماه هــای اخیر بحث انتقال 

آزمون به تیم هایی چون نیوکاسل انگلیس، 
المپیک لیون فرانسه و یوونتوس ایتالیا شدت 
گرفت. حتی گفته می شــد احتمال دارد این 

مهاجــم ۲۷ ســاله، در نقــل و انتقــاالت 
زمستانی، باشگاه زنیت را ترک کند اما 

ظاهرا این موضوع منتفی شده است.
ک« سرمربی تیم زنیت  »سرگئی سما
کیــد کرده  در مصاحبــه اخیر خــود تا
است که آزمون تا پایان فصل در زنیت 
می ماند و ســپس بــه عنــوان بازیکن 

آزاد، این تیم روسی را ترک می کند.
»نیکولو اسکیرا« خبرنگار ایتالیایی خبر 
داد آزمون به تیــم آث میالن ایتالیا هم 

پیشنهاد شده اســت اما این مهاجم ایران، هدف 
نقل و انتقاالتی میالن نیست.

نیکولو البته روشن نکرده است که پیشنهاد شدن 
آزمون به میالن از سوی مدیر برنامه ها صورت گرفته 

و یا از سوی باشگاه زنیت.
از سوی دیگر نشریه »توتو اسپورت« ایتالیا مدعی 
کرات یوونتوس با زنیت بــرای به  شــد مذا
خدمت گرفتن آزمون به بن بست رسیده 
و متوقف شده است. این نشریه مدعی شد 
که وســاطت ها در محور تورین - 
سنت پترزبورگ باعث نزدیک 
شــدن یوونتــوس و زنیــت 
نشده است چرا که باشگاه 
روسی برای فروش آزمون 
۵ میلیــون یــورو طلــب 

کرده است.
ســردار آزمون در حــال حاضر با 
تیم زنیت در اردوی آماده سازی 

امارات به سر می برد.

سرمربی تیم ملی فوتســال بانوان ایران گفت: تیم 
ما به هماهنگی بیشتری نیاز دارد؛ اما با این وجود 

عملکردمان برای دیدار نخست خوب بود.
فروزان ســلیمانی پس از برتری پنج بــر دو تیم ملی 
فوتسال ایران در نخستین بازی تورنمنت کافا مقابل 
ازبکستان اظهار کرد: همیشــه بازی های اول یک 
تورنمنت حساســیت های خاص خــودش را دارد 
و این دیدار هم به همین ترتیب بود، خداروشکر سه 
امتیاز این مسابقه را با نمایشی که بچه هایمان ارائه 

کردند از آن خود کردیم.
وی بــا اعتراض به ســبک بازی خشــن ازبکســتان 
در زمین افزود: گفته بودند ازبکســتانی ها فوتبالی 
هستند اما نگفته بودند کشتی گیر هم هستند. در 
خیلی از زمان های بازی فکر می کردیم کارهایشان 
در زمیــن فــن کشــتی اســت. بازیکنانــم را در زمین 

جابه جا می کردند.
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران تصریح کرد: 
بهتر اســت کــه ســبک بــازی تیم هــا و کارهایی که 
در زمین انجــام می دهنــد مــورد توجــه داوران قرار 
بگیرد. چرا که ممکن است این برخوردها منجر به 

آسیب دیدگی بازیکنان شود.
گردانش گفت:  سلیمانی در پایان ضمن رضایت از شا
ما با اردوهای کمی وارد این مسابقات شدیم، برای 
ارائه بازی های بهتر به هماهنگی بیشتری نیاز داریم؛ 
البته که برای بازی نخست بچه هایمان خیلی خوب 

عمل کردند و توانستیم به پیروزی برسیم.

تکذیب جدایی بازیکنان از سوی باشگاه ذوب آهن
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آغاز لیگ فوتبال ساحلی به میزبانی آران و بیدگل

گیتی پسند با پیروزی در خارج از خانه ادامه صدرنشینی 

کره با یوونتوس در بن بست؛ مذا

پیشنهاد بی نتیجه سردار آزمون 
به باشگاه آث میالن ایتالیا

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران:

 نگفته بودند ازبکستانی ها کشتی گیر هم هستند!

خبر

وزیــر ورزش و جوانان گفت: یــک اتفاق خوب 
کی روی چمن بانوان  کی راه اندازی ها برای ها
است. خیلی خوشحالیم بعد از این همه سال 
کی  با تالش مدیریت و مجموعه فدراسیون ها

روی چمن زنان راه اندازی شد.
بــه گزارش ایرنــا، حمیــد ســجادی  بــا حضور 
کی  در محــل تمرینــی ملــی پوشــان بانوی ها

کشورمان، با آنها دیدار و گفت وگو کرد.
کــی زنــان  وی در بازدیــد از اردوی تیــم ملی ها
اظهار داشت: همراه با رییس فدراسیون بهرام 
کی  قدیمی بازدیدی از اردوی تیم ملی بانوان ها
روی چمن داشــتیم. خوشــبختانه علی رغم 
ســردی هــوا گرمــای خوبــی در اردوی بانوان 

است.
سجادی افزود : قدیمی رییس فدراسیون نیز 

گزارش خوبی از روند آماده سازی تیم ها داد.
وزیــر ورزش بــا اشــاره بــه ســابقه درخشــان 
قدیمــی در ورزش دانشــگاه آزاد خاطر نشــان 
کرد: قدیمی منشــا تحوالت زیــادی در ورزش 
دانشگاه آزاد بوده که مدیریت ۷۳ تیم ورزشی 

دانشگاه آزاد تنها بخش کوچکی از آن است.
وی ادامــه داد: یــک اتفــاق خــوب برای ایــن 
کی روی چمن بانوان بعد  رشته راه اندازی ها
از حدود ۵۰ سال است. خیلی خوشحالیم بعد 
از این همه سال با تالش مدیریت و مجموعه 
کی روی چمن زنان راه اندازی  فدراســیون ها

شد.
وی ادامــه داد: یکــی دیگــر از اهــداف مــا 
کی ساحلی است چون از جذابیت  راه اندازی ها
کی  خوبــی برخــوردار اســت. چــوب و توپ ها
ســاحلی مخصــوص اســت و درحــال وارد 
کردن این تجهیزات هستیم و می خواهیم با 
برگزاری یک جشنواره ساحلی این رشته را به 

طور رسمی آغاز به کار کنیم.
قدیمی افزود: یکی از برنامه های ما استفاده از 
کی ساحلی  مانژهای سوارکاری برای رشته ها
است و می خواهیم کمبود فضا نداشته باشیم. 
در حاشــیه اســتادیوم آزادی ۸ هزار متر زمین 
کی اختصــاص داده شــده  بــه فدراســیون ها
که درحال تجهیز اســت. ۳۵۰ هزار دالر لوازم و 
تجهیزات درحال وارد کردن آن هســتیم و به 
زودی این رشــته در کشــور خودکفا می شود. 
امیدواریم ســال ۱۴۰۱ نیز همچون ســال ۱۴۰۰ 
شــاهد رونــق ورزش در رشــته های مختلــف 

باشیم.
سجادی  همچنین در خصوص کرسی بین 
کی عنوان کرد: کسب کرسی های  المللی ها
کی اتفاق بسیار خوبی است که  بین المللی ها
تا به االن موفق شده ایم ۱۴ کرسی را به دست 
آوریم. قدیمی ارتباطــات بین المللی خوبی 
دارند که امیدوارم این ارتباطات تقویت شود.

ســین جهانــی گفــت: بــرد عربســتان حس 
خیلی خوبی داشــت، امیــدوارم در مرحله 

بعدی هم برنده هر سه دیدار شویم.
ملی پوش هندبال ایران در مورد بازی مقابل 
میزبان مسابقات قهرمانی آسیا اظهار کرد: 
بازی خوبــی بود. نیمــه اول خیلی ســخت 
بود. احساســی به زمیــن رفتیم و جــو بازی 
برای ما سخت بود. تا بازی دستمان بیاید 
کمی طول کشی اما بالخره توانستیم ببریم 
و دل مــردم را شــاد کنیم. این پیــروزی هم 
ک  موفقیت بــرای تیممان بود و هــم در خا

عربستان توانستیم تیمشان را ببریم. 
جهانی در ادامه گفت: خداراشکر به عنوان 
ســرگروه از مرحله گروهی بــاال آمدیم. بازی 
به بازی سخت تر می شود. در مرحله بعد با 
تیم های سخت تری بازی داریم. باید یکی 
یکی بازی ها را پیش ببریــم و برنده بازی ها 
باشــیم تا هم ســهمیه جهانی بگیریم و هم 

جزو چهار تیم به نیمه نهایی برسیم. 
ملی پــوش هندبــال بــرد عربســتان را لذت 
بخش خواند و گفت: بردن عربستان خیلی 
لذت داشت. اینکه در کشور غریب میزبان را 
جلوی چشمان هواداران ببری لذت بخش 
است. حس خیلی خوبی داشــت البته که 
دعای خیر مردم ایران هم پشت سر ما بود. 

وی در پاســخ به ایــن ســوال کــه مهمتریــن 
حریف ایــران در مرحلــه بعدی کدام اســت 
گفــت: هر ســه تیــم عــراق، بحریــن و کویت 
مهم انــد و هــر ســه بــازی ســخت خواهــد 
بود. این ســه بــازی حکم فینــال را بــرای ما 
دارد. بایــد مقابــل هر ســه تیم خــوب ظاهر 
شویم و آنها را ببریم تا جزو چهار تیم باشیم. 
وی در پایان گفت: از مردم ایران می خواهم 
برای ما دعا کنند تا در میان چهار تیم پایانی 

قرار بگیریم و جهانی شویم.

سجادی: راه اندازی 
کی روی چمن  ها
اتفاق خوبی بود

ملی پوش هندبال: 

برد عربستان 
لذت بخش بود

فشردگی بی سابقه رقابت های فوتبال در این فصل 
لیگ، از مسائل سرمربی تیم ملی است.

گان اسکوچیچ سرمربی  به گزارش ورزش سه، درا
تیم ملی، در شــرایطی قصد دارد فهرســت نفرات بازی مقابل عراق و 
امارات را اعالم کند که برخالف هفته های گذشــته، رقابت های این 
هفته لیگ در سه روز برنامه ریزی شده است. حال آنکه باشگاه های 
لیگ برتری در هفته های گذشــته در یــک روز و ســاعات مختلف به 

انجام می رساندند.
این در حالی است که به جز پرسپولیس و سپاهان و همینطور استقالل 
)که دیدارش مقابل هوادار لغو شد( ممکن است در اردوی آینده تیم 
ملی، سایر تیم ها نیز نماینده ای در تیم ملی داشته باشند اما سازمان 
لیگ بدون توجه به این موضوع، بازی این تیم ها را در روزهای متفاوت 

برنامه ریزی کرده تا پس از آن تیم ها به تعطیالت نیم فصل بروند.
اما اتفاق عجیب تر در اعالم برنامه تیم ملی در زمانی رخ داد که سازمان 
لیگ بدون هماهنگی، در روزهای اردوی تیم ملی برای بازی عراق، 

بازی معوقه استقالل مقابل هوادار را برنامه ریزی کرد.
بازی استقالل - هوادار به دلیل تست مثبت بازیکنان استقالل پیش 
از دیدار با پیــکان، به تعویق افتــاده تا اصطالحــا بازیکنان این تیم با 
منفی شدن تست و با بازگشت به شرایط به مســابقه، مقابل هوادار 

حاضر شوند.
گان اسکوچیچ شده و تماس تلفنی  این مسئله باعث خشم شدید درا
او با سهیل مهدی را در پی داشته. سهیل مهدی در برنامه ورزشگاه 
در این خصوص گفت: »ادبیاتی که به کار بردند شاید مناسب روزهای 
عادی ایشان نبود و شاید ناراحت بودند. ما این را به شرایط استرسی در 

گذار می کنیم.« اما اسکوچیچ در این مورد نظر دیگری دارد  تیم ملی وا
و همچنان از این مسئله عصبانی است؛ سرمربی تیم ملی می گوید: 
»چطور ممکن است من برای اردوی تیم ملی بازیکنان استقالل را در 
اختیار نداشته باشم اما آنها در همین زمان و زمانی که اردوی تیم ملی 
برقرار است برای تیمشان بازی کنند و بازی باشگاهی برای این تیم 
برنامه ریزی بشــود. در حالی که بازیکنان خوب استقالل این حق را 

دارند در اردوی تیم ملی حضور داشته باشند.«
اشاره سرمربی تیم ملی به بحثی است که در برنامه ورزش و مردم مطرح 
شد و آن هم دعوت از بازیکنان جوان برای اردوهای ملی در اردوهای 
آینده بود کــه او در پاســخ گفت که بــا همکارانــش در مــورد بازیکنان 
گهان به او اطالع دادند که نمی تواند  استقالل صحبت کرده است اما نا

از استقالل بازیکنی به تیم ملی دعوت کند.
این مسئله از آنجا اتفاق افتاده که با توجه به مثبت شدن تست کرونای 
تعداد زیادی بازیکنان استقالل، آنها شرایط حضور در اردوی تیم ملی 

را ندارند چرا که ممکن است دیگران را به کووید مبتال کنند. اما موضوع 
غیرقابل انتظار به زعم ســرمربی تیم ملی برنامه ریزی یک مســابقه 
جدید برای استقالل است. در حالی که هواداران این تیم انتظار دارند 
بازیکنان شاخص این باشگاه که قرار بود به تیم ملی دعوت بشوند، 
در اردوی ملی حضور داشته باشند و نه همزمان با اردوی تیم ملی در 

یک بازی باشگاهی.
این در حالی است که ســهیل مهدی در صحبت های خود ادبیاتی 
تعاملــی با تیــم ملــی را بــه کار بــرد و مشــخص کرد کــه قصــد تقابل با 
اســکوچیچ و خواســته های او را نــدارد: »خــط قرمــز مــا تیــم ملــی و 
نمایندگان ایرانی است. اصال قرار نیست تداخلی در برنامه تیم ملی 
داشــته باشــیم و برای جشــن صعود تیــم ملی آمــاده می شــویم. به 
محض اینکه آقای اســکوچیچ هر دســتوری بدهند، انجام خواهیم 
گان  داد.« با ایــن صحبت هــا، حــاال بایــد منتظر مانــد و دیــد کــه درا
اسکوچیچ چه فهرستی را اعالم خواهد کرد و آیا بازیکنان استقالل را 
در فهرست احتماال ۲۷-۲۸ نفره خود قرار می دهد یا خیر؟ با این حال 
تصمیم هرچه که باشــد، در نهایت دو راه حل وجود خواهد داشت: 
۱. دعوت از بازیکنان اســتقالل و لغو بازی با هوادار یا ۲. عدم دعوت از 

بازیکنان استقالل و انجام بازی پس از منفی شدن تست.
شاید بهترین راه حل این باشد که او فهرست ذخیره ای برای تیم ملی 
تهیه کرده و بازیکنان استقالل را در آن قرار بدهد که در صورت منفی 
شدن تست، آنها در تیم ملی حاضر باشند. البته با توجه به ریسک این 
موضوع، شــاید هم نشــود انتظار داشــت که بازیکنی از اســتقالل در 
فهرست حضور داشته باشد. در این صورت هم به نظر نمی آید سرمربی 

تیم ملی برای انجام بازی استقالل و هوادار رضایت بدهد.

عصبانیت شدید اسکوچیچ از برنامه ریزی لیگ
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بازی هــای  کمیتــه  رئیــس 
الکترونیکی هیــات ورزش های 
همگانی استان اصفهان گفت: 
بازیکنــان حرفــه ای گیــم در مــاه حداقــل ۱۴ تــا ۱۵ 
میلیون تومان درآمد دارند. اصلی ترین مشکل ما، 
مشکالت اینترنت و کم بود سرعت و پینگ باال است 

که معموال رسیدگی نمی شود.
ســعید ســلمانی تهرانــی در خصــوص مســابقات 
ورزش های الکترونیک، اظهار کرد: این مسابقات 
انتخابی تیم ملی اســتان اصفهان برای حضور در 
مســابقات جهانی اندونــزی و بازی های آســیایی 
چین برگزار می شــود. هر اســتان تعدادی سهمیه 
دارد کــه ســهم اســتان اصفهــان، شــش ســهمیه 
اســت. این ســهمیه بر اســاس تعداد ثبــت نامی، 

بازیکنان قدیمی و تعداد قهرمان جهانی در هر استان مشخص می شود. وی در خصوص تعداد ثبت نامی در 
مسابقات استان اصفهان، گفت: در حدود ۴۰ نفر از استان ثبت نام کرده اند. مسابقات در رشته های مختلف از 
جمله پی اس و فیفا است که به نفرات اول تا سوم جوایزی به ارزش ۱۶۰ میلیون تومان داده می شود. مسابقات 
ملی بیشتر از نظر بعد معنوی و حضور قابل اهمیت است اما مسابقات جهانی از نظر جوایز بسیار خوب هستند 
اما چند سال است به علت تحریم ها نمی توانیم در مسابقات جهانی شرکت کنیم. در اصفهان آقایان نوید برهانی 
و کیوان جوادی که از قهرمانان جهانی هستند را داریم که به علت تحریم ها و اعزام نشدن تیم، به صورت جدی 
تمرین نمی کنند. سلمانی با اشاره به استقبال پلیر های اصفهانی از این تورنمنت، بیان کرد: معموال در استان 

اصفهان در حد ۴۰ نفر در مسابقات شرکت می کنند. 
تعداد پلیر ها در استان اصفهان باال است اما پلیر های آماتور معموال در مسابقات انتخابی شرکت نمی کنند زیرا 

شانسی برای خودشان قائل نیستند.
وی در خصــوص مشــکالت پلیرهــا و مســابقات 
درون کشوری، تصریح کرد: اصلی ترین مشکل ما، 
مشکالت اینترنت و کمبود سرعت و پینگ باال است 
که معموال رسیدگی نمی شود. برای بازی کردن نیاز 
به پینگ پایین اســت که بتوانیم ارتباط خوبی با 
سرورهای مختلف بگیریم. متأسفانه در سه سال 
گذشته وضعیت اینترنت بهتر که نشده بلکه بدتر نیز 
شده است. در چند ماه گذشته نیز سرعت اینترنت 
به مراتب بدتر شده است و با مشکالت زیادی رو به 
رو شده ایم و نمی توانیم با بازیکنان خارج از ایران به 

راحتی بازی کنیم.
سلمانی با اشاره به سختگیری های خانواده ها در 
برابر بازی های رایانه ای و نظر منفی آنها، اظهار کرد: 
دیدگاه خانواده ها در برابر بازی های رایانه ای، بد و سنتی است در صورتی که در حال حاضر گیم خیلی حرفه ای 
شده است. بازیکنان حرفه ای گیم در ماه حداقل ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان درآمد دارند که برای سن ۱۸ تا ۲۰ یا ۲۵ 
گر محدودیت ها و مشکالت اینترنت وجود نداشت درآمدها به مراتب بیشتر بود.  سال درآمد خوبی است البته ا
گر  متأسفانه دیدگاه خانواده ها این است که با گم نمی شود به درآمد رسید و مشکل ساز است در صورتی که ا
خانواده ها مراقب باشند بچه ها در بازی کردن افراط نکنند، گیم هم درآمد خوبی خواهد داشت و هم از بسیاری 

از هنجارها و آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند.
وی افزود: برای مثال نوید برهانی که قهرمانی جهان را دارد در رشته دکتری دامپزشکی مشغول به تحصیل است 
کثر پلیرهای  و پویان رحیمی که از سال ۲۰۱۷ قهرمان کشور است در رشته دکتری داروسازی تحصیل می کنند. ا

حرفه تحصیالت دانشگاهی خوبی دارند.

رئیس کمیته بازی های الکترونیکی هیات ورزش  همگانی استان اصفهان:

بازی های رایانه ای منافاتی با درس ندارند

خبر

سرپرســت دبیری فدراسیون بســکتبال گفت: 
استعفا داده ام اما فعال موافقت نشده است.

به گزارش ایســنا، پس از انتشــار خبرهایی مبنی 
بر استعفای محمدرضا صالحیان از سرپرســتی دبیری فدراسیون 

بسکتبال، سرانجام خود صالحیان این خبر را تایید کرد.
صالحیان گفــت: از دبیری فدراســیون اســتعفا داده ام، امــا هنوز با 

درخواست بنده موافقت نشده است.

با توجه به اینکه صالحیان وظیفه دبیری مجمع انتخابات ریاست 
کنون بایــد دید چه  فدراســیون بســکتبال را هم بر عهــده داشــت، ا
تصمیمی بــرای انتخاب جایگزیــن برای برگــزاری انتخابــات گرفته 
خواهد شد. انتخابات بسکتبال در حالی قرار است روز ششم بهمن 
ماه برگزار شــود که صحبت هایی مبنی بر به تعویــق افتادن مجدد 
آن وجود دارد که در صورت رخ دادن این اتفاق، به مهندسی شدن 

مجمع دامن خواهد زد.

صالحیان: از دبیری فدراسیون بسکتبال استعفا دادم

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۳۴

یکشنبه  ۳  بهمن 1۴۰۰ - ۲۰ جمادی الثانی 1۴۴۳

7 ۲۳ ژانویه    ۲۰۲۲  سالمت

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

خ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ هیات یک خانم بهاره نیک  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۲۳۹ مور
نشان به شناسنامه شماره ۶۲۷۵ کدملی ۱۲۹۱۹۹۳۹۳۲ صادره اصفهان فرزند مسعود 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۰ مترمربع از 
ک شمال  ک شماره ۳۰۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال پال
گذار گردید.  گذاری مع الواسطه از مالکیت رسمی شهرداری وا اصفهان طبق قرارداد وا
خ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ هیات یک آقای سهیل نیک  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۲۴۰ مور
نشان به شناسنامه شماره ۴۴۱۸ کدملی ۱۲۹۰۷۲۶۳۶۱ صادره اصفهان فرزند مسعود 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۰ مترمربع از 
ک شمال  ک شماره ۳۰۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال پال
گذار گردید.  گذاری مع الواسطه از مالکیت رسمی شهرداری وا اصفهان طبق قرارداد وا
خ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ هیات یک آقای سینا نیک  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۲۴۱ مور
نشان به شناسنامه و کدملی ۱۲۷۰۷۲۶۷۶۵ صادره اصفهان فرزند مسعود نسبت به دو 
ک شماره ۳۰۹  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق قرارداد  اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
گذار گردید. لذا به منظور اطالع  گذاری مع الواسطه از مالکیت رسمی شهرداری وا وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۵۵۲۳۰ / م الف - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۲۰۲۷۰۳۹۰۴۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵، دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور 
آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا  صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 
خ  از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۴۴۸ مور
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ علیرضا زارعی محمودآبادی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه ۶۹۹۳ 
صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۲۵۹۸۳۹۵ در ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی 
ک شماره ۲۷ فرعی از ۱۵۳۱۶ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت  قسمتی از قطعه زمین پال
ک شرق اصفهان به مساحت ۱۴۸/۸۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.  اسناد و امال
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - رییس 
ک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۵۵۸۳۰ / م الف منطقه ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰ /۱۰/۰۸ تاریخ:   ،۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۱۲۲۰ شماره: 

۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۰۹۱۱، ۱۴۰۰/۰۷/۲۸، هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  وضعیت ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد جعفری 
فرزند عباس بشماره شناسنامه ۲۱ صادره از تیران در یک باب گلخانه به مساحت 
ک اصلی ۳۴ روستای سوران بخش دوازده ثبت اصفهان  ۹۶۷۹/۹۱ مترمربع در پال
کبر شاهبندری فرزند حاج آقا و علی جعفری  خریداری از مالک رسمی آقایان علی ا
فرزند محمود محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
ک تیران -  ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - سیدمحمدحسن مصطفوی رییس ثبت اسناد و امال

۱۲۵۵۲۵۳ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ هیات سه آقای منوچهر  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۳۵ مور
عیوضی به شناسنامه شماره ۳ کدملی ۵۱۲۹۸۶۹۴۴۳ صادره از دهاقان فرزند الیاس 
ک شماره  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۴/۳۲ مترمربع پال
ک شمال اصفهان از سند  ۱۴۹۱۵/۱۲۶ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
۳۶۸۶۷، ۷۷/۰۷/۰۸ دفترخانه ۶۲ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۴۱۷۰ / م الف - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ خانم آزاده سوفسطائی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۶۷۷ مور
کبر  به شناسنامه شماره ۶۰۳۳۷ کدملی ۱۲۸۱۰۳۰۵۹۷ صادره از اصفهان فرزند ا
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۲۶/۲۷ 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و  مترمربع از پال
امالک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت محمد 
۲۴ دفتر ۶۷ اصفهان و رای  خ ۸/۲۹/ صدری موضوع سند انتقال ۲۳۳۸ مور
خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ آقای سعید بطالنی اصفهانی  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۶۷۸ مور
به شناسنامه شماره ۱۵۹۵ کدملی ۱۲۸۷۹۷۸۴۲۸ صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۲۶/۲۷ 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و  مترمربع از پال
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت محمد  امال
۶۷ اصفهان رای  ۲۴ دفتر  /۸/۲۹ خ  ۲۳۳۸ مور صدری موضوع سند انتقال 
خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ خانم مریم هاشمی دهنوی  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۴۵ مور
کدملی ۶۳۳۹۸۲۹۶۸۶ صادره فرزند سیف اله بصورت  به شناسنامه شماره ۳ 

ک شماره ۱۵۱۷۸ اصلی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵۳/۲۲ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
عادی مع الواسطه از مالکیت طیبه و صدیقه امیدیان موضوع سند انتقال ۵۲۴۸ 
خ ۴۰/۰۷/۰۲ دفتر ۳۱ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  مور
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ - رییس 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۴۱۸۴ / م الف اداره ثبت اسناد و امال

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه 
ک  گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال و بالمعارض متقاضیان محرز 
گهی  ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ موردتقاضا به شر
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ  اداره ثبت اسناد و امال
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۴۳۰۶ 
مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ آقای عظیم اسماعیلی آرا فرزند سوخته زار ششدانگ یکبابخانه  
ک شماره ۱  فرعی از ۴۶۲ اصلی واقع در  به مساحت ۱۲۴/۷۳ مترمربع قسمتی از پال
قطعه ۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - ۱۲۶۳۶۸۷/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و 
ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  ک موردتقاضا به شر امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان  آ
گهی به مدت دو ماه  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف  اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
کبری  نمایند. آرای شماره ۵۲۳۳  و ۵۲۳۲ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ خانم نسرین علی ا
نجف آبادی فرزند جمشید نسبت به دو دانگ مشاع و آقای احسان نادرخانی 
فرزند اسماعیل نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
ک شماره ۶۵۶  اصلی واقع در قطعه ۴ بخش ۱۱ حوزه  ۱۰۸/۸۰ مترمربع قسمتی از پال
ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۱/۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ - حجت اله کاظم زاده 
اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

- ۱۲۶۳۵۸۵/ م الف

گهی فقدان سند مالکیت« »آ
ک ثبتی  شماره: ۲۶۰۴۸۵۸۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹، سند مالکیت ششدانگ پال
شماره ۱۸۴۶۲ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در بخش ۱۶ ثبت اصفهان با شماره مستند 
مالکیت ۷۱۶۶۵، ۹۸/۱۱/۶ دفتر ۷۹ اصفهان با مالکیت سکینه قلی دزفولی زاده 
فرزند جمشید سابقه ثبت و صدور سند داشته و تحت شماره چاپی ۴۵۵۹۴۲ سری 
ب سال ۹۸ با شماره الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۶۰۲۹۸۱۵ سند کاداستری ثبت و 
صادر و تسلیم شده است که به استناد گواهی حصر وراثت )دادنامه( شماره ۳۰۱۸۳، 
۱۴۰۰/۹/۱ صادره از شعبه ۵۸۷ شورای حل اختالف اصفهان و فرم نوزده مالیاتی 
شماره ۳۴۴۰۶۱۷، ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ نامبرده فوت نموده و ورثه وی حین الفوت عبارت 
از شوکت حسینی مهر، مادر وی میباشد که به استناد گواهی حصر وراثت )دادنامه( 
شماره ۹۰۴۱۴، ۱۴۰۰/۶/۲۹ شعبه ۱۰ حصر وراثت شورای حل اختالف اصفهان و فرم 
نوزده مالیاتی شماره ۳۴۴۱۷۳۱، ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ شوکت حسینی مهر نیز فوت نموده 
است و ورثه وی حین الفوت عبارت از زهرا و زهره و علیرضا و محمدرضا همگی قلی 
دزفولی زاده فرزندان وی میباشند سپس نامبردگان باارایه درخواست کتبی به انضمام 
دو برگ استشهادیه که امضا شهود آن ذیل شماره ۱۲۴۲۶۳، ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ دفترخانه 
۸۲ اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود شده است 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
گهی میشود.  تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن  خود می باشد از تاریخ انتشار این آ
ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است 
گر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند  ا
معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

ک شمال اصفهان - ۱۲۶۳۵۹۳ / م الف سیداسداله موسوی ثبت اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ هیات یک خانم زهره  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۳۷ مور
گرد طوقچی به شناسنامه شماره ۶۸۶۳۹ کدملی ۱۲۸۱۷۸۵۴۳۱ صادره  صحرا
اصفهان فرزند رضا بصورت سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان به 
ک شماره ۳۳ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان  مساحت ۱۲۲/۶۱ مترمربع پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع  بخش اداره ثبت اسناد و امال
خ ۸۸/۱۲/۰۱  دفتر ۲ اصفهان تایید گردید. رای شماره  سند انتقال ۲۰۴۰۰۲ مور
خ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ هیات یک آقای اصغر نساج پور  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۳۸ مور
اصفهانی به شناسنامه شماره ۲۸۵۴ کدملی ۱۲۸۶۸۵۱۱۵۷ صادره اصفهان فرزند 
یداله بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۲۲/۶۱ 
ک شماره ۳۳ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره  مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال  ثبت اسناد و امال
خ ۸۸/۱۲/۰۱ دفتر ۲ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم  ۲۰۴۰۰۲ مور
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳، تاریخ انتشار 
ک شمال اصفهان موسوی  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

- ۱۲۶۴۱۰۱ / م الف

آگهی

امیدی جدید برای درمان دیابت نوع یک 
از طریق نانوتراپی 

افــراد مبتال بــه دیابت نــوع یک 
بایــد رژیم هــای تجویــز شــده 
روزانه انسولین را به دقت دنبال 
کنند و هورمون را از طریق سرنگ، پمپ انسولین 

یا دستگاه های دیگر تزریق کنند. 
بــدون درمان هــای طوالنــی مــدت قابــل دوام، 
دوره های درمانی دیابت یک حبس ابد هستند.
وســترن  نــورث  دانشــگاه  محققــان  تیمــی از 
تعدیل ایمنــی  بــه  کمــک  بــرای  را  فنــاوری  
کرده اند. ایــن روش معمــوال از  کشــف  موثرتــر 
نانوحامل ها برای مهندســی مجدد راپامایسین 
سرکوب کننده ایمنی استفاده می کند. محققان 
بــا اســتفاده از نانووکتور هــای بارگــذاری شــده 
بــا راپامایســین، شــکل جدیــدی از ســرکوب 
سیســتم ایمنی ایجاد کرده اند که قــادر به هدف 
قــرار دادن ســلول های خــاص مرتبــط بــا پیونــد 
بدون سرکوب پاسخ های ایمنی گسترده تر است.

حمله بدن را تعریف کنید
راپامایســین به خوبــی مــورد مطالعه قــرار گرفته 
اســت و معموال برای سرکوب پاســخ های ایمنی 
در طول انواع دیگر درمان ها و پیوند ها استفاده 
می شــود و طیف وســیعی از اثــرات را بر بســیاری 
از انــواع ســلول ها در سراســر بــدن دارد. دوز 
کــی تجویز  راپامایســین معمــوال به صــورت خورا
می شــود و بــرای جلوگیــری از اثــرات ســمی باید 
به دقــت کنتــرل شــود؛ امــا در دوز هــای کمتر در 

مواردی مانند پیوند جزایر اثر ضعیفی دارد.
برای جلوگیری از اثرات گســترده راپامایســین در 
طول درمان، این دارو معموال در دوز های پایین 
و از طریــق راه هــای خــاص و عمدتــا بــه صــورت 
کی تجویز می شود؛ اما در مورد پیوند، باید  خورا
راپامایســین کافــی بــرای ســرکوب سیســتمیک 
سلول های T بدهید که می تواند عوارض جانبی 
بزرگی مانند ریزش مو، زخم های دهان و به طور 

کلی ضعیف شدن سیستم ایمنی داشته باشد.
نــام  بــه  ســلول های ایمنی  پیونــد،  از  پــس 
ســلول های T، ســلول ها و بافت هــای خارجــی 
تــازه معرفــی شــده را پــس می زننــد. ســرکوب 
کننده های ایمنی برای ســرکوب این اثر استفاده 

کــردن  می شــوند؛ امــا می تواننــد بــا خامــوش 
ســلول های T در سراســر بــدن، بــر توانایــی بدن 

برای مبارزه با سایر عفونت ها نیز تأثیر بگذارند.
این تیم نانوحامل و ترکیــب دارو را فرموله کردند 
تا اثر خاص تری داشــته باشــند. به جای اصالح 
مستقیم سلول های T - رایج ترین هدف درمانی 
راپامایسین - این نانوذرات برای هدف قرار دادن 
 )APCs( و اصالح سلول های ارائه دهنده آنتی ژن
کــه امــکان ســرکوب ایمنی  طراحــی می شــوند 

هدفمندتر و کنترل شده تری را فراهم می کنند.
استفاده از نانوذرات همچنین تیم را قادر ساخت 
تا راپامایسین را از طریق یک ســرنگ زیرپوستی 
تحویل دهند. ایــن روش تجویز برای مؤثر بودن 
به راپامایســین بســیار کمتــری نیــاز دارد؛ تقریبا 

نیمی از دوز استاندارد.
یــک رویــای لولــه ای در تحقیقــات دیابــت بــه 

واقعیت تبدیل شده است
ایــن تیم ایــن فرضیــه را روی موش هــا آزمایــش 
کــرد و دیابــت را قبــل از درمــان ترکیبــی از پیونــد 
کی  جزایر و راپامایســین، از طریق یک رژیم خورا
اســتاندارد Rapamune® و فرمــول نانوحامــل 

آن ها، به جمعیت معرفی کرد.
از روز قبــل از پیونــد، داروی اصــالح شــده بــه 
موش ها تزریق شــد و تزریق هر سه روز یک بار به 

مدت ۲ هفته ادامه یافت.
این تیــم حداقــل عــوارض جانبــی را در موش ها 
مشــاهده کردند و دریافتنــد که دیابــت در طول 
دوره آزمایشــی ۱۰۰ روزه از بیــن رفتــه اســت؛ امــا 

درمان باید تا پایان عمر ایمپلنت ادامه یابد.
این تیم همچنین توضیح داده است که گروهی 
از موش هــای تحــت درمــان با ایــن نانــودارو در 
درمان هــای  کــه  موش هایــی  بــا  مقایســه 

کــرده بودنــد،  اســتاندارد این دارو را دریافــت 
»پاسخ ایمنی قوی« داشتند.

کشــف این تیم می تواند پیامد های گســترده ای 
داشــته باشــد. این رویکرد را می توان برای سایر 
کــرد و  بافت هــا و اندام هــای پیونــدی اعمــال 
زمینه ها و گزینه های تحقیقاتی جدیدی را برای 

بیماران باز کرد.
تیم تحقیقاتی دانشــگاه نورث وســترن به مدت 
سه سال روی آزمایش ها و انتشار مطالعات روی 

کشت هویج کار می کردند. 
اثری که بــه تازگی منتشــر کرده اند ممکن اســت 
بــه دو یــا ســه مقالــه تقســیم شــده باشــد. با این 
کنون منتشــر کرده اند، یک  حال، آن چــه آن ها ا
کــه  پیشــرفت محســوب می شــود و می گوینــد 
می تواند پیامد های مهمی برای آینده تحقیقات 

دیابت داشته باشد.

دیابت

ک است و باید  درد شدید و ضربان دار سر خطرنا
پیگیری شود. 

درد شدید و ضربان دار سر می تواند ناتوان کننده 
باشــد و حتــی منجــر بــه از دســت دادن قــرار 
مالقات، کار یــا دور همی با خانواده و دوســتان 
شود. صرف نظر از اینکه مستعد سردرد هستید 
یا نه، ممکن است بتوانید با شناسایی عواملی 
کــه علــت ســردرد هســتند، تعــداد دفعــات آن 
را کاهــش دهیــد. در ایــن نوشــتار بــه ده دلیــل 
خ دادن ســردرد  کــه موجــب ر غیرمنتظــره 

می شوند، خواهیم پرداخت.
کی هایی که اغلب محرک سردرد هستند،  خورا
کی هــای فرآوری شــده، پنیرهــا، و  شــامل خورا
کی های شور می شوند. هم چنین ممکن  خورا
کی نیز  است شــکالت و طعم دهنده های خورا

دلیل این سردرد ها باشند.
          نوشیدنی ها

ســردرد های میگرنــی می توانــد ناشــی از انــواع 
مختلف نوشیدنی، به ویژه نوشیدنی های الکلی 
باشد. نوشیدنی هایی که حاوی کافئین زیادی 

است نیز می توانند همین اثر را داشته باشند.
           اضافه وزن، علت سردرد

برخــی از مطالعــات نشــان می دهنــد وقتــی 
شاخص توده بدنی بعضی خانم ها ۳۰ یا بیش تر 
اســت، احتمــال بــروز ســردرد نیــز در آن هــا ۳۵ 
درصد بیش تر است. وقتی شاخص توده بدنی 
بیش تر از ۴۰ اســت، خطر ســردرد بــه ۸۰ درصد 

جهش می کند.
          برخی دارو های مسکن

مطالعــات نشــان داده انــد کــه اســتفاده بیش 
از حــد دارو هــای مســکن بــدون نســخه، علت 
۵۰ درصد از ســردرد های میگرنــی، و ۲۵ درصد 
سردرد های دیگر است. ۳ روز مصرف دارو های 
مســکن در هفتــه در طــول دوره هــای مــداوم 

ممکن است شما را به آن ها وابسته کند.
گرسنگی کشیدن یا دهیدراته شدن بدن

پژوهش ها بار ها نشان داده است که بدون غذا 
یا کم شــدن آب بدن )دهیدراته شدن( با علت 

سردرد بسیاری از آدم ها در ارتباط است.
کتور های محیطی            فا

عوامل متعددی در محیط شــما ممکن است 
کو،  علت سردرد شما باشــند، از جمله دود تنبا

بو هــای قــوی ناشــی از مــواد شــیمیایی مانند 
ک کننده هــا و عطرهــا، آلودگی و ســر و صدای  پا

زیاد.
           ورزش می تواند علت سردرد باشد

کمی بیــش از یــک ســوم کســانی کــه از میگــرن 
رنــج می برنــد متوجــه می شــوند کــه ورزش بــا 
شــدت باال می تواند باعث حمله سردرد شود. 
برای آنها، این درد اغلب با درد در گردن شــروع 
می شود؛ کم کم شــدت درد به حدی می رسد 

که شخص دست از فعالیت می کشد.
           روزه گرفتن

روزه گرفتن هم می تواند علت سردرد باشد. در 
واقع بدون غذا ماندن بــرای مدتی یک محرک 
رایــج ســردرد اســت. در واقــع برخــی از کســانی 
که رژیم های ســخت الغری را دنبــال می کنند، 

ممکن است سردرد را تجربه کنند.
           گرده گل و انواع دیگر آلرژن ها )آلرژی زاها(

هنگامی کــه مــواد آلــرژی زا در فضا وجــود دارد، 
برخی افراد مســتعد ســردرد ممکن است دچار 

درد شوند.
           مشکات سامتی جدی، علت سردرد

بسیاری از مشکالت ســالمتی می توانند باعث 
گهانی و  گر ســردردتان به طور نا سردرد شوند. ا
بدون دالیل واضح شــروع شد، باید به پزشک 
مراجعــه کنیــد. چنــد علــت احتمالــی عبارتند 
از فشــار خون بــاال، تومور مغــزی، آپنــه خواب، 

خونریزی در مغز و غیره.
گرچــه ممکــن اســت نتوانیــم از ســردرد های  ا
میگرنی پیشگیری کنیم، اما شاید بتوانیم تا حد 
زیادی درد را کاهش بدهیم. برای این منظور، 
به ســادگی محرک ها را کاهش دهیــد و از آن ها 
دوری کنید. احتماال کمی بعد متوجه خواهید 

شد که کمتر دچار سردرد می شوید!

سردردهای شدید و ضربان دار را جدی بگیرید 

سردرد

یــک دانشــگاه ژاپنــی اعــالم کــرد کــه موفق 
بــه پیونــد ســلول های بنیــادی انســانی به 
بیمار بــرای درمــان ضایعه نخاعــی زیر حاد 

شده است. 
یک دانشگاه ژاپنی اعالم کرد که با موفقیت 
سلول های بنیادی انســانی را برای درمان 
آسیب نخاعی حاد به بیمار پیوند زده است.
ایــن اولیــن بــار در جهــان اســت کــه از ایــن 
فناوری احیا کننده برای این وضعیت فلج 
کننده استفاده می شود. در این عمل، بیمار 
نورون های بنیادی پرتــوان القایی )iPS( و 

سلول های پیش ساز دریافت کرد.
ســلول های IPS از ســلول های بالــغ گرفته 
می شــوند و از نظر ژنتیکی برای تکثیر در هر 
نوع سلول، بسته به اینکه در کدام قسمت 
بدن پیونــد می شــوند، برنامه ریزی مجدد 
می شــود. این تکنیک در ســال ۲۰۱۲ برنده 
جایزه نوبل پزشکی و به محقق ژاپنی شینیا 

کا اعطا شد. یامانا
محققان دانشــگاه Keio در ماه گذشته در 
توکیو دو میلیون از این ســلول ها را به اولین 

بیمار پیوند زدند.
ایــن دانشــگاه در بیانیه خــود تصریــح کرد 
بالینــی"  اولیه ایــن مطالعــه  "هــدف  کــه 
تایید ایمنــی اســتفاده از ایــن روش درمانی 
اســت. هــدف ثانویــه بررســی اینکه آیا ایــن 
روش در نهایــت منجــر بــه پیشــرفت از نظر 
عملکرد عصبــی و کیفیــت زندگــی بیماران 

می شود یا خیر.
یک هیئت مستقل از متخصصان اطالعات 
اولین بیمار را ارزیابی می کنند تا بررسی کنند 
که آیا امکان بازگشت به کارآزمایی بالینی در 
ماه آوریل وجــود دارد کــه در مجموع چهار 

بیمار را شامل می شود.
آزمایش هــای بالینــی دیگری قبــال در مورد 
اســتفاده از ایــن نــوع ســلول های iPS در 
بیماری هــای مختلــف، ماننــد بیمــاری 
کوال وابسته به  پارکینسون و دژنراسیون ما
سن )AMD(، یک بیماری چشمی، انجام 

شده است.

سلول های بنیادی

انجام اولین پیوند سلول های
 بنیادی انسانی در نخاع 
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تبلیغــات جدیــد گوشــی آیفــون ۱۳ اپــل، عمر 
باتری بیشتر این گوشی ها را نشان می دهد. 

از آیفــون OG در ســال ۲۰۰۷ تــا آیفــون XS در 
سال ۲۰۱۸،عمر باتری گوشی های آیفون هرگز 
مناسب نبوده اســت. حتی به همین دلیل در 
سال ۲۰۱۴ سامسونگ در یک تبلیغ تلویزیونی 
به نــام "The Wall Huggers" عمر باتری آیفون 

را مسخره کرد.
به گزارش فون آرنا، اپل با تولید آیفون ۱۱ در سال 
۲۰۱۹ کمی اوضاع عمر باتری آیفون را بهبود داد 
و با سری آیفون ۱۳ در ســال ۲۰۲۱، به خصوص 
با باتری ۴۳۵۲ میلی آمپر ساعتی آیفون ۱۳ پرو 

مکس، اوضاع را بیشتر بهبود بخشید.
امــروز اپل اولیــن تبلیغــی کــه روی عمــر باتری 
آیفــون تمرکــز داشــت را بــه نمایش گذاشــت و 
نشان داد که باتری گوشی های خود را تقویت 

کرده است.
گفتــه می شــود احتمــاال شــاهد تغییــر بســیار 

کمی در ظرفیت باتری ســری آیفون ۱۴ باشــیم 
تا اینکه پیشــرفت بزرگ دیگــری در خط آیفون 
۱۵ ایجــاد شــود. ظرفیــت باتــری آیفــون ۱۱ پــرو 
مکــس ۳۹۶۹ میلــی آمپــر ســاعت بــود کــه ۲۵ 
درصد نسبت به باتری ۳۱۷۴ میلی آمپر ساعتی 
که در آیفون XS مکس مشــاهده شد، افزایش 
ظرفیت داشت. از آیفون ۱۱ پرو مکس تا آیفون 
۱۲ پرو مکس، ظرفیت باتری ۷.۱ درصد کاهش 
یافت و با آیفــون ۱۳ پرو مکس و افزایشــی قابل 

توجه، به ۴۳۵۲ میلی آمپر ساعت رسید.

یک طوفان گــرد و غبار منجر به گرم شــدن جو 
شــد و نوزدهمیــن ماموریت هلیکوپتــر و مریخ 

نورد ناسا را به تعویق انداخت. 
 هلیکوپتــر Ingenuity مریــخ ناســا قــرار بــود 
نوزدهمین پرواز خود را در سیاره سرخ در تاریخ 
پنجم ژانویه انجــام دهد؛ با این حــال در اولین 
روز ســال ۲۰۲۲، یک طوفان گرد و غبار قوی در 
نزدیکی دهانه Jezero شروع شد که هلیکوپتر و 

مریخ نورد ناسا آن را بررسی کردند.
به گزارش اســپیس، جاناتان باپســت و مایکل 
میشــنا، از تیــم آب و هوا ایــن هلیکوپتــر اظهــار 
کردند: "گرد و غبار اتمسفر باعث کاهش رسیدن 
نــور خورشــیدی بــه پنل هــای خورشــیدی 
Ingenuity کــه باتری هــای مــورد نیــاز پــرواز را 
شارژ می کند، می شود. آن ها توضیح دادند که 

عالوه بر این، گرد و غبار موجود در جو، توســط 
نور خورشید گرم می شود و جو اطراف را نیز گرم 
می کند و در نتیجه، هوایی با چگالی پایین که 
هلیکوپتر قادر اســت در آن پــرواز کند، کاهش 

می یابد". 
تیم این هلیکوپتر تصمیم گرفتنــد پرواز پنجم 
ژانویه را لغو کنند و منتظر باشند تا طوفان گرد 
و غبار از بیــن برود. ایــن یک تصمیــم مهم بود 
و باعــث شــد Ingenuity به اولیــن هلیکوپتری 
تبدیل شــود که پروازش بــه دلیــل آب و هوای 

نامناسب در یک سیاره دیگر به تاخیر افتاد.
طوفان های گــرد و غبــار بــزرگ و قدرتمند یک 
اتفــاق عــادی در مریــخ هســتند. بــه عنــوان 
مثال چند ســال پیش یــک گــرداب در اطراف 
مریخ، مریخ نورد ناســا را از بین برد. همچنین 
تاخیر هــای گــرد و غبار بیشــتری ممکن اســت 
در آینده نزدیک برای Ingenuity در راه باشــد. 
کید کردند که پاییز  باپست و میشنا همچنین تا
تا زمستان به عنوان »فصلی غبارآلود« در مریخ 

شناخته می شود.
گفتنی است که در حال حاضر طوفان گرد و غبار 
کاهش یافته و ماموریت ایــن هلیکوپتر زودتر از 

۲۳ ژانویه انجام می گیرد

اعضای تیم پیکسل گوگل روی هدست جدید 
واقعیت افزوده این شرکت کار می کنند. 

به نظر می رســد گوگل بار دیگر به دنبال توسعه 
یــک هدســت واقعیــت افــزوده )AR( اســت که 
بــا کــد Project Iris شــناخته می شــود. گفتــه 
می شــود نمونه های اولیــه هدســت AR گوگل 
از دوربین هــای رو بــه بیرون بــرای ارائــه تصاویر 
استفاده می کنند که با گرافیک های کامپیوتری 

ترکیب می شوند.
براســاس گــزارش ســایت فــون آرنــا، دو منبعــی 
که خواســتند نامشــان فــاش نشــود گفتند که 
نمونه های اولیه این دستگاه، در تاسیساتی در 
منطقه خلیج سانفرانسیسکو ساخته می شوند 
و شبیه یک عینک اسکی هستند. جالب تر اینکه 
ظاهرا این دســتگاه نیــازی به اتصال ســیمی به 
منبع برق خارجی ندارد و از تراشه سفارشی گوگل 
)Tensor( که گوشی های هوشمند پیکسل ۶ و 

پیکسل ۶ پرو را هدایت می کند، بهره می برد.
همچنیــن شــبیه بــه جدیدترین گوشــی های 
پیکسل، این هدست روی اندروید اجرا می شود. 
گرچه فهرست های شغلی اخیر نشان می دهد  ا
که گوگل روی یک سیستم  عامل منحصر به فرد 
کار می کنــد. در ماه دســامبر، مارک لوکوفســکی 

رئیــس ســابق بخــش سیســتم عامــل واقعیت 
ترکیبی در متــا، عنوان جدیــد خود را بــه عنوان 
مدیر مهندسی سیستم عامل در گوگل )از طریق 
پســت لینکدین( فاش کرد. لوکوفســکی گفت 
که نقش مــن رهبری تیم سیســتم عامــل برای 

واقعیت افزوده در گوگل است.
لیست مشاغل مورد درخواست گوگل به توسعه 
یک سیســتم عامل جدیــد و عینک هوشــمند 

اشاره دارد. 
مطابق گزارش های منتشر شده، گوگل می تواند 
هدست AR خود را در ســال ۲۰۲۴ عرضه کند و 
در حالی که گفته می شــود برخی از اعضای تیم 
پیکسل در توسعه این هدست نقش دارند، هنوز 
مشخص نیست که آیا دستگاه نام پیکسل را با 

خود به همراه خواهد داشت یا خیر.

واتساپ دریافت کمک از طریق پشتیبانی چت را 
برای کاربران این پیام رسان آسان تر می کند. 

پیام رسان واتساپ به دلیل رمزگذاری کامل خود، 
دسترسی آســان و قابلیت های مختلف به یکی از 
برنامه های مورد عالقه کاربران شبکه های اجتماعی 

تبدیل شده است.
به گــزارش ســایت androidpolice ؛ در مارس ســال 
گذشته واتســاپ  قابلیت پشــتیبانی در خود چت 
را به ایــن پلتفرم افــزود امــا پــس از چنــد مــاه آن را از 
نســخه های بتا حذف کرد. امــا بــه تازگی این پیام 
رســان نســخه تاز ه  ســازی  شــده و پایدارتری از این 

قابلیت  را مجددا در اختیار کاربران قرار داده است.
کاربران برای دریافت این قابلیت ابتدا باید واتساپ 

خود را به آخرین نســخه به  روز رسانی کنند. پس از 
ارتقای برنامه، کاربر می تواند از این قابلیت استفاده 
کند. برای به روز رســانی نســخه جدید می توان به 
اپ استور یا گوگل پلی رفته و آخرین نسخه این پیام 
رسان را دریافت کرد. در صورت وجود مشکل ابتدا 
باید به تنظیمات رفته، روی گزینه راهنما را کلیک و 

سپس تماس با پشتیبان را انتخاب کرد.
البته هنــوز مشــخص نیســت این قابلیــت جدید 
چقدر گسترده است، اما پشتیبانی درون برنامه ای 
در نسخه پایدار )۲.۲۱.۲۴.۲۲( وجود دارد و کاربرانی 
که این نسخه از واتساپ را روی گوشی های هوشمند 
خودشان دارند، دیگر نیازی نیست که واتساپ را به 

روز رسانی کنند.

تمرکز اپل روی طول عمر باتری آیفون ۱۳ 

گرد و غبار، ماموریت هلیکوپتر مریخ را  طوفان 
به تعویق انداخت 

گوگل به دنبال ساخت هدست واقعیت افزوده 
 Project Iris کد با 

پشتیبانی چت واتساپ آسان تر می شود 

فناوری

هوا و فضا

فناوری

گرام همه کاربران آمد  قابلیت Remix به اینستا
گرام  اجتماعی اینســتا شــبکه 
ارائــه  کاربــران  بــه  را  قابلیتــی 
کــرده کــه می تواننــد ویدئوهای 
گرام  خودشــان را با دیگران ریمیکس کنند.  اینستا
اوایل ســال جاری میــالدی از ویژگی تــازه ای به نام 
Remix رونمایی کرد تا کاربران بتوانند با استفاده از 
ویدئوی خودشان با Reel کاربر دیگری ارتباط برقرار 
گرام اعالم کرد که به کاربران این امکان  کنند. اینستا
را می دهد از این ویژگی در همه محتوا های ویدئویی 
خودشان استفاده کنند. این شرکت رسما قابلیت 
ک است را در  Remix که شبیه ویژگی Duets تیک تا
ماه مارس سال گذشــته راه اندازی کرد. این ویژگی 
به کاربران ایــن امــکان را می دهد تــا بــرای ارتباط با 
دیگر کاربران، ویدئو های ریلز را کنار ویدئوی دیگری 
کنون می تواند در  از کاربران ضبط کنند. این ویژگی ا
تمامی ویدئو ها مورد اســتفاده قرار بگیرد و می توان 
آن ها را در کنار محتوای دیگر کاربران قرار داد. نکته 
مهم اینجاســت که ایــن ویژگــی بــرای محتوا هــای 

قدیمی کار نمی کند.
گرام           جزئیاتی از قابلیت تازه اینستا

گرام اعــالم کــرد کــه ویژگــی Remix توســط  اینســتا
کاربــران Reels پذیرفتــه شــده اســت. این شــبکه 
گرفتــه تــا  کنــون تصمیــم  اجتماعــی محبــوب ا

قابلیت های بیشتری را برای کاربران و تولیدکنندگان 
محتوا ارائــه کند تــا آن ها بتواننــد عالوه بــر تعامل با 
دیگــران، محتــوای خوبــی تولیــد کننــد. کاربــران 
می توانند هنگام استفاده از این ویژگی، به ابزار هایی 
مانــد تغییــر صــدا دسترســی داشــته باشــند. برای 
اســتفاده از این ویژگــی جدیــد، کاربــران می توانند 
روی منوی سه نقطه در گوشه سمت راست باالی 

گرام ضربه بزنند و  هر ویدئوی منتشر شده در اینستا
سپس گزینه »Remix this video« را انتخاب کنند. 
در ادامه کاربران می توانند ویدئوی جدیدی را ضبط 
کرده یا محتوای مورد نظر خودشان را از گالری انتخاب 
کنند. در نهایت کاربران می توانند ویدئوی ریمیکس 
ک بگذارنــد. البته  شــده را با کاربــران دیگر به اشــترا
گر کاربران تمایل نداشته باشند که ویدئوهایشان  ا

برای ریمیکس استفاده شود، می توانند این قابلیت 
را از بخــش Reels and Remix Controls، منــوی 
تنظیمات این قابلیت را غیرفعــال کنند. البته باید 
گفت که این ویژگی به صورت پیش فرض فعال است. 
گفتنی است که ویژگی جدید در حال حاضر برای همه 
گرام در دسترس اســت و کافی است  کاربران اینستا

گرام خود را به روز رسانی کنند. کاربران اینستا

فناوری

حکایت

مکان هــای عجیبــی در جهــان هســتند کــه 
نمی شود به صورت حضوری به تماشای آن ها 
رفت؛ اما شانس آن را دارید که به صورت مجازی 

از آن ها بازدید کنید.
کسانی که اهل سفر هستند همیشــه دوست 
دارند تمامی مناطقی که در کره زمین هســت، 
کــن تاریخــی و دیدنــی گرفتــه تــا مقاصــد  از اما
گردشــگری عجیب و غریب را تماشــا کنند، اما 
برخی مکان های جذاب هستند که امکان ورود 

به آن  وجود ندارد.
          مکان های جذاب ممنوعه

مکان هــای جــذاب ممنوعــه ای در کــره زمین 
هســتند کــه خــارج از دســترس مــا قــرار دارند. 
تعدادی از آن ها به طور کلی حضور توریســت را 
ممنوع کرده اند، بازدید بعضی از آن ها توســط 
دولت هــا ممنوع شــده و برخــی دیگر بــه دلیل 
موقعیــت دوری کــه دارنــد غیرقابل دســترس 

هستند.
          بایگانی های سری واتیکان

ســفر بــه واتیــکان می توانــد یکــی از هیجــان 
انگیز ترین سفر های شما باشد. اما برای کسی 
که به تاریخ و جامعه شناســی عالقــه دارد، این 
ســفر شــروع نشــده بایــد تمــام شــود. چــون 
هیچ وقــت نمی توانــد بــه بایگانی های ســری 
واتیکان دسترســی پیدا کند. ایــن مکان یکی 
از قدیمی تریــن کتابخانه های جهــان و محل 
نگهــداری کتاب هــای تاریخی اســت کــه افراد 
کمی اجازه دسترســی به این مــکان را دارند؛ اما 
می توانید کنجکاوی خود درباره این مکان را با 

بازدید مجازی برطرف کنید.
کسو           غار ال

کسو که در جنوب غربی فرانسه واقع شده  غار ال
در حدود ۲۰ هزار ســال قدمت دارد. نگاره های 
زیادی در این غار وجود دارد که به دلیل قدمت 
و انــدازه خود مشــهور هســتند. این نقاشــی ها 
تصاویری عظیم از حیواناتی که بومی آن منطقه 
بوده اند را به تصویر کشیده است. این مکان در 
سال ۱۹۶۳ به روی عموم باز شد و هر روز توسط 
۱۵۰۰ نفر مورد بازدید قــرار می گرفت. بعد از آنکه 
کسید ناشی از تنفس بازدیدکنندگان  کربن دی ا
به این آثــار آســیب زد، این مکان تعطیل شــد. 
کنــون تنهــا می شــود این مــکان را بــه صورت  ا

مجازی دید.
          جزیره مارها

در جزیره ای در نزدیکی خلیج سائوپائولو که به 
جزیره مار مشهور است، بیشتر از ۴ هزار مار زندگی 
می کند. حضور در این مکان توسط نیرو دریایی 

بزریل ممنوع شده است. 
ایــن جزیــره ۱۱۰ هکتــاری محــل زندگی یکــی از 
زهــر آلودتریــن مارهای جهــان اســت که گفته 
می شود با سم خود گوشت انسان را آب می کند. 
فقط محققان و تیم های تحقیقاتی اجازه ورود 
به این مکان را دارند، اما می توان آن را به صورت 

مجازی دید.

منصور خلیفه دوم عباسی بعد از انتقال پایتخت 
به بغــداد تصمیــم گرفت بــرای دفاع دور شــهر 
را دیــوار بکشــد. اما دلــش نمی خواســت پول 
ساختن دیوار از جیب خودش باشد. بنابر این 

تصمیم خاصی اتخاذ کرد. 
او در شهر اعالم کرد که قرار است سرشماری شود 
و هر کس به تعداد اعضای خانواده یک ســکه 

نقره دریافت خواهد کرد. 
مردم که هم طمع کار شده بودند و هم مالیات 
زیادی داده بودند، خســته شده بودند. وقتی 
مامور ثبت می آمد، تعــداد اعضای خانــواده را 
زیاد می گفتند. مثال کسی که اعضای خانوادش 
۴ نفر بودند تعداد را ۸ نفر می گفت و ۸ سکه نقره 
می گرفت و مامور ثبت بعد از دادن ۸ سکه نقره، 
ک را ســر در خانه نصب می کــرد و تعداد  یک پال

اعضای خانواده را روی آن حک می کرد. 
خالصه بعد از اتمام ســر شــماری مردم خیلی 
خوشحال بودند که سر منصور کاله گذاشته اند. 
اما بالفاصلــه بعد از اتمام ســر شــماری خلیفه 
حکمی صادر کرد که: به منظور حفظ مملکت 
و دفاع از کیان کشور و ایجاد امنیت، ما خلیفه 
گرد شهر  مســلمین تصمیم گرفتیم که بر گردا
دیوار بکشــیم. بنابر این هر یک از ســکنه شهر 
می بایســت برای تامین امنیت یک سکه طال 

پرداخت نماید. 
بیچاره مردم شهر تازه فهمیدند چه خبر است. 

حاال کسی که تعداد اعضای خانواده را زیاد گفته 
بود و یک سکه نقره گرفته بود بایستی به ازای هر 
نفر یک سکه طال که قیمتش بیشتر از سکه نقره 

بود، پرداخت می کرد.

مکان های ممنوعه که تنها 
از گوگل مپ می توانید 

آن ها را ببینید!

سرشماری خلیفه دوم 
عباسی

خیلــی از مــا نمی دانیــم در وعــده 
صبحانه جز پنیر و نیمرو چه چیزی 
درست کنیم. با کمی خالقیت و در 
نظر گرفتن سلیقه و ذائقه هر نفر می توانید به راحتی یک 

صبحانه خوشمزه برای آن ها تهیه نمایید.
صبحانه یکی از بهترین وعده های غذایی است. به ویژه 
گر نان تازه باشد و عطر آن در همه خانه بپیچد. اما فارغ  ا
کی ها و غذا هایی که  از صبحانه های سنتی، انواع خورا
برای وعده صبحانه مناسب هستند می توانند روز پر 
انرژی و لذت بخشــی را برای شــما به وجود بیاورند. با 
ماهمراه باشید و پای پنیر و ژامبون را در منزل به راحتی 
تهیه کنید و در کنار اعضای خانواده طعم جدیدی را 

امتحان کنید.
          مواد الزم

۱۸۰ گرم پنیر خامه ای نرم شده
دو قاشق غذاخوری خردل عسل

۵۰۰ گرم خمیر شیرینی پزی آماده و منجمد
۱۷۰ گرم ورقه های نازک ژامبون

۱۷۰ گرم پنیر چدار رنده شده
یک عدد تخم مرغ

یک قاشق غذاخوری آب
          طرز تهیه پای پنیر و ژامبون

          مرحله اول
فر را بــا دمــای ۴۰۰ درجــه فارنهایت گرم کنیــد. داخل 

سینی فر کاغذ روغنی قرار دهید و کنار بگذارید.
          مرحله دوم

در یک کاســه کوچک، پنیر خامه ای و خــردل را با هم 
مخلوط کنید. روی ســطح صاف آرد بپاشید و خمیر 
شیرینی پزی را باز کنید. آن را به شکل مستطیل برش 
دهید و روی آن ها پنیر بمالید. یک الیه عسل، پیاز و پنیر 
چدار روی الیه پنیر بریزید و لبه های آن را خالی بگذارید.

          مرحله سوم
غ و آب را با هم مخلوط  در یک کاسه کوچک، تخم مر
کنید. از این مخلــوط روی لبه هــای خمیرها بمالید. 
روی آن یــک الیه خمیــر بگذاریــد و با دســت لبه هــا را 
غ  محکــم کنیــد. روی خمیــر را نیــز بــا قلم مــو تخم مر
بمالید. هر شکلی که دوســت دارید روی خمیر ایجاد 

کنید تا زیباتر شود.
آن ها را داخل ســینی بچینیــد و در فر قرار دهیــد تا ۲۵ 

دقیقه بپزند و طالیی شوند.

در ایــن خبــر بــا نحــوه دسترســی 
سریع تر به وب سایت ها در ویندوز ۱۰ 
و ۱۱ آشنا می شوید.  کاربران ویندوز 
۱۰ و ۱۱ برای دسترسی راحت و سریع به وب سایت مورد 
نظر می توانند، از میانبر صفحه کلید اســتفاده کنند. 
برای فعــال کردن میانبر صفحه کلیــد از طریق مرورگر 

مورد نظر می توانید ادامه مطلب را بخوانید. به گزارش 
How-ToGeek،  در وینــدوز ۱۰ و ۱۱ می توانیــد از میانبر 
صفحه کلید، برای بــاز کردن یک وب ســایت خاص، 
مشابه نحوه تنظیم یک پوشه در دسکتاپ ویندوز خود 
استفاده کنید. ابتدا مرورگر مورد نظر خود را باز کنید. 
سپس یک نشانک از وب سایتی که می خواهید میانبر 
برای آن ایجاد کنید، تشکیل دهید. در این خبر برای 
توضیحات بهتر از مرورگــر Google Chrome اســتفاده 
 Edge شده است. روند ایجاد نشانک ها در مرورگرهای

و Firefox مشابه Google Chrome است.
در نوار آدرس مرورگر، نشانی وب  سایتی را که می خواهید 
میانبر صفحه  کلید برای آن تشکیل دهید، وارد کنید. 
سپس روی نماد ستاره در سمت راست ضربه بزنید. در 
منوی نشان داده شده، روی »افزودن نشانک« کلیک 

کنید.  نشانی یک وب سایت را به لیست نشانک اضافه 
کنید. سپس روی نشانک کلیک کرده و آن را از مرورگر 
خود به دسکتاپ انتقال دهید. روی میانبر کلیک کنید 

و مانند تصویر زیر آن را بکشید.
گــر می خواهیــد میانبــر صفحــه کلیــد را بــرای میانبر  ا
دســکتاپ ایجاد کنید، روی دســکتاپ کلیک راست 
کرده و از منوی زمینه گزینه"Properties" را انتخاب کنید. 
سپس میانبر دســکتاپ را انتخاب کنید و کلید های 
 Properties را فشــار دهید. در ادامه روی "Alt+Enter"
ضربه بزنید. پنجره Properties ظاهر می شود. روی کادر 
نشان داده شده بر روی "Shortcut" کلیک کنید و سپس 
کلیــدی را کــه می خواهید بــه میانبر خــود اختصاص 
دهیــد، انتخــاب کنیــد. بــه خاطر داشــته باشــید که 
"Ctrl+Alt" همیشه به میانبر شما اضافه خواهد شد. 

گــر "B" را در اینجا فشــار دهید، میانبر شــما  بنابراین، ا
"Ctrl+Alt+B" خواهد بود.

بعد از اینکه میانبر صفحه کلید را انتخاب کردید، روی 
»اعمال« کلیک کنیــد. میانبر صفحه کلیــد را اعمال 
کنون میانبر صفحه کلید روی میانبر دسکتاپ  کنید. ا
اعمال می شــود. برای راه انــدازی وب ســایت، میانبر 

صفحه کلید را فشار دهید.
توجه داشته باشید که بسته به سیستم شما، ممکن 
است از شما پرسیده شود، چگونه می خواهید میانبر 
گر این اتفــاق افتــاد، مرورگــری را که  خــود را باز کنیــد. ا
می خواهیــد، انتخاب کنید. همچنیــن دقت کنید، 
گزینه مورد نظر را در کادر موجود عالمت بزنید تا هر بار 
که از میانبر استفاده می کنید از شما پرسیده نشود چه 

مرورگری را ترجیح می دهید.

پای پنیر و ژامبون، صبحانه ای لذت بخش

نحوه دسترسی سریع به وب سایت ها در ویندوز ۱۰ و ۱۱ 

کاروانســرای آجــری آهــوان در 
کیلومتــر ۴۰ جــاده ســمنان- 
دامغــان و در مجــاورت مســیر 
تهران به مشــهد واقع شــده اســت، مصالح اصلی 
ک رس  ســاختمان این کاروانســرا آجر، آهک و خــا

است. 
در فاصلــه بســیار نزدیکی به ایــن بنا، کاروانســرای 
ســنگی آهوان که قدمــت آن بــه دوره ساســانی باز 

می گردد نیز قرار دارد.

کاروانسرای آجری
 آهوان

گردشگری

دستپخت

فناوری

کمربند رزمایش مرکب 
 امنیت دریایی ۲۰۲۲

رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲ 
شناورهای ایران، چین و روسیه با تیراندازی 
بــه ســوی اهــداف از پیــش تعیین شــده در 

شمال اقیانوس هند برگزار شد.
در ایــن مرحلــه از رزمایــش، یگان هــای 
شناور ایران، چین و روسیه به سر فرماندهی 
ناوشــکن تمام ایرانی جماران و با اســتفاده 
از سالح های کالیبر ۲۰ میلیمتری به سوی 
اهداف سطحی از پیش تعیین شده در دریا 

تیراندازی کردند.

عکس روز

خواندنی ها

سنا
ای


