
مدیرکل مخاطرات زمین  شناسی زیست محیطی کشور: 

مسئوالن درک درستی از فرونشست ندارند
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مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: در ۱۰ ماه امسال در راستای جمع آوری 
خودروهای فرســوده رها شده در معابر شــهر ۶۸۶ اخطاریه صادر شــده و ۳۴۳ خودروی فرسوده رها شده 
جمع آوری شده است. روح اهلل ابوطالبی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری در ۱۰ ماه سال جاری، اظهار کرد: در این مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر ۲۴ 
هزار و ۵۹۸ تذکر و هفت هزار و ۵۸۷ اخطاریه صادر و رفع تخلف ۲۲ هزار و ۶۸۵ متصدی صنف انجام شــده 
است. وی ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد پنج هزار و ۵۹۷ اخطاریه صادر و 

دو هزار و ۴۰۱ مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است. 
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در ۱۰ ماه امســال در راســتای 
جمع آوری خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر ۶۸۶ اخطاریه صادر شده و ۳۴۳ خودروی فرسوده 
رها شده جمع آوری شده است، گفت: در این مدت ۵۸۸ نفر دست فروش و ۳۸۵ نفر متکدی ساماندهی 
شده اند. وی افزود: در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰ در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و...

در ۱۰ ماه امسال انجام شد؛

جمع آوری ۳۴۳ خودروی فرسوده در شهر اصفهان

عرضه مسکن 
به کمترین میزان چند سال

 اخیر رسیده است

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

دفاعیات ایران خودرو 
کننده بود ناامید 

خاموشی ها قیمت سیمان
گران می کند؟  را 

در سه سال گذشته،

گذاری12 طرح عمرانی  وا
نیمه تمام در اصفهان 

به بخش خصوصی

نبض گردشگری سالمت، 
کند می زند
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2

2

2
کرونا بالی جان تیم ملی؛

کامیابی نیا جایگزین نوراللهی شد

کامیون وارداتی    ۳۳۰ دستگاه 
ک می خورد   در گمرکات اصفهان خا

۶

 ۴

بازدید از جاذبه های گردشگری در 
برنامه »گردشگری مرکز-پیرامون«
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# اصفهان  تنها  نیست

در بیست وچهارمین همایش رتبه بندی شرکت های 
برتر ایران؛  

 فوالد مبارکه رتبه اول 
گروه فلزات اساسی

۳

3

۴

۵

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان از برگزاری جشنواره ورزشی »جام پرچم« 

یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.
احسان بعیدی با اشاره به برگزاری جشنواره ورزشی »جام 
پرچم« یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: این 
رویداد گسترده ورزشی از دی ماه آغاز شده و تا بهمن ماه ادامه 
دارد. وی افزود: در جریان جام پرچم مسابقاتی در رشته های 
کاراته، تکواندو، شنا، کشتی، فوتسال، والیبال، مینی فوتبال و 

تنیس روی میز برگزار می شود.
وی ادامه داد: تنیس روی میز ویژه پسران و دختران در خانه 
تنیس، فوتسال ویژه پسران در ورزشگاه بهمن، فوتسال ویژه 
دختران در مجموعه ورزشی رستم  و والیبال ویژه دختران و 
پسران در مجموعه ورزشی امام خمینی )ره( از جمله مسابقات 

برگزار شده در جام پرچم بوده است.

وی تصریح کرد: کاراته کاران پسر ۸ بهمن در مجموعه ورزشی 
زیتون و تکواندوکاران پسر و دختر نیز  ۱۴ و ۱۵ بهمن در مجموعه 
ورزشی قائمیه به رقابت می پردازند و مسابقات کشتی آزاد و 
فرنگی در رده سنی نونهاالن روزهای ۷ و ۸  بهمن در ورزشگاه 

شهید نصر برگزار خواهد شد.
معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان با اشاره به زمان برگزاری مسابقات شنا 
گفت: این مسابقات نیز در روزهای ۷ و ۸ بهمن در استخر نمونه 
مجموعه ورزشی شهدای کردآباد در ۴ رده سنی شامل زیر ۷ 

سال، ۸ تا ۹ سال، ۱٠ تا ۱۱ سال و ۱۲ تا ۱۳ سال برگزار می شود.
کمیته  کرد: جام پرچم با تصویب  بعیدی خاطرنشان 
ورزش کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجمع شهرداری های 
کالنشهرهای کشور در حال برگزاری است که پس از بررسی در 

تقویم ساالنه ورزش شهر نیز گنجانده خواهد شد.

شورای  مجلس  در  مبارکه  شهرستان  مردم  نماینده 
اسالمی گفت: عملکرد دولت سیزدهم در مدت کوتاهی که 
روی کار آمده مثبت است، و عزم و همت واالیی در این دولت 

برای کار و خدمت به مردم دیده می شود. 
پروین صالحی افزود: مهمترین وظیفه و رسالت اصلی همه 
مسووالن خدمت صادقانه و بی منت به مردم به عنوان ولی 
نعمتان این نظام است و همه مدیران و روسای ادارات و 
دستگاه های اجرایی و دولتی موظفند با اهتمام بیشتری برای 

رفع مشکالت مردم گام بردارند.
وی با اشاره به سفرهای استانی رییس جمهوری و هیات 
دولت،گفت: سفرهای هیات دولت به استان ها موجب 
همدلی و همگرایی بین مردم و مدیران می شود که آثار و نتایج 

مثبت آن در زندگی مردم آشکار خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، 
اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در امر مردم ساالری 
ارتباط مستقیم و رو در رو با مردم است تا هم مسووالن با 
مشکالت مردم آشنا باشند و هم مردم بتوانند محدودیت ها 

و مشکالتشان را به گوش مسووالن برسانند.
وی اضافه کرد: عالوه بر این، دیدار با مردم در سفرهای استانی 
و آشنا شدن با مشکالت آنها بدون واسطه موجب اعتماد هر 

چه بیشتر مردم نسبت به مسووالن و مدیران نظام می شود.
شورای  مجلس  در  مبارکه  شهرستان  مردم  نماینده 
اسالمی افزود: سفرهای استانی و دیدار چهره به چهره با مردم 
کید بزرگان نظام اسالمی به  موضوعی است که همواره مورد تا

ویژه رهبر معظم انقالب بوده است.
وی همچنین سفر رییس جمهوری به کشور روسیه و دیدار 
به سران این کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت : این سفر در دراز 

مدت و در عرصه بین المللی ثمرات مفیدی برای کشور در بر 
خواهد داشت.

سفرهای استانی رییس جمهور به همراه هیات دولت یک 
فرصت بزرگ برای دولتمردان و نقاط مختلف کشور است که 
باید توسط مردم، مسووالن،  نخبگان و دولتمردان غنیمت 
شمرده شود تا این دیدارهای چهره به چهره راهگشای 

مشکالت و فراهم کننده زمینه توسعه و رفع موانع باشد.

مدیر آب وفاضالب شهرستان اردستان: در حال حاضر به ۶۵ 
روستای شهرستان اردستان به صورت سیار آب رسانی می شود.
 رضا دهقان، از این تعداد، ۲۰ روستا را تحت پوشش آب و فاضالب 
دانست و افزود: روزانه ۴ تانکر کار آب رسانی سیار به روستا ها را 

برعهده دارند.
وی با بیان اینکه آب و فاضالب شهرستان در روستا های غیر تحت 
پوشش اقدام به در اختیار گذاشتن و نصب تانکر های فلزی برای 

تامین آب شرب روستاییان کرده است، گفت: تأمین آب و آب 
رسانی سیار برای این روستا ها رایگان است.

مدیر آب و فاضالب روستایی اردستان در خصوص یخ زدگی 
تانکر های فلزی در فصل سرما افزود: وظیفه نگهداری و مراقبت 
از این تانکر ها بر عهده اهالی روستا ها و شورا ها است که ضرورت 
دارد برای نصب پشم شیشه و حفاظت و مراقبت از این تانکر ها 

اقدام کنند.

گفت:  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
هوای اصفهان در شرایط کنونی با مصرف مازوت در نیروگاه 
آلوده تر شده که خطرات جدی برای سالمت شهروندان به 

دنبال دارد. 
محمدمهدی امین در خصوص خطرات آلودگی هوای 
اصفهان و بروز بیماری ها، گفت: هوای اصفهان در شرایط 
کنونی با مصرف مازوت در نیروگاه آلوده تر شده و یکی از 
مشخصات مازوت وجود درصد باالیی از گوگرد در آن است 
کسید های گوگرد و ذرات معلق  و آالینده های مختلف و دی ا

خطرات جدی برای سالمتی شهروندان به دنبال دارد.
افراد مسن، کودکان و افراد مبتال به آسم در ابتال به بیماری ها 
مستعدتر هستند و بیماری هایی که برای این نوع ّآالینده ها 
وجود دارد باعث مرگ زودرس و ابتال به بیماری های ریوی و 
افزایش مراجعه به بیمارستان ها به دلیل بیماری های قلبی 
و ریوی می شود همچنین آلودگی هوا افزایش ابتال به آسم را در 
پی دارد و از دیگر عوارض هوای آلوده تغییر در روش عملکرد 
ریه، زایمان زودرس، مرگ زودرس نوزادان و افزایش ابتال به 

دیابت است.
اوگفت: در مورد توسعه بهداشتی مطابق معمول باید افرادی 

که مبتال به بیماری های قلبی و ریوی و آسم هستند از حضور 
در فضا های باز و در شهر و آلودگی هوا پرهیز کنند و در منزل 
بمانند، نوشیدن مایعات و آب و خوردن میوه و سبزیجات و 
کسیدان ها هم می تواند نقش بسیار  مواد غذایی غنی از آنتی ا

مفیدی داشته باشند.

استفاده از ماسک های نوع مرغوب N۹۵ نیز می تواند در 
کننده باشد و از تشدید  کمک  شرایط آلودگی هوا بسیار 
بیماری کووید در افراد مستعد جلوگیری کند، همچنین در 
شرایط آلودگی هوا بهتر است که کودکان و افراد مبتال به آسم از 

حضور در شهر، ترافیک و آلودگی هوا پرهیز کنند.

رئیس اداره سامانه ها و اطالعات مکانی شهرداری اصفهان 
گفت: تأسیسات حیاتی شهر اصفهان در محدوده حداقل ۵ 

سانتی متر فرونشست قرار دارند.
کز علمی پژوهشی  ایمان بهارلو در چهارمین کنسرسیوم مرا
استان اصفهان در حوزه محیط زیست به میزبانی دانشگاه 
صنعتی اصفهان تحت عنوان فرونشست زمین چالش ها و 
راهکارها اظهار داشت: در کشور ایران ۵۰ سانتی متر فرونشست 
کم  اتفاق افتاده که ورود فرونشست به مناطق مسکونی و ترا
جمعیتی زیاد سبب تمایز فرونشست اصفهان با سایر استان ها 

شده است.
کثر فرونشست در اصفهان  وی ادامه داد: در سال ۹۷ حدا

حدود ۱۷۱ میلیمتر بوده و مناطقی که بیشترین فرونشست 
را دارند مناطق ۱۱، ۷،۸،۱۴،۱۰ و ۱۵ بوده است و تفاوتی در 
منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان وجود دارد که فرونشست خارج 
از محدوده قانونی و حریم شهر اصفهان اتفاق افتاده است و در 

بلوک های جمعیتی قرار نگرفته است.
          عدم فرونشست در منطقه ۱۳ اصفهان

رئیس اداره سامانه ها و اطالعات مکانی شهرداری اصفهان 
گفت: شهرداری اصفهان در سال ۹۵ ایستگاه های سنجش 
RTK را در منطقه ۱۲، ۱۴، ۱۳ و سالن اجالس نصب کرده است 

و جالب است که خود ایستگاه ها دچار فرونشست شدند.
وی ادامه داد: طبق اطالعات این ایستگاه ها در منطقه ۱۳ 

فرونشستی وجود نداشته و در سالن اجالس حدود ۲ میلیمتر 
برآورد شده است و در شهر اصفهان حد فاصل دو تا سه سانتی 
متر فرونشست ۷۲۰ هزار نفر جمعیت و در محدود ۵ تا ۷ سانتی 
متر حدود ۳۷۲ نفر و در محدوده ۷ تا ۹ سانتی متر حدود ۳۸۹ 

هزار نفر سکونت دارند.
          تأسیسات حیاتی شهر اصفهان در محدوده 

فرونشست ۵ سانتی متر
بهارلو خاطر نشان کرد: تأسیسات حیاتی شهر اصفهان 
در محدوده ۵ سانتی متر فرونشست به باال قرار دارند و 
پارک های شهری و چاه های فضای مجازی نیز به همین 
نسبت بررسی شده اند که در چه محدوده ای از فرونشست 

قرار دارند.
وی با اشاره به تفاهم نامه شهرداری اصفهان با سازمان 
زمین شناسی گفت: اجرای فاز یک بررسی و مدل سازی 
فرونشست شهر اصفهان، اجرای ارزیابی و ترازیابی مجدد نقاط 
حساس شهر اصفهان که فاز دوم این پروژه آغاز شده و حمایت 
مالی و بودجه مربوط به بررسی فرونشست در شهرداری 

اصفهان در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره سامانه ها و اطالعات مکانی شهرداری اصفهان 
خاطر نشان کرد: شناسایی عوامل تأثیرگذار در فرونشست، 
تهیه سنگ بستر، توسعه نظارت بر چاه ها و شناسایی رفتار 
سطح زمین در برابر نرخ فرونشست و … از مفاد پروژه در دست 

شهرداری اصفهان است.

برگزاری رویداد ورزشی جام پرچم در اصفهان

 نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس:

عزم، همت و عملکرد دولت سیزدهم مثبت است 

آب رسانی سیار به ۶۵ روستای شهرستان اردستان 

معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

وجود گوگرد در هوا به دلیل مصرف مازوت است 

رئیس اداره سامانه ها و اطالعات مکانی شهرداری اصفهان: 

تاسیسات حیاتی شهر اصفهان 
درمحدوده ۵ سانتی متر فرونشست قرار دارند
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مدیــرکل گمــرکات اصفهــان گفــت: حــدود ۴۰۰ 
دستگاه کامیون در گمرکات استان وارد شده اما 
کنون تنها حدود ۶۰ تا ۷۰ دستگاه از آنها ترخیص  تا

و مابقی در انبارها انباشته و رسوب شده است. 
رسول کوهســتانی  پزوه به مناسبت"روز جهانی 
گمــرک" در جمــع خبرنــگاران افــزود: بیشــتر 
کامیون هــای وارداتــی از نظــر مالحظات محیط 
زیستی، استاندارد، سال ساخت و مسائل گمرکی، 
مشــکل ترخیــص ندارنــد. وی ادامــه داد: با این 
حال، مشــکالتی برای ایــن کامیون هــا از طریق 
بانک ها ایجاد شده و هنوز کد رهگیری آنها توسط 

بانک ها اختصاص داده نشده است.
گمــرکات اصفهــان اظهــار داشــت:  مدیــرکل 
بااینکه ایــن خودروها با ارز شــخصی وارد شــده و 
بانک ها باید بســرعت آنها را تایید کنند اما هنوز 

اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه این کامیون ها بعنوان بیشترین 
کاالی رسوبی و انباشت شده در گمرکات اصفهان 
محسوب می شوند، تصریح کرد: در زمان حاضر 
هزینه انبارداری گمرک به ایــن کامیون ها تعلق 
می گیــرد کــه هزینــه مضاعفــی را بــه راننــدگان و 

شرکت های حمل و نقل تحمیل خواهد کرد.
کوهســتانی پــزوه تصریــح کــرد: بانــک مرکــزی 
دســتورالعملی را در ایــن زمینــه ارائــه کــرده امــا 
بانک های استان اصفهان همکاری الزم را ندارند.

کید کــرد: ترخیص ایــن کامیون هــا باید با  وی تا
همت و جدیت بیشتری دنبال شود.

          ماینر، بیشترین کاالی قاچاق کشف شده 
در اصفهان 

مدیــرکل گمــرکات اســتان اصفهــان همچنین 
گفــت: کشــف ۶ هــزار دســتگاه ماینر، بیشــترین 
کاالی قاچــاق در ۱۰ ماهه ســال جاری در اســتان 

محسوب می شود.
ماینــر، دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال اســت و 

ماینینگ به فرایند استخراج ارز دیجیتال توسط 
دستگاه ماینر یا رایانه های قدرتمند گفته می شود. 
ک،  وی ادامه داد: پارچه، موتورســیکلت، پوشا
لــوازم خانگــی، لــوازم یدکــی و کارت گرافیــک در 
رده هــای بعــدی کاالهای قاچاق کشــف شــده 

در این استان است.
کوهســتانی پزوه بــا بیان اینکــه اصــالح قوانین، 
مهمترین عامل بازدارنده قاچاق است، گفت: باید 
قوانین و مقررات بدرستی در مرزها رعایت شود تا در 

عمل  شاهد مبارزه با قاچاق باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: گمرکات اصفهان از لحاظ 
صادرات، پس از استان های هرمزگان، خوزستان، 
بوشهر و تهران در جایگاه پنجم  و از نظر واردات در 

جایگاه دوازدهم تا پانزدهم کشور قرار دارد.
کوهستانی پزوه بیان کرد: در ۱۰ ماهه امسال  ۷۴۳ 
قلــم کاال بــه ارزش یــک هــزار و ۹۶ میلیــارد دالر از 
استان به ۹۳ کشور دنیا صادر شده که نسبت به 
سال گذشته از نظر ارزش ۶۳ درصد و از نظر وزن ۱۴ 

درصد افزایش داشته است.
کســتان،  کوهســتانی پــزوه افــزود: عــراق، پا
افغانســتان، ترکیــه، ارمنســتان، امــارات و چین 
بعنــوان مهمتریــن مقاصــد صادراتــی اســتان 

اصفهان محسوب می شوند.
مدیرکل استان گمرک اصفهان خاطرنشان کرد: 
مصنوعــات چــدن و آهــن، فرآورده هــای نفتی، 
فرش و کفپوش، محصوالت لبنی، مواد و وسایل 
پالســتیکی و مــس و مصنوعــات آن در رده های 
بعدی کاالهای صادر شــده به دیگر کشورها قرار 
دارنــد. وی، اصفهــان، کاشــان، مجتمــع فوالد 
مبارکه و ذوب آهن را فعالترین گمرک های استان 
اعالم کرد. مدیرکل گمرکات اصفهان گفت: درآمد 
گمرکات استان در ۱۰ ماه سپری شده از سال جاری 
۱۵۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش داشته است.
وی افزود: این گمرکات در مدت یادشــده هفت 
هزار میلیارد و ۵۶ میلیون ریال درآمد داشتتند که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۶ درصد 

افزایش نشان می دهد.
وجود قطب هــای صنعتی اســتان نظیر فــوالد، 
منســوجات، هواپیماســازی، لــوازم خانگــی، 
رنگ ســازی و صنایــع نظامــی از دالیــل اهمیت 

گمرک اصفهان محسوب می شود.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در سال 
جاری عرضه مســکن در کشــور به کمتــر از ۴۰۰ هزار 
واحد رســیده اســت، گفت: در زمان اوج ساخت و 
ساز مسکن در کشور حدود یک میلیون مسکن در 
سال هم تولید شده است و میزان تولید مسکن در 
سال گذشته یکی از کمترین مقادیری است که در 

سال های اخیر شاهد آن بوده ایم.
مهدی سلطان محمدی اظهار کرد: قیمت نتیجه 
برخورد منحنی های عرضه و تقاضا اســت، هر چه 
میزان عرضه در بازار افزایش یابد به تعادل قیمت ها 
کمک می کند، هرچه قدر عرضه مسکن کاهش یابد 
فشار بیشتری در بازار ایجاد شده و قیمت ها افزایش 
می یابد. وی افزود: در یک سال گذشته میزان عرضه 
مسکن در کشور به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد رسیده و این 
در حالی اســت که در اوج ساخت و ســاز مسکن در 
کشور حدود یک میلیون مسکن در سال هم تولید 
شده است و میزان تولید مســکن در سال گذشته 
یکی از کمترین مقادیری است که در سال های اخیر 
شاهد آن بوده ایم و این موضوع پس از افزایش قیمت 
شدیدی که در سال های گذشته شاهد آن بودیم، 

نگران کننده است.
این کارشناس اقتصاد مســکن گفت: پیش از این 
پیش بینی می شــد عرضه مسکن در ســال جاری 

افزایش قابل توجهی داشته است و سرمایه گذاری 
در این بخــش افزایــش یابــد اما این اتفــاق نیفتاد، 
وضعیت تورمی و رشد شدید قیمت مسکن و مصالح 
ســاختمانی منجر شــده اســت میــزان ســرمایه در 
گردش الزم برای احداث هر یک متر مربع بنا افزایش 
یابد و قیمت تمام شده مسکن در چند سال گذشته 
کنون ســرمایه الزم برای  چند برابر شود، بنابراین ا

احداث مسکن وجود ندارد.
          روند افزایشی قیمت مسکن با آهنگی کمتر 

از تورم ادامه می یابد
ســلطان محمدی اضافه کرد: پروژه های مســکن 
زود بازده نیست و از زمانی که برنامه ریزی آن انجام 
می شود تا حداقل یک سال و یا بیشتر زمان نیاز دارد 
تا به نتیجه برسد، بنابراین هنوز نمی توان عملکرد 

دولت سیزدهم در بخش مسکن را ارزیابی کرد.
وی تصریــح کــرد: با توجــه بــه وضعیت فعلی بــازار 
مسکن و روند آن در سه سال گذشته، انتظار می رود 
روند افزایشی قیمت مسکن با آهنگی کمتر از تورم 
ادامه یابد. به نظر می رسد در سال آتی رشد قیمت 

مسکن به پای تورم نرسد.
          بنیادی ترین راه حل مشکل مسکن افزایش 

درآمد مردم است
این کارشــناس اقتصاد مســکن خاطرنشــان کرد: 
بنیادی ترین راه حل مشکل مسکن افزایش درآمد 
مردم است؛ مسکن در همه جای دنیا کاالی گرانی 
است و الزمه تهیه مسکن این است که فرد حدود 
یک سوم درآمد کل عمر خود را جمع کند تا بتواند 
مسکن تهیه کند، بنابراین زمانی که درآمد خانوار 
کاهش می یابد امکان پس انداز برای تهیه مسکن 
وجود نخواهد داشت؛ در این شرایط دولت اقداماتی 

برای افزایش توان خرید مردم انجام می دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قیمت بنزین 
در سال آینده افزایش نخواهد داشت.

مالک شــریعتی نیاســر با اشــاره به بررســی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس، افزود: قیمت بنزین 
در الیحــه بودجــه ســال آینده بــه قیمت امســال 
پیشنهاد شده است از همین رو بنزین سهمیه ای 
یک هزارو ۵۰۰ تومان و بنزیــن آزاد نیز ۳ هزار تومان 

خواهد بود. 
وی ادامه داد: در مجلس نیز قرار نیست تغییری در 

قیمت بنزین برای سال بعد اتفاق بیافتد. 
کید کرد: نه دولت و نــه مجلس قصد  شــریعتی تا
افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین را 
ندارند و حتی این اجازه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هم 
به دولت داده نشده اســت. از این رو هیچ افزایش 

قیمتی نخواهیم داشت.

به گزارش ایرنــا، بعد از آنکه طرح اجرای آزمایشــی 
اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی در کیش و 
قشم مطرح شد، برخی این طرح را مقدمه ای برای 

افزایش قیمت بنزین در سال آینده اعالم کردند. 
موضوعی که البته درست نیست و طرح تخصیص 
سهمیه بنزین به کد ملی، نقشی در قیمت گذاری 

بنزین نخواهد داشت. 

کامیون وارداتی  ۳۳۰ دستگاه 
ک می خورد گمرکات اصفهان خا در 

خبر

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی اصفهان با 
اشاره به افزایش نرخ سیمان از هفته گذشته 
کنــون گفــت: نرخ ســیمان شــناور اســت و  تا
قیمت پایه بورس آن ۱۵ درصد افزایش داشته 

است.
ناصر محمــدی در پاســخ به این پرســش که 
قطعی برق یک هفته ای کارخانه ها سیمان 
چه تأثیری بر قیمت ها خواهد داشت، اظهار 
کرد: قطعی برق در صورتی تأثیرگذار است که 
تولید و عرضــه ســیمان را توســط کارخانه ها 
کاهــش دهــد و طبیعتــا بــا کاهــش تولیــد، 

قیمت ها هم افزایش می یابد.
وی افزود: در کل قیمت ســیمان با عرضه آن 
تعیین می شود؛ هر زمان تقاضا از عرضه پیشی 

گیرد قیمت هم باالتر می رود.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی اصفهان 
کنــون کــه ســیمان در بــورس عرضه  گفــت: ا
می شود در صورت نظارت دقیق و عرضه انواع 
سیمان اعم از سفید و سیاه، شرایط این بازار 

مثبت خواهد بود.
محمــدی اضافــه کــرد: بــا وجــود ورود افــراد 
سودجو به بورس و خریدهای بســیار زیادی 
که با کد بورســی بــدون هیــچ نظارتــی انجام 
می دهند، این بازار همچنان نابسامان است.

وی تصریح کرد: تولید سیمان در کشور ما ۳۰ 
درصد بیش از نیاز داخل بوده و این، به معنای 
عــدم کمبود این محصــول در بازار اســت؛ اما 
همان طورکــه اشــاره شــد، ورود واســطه گرها 
به این بخش در زمان هایی موجب کمبود و 

در نتیجه گرانی سیمان می شود.

با شکسته شــدن رکورد تولید لوازم خانگی 
شــوینده )لباسشــویی و ظرفشــویی( در 
اصفهان، ایران بــه جایگاه دوم این صنعت 

در خاورمیانه رسید.
مدیر پلنت شوینده های بزرگترین کارخانه 
تولید لوازم خانگی کشــور در مورچه خورت 
اصفهان گفت: در ابتدای بهمن ماه امسال 
با تولید ششصد هزارمین محصول شوینده 
تولید این کارخانه، رکورد تولید این محصول 

در کشور شکسته شد.
مجتبــی رنجکــش با اشــاره بــه نیاز ســاالنه 
یــک میلیــون و چهارصدهــزار لباسشــویی 
و ظرفشــویی در کشــور افزود: یــک میلیون 
دستگاه از این نیاز در داخل تولید می شود.

وی بــا اشــاره بــه واردات ۸۰ درصــدی لوازم 
کنون، با  خانگی شوینده تا سال ۹۷ گفت: ا
جهش کمی و کیفی تولیــد در صنعت لوازم 
خانگی ایران هفتاد درصد محصوالت این 

بخش ایرانی هستند.
رنجکش، کیفیت محصوالت لوازم خانگی 
شــوینده این کارخانــه را قابــل برابــری بــا 
پیشرفته ترین محصوالت روز دنیا دانست 
و افزود: ایــن لــوازم خانگــی شــوینده بــه جز 
کشور های همسایه به مناطق مختلف آسیا 

و اروپای غربی نیز صادر می شوند.

امســال بیش از دو تــن و ۸۰۰ کیلوگــرم انواع 
محصــوالت لبنــی از اســتان اصفهــان بــه 
مقصد کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا صادر شده است.
کل  عمومــی اداره  روابــط  گــزارش  بــه 
دامپزشکی اســتان اصفهان، برای تسهیل 
صــادرات فرآورده هــای لبنــی بــه روســیه، 
کارشناســان ســازمان دامپزشــکی کشــور از 
یــک گاوداری صنعتی و یــک کارخانه لبنی 
در استان اصفهان بازدید و روند تولید، این 

دو واحد را بررسی کردند.
با توجه بــه در پیش بــودن روزهــای بازدید 
کارشناسان ممیزی دامپزشکی فدارسیون 
روســیه بــرای صــادرات محصــوالت لبنــی 
صــادرات،  رونــد  تســهیل  همچنیــن  و 
کارشناســان دفتــر نظــارت بــر بهداشــت 
عمومــی و مــواد غذایــی، دفتــر بهداشــت و 
مدیریــت بیماری هــای دامــی، مرکــز ملــی 
و  مرجــع  آزمایشــگاه های  تشــخیص، 
مطالعــات کاربــردی ســازمان دامپزشــکی 
از  اصفهــان  اســتان  بــه  ســفر  بــا  کشــور 
بخش های مختلف یک گاوداری صنعتی 
و یک کارخانه شیر پاستوریزه بازدید کردند.

خبر نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت:

یارانه نان باید حذف شود
متوســط ضایعات نان در ایران 
کــه در  ۳۰ درصــد اعــالم شــده 
برخــی اســتان ها به بیــش از ۷۰ 
درصد هم می رســد؛ نایب رئیــس انجمن علوم و 
فنون غالت معتقد است وجود سوبسید و ارزان 
بــودن نــان مهم تریــن علــت ضایعــات آن اســت 
گــر سوبســید نــان حذف شــود شــاهد کاهش  و ا
قبــل توجــه ضایعــات و جلوگیــری از قاچــاق آرد 

خواهیم بود.
میزان متوســط ضایعات نان در ایــران ۳۰ درصد 
عنوان شــده که نگران کننده بوده و چالشــی در 
امنیت غذایی کشور است، با وجود هشدارهای 
متعدد در ایــن رابطه، بــه نظر می رســد هنوز هم 
سیاســت گــذاران صنعــت نــان تصویــر صحیــح 
و جامعــی از وضعیــت نــان در کشــور نداشــته و 
اقدامات کافی برای کاهــش ضایعات نان انجام 

نمی دهند.
با وجود مطالعات متعددی که انجام شده، ولی 
هنوز سیاســت گذاران صنعت نان و متخصصان 
حــوزه غــذا و تغذیــه، تصویــر کاملــی از وضعیــت 
ندارنــد و در نتیجه کاهش درصــد ضایعات نان، 

رضایت بخش نیست.
بررســی های یــک مطالعــه مــروری در خصــوص 
کــه  ضایعــات نــان در ایــران نشــان می دهــد 
بیشــترین ضایعــات، بــدون توجــه به نــوع نان، 
مربوط بــه نان هــای تهیه شــده در نانوایی های 
بر ایــن  اســت،  یارانــه ای  آرد  دریافت کننــده 
بررســی،  مــورد  تمامی اســتان های  اســاس 
ضایعــات نان هــای تولیدشــده در نانوایی هــای 
دریافت کننــده آرد یارانه ای بیشــتر نانوایی های 
آزادپــز بــود. مصرف کننــدگان معتقــد بودنــد که 
نانوایی هــای فــروش نــان آزاد، نــان بــا کیفیــت 
باالتری را نســبت بــه نانوایی هــای عرضه کننده 

نان یارانه ای، ارائه می کنند.
همچنیــن در بررســی تأثیــر عوامــل اقتصــادی و 
اجتماعــی مرتبط با ضایعات نان مشــخص شــد 
که بیــن افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی و افزایش 
ضایعات نان از یک ســو و افزایش شهرنشــینی با 
افزایش ضایعات نان از سوی دیگر ارتباط مثبت 
وجود داشــت. کاهــش ضایعــات نان بــا کاهش 
فقــر و امنیت غذایــی ارتباط قابــل توجهی دارد. 
بیشــترین ضایعــات، بــدون توجــه به نــوع نان، 
مربوط بــه نان هــای تهیه شــده در نانوایی های 

دریافت کننده آرد یارانه ای بود.
گاهــی در ارتقــای عملکرد  در ســطح خانوار نیــز آ
مصرف کننــدگان در حمــل، نگهــداری صحیــح 
و مصرف مناســب نان به عنــوان عاملــی مؤثر در 
کاهش ضایعات نان نقش ویژه ای دارد. با توجه 
به اینکــه کیفیــت نــان، عامــل اصلــی در کاهش 
ضایعات نان است و این مسئله در نانوایی های 
عرضه کننــده نــان غیریارانــه ای مشــهود اســت، 
بازنگــری در سیاســت گذاری تخصیــص یارانــه 
بــه گنــدم و آرد الزم اســت و نیــاز بــه مطالعــات 
بیشتری دارد. با توجه به این که بیش از ۸۰ درصد 
کارکنان نانوایی هــا، دانش و مهــارت کافی برای 
مصرف نمــک در نــان را ندارند، به نظر می رســد 

کــه برنامه ریــزی توســط وزارت بهداشــت و اتاق 
اصنــاف بــرای آموزش ایــن گــروه بــرای کاهــش 
بیماری هــای مرتبــط با مصــرف نمــک اضافی و 

کاهش ضایعات نان ضروری است.
بــا ارائــه تصویــری جامــع، بــه سیاســت گذاران و 
پژوهشــگران صنعت نان کشــور، کمــک می کند 
تــا اقدامــات بهتــری در ایــن رابطــه انجام شــود، 
گفــت و گویــی بــا محمدرضــا  در همیــن رابطــه 
خواجه، نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت 
و مسئول سالمتکده طب ســنتی دانشگاه علوم 
ح آن را در زیر  پزشــکی اصفهان داشــتیم کــه شــر

می خوانید:
          مهم ترین علل ضایعات نان از دیدگاه 

شما چیست؟
بخشــی از نــان کــه بــه دالیلــی از جملــه نپختگــی، 
سوختگی، شورشدگی، سفت شدگی، خمیرشدگی، 
شکنندگی، نازک شدگی، پارگی، دررفتگی، داغ زدگی، 
کپک زدگی و یا له شدگی، دل زدگی ایجاد کرده و قابل 
مصرف نیست ضایعات آن است. پژوهشکده غله 
کشــور ۵۰ درصد از ضایعات نان را مربوط به کیفیت 
گلوتنی گندم و آرد، ۳۰ درصد از آن را مربوط به مهارت 
و تخصص نانوا و ۲۰ درصد از آن را مربوط به ماشــین 

آالت و تجهیزات نانوایی عنوان کرده است.
مهمترین علل بروز ضایعات نان در ایران، ارزانی 
نــان دولتــی و خریــد مــازاد بــر نیــاز مــردم، پایین 
بــودن اطالعــات علمــی و مهــارت فنــی نانوایــان 
از رونــد پخت نــان، توســل به بازرســی بــرای مچ 
گیری از نانــوا تــا راهنمایــی و دســتگیری از او، له 
شدگی، سفت شدگی و بیات شدگی زودرس نان 
بخاطر دســته کردن نــان داغ روی هــم، ریختن 
نــان داغ و ســرد روی هــم روی میــز نانوایــی، آرد 
کردن گندم های ســن زده، تازه، نــم زده، جوانه 
چ زده، کپک زده، کوتاه بودن مساحت  زده، قار
و ارتفــاع نانوایــی و تأثیر گرمــا روی بیات شــدگی 
زودرس نــان، کوتــاه بــودن زمــان پخــت نــان و 
نپختگی و دورریز نان، نازک سازی و پهن سازی 

بیش از حد نان و شکننده شدن وسط آن است.
عــالوه بر ایــن کوتاه بــودن زمــان تخمیــر و حذف 
طعــم و مــزه نــان، اســتفاده از خمیــر ســفت در 
دســتگاه های شــاطر ماشــین )۴ و۶ غلطکــی(، 
اســتفاده از آرد ســفید و ســفت شــدگی نــان، 
اســتفاده از تنورهای حرارت غیرمستقیم که آرم 
اســتاندارد را یدک می کشــند و باعث ســوختگی 
-سفت شــدگی و خشــک شــدگی نان می شود و 
برای نان های مســطح مضر است، ناواردی نانوا 
از نحوه اختــالط آرد و آب نمــک و مخمر و خواب 
وزمان میکس خمیرهای مختلف، عدم تمرکز در 
تصمیم گیری برای نان توســط یک نهــاد واحد، 
خرید، دسته بندی، بسته بندی نان داغ توسط 
کارشناســان وزارتخانه هــا  مشــتری و ناتوانــی 
در آســیب شناســی علــل ضایعــات نــان و تجویز 
نسخه مناسب هم از جمله علل به وجود آمدن 

ضایعات نان است.
          دیگر دالیل ضایعات نان در ایران چیست؟ 

اعطا مجوز بــه افراد غیر متخصــص و عدم حضور 
متصــدی، کمبــود میز تــوری برای ســرد ســازی 
نان جلوی نانوایی ها، اســتفاده از سوخت نفت 
گازوئیــل و پاشــیدگی آن روی نــان دربرخــی  و 
اســتان ها، شــیب زیــاد شــعله روی تنــور دوار، 
ســقوط ســحر خیــزی بــه دلیــل زیــان ده شــدن 
خ نــان، ارزانی نــان و گرانی  نانوایی و ســرکوب نــر
آذوقــه حیوانــات )ذرت( و تمایــل نانــوا به پخت 
نــان دامی بــرای جبــران هزینه ها، کارمــزدی کار 
کردن شــاطرها بــه جــای روز مــزد بــودن و توجه 
کافی  به کار ســرعتی به جای کار دقتی، درآمد نا
نانوایی های دولتی پز در مقایسه با نانوایان آزاد 
پــز و فــرار کارگــران ماهــر، امتنــاع برخــی نانوایان 
از بیمه کــردن پرســنل و لج بــازی کارگــران هم از 

جمله علل ضایعات نان است.
خ دهی به موقع و ســبک  همچنیــن تأخیر در نــر
خ ســالیانه  ســازی وزن چانــه از تــرس افزایــش نر
توسط استانداری ها، تزریق بهبود دهنده های 

ارزان قیمــت )جوهــر لیمــو( بــه آرد در آســیاب و 
کافــی گندم های  خشــک شــدگی نان، خواب نا
کشــور )از نظــر ســازمان فائــو گنــدم باید ســه ماه 
خــواب داشــته باشــد( باعــث ضعــف گلوتنــی و 
افزایــش مصرف نمــک می شــود، و ایــن موضوع 
که هر گاه گندم توزیعی توســط دولت دچار سن 
زدگی باشــد )گندم های کردســتان، کرمانشــاه، 
همدان و …( یا گندم ها از جنس ســرداری باشد 
گلوتــن گنــدم بــه شــدت ســقوط کــرده و آردهــا 
ضعیف و خمیرها ناچســب و نان ضایع می شود 

هم از جمله دیگر علل ضایعات نان است.
          گفته بودید با حذف یارانه نان موافق 

هستید، علت این گفته شما چیست؟
به شــدت موافق حــذف سوبســید نان هســتم، 
بهترین روش حمایت دولت برای خرید نان این 
اســت که ســهم یارانه نان را مســتقیما در اختیار 
مردم بگــذارد، تا کنــون یارانه نــان ۴,۵۰۰ تومان 
بوده و در یارانــه ۴۵ هزار تومانی لحاظ می شــده 
گر هر فرد روزی سه نان  اســت. به طور متوســط ا
مصــرف کنــد، قیمــت ســه عــدد نــان ۶,۰۰۰ هزار 
تومــان و یارانــه آن بــرای هر فــرد در یک مــاه ۱۸۰ 
هــزار تومان اســت، بنابراین پیشــنهاد می شــود 
دولت این مبلغ را مستقیما به حساب مردم واریز 

کرده و آرد یارانه ای را حذف کند.
با حذف یارانه نان، از قاچاق آرد جلوگیری شده، 
مصــرف آرد از ۱۰ میلیــون تــن در ســال بــه هفــت 
میلیون تن در ســال کاهش می یابد و وابســتگی 
ج کاهش می یابــد. عــالوه بر این با  کشــور به خــار
توجــه به اینکــه مهم تریــن علــت ضایعــات نان، 
ارزان بــودن آن اســت، بــا حــذف سوبســید نــان 
کنون  میــزان ضایعات آن هــم کاهش می یابــد. ا
معــدل ضایعــات نــان در کشــور ۳۰ درصد اســت 
امــا در بســیاری از اســتان ها بــه دلیــل کوتاهــی 
زمان پخت و تخمیر و همچنین عدم استفاده از 
مخمر و آرد سبوس دار ضایعات نان به بیش از ۷۰ 

درصد هم می رسد.

شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
اســالمی گفت: رانت دولتی که ایران خــودرو دریافت 
می کند، سبب شده که هیچ گونه تغییری در کیفیت و 

خدمات پس از فروش این شرکت داده نشود.
اصغر ســلیمی در گفت وگو با ایســنا درباره بی کیفیت بودن خودروهای 
داخلی و مشــکالت ایمنی این خودروها، اظهار کرد: تا زمانــی که دولت 

شریک اصلی شرکت خودروسازی ایران خودرو است، به هر ترتیبی سعی 
می کند این شــرکت را حفظ کند. در حالی که مجلــس دهم مصوبه ای 
داشت مبنی بر اینکه شرکت های ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی 

گذار شوند، اما در دولت قبل و دولت فعلی این مصوبه اجرا نشد. وا
وی افزود: رانت دولتی که ایران خودرو دریافت می کند، ســبب شده که 
هیچ گونه تغییری در کیفیت و خدمــات پس از فروش این شــرکت داده 
نشــود که در حادثه اخیر  این موضوع به خوبی اثبات شد. خودروهای 
زیادی در جاده بهبهان به یکدیگر برخورد کردند، اما ایربک هیچ یک از این 
خودروها عمل نکرده بود و بیانیه و دفاع شرکت ایران خودرو در این رابطه 

غیرکارشناسی و نا امید کننده بود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: با توجه به اینکه دولت شریک 
اصلی ایران خودرو و سایپا است، اقدام مؤثری در این باره انجام نمی دهد 
و مجلس باید از وزیر صنعت و معدن سؤال کند تا دالیل خود را بیان کنند 
و در صورتی که پاســخ وزیر قانع کننده نبود، مجلس باید طبق قانون از 

اختیارات خود استفاده کند.
سلیمی با بیان اینکه ایربک برای نجات جان راننده و سرنشینان در خودرو 
تعبیه می شود، تصریح کرد: دفاعیات ایران خودرو از باز نشدن ایربک ها 

خجالت آور بود. شــرکت اســتدالل می کرد که چــون برخوردها از پشــت 
بوده ایربک ها عمل نکرده که این استدالل به کل اشتباه است و همان طور 
که در تصاویر دیدیم، عقب و جلوی خودروها آســیب جدی دیده بود و 

دفاعیات این شرکت تنها بهانه آوردن و توجیه اشتباه بود.
گر وضعیت خودروســازی به همین شکل جلو رود، به هیچ  وی افزود: ا
جایی نمی رســیم. در جهان هر شــرکت خودروســازی چنــد برند تولید 
می کند، اما در ایران به این شکل نیست و تنها حجم تولید را باال می بریم 
که این عمل تا زمانی که خودروها کیفیت نداشته باشند و امنیت جانی 
گر اســتدالل  مــردم را تأمین نکننــد، هیچ ســودی برای کشــور نــدارد. ا
می کنند که دو شرکت خودروسازی ایرانی ضررده هستند، چرا آنان را به 
گذار نمی کنند و فقط امکانات و پول به این دو شرکت  بخش خصوصی وا
خودروســازی اختصاص می دهند. تا زمانی که ایران خودرو و ســایپا به 

گذار نشوند، مشکالت فعلی پابرجا می ماند. بخش خصوصی وا
نماینده مردم سمیرم در مجلس، گفت: گزینه های مردم برای انتخاب 
خودرو اندک است و با این شرایط خودروسازی ایران به موفقیت نمی رسد. 
خودروهای داخلی در حالی که بی کیفیت هستند قیمت باالیی هم دارند 

و این با منطق سازگاری ندارد.

صادرات میگوی پرورشی ۱۵۰ میلیون دالر در سال ۱۴۰۰ 
ارزآوری داشته است.

به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، سرپرســت معاونت 
توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران گفت: امسال ۵۷ هزار و ۸۰۰ تن میگو 
از سطح ۱۴ هزار و ۳۴ هکتار تولید و حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد آن روانه بازار های 

منطقه، آسیا و اروپا شد.
مرتضی افراسیابی افزود: در سال جاری صادرات میگو به کشور هایی همچون 
ترکیه، عراق، امارات، چین، اسپانیا، و فرانسه صورت گرفته و بیشترین میزان 

صادرات به چین و امارات گزارش شده است.
وی با بیان این که با درایت و برنامه ریزی بخش های دولتی و خصوصی مشکالت در حوزه میگو روز به روز کمتر 
شده است، اظهار داشت: میگوی مرغوب ایران جایگاه و مسیر خود را در بازار های جهانی پیدا کرده و ارزآور است.
افراســیابی درباره اظهارات اخیر چین مبنی بر صدور مجوز واردات میگوی ایران در آینده نزدیک، گفت: ایران 

ظرفیت های زیــادی بــرای تولید میگــو دارد و کشــور چین هم بــا توجه به 
جمعیت باال، بازار بزرگ و تعیین کننده برای این محصول است، از این رو با رفع 
برخی مشکالت در مورد استاندارد های بهداشتی و تمایل چین برای واردات 

بیشتر، تولیدکنندگان ما ترغیب به تولید بیشتر می شوند.
افراسیابی ادامه داد: میگو یک کاالی صادراتی گران و راهبردی است و برای 
آن که در بازار های جهانی بمانیم بخش خصوصی باید بتواند بازاریابی کند و 
بداند بازار جهانی چه محصولی با چه ویژگی و بسته بندی می خواهد و نیاز 

بازار ها را درک کند.
گاهی تولیدکنندگان میگو از  وی گفت: با توجه به تجربه تولید در کشــور و آ

نیاز ها و استاندارد های بازار های این محصول، می توان گفت چشم انداز روشنی پیش روی این بخش است.
افراسیابی درباره حمل و نقل میگو های صادراتی اذعان داشت: صادرات میگوی پرورشــی از طریق هوا و دریا 

صورت می گیرد، اما عمده صادراتمان دریایی است.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

کننده بود دفاعیات ایران خودرو ناامید 

صادرات ۱۵۰ میلیون دالر میگوی پرورشی در سال جاری

عرضه مسکن به کمترین میزان چند سال اخیر رسیده است

گران نمی شود بنزین سال آینده 

خاموشی ها قیمت سیمان
گران می کند؟  را 

به همت صنعتگران اصفهانی 
محقق شد:

شکسته شدن رکورد تولید
 لوازم خانگی شوینده 

کشور در 

محصوالت لبنی اصفهان 
در مسیر صادرات 

به روسیه

خبر

خبر

خبر
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در ارزیابی مراقبتی گواهینامه تایید صالحیت صورت گرفت؛

موفقیت تازه آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان
ارزیابی مراقبتــی گواهینامه تایید 
صالحیــت مدیریــت آزمایشــگاه 
مرکزی شرکت ذوب آهن اصفهان 
توســط تیم ارزیابان مرکــز ملی تاییــد صالحیت ایران 
بــا موفقیــت انجــام شــد. علیرضــا رضوانیــان معاون 
برنامه ریــزی و توســعه شــرکت ذوب آهــن در مراســم 
افتتاحیه این ارزیابی به نقش و جایگاه کارکنان شرکت 
اشــاره کــرد و گفــت: ذوب آهــن اصفهــان بــا شــرایط و 
مشکالت سخت کنونی همواره توانسته است منشاء 
ارائه خدمــات ارزشــمندی بــه جامعه صنعــت فوالد 
کشور باشد. مدیر آزمایشگاه مرکزی گفت: این ارزیابی 
توسط تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صالحیت ایران به 
دو صورت حضوری و آنالین برگزار گردید که در فاز آنالین 
با ارسال مدارک مورد نیاز، بخشی از آزمون های تحت 
دامنه تاییــد صالحیت آزمایشــگاه مــورد ارزیابــی قرار 
گرفت.این ارزیابی، اولین ارزیابی از آزمایشــگاه مرکزی 
بــر مبنــای ویرایــش ISO/IEC۱۷۰۲۵-۲۰۱۷ بــود که 
با موفقیت و ذکر چند مورد توصیه در راســتای بهبود 
و اقدامــات اصالحــی الزم بــرای برطرف نمــودن عدم 
انطباق های جزیی انجام گردید. محمود پوری شعبان 
همچنین بر سطح و اهمیت گواهینامه تایید صالحیت 
آزمایشــگاه مرکــزی در فــروش محصــوالت کارخانــه و 
اخذ گواهینامه های مجوز صــادرات به اروپا، همانند 

کید کرد. گواهینامه هایCE,CARES، تأ
خ نجــف زادگان، ســرارزیاب مرکــز ملــی تاییــد  فــر
صالحیت ایران نیز از مجموعه آزمایشــگاه های ذوب 
آهن اصفهان به عنوان آزمایشگاه های شناخته شده 
و مطرح در صنعت فوالد کشــور یاد نمــود و مجموعه 
اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء سیستم کیفیت 

آزمایشگاه ها را ارزنده و قابل تقدیر توصیف کرد.

مهدی مهری، مسئول کیفیت آزمایشگاه مرکزی نیز 
در تکمیل ایــن خبر، گفت: بــا توجه به تغییــر ویرایش 
استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ از ویرایش ۲۰۰۵ به ۲۰۱۷، 
بنا بر ابالغیه مرکز ملی تایید صالحیت ایران، مدیریت 
آزمایشگاه مرکزی با تعریف پروژه مشترک با آزمایشگاه 
کالیبراسیون مدیریت اتوماسیون و ارتباطات، ارتقاء 
سیســتم کیفیــت در دســتور کار قــرار گرفــت و پــس از 
انتخــاب مشــاور، مجموعــه اقدامــات الزم با برگــزاری 

دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز، تدوین مدارک 
شــامل نظامنامــه وروش هــای اجرایــی بــه صــورت 
مشترک با کمیته راهبری آزمایشــگاه کالیبراسیون از 
ابتدای سال جاری آغاز و پس از ۱۰ ماه از آغاز پروژه، تغییر 
ویرایــش در سیســتم مدیریت کیفیت آزمایشــگاه ها 
با تدوین مدارک و ســوابق، برگزاری ممیــزی داخلی و 
جلسه بازنگری مدیریت انجام شــد و با انجام ارزیابی 
مراقبتی صورت گرفته توســط تیم ارزیابــان مرکز ملی 

تایید صالحیت ایران، نقاط قــوت و قابل بهبود مورد 
شناسایی قرار گرفت.

وی به تفاوت هــای مهــم در دو ویرایــش ۲۰۰۵ و ۲۰۱۷ 
اســتاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ اشــاره نموده و افزود: در 
ویرایش جدید، ساختار الزامات استاندارد در مقایسه 
با ویرایش قبلی بــه طور کلــی بازنگری شــده و رویکرد 
مبتنی بر شناسایی ریسک و فرصت را در فعالیت های 

کید قرار داده است. آزمایشگاه مورد تا

کــرد:  روابــط عمومی متــرو اصفهــان اعــالم 
 شیشه های نورگیر ایســتگاه مترو سی وسه پل

 اصفهان دارای استحکام الزم است و خبر "خطر 
ریزش این سازه" صحت ندارد.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت متــرو منطقه اصفهــان، در پی 
انتشار خبری مبنی بر خطر ریزش شیشه های 
نورگیر ایســتگاه مترو ســی و ســه پــل اصفهان، 
روابط عمومی این شــرکت اعالم کرد: این سازه 

دارای استحکام و ایمنی کافی است.
ح زیر            متــن اطالعیه این شــرکت به شــر

است:
کــه از طریــق فضــای  بــا عنایــت بــه گزارشــی 
مجــازی مبنــی بــر خطــر ریــزش شیشــه های 
نورگیر ایســتگاه سی وســه پل متــرو اصفهــان 
منتشــر شده اســت به اســتحضار شــهروندان 
عزیــز می رســاند که این ســازه دارای ســه الیه 
 PVB شیشــه ســکوریت ۱۲ میــل و دو الیــه
)لمینیت( است که از استحکام الزم برخوردار 
بــوده و هیچ گونــه احتمــال ریــزش نــدارد؛ در 
عین حال قبال به شرکت سازنده ی این شیشه 
کثر تا ۲۰ روز  درخواست خرید داده شده و حدا
آینده به محض تحویل جهت نصب آن اقدام 

خواهد شد.

عضــو هیئــت رئیســه شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان بــا بیان اینکه طی چهارمین جلســه 
مجمع نمایندگان شهرســتان اصفهان، مقرر 
شــد نقاط بحرانی شــهر براساس مســتندها و 
ابزارهای قانونی موجود به مراجع و شوراهای 
ذی ربــط اعــالم شــود، گفــت: در ایــن جلســه 
کید داشــت کــه تاثیــر تالش  رییس مجمــع تا
جهــادی شــورای شــهر و شــهردار در اصفهان 

محسوس است.
علــی صالحی بــا اشــاره بــه برگــزاری چهارمین 
جلسه مشترک مجمع نمایندگان شهرستان 
شــورای  اعضــای  و  شــهردار  اصفهــان، 
اسالمی شهر همزمان با ســالروز گرامی داشت 
شــهدای پالســکو، اظهار کــرد: در این جلســه 
موضوع ایمنــی و پدافنــد غیرعامــل در شــهر 
اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نکات بسیار 
خوبی توسط ســازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان ارائه و در جمع بندی، مقرر شد نقاط 
بحرانــی شــهر براســاس مســتندها و ابزارهای 
قانونی موجود به مراجع و شوراهای ذی ربط 

اعالم و موضوعات آن پیگیری شود.
وی بــا بیان اینکــه بایــد بــرای عبرت آمــوزی از 
چنین پدیده هایی پیشگیرانه و پیش دستانه 
نقاط بحران زای شهر بررســی و ارزیابی شود، 
افــزود: در ایــن جلســه مقــرر شــد بــه متولیان 
نقــاط بحرانــی اطالع رســانی مجــدد شــود و 
گاه ســازی بــرای شــهروندان  در صــورت نیاز آ

انجام بگیرد.
عضــو هیئــت رئیســه شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان خاطرنشــان کرد: در ادامه مصوبات 
جلســات قبــل تصمیماتــی کــه الزم اســت در 
رابطه با موضوع حمایت دولت از شهرداری ها 
در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ لحــاظ شــود، مــورد 
ارزیابی قرار گرفت و نکات جمع بندی و فرآیند 

و روند انجام کار ترسیم شد.
وی به بافت تاریخی و فرسوده نیز اشاره کرد 
ح  و گفــت: در ایــن خصوص نیــز نکاتــی مطر
شــد و گزارشــی از اقدامات انجام شــده ارائه 
شــد تا تصمیم گیری هــای مجــددی جهت 
سرعت گرفتن و پیگیری این موضوع انجام 

شود.
صالحی بــا بیان اینکــه در این جلســه بــه طور 
بــه نکاتــی در زمینــه موضوعــات  اجمالــی 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصادی شــهر اشــاره 

کار آینده ایــن جلســه نیــز  و بــرای دســتور 
موضوعاتــی در نظــر گرفته شــد، تصریــح کرد: 
در ادامــه رونــد جلســات ماهانــه، پیگیــری 
نــکات قبلی درخصــوص مســائل اقتصادی و 
بودجه ای، بافت تاریخی و فرسوده، همچنین 
موضوعاتــی در حــوزه فرهنگــی انجــام شــد تا 
شــاهد پیشــرفت در زمینه ایــن موضوعــات 

باشیم.
کیــد کــرد: در این جلســه نماینــدگان و  وی تا
اعضای شورای اسالمی شهر نســبت به روند 
پیشــرفت موضوعات و شــکل گیری جلسات 
مشترک ابراز رضایت کردند و معتقد هستند 
که تداوم و بلوغ فرآینــد جدیدی که در تاریخ 
سیاسی اصفهان بی سابقه اســت، می تواند 
مســائل و بن بســت هایی را که تا پیش از این 
الینحل بــوده اســت، بــا کمــک الهــی مرتفع 

کند.
عضــو هیئــت رئیســه شــورای اسالمی شــهر 
اصفهــان گفت: در این جلســه رئیــس مجمع 
نماینــدگان شهرســتان اصفهــان بــه صــورت 
کیــد کــرد که این جلســات مشــترک و  ویــژه تا
بی ســابقه، آرام آرام مســیر خــود را پیــدا کــرده 
کارایــی الزم را جهــت رفــع بن بســت های  و 
مسائل مربوط به شهر اصفهان پیدا می کند. 
همچنین ابراز امیدواری کرد که این جلسات 
تأثیــرات جدی تــری بــر بهبــود کیفیــت ارائــه 
خدمــات بــه شــهروندان اصفهانــی داشــته 

باشد.
کید کــرد: در این جلســه رئیــس مجمع  وی تا
نماینــدگان شهرســتان اصفهــان از اقدامــات 
شــهردار اصفهــان در مســیر خدمت رســانی 
کید داشــت  بــه شــهروندان، قدردانی کرد و تا
تالش هــای شــورای اسالمی شــهر و شــهردار 
منتخب در روزهای آغاز به کار محسوس بوده 
و آثــار خدمت رســانی و تــالش مؤثــر و انقالبــی 
اعضــای شــورا و شــهردار اصفهان کامــال قابل 

درک است.

ح کنارگــذر کاشــان و آران و  بــرای ادامــه طــر
بیــدگل و اتصــال آن بــه چرمشــهر ورامیــن و 
گرمســار ۲۰۰ میلیارد ریــال اعتبــار اختصاص 

یافته است.
نماینده ویژه مردم شهرســتان های کاشان 
و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی در 
ح کنارگذر کاشان و آران و  زمینه وضعیت طر
بیدگل و اتصال به چرمشهر ورامین و گرمسار 
ح  گفت: اعتبار مصوب ملی و استانی این طر
در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال بود که 
مقرر شد با موافقت اداره کل راه و شهرسازی 
در ساخت پل مربوط به کمربندی عبوری از 

سفیدشهر هزینه شود.
جــواد نائینــی، مجمــوع اعتبــار پیــش بینی 
ح را تــا پایان بهره  شــده برای تکمیل این طر
بــرداری بیــش از ۹ هــزار و ۶۰۰ میلیــارد ریــال 
ح های  ح یکی از طر برشــمرد و افزود: این طر

زیربنایی مهم شمال اســتان اصفهان است 
که موجب خروج دو شهرستان آران و بیدگل 
و ورامیــن از بــن بســت جغرافیایــی و اتصــال 
اســتان های اصفهــان، تهــران و ســمنان بــا 

یکدیگرمی شود.
وی گفت: کاهش طول ۷۰ کیلومتری مســیر 
کاشان - قم - ورامین، تامین امنیت نواحی 
مرکزی ایــران و انتقــال بخشــی از ترافیــک 
محور های جنوبی به محور هــای پایتخت و 
شمال کشور از مزیت های ساخت این محور 

مواصالتی است.
شهرســتان های  مــردم  ویــژه  نماینــده 
کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای 
ح ملــی،  اســالمی افزود: تکمیل ایــن طــر
راه دیگــری را بــه عنوان خروجــی و ورودی 
تهــران از ســمت غرب ایــن کالنشــهر یعنی 
بــا اتصال بــه جــاده امــام علــی )ع( و نهایتا 

دماوند ایجاد می کند.
ح کنارگذر کاشان و آران و بیدگل و اتصال  طر
به گرمسار از شهر بادرود نطنز آغاز شده است 
و با عبــور از میدان امام علی )ع( در کاشــان و 
شهر و روستا های شهرستان آران و بیدگل به 
چرمشهر ورامین، تهران و گرمسار در استان 

سمنان متصل می شود.

تکذیب خبر 
"خطر ریزش ایستگاه مترو سی وسه پل"

تاثیر تالش جهادی شورای شهر و شهردار 
در اصفهان محسوس است

کنارگذر  اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل 
کاشان و آران و بیدگل

از واحــدی صنفــی در شــهر اصفهــان انــواع 
لــوازم یدکی خــودرو قاچــاق کشــف و جمع 

آوری شد.
 بنابر اعالم روابط عمومی مدیریت بازرســی 
و نظــارت اصناف اســتان، بازرســان مبارزه 
با قاچاق کاالی این مدیریت همراه پلیس 
امنیــت اقتصــادی در بازرســی از ایــن واحد 
تجــاری در شــهر اصفهــان چهــار هــزار قلــم 
انــواع لــوازم یدکــی خــودرو خارجــی قاچاق 

کشف کردند.
ارزش ایــن کاال هــا ۲۵ میلیــارد ریال بــرآورد 

شده است.

مشکل انتقال ثانویه )اعیانی( مسکن های مهر 
نطنز، با پیگیری های اداره راه و شهرسازی این 

شهرستان حل شده است.
رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان 
نطنــز با اشــاره بــه ســاخت هــزار و ۳۴ واحد 
مســکن مهــر در ایــن شهرســتان بــه همت 
بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی گفت: بــا 
پیگیری هــای بــه عمــل آمــده و مطابــق بــا 
آیین نامــه اجرایــی مســکن های مهــر، نام 
کاربری و رمز سامانه های مذکور به جز اداره 
بنیــاد مســکن بــه اداره راه و شهرســازی نیز 
تحویل داده شد تا انتقاالت ثانویه به راحتی 

صورت پذیرد.
حامــد موحــدی افــزود: از این پــس مالکان 
مسکن های مهر نطنز می توانند پس از تسویه 
بدهــی اجاره بهــای عرصه و اقســاط معوق، 

گذار کنند. منزل خود را به غیـر وا

بــرف و یخبنــدان هم مانــع تولیــد پرورش 
دهنــده ماهــی در روســتای نرمــه بخــش 

وردشت شهرستان سمیرم نشد.
پــرورش دهنــده ماهــی قــزل آال در ایــن 
روستا، انگیزه خود از تولید در سرمای صفر 
درجه ســانتی گراد را تامین ســالمت مردم 
دانست و گفت: با وجود ســرما ویخبندان 
خ تولید را همچنان ســرپا نگه داشته تا  چر
گرمابخش سفره سالمت مصرف کنندگان 

باشد.
فرهــاد کرمبخش افــزود: بســیاری از تولید 
کننــدگان خــود را بــه آب و آتــش می زنند تا 
تولیــد در شــرایط ســخت بــرف ویخبندان 

متوقف نشود.
پرورش دهنــدگان و تولیدکننــدگان ماهی 
در اســتان در این روزهای ســرد خــود را در 
شــرایطی برای عرضــه ماهی به بــازار آماده 
می کنند که شــاید نتــوان لحظاتــی خود را 

جای آنان بگذاریم.
پــرورش و تولیــد ماهــی در ســرمای منفــی 
ک روایتی  صفر درجه ســانتی گــراد و کــوال
اســت از شــرایط ســخت تولید برای ســفره 

سالمت مردم.

شهردار فریدون شهر گفت: نگاه کارشناسی 
اجــرای  در  ســرعت  و  دقــت  بــا   همــراه 
 پروژه ها موجب افزایش اعتماد شهروندان 

می شود.
ابراهیم باتوانی با اشــاره به بازدید مســتمر 
از پروژه هــا عمرانــی، اظهــار کــرد: در کنــار 
اقدامــات الزم بــرای تســریع در اجــرای 

پروژه ها از کیفیت آن ها نباید غافل شد.
وی بــا بیان اینکــه رعایــت شــاخصه های 
کیفی مــد نظر بســیار حائز اهمیت اســت و 
همزمان مورد ارزیابی قــرار می گیرد، ادامه 
داد: نــگاه کارشناســی همــراه بــا دقــت و 
ســرعت در اجرای پروژه ها موجب افزایش 

اعتماد شهروندان می شود.
گفــت: مجموعــه  شــهردار فریدون شــهر 
مدیریت شــهری حرکت به ســمت توسعه 
و اجــرای بهتــر و پیشــرفت روز افــزون در 
سطح شــهر را ســرلوحه اقدامات خود قرار 

داده است.
وی افــزود: مهمتریــن اولویــت مدیریــت 
شــهری جلــب رضایــت شــهروندان اســت 
و ایــن امــر مهــم بــا تکمیــل و بهره بــرداری 
ح هــای عمرانــی و اجرایــی  مطلــوب از طر

میسر خواهد شد.

خبر خبر

استان

خبر

شرکت فوالد مبارکه بار دیگر به عنوان اولین و برترین 
شــرکت در گــروه فلــزات اساســی معرفــی شــد. در 
بیست وچهارمین همایش رتبه بندی شرکت های 
برتر ایــران، ۱۰ شــرکت برتر ایران در ســال ۱۴۰۰ اعالم شــد. بر اســاس اعالم 
ســازمان مدیریت صنعتی ایران به عنوان متولی رتبه بندی شرکت ها، 
شرکت صنایع پتروشیمی صنایع خلیج فارس، بانک ملت، فوالد مبارکه، 
شــرکت پاالیش نفت بندر عباس، شــرکت ســرمایه گذاری پارس آریان، 
شرکت سرمایه گذاری غدیر، شرکت ایران خودرو، شرکت گروه مپنا، بانک 
صادرات ایران و شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان ۱۰ شرکت برتر ایران 
را تشکیل می دهند. در این رتبه بندی شــرکت فوالد مبارکه بار دیگر به 

عنوان اولین و برترین شرکت در گروه فلزات اساسی معرفی شده است. 
بر اســاس این گزارش صنایع پتروشیمی خلیج فارس شــرکت برتر گروه 
پتروشیمی، بانک ملت شرکت برتر گروه بانک ها و موسسات اعتباری و 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس شرکت برتر گروه فرآورده های نفتی کشور 
در سال ۱۴۰۰ هستند. همچنین شرکت سرمایه گذاری پارس آریان و شرکت 
سرمایه گذاری غدیر به عنوان شرکت های برتر در گروه شرکت های چند 
رشته ای صنعتی، رتبه پنجم و ششم این رتبه بندی را به خود اختصاص 
داده اند. در این ارزیابی شرکت ایران خودرو رتبه برتر گروه وسایل نقلیه و 
قطعات خودرو را به خود اختصاص داد و گروه مپنا به عنوان شرکت برتر 

گروه شرکت های پیمانکاری شناخته شد. 

رییس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه اصفهان 
گفت: ۱۲ طرح عمرانی نیمه تمام با سرمایه گذاری ۲۴۲ 
میلیارد تومان در سه سال گذشته به بخش خصوصی 

گذار شده است. - تعاونی در این استان وا
گذار شــده در قالب مــاده ۲۷ قانون  احمد فروزنــده افزود: طرح هــای وا
الحاق ۲ و تبصره ۱۹ قانون بودجه در استان اصفهان شامل زمین چمن 
مصنوعی آران و بیــدگل، تکمیل خانه تنیس اصفهان، تکمیل ســالن 
پرورش اندام و زمین اسکیت، تکمیل زمین چمن و احداث سالن چند 
منظوره بهارستان، ورزشگاه زیاد آباد، ورزشگاه ونداده، شمشیر بازی زنده 
یاد روزبه سرهنگ پور، استخر خوانسار، استخر فریدن،  پناهگاه داالنکوه، 

مرکز آموزش جنت و فاضالب نطنز است.
گــذاری طرح هــای عمرانی به بخش خصوصــی - تعاونی  وی گفت: وا
در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ و تبصــره ۱۹ قانون بودجه اصفهان و در 
سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ انجام شد که این استان رتبه نخست کشوری را 

گذاری طرح ها ازنظر میزان سرمایه گذاری کسب کرد. در وا
رییس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان بابیان اینکه 
از ســال ۱۳۹۷ با اجــرای آیین نامه تبصــره ۱۹ و مــاده ۲۷ قانــون الحاق ۲ 
گذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی  بودجه، امکان وا

فراهم شد، اظهار داشت: این کار با توجه به طوالنی شدن دوره ساخت 
برخی از طرح ها و وجود حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح اســتانی 

نیمه تمام انجام شد.
کید کرد: توسعه مشارکت بخش خصوصی در توسعه و بهره برداری  وی تأ
از طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای بــا توجــه به بزرگ شــدن 
بدنه دولت و سهم بسیار زیاد اعتبارات هزینه ای که به تبع آن اعتبارات 
عمرانی موجود کفایت الزم را برای تکمیل طرح های تملک دارایی های 

سرمایه ای در زمان پیش بینی شده ندارد، ضروری است.
فروزنده ایجاد فرصت و زمینه مناســب برای حضور و شــکوفایی بیشتر 
بخش  خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور و ایفای نقش حمایتی دولت 
گذاری  برای توانمندسازی و بلوغ بخش خصوصی را ازجمله اهداف وا
طرح های عمرانی دولتی نیمه تمام در قالب تبصره ۱۹ و ماده ۲۷ قانون 

الحاق ۲ بودجه عنوان کرد.
وی بابیان اینکــه دولت به تنهایــی نمی تواند همه کاالهــای عمومی و 
زیرساخت ها را تولید کند، تصریح کرد: دولت باید زمینه مناسب برای 
استفاده از ظرفیت های بخش عمومی و خصوصی در ایجاد زیرساخت ها 
را فراهم کند به همین دلیل در سال های اخیر با افزایش بدهی های بخش 

عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیت  بخش خصوصی دوچندان شد.
فروزنده با اشــاره به اینکه در ســال ۱۳۹۷ همگام با تصویب تبصره ۱۹ در 
قانون بودجه در استان اصفهان چهار طرح نیمه تمام با سرمایه گذاری 
گذار شد، اضافه کرد: در سال  ۳.۵ میلیارد تومان به بخش خصوصی وا
۱۳۹۸ نیز باوجود افزایش قیمت ها و باال بودن ریســک سرمایه گذاری، 
پنج طــرح نیمه تمــام بــا ســرمایه گذاری ۲.۳ میلیــارد تومــان به بخش 

گذار شد.   خصوصی وا
وی ادامــه داد: در ســال ۱۳۹۹ نیــز ســه طــرح نیمه تمــام بــا مجمــوع 
گذار شد که این  سرمایه گذاری ۲۳۶ میلیارد تومان به بخش خصوصی وا
کار با توجه به افزایش قیمت ها، شیوع ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه 

درخور توجه است.

رییس دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه اصفهان با اشاره به اینکه در 
سال ۹۹ این استان با جذب ۱۸ میلیارد تومان اعتبار در قالب کمک های 
فنی و اعتباری، نقش مهمی در کاهش اثرات تورمی بر سرمایه گذاری در 
طرح های دولتی ایفا کرد، گفت: اداره ورزش و جوانان بیشترین سهم را 

گذارشده دارد. در طرح های وا
گذاری  وی بابیان اینکه باوجود پیگیری های زیاد برخی از مدیــران از وا
طرح ها به بخش خصوصی استقبال نداشتند، افزود: اهتمام مدیران 
دســتگاه های اجرایی اســتان اصفهان برای عملیاتی کردن مشــارکت 

عمومی و خصوصی ضروری است.
این کارشــناس همچنین یکــی از موارد ضــروری برای مشــارکت بخش 
خصوصی در حوزه زیرساخت ها را ثبات در تصمیم گیری در بخش های 
ارزی، گمرکی، قوانین کار و نرخ های تعرفه مربوط به خدمات دانســت 
و تصریح کرد: بی ثباتی و عدم شفافیت در این بخش ها، تصمیم گیری 
را برای مشارکت بخش خصوصی با مشکل مواجه می کند و خطرپذیری 

مشارکت را افزایش می دهد.
وی، تصویب قوانین حمایت کننده از مشارکت بخش خصوصی، متنوع 
سازی حمایت های مالی و توانمندسازی بخش خصوصی را از دیگر موارد 
ضروری برای مشــارکت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح های 

زیرساختی و عمرانی عنوان کرد.
فروزنــده بابیان اینکــه جــذب مشــارکت بخــش خصوصــی در اجــرای 
طرح های نیمه تمام در سال ۱۴۰۰ در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ انجام 
شد، خاطرنشان کرد: گزارش نهایی آن در سال آینده تهیه و ارائه می شود.
در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه به دولت اجازه داده شد برای طرح های 
منتخب جدید و نیمه تمام )با اولویت طرح های نیمه تمام( و بهره برداری 
طرح های تکمیل شده یا در حال بهره برداری در قالب ساز و کار مشارکت 
گذاری،  عمومی - خصوصی، نســبت به انعقاد انواع قرارداد )ازجمله وا
مشارکت، ســاخت و بهره برداری یا برون ســپاری( با بخش خصوصی و 

تعاونی اقدام کند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: در ۱۰ ماه امسال در 
راستای جمع آوری خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر ۶۸۶ اخطاریه صادر شده 
و ۳۴۳ خودروی فرسوده رها شده جمع آوری شده است. روح اهلل ابوطالبی ضمن ارائه 
گزارشی از عملکرد اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری در ۱۰ ماه ســال جاری، اظهار کرد: 
در این مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر ۲۴ هزار و ۵۹۸ تذکر و هفت هزار و ۵۸۷ اخطاریه صادر 
و رفع تخلف ۲۲ هزار و ۶۸۵ متصدی صنف انجام شده است. وی ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب 
تابلوهای غیرمجاز تعداد پنج هزار و ۵۹۷ اخطاریه صادر و دو هزار و ۴۰۱ مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف 
شده است. مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در ۱۰ ماه امسال در 
راستای جمع آوری خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر ۶۸۶ اخطاریه صادر شده و ۳۴۳ خودروی 
فرسوده رها شده جمع آوری شــده اســت، گفت: در این مدت ۵۸۸ نفر دســت فروش و ۳۸۵ نفر متکدی 
ساماندهی شده اند. وی افزود: در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰ در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه 

فعالیت و تعطیلی کارگاه های ساختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه از مواردی مانند افزایش طبقات 
یک هزار و ۲۹۲ ساختمان، تعمیرات داخلی غیرمجاز سه هزار و ۴۵۰ ساختمان، تبدیل وضعیت یک هزار و 
۲۳۵ ساختمان و فعالیت ۱۳ هزار و ۴۸۰ کارگاه ساختمانی متخلف جلوگیری شده است. ابوطالبی با اشاره به 
اقدامات این حوزه در بخش کنترل دفع ضایعات ساختمانی سطح شهر )پیشگیری و تعطیلی کارگاه های 
سد معبر کننده با مصالح و نخاله( اظهار کرد: در این راستا ۱۳ هزار و ۵۶۱ مورد اخطاریه صادر شده و یک هزار و 
۶۰۰ کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل شده است. وی ادامه داد: در این مدت در راستای اجرای بند ۲۰ قانون 
شهرداری ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۴۱۰ رأی 
اجرا شد. ۶۴۸ رأی نیز بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله ها 

و اشیای مشرف بر معابر عمومی اجرا شده است.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در ۱۰ ماه نخست سال جاری در 

راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها یک هزار و ۸۱۰ رأی اجرا شده است.

در بیست وچهارمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران؛ 

گروه فلزات اساسی  فوالد مبارکه رتبه اول 

در سه سال گذشته،

گذاری۱۲ طرح عمرانی نیمه تمام در اصفهان به بخش خصوصی  وا

در ۱۰ ماه امسال انجام شد؛

جمع آوری ۳۴۳ خودروی فرسوده در شهر اصفهان

خبر

خبر

خبر

توقیف ۲۵ میلیاردی 
لوازم یدکی خودرو قاچاق 

در اصفهان

رفع مشکل انتقال ثانویه
 مسکن مهر نطنز

گرمای تولید 
ک و برف سمیرم کوال در 

کیفیت پروژه های 
عمرانی نباید فدای 

کمیت شود
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جامعه4 2۶ ژانویه    2۰22
نبض گردشگری سالمت، کند می زند 

شــهرک ســالمت اصفهــان بــه 
عنوان قطب درمان بیماری های 
مختلف از جمله سرطان شناخته 
می شــود، اما هنوز از این ظرفیت درآمدزا آن طور که 

باید استفاده نشده است. 
اصفهــان بــا آثــار تاریخــی و طبیعــی فــراوان یکــی 
از قطب هــای گردشــگری ایران بــه شــمار می آیــد.

پیشرفت های این استان در حوزه پزشکی و درمانی 
هم سبب شده هر ساله پذیرای بیمارانی از مناطق 
مختلف کشور و کشور های همسایه باشد که قصد 
کز درمانی این استان  دارند سیر درمان خود را در مرا

سپری کنند.
به این ترتیــب اصفهــان در تالش بــوده تا خــود را به 
عنوان قطــب گردشــگری ســالمت معرفــی و از این 
ظرفیت در مسیر اشتغالزایی و درآمدزایی استفاده 

کند.
بررسی ها نشان می دهد که گردشگری سالمت سه 

برابر سایر زمینه های گردشگری ارزآوری دارد.
با همین رویکرد احداث شهرک سالمت اصفهان به 
همت بخش خصوصی از اسفند سال ۱۳۹۰ در جوار 

بزرگراه شهید آقابابایی در شرق اصفهان آغاز شد،
این مجموعه با مساحت ۴۵ هزار مترمربع شامل ۳۳ 
کلینیک، یک بیمارستان یک هزار  کلینیک، ۲۵ پارا
تختخوابی و یک هتل ۱۲۰ تختخوابی است. طرحی 

که کلنگ آن را پروفسور سمیعی به زمین زد.
          شهرک سالمت اصفهان، طرحی در چهار 

مرحله
بهره برداری از شهرک سالمت اصفهان در ۴ مرحله 

تعریف شده است: 
مرحله اول: ۳۶ کلینیک تخصصی و فوق تخصصی، 
کز تجاری مرتبط با بهداشــت و ســالمت و هایپر  مرا

سالمت 
کلینیکی شــامل آزمایشگاه،  کز پارا مرحله دوم: مرا
مرکز توانبخشی، تصویر برداری و مرکز جامع سرطان 
که بزرگترین مرکز تشخیص و درمان سرطان در غرب 

آسیا محسوب می شود.
مرحلــه ســوم: ارائــه خدمــت در هتلــی ۴ ســتاره به 
بیمارانی که از مناطق مختلف دنیا به اصفهان سفر 

می کنند.
مرحلــه چهــارم: بیمارســتانی ۱۰۰۰ تختخوابــی بــا 
نیازمندی های زیربنائی متعدد برای ارائه خدمات 

بستری
          ارائه خدمات در شهرک سالمت با صرف 

کمترین وقت
مســعود صرامی بنیان گذار و ســرمایه گذار شــهرک 
ســالمت اصفهان گفت: یکی از مزیت های شهرک 
سالمت این است که همه تخصص های پزشکی در 
کنار هم و در یک مجموعه قرار گرفته اند، برای مثال 
فردی که به پزشک متخصص مراجعه می کند و به 
آزمایش یا عکس برداری نیاز پیدا می کند، الزم نیست 
یــک روز دیگــر وقت صــرف کند و بــه مــکان دیگری 
برود بلکه همه کار های خود را بــدون وقفه و در یک 

مجموعه انجام می دهد.
او می گوید: شهرک سالمت از ساعت ۷ تا ساعت ۲۴ به 

مراجعه کنندگان خدمات ارائه می دهد.
          شهرک سالمت قطب اصلی درمان سرطان 

در کشور
جعفر مهــوری عضــو هیئــت علمی دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان گفت: تبدیل شــدن اصفهان به 
قطب درمانی مغز و اعصاب کشور از جمله مهمترین 
دستاورد های انقالب اسالمی و ظرفیت خوبی برای 
توســعه گردشــگری ســالمت اســت که باید بیشتر 
شناسانده شود. همکاری بیش از ۴۰۰ پزشک معتمد 
و تمرکز ۳۶ کلینیک درمانی ســرطان بیماری های 
گی های ایــن  مختلــف مربــوط بــه ســرطان از ویژ

کلینیک های شهرک سالمت است.
          نوین ترین تجهیزات جراحی دنیا در شهرک 

سالمت 
دکتر مریم طباطبائیان جراح ســینه گفت: هدف از 
راه اندازى این مرکز جراحی توسعه خدمات استاندارد 
با کیفیت باال و پیشــرفته در زمینه ســالمت اســت 
و این مرکز بر اساس استانداردهاى حرفه اى پزشکی 
طراحی و اجرا شــده.به گفته او این مجموعه حاصل 
انتخاب پزشکانی است که می توانستند در خارج از 
کشور سرمایه گذارى کنند و خود نیز در خارج مشغول 
شوند، اما ماندن در کشور و خدمت به هموطنان را 
ترجیح دادند. دکتر احسان طالب زاده مدیر جراحی 
مرکز هم گفت: در این مجموعه سه هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذارى و براى ۳۰۰ نفر شغل ایجاد شده است.
          خدمات قلب و آریتمی به صورت تجمیعی در 

کلینیک قلب شهرک سالمت
مصطفــی حکمــت، مدیــر کلینیــک قلب شــهرک 
ســالمت گفت: قلب چندین رشته فوق تخصصی 
کــه یکــی از آن هــا مخصــوص تپــش قلــب  دارد 
و بیمارانــی اســت که ضربــان قلــب آن ها کم یــا زیاد 
می شــود که ما این نــوع بیمــاران را بــا عنــوان بیمار 
آریتمی می شناسیم که کلینیک قلب شهرک سالمت 
مخصوص همیــن بیمــاران اســت. او می گویــد: در 
اســتان، تنهــا در کلینیــک قلــب شــهرک ســالمت 
خدمــات قلــب و آریتمی به صــورت تجمیعــی ارائه 

می شود.
          بهره بردای کامل شهرک سالمت در سال ۱۴۰۱

ســرمایه گــذار شــهرک ســالمت می گوید: ســاخت، 
بهــره بــرداری و توســعه شــهرک تمــام و ۷۰ درصــد از 
گذار و راه اندازی شده و پیش بینی  کلینیک های آن وا
می شود تا شهریور سال آینده شهرک سالمت به طور 

کامل به بهره برداری برسد.
          ورود سالیانه یک تا سه میلیارد دالر ارز به 

نصف جهان
کنــون روزانه حــدود ۵ هزار نفر به  صرامی گفت: هم ا
شهرک سالمت مراجعه می کنند که ۲۵ درصد از آنان، 
اصفهانی نیستند و از استان ها و کشور های دیگر به 

شهرک وارد می شوند.
به گفته او باید توجه داشت مسافرانی که برای درمان 
به اصفهان می آیند مدتی را باید در شهر اقامت کنند 
و همه امکانات رفاهی و اقامتی برای این افراد تدارک 

دیده شده که سرمایه مناسبی را وارد شهر می کند.
          شهرک سالمت گامی برای کاهش ترافیک و 

آلودگی هوا در شهر

ابوالفضل قربانی عضو شوراى اسالمی شهر اصفهان 
ک ویژگی  گفت: اصفهان به دلیل آلودگی هوا، آب و خا
یک شهر ایده آل را دارد و بنابراین شــوراى شهر براى 
بهتر شدن وضع زندگی مردم آمادگی هر گونه حمایت 

از ســرمایه گذارى بخش خصوصی را دارد.
کزى  به گفته او براى توزیع متناسب خدمات به مرا
همچــون شــهرک هاى ســالمت در هر چهــار طرف 
اصفهان نیاز داریــم و نباید بگذاریم این ســرمایه ها 
به راحتی از کشور خارج شــود، بلکه به دنبال ایجاد 
الگوهاى متعادلی براى سازماندهی و خدمت رسانی 

به مردم باشیم.
این عضو شورای شهر معتقد است: یکی از مزیت های 
شهرک سالمت این است که از مرکز شهر فاصله دارد 
و همین امر موجب شــده ترافیــک و آلودگــی هوا به 
واسطه کاهش رفت و آمد های مکرر مراجعه کنندگان 
تا حد زیــادی کاهش یابد و از طرفــی قرار گرفتن این 
شهرک در حاشیه بزرگراه شهید آقابابایی دسترسی 

راحت و سریعی را برای مراجعان ایجاد می کند.
          احداث هتل بیمارستان نیاز اساسی 

گردشگری سالمت اصفهان
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان امکانات 
اقامتی اصفهان را برای گردشگران خوب ارزیابی کرد 
و گفت: موردی که در حوزه گردشگری سالمت باید 
رخ دهد احداث هتل بیمارستان های موردنیاز برای 

گردشگری درمانی است.
به گفته صالح درخشان با توجه به اینکه یک بیمار 
همراه با خانواده برای درمان ســفر می کنــد و تعداد 
روز های بیشتری را در استان اقامت دارد بنابراین به 
هتل بیمارستان هایی نیاز داریم که بیمار در محیطی 

هتل مانند به درمان خود اقدام کند.
او راه اندازی تفریح های مناســب بــرای همراهان و 
خانواده بیمــاران را اقــدام ضروری دیگــری می داند 
و معتقد است: باید بســته ویژه گردشگری همراه با 

درمان برای این گردشگران تدارک دیده شود.
بنیان گذار شهرک سالمی در این باره می گوید، اتاق 
بازرگانی در این راســتا اقــدام بــه راه انــدازی تور های 
گردشگری کرده که بازدید از شهرک سالمت به عنوان 
مقصد اصلی این گردشگران و سرمایه گذاران تعریف 

شده است.
          توسعه گردشگری سالمت، اسیر نبود تعرفه 

مشخص و دالل بازی
رئیس انجمن غذا، صنعت و سالمت اصفهان گفت: 
تعرفه مشخصی برای بیماران و گردشگران سالمت 

نداریم بیمارستان های خصوصی و دولتی و مطب 
پزشکان هرکدام به یک روش و با تعرفه های متفاوت 
عمل می کنند و روال مشخص، همگن و هماهنگی 
که سیاستگذاران کشور آن را تایید کنند، وجود ندارد.

ســیدمرتضی صفوی معتقد اســت این موضوع به 
میزان زیادی دست دالالن را باز می گذارد که از نبود 
سیاستگذاری صحیح، سوءاســتفاده کنند و روال 

در این زمینه وجود ندارد.
لیزر چشــم، ناباروری، زیبایی و مشــکالت گوارشی 
عمــده مــواردی اســت کــه افــراد اصفهــان را مقصد 
گردشــگری ســالمت خود قرار می دهند و پس از آن 
برای مشــکالت پوســتی، آلــرژی و دندانپزشــکی در 

موارد بعدی است.
صفوی می گوید برخی دالالن در زمینه گردشگری 
ســالمت فعال هســتند که بــا بدترین کیفیــت امور 
حمــل و نقــل و درمــان بیمــاران را انجــام می دهند 
بنابراین بیمارستان ها باید کانالیزه شــده و فقط از 
طریق شرکت های گردشگری سالمت بیمار پذیرش 
کنند تا دست این دالالن از بازار گردشگری سالمت 

کوتاه شود.
          گردشگری سالمت باید از شیوه سنتی به 

مدرن تغییر یابد
به گفته فرزانه کالهدوزان در حال حاضر افراد زیادی 
از کشور های حاشیه خلیج فارس در بیمارستان های 
مجهز اصفهان درمان می شوند، اما این فرایند بیشتر 
حالــت ســنتی دارد در حالی کــه باید فرآیند ســنتی 
جذب گردشــگر ســالمت را کنار بگذاریم و به دنبال 

توسعه گردشگری سالمت باشیم.
او می گوید: گردشگری سالمت با برنامه ریزی صحیح 
می تواند بازگشت سرمایه ها و روایتی جدید از اصفهان 

را به همراه داشته باشد.
این عضو شــورای شهر می گوید: در ســال های اخیر 
بسیاری از ظرفیت های گردشگری اصفهان بدون 
اســتفاده مانده بود، اما درصدد هســتیم همزمان 
بــا توســعه گردشــگری فرهنگــی، ســایر گونه هــای 
گردشــگری از جملــه گردشــگری ســالمت را نیــز در 

اصفهان گسترش دهیم.
توســعه گردشــگری ســالمت نیازمنــد بســتر های 
اجرایــی متعــددی اســت؛ بخشــی از آن راه انــدازی 
شــهرک ســالمت و ارائــه خدمــات متنــوع و بــه روز 
همراه با فناوری های پیشــرفته پزشــکی اســت که 
به نظر می رســد بعد از یک دهه فراهم می شــود؛ اما 
برای شناســاندن این ظرفیت ها و تســهیل حضور 

گردشگران هم باید فکری کرد.
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مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان 
گفت: با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی مقرر 
شــد ۲۷ دســتگاه جی پی اس بر روی ابنیــه و آثار 

تاریخی اصفهان نصب شود. 
منصور شیشه فروش گفت: با هماهنگی سازمان 
میراث فرهنگی مقرر شد ۲۷ دستگاه جی پی اس 
بر روی ابنیــه و آثــار تاریخی اصفهان نصــب و نرخ 

فرونشست آن ها اندازه گیری شود.
او این موضوع را در نشست تخصصی فرونشست 
زمین در اصفهان؛ چالش ها و راهکارها که از سوی 
کز علمی - پژوهشی استان اصفهان  کنسرسیوم مرا
در حــوزه محیــط زیســت و بــه میزبانی دانشــگاه 
صنعتی اصفهان برگزار شد مطرح کرد و گفت: در 
۲ سال گذشته هفت تیم از سازمان زمین شناسی 
کشور در اصفهان مستقر شده اند و نرخ پهنه ها را 

اعالم کرده اند.
بــه گفته مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
اصفهان  ۲۷ دشت استان در منطقه فرونشست 
قــرار دارد و اطلــس فرونشســت در دشــت های 

اصفهــان تهیــه شــده اســت. نقشــه اطلــس 
کــز  پهنه بنــدی دشــت ها تهیــه شــده، بــه مرا
علمی کمــک می کنــد. شیشــه فروش بــر تغییــر 
نگرش در خصوص مصرف آب، آموزش همگانی، 
بهره وری آب ها، شناسایی منابع جدید و استفاده 

کید کرد. از مطالعات انجام شده تأ
برنامه ســازگاری بــا کم آبی در اســتان نیــز تدوین 
شده است و برنامه ها حکایت از تغذیه آبخوان ها 
دارد. ایــن یافته هــای علمی دســتمایه ای بــرای 
تصمیــم گیــری و پیگیری مطالبــات آب اســتان 

خواهد بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
کــز تفریحی و  شــورای شــهر اصفهان گفــت: مرا
باغ های بانوان اصفهان نیاز به بازنگری مجدد 
دارد تــا بتوانیــم گام هــای ویــژه ای در زمینــه 
فرهنگــی، تفریحــی و ورزشــی بــرای بانــوان و بــا 

حفظ شئونات اسالمی برداریم. 
حجت االســالم منوچهر مهروی پوراظهــار کرد: 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
شــهر اصفهان پنــج کمیتــه دارد. یکــی از آن ها، 
کمیته بانوان و خانواده اســت که در این کمیته 
مســائل مربــوط بــه بانــوان به صــورت خــاص 

پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه در شورای ششم به دنبال توجه 
به اقشار مختلف، به ویژه بانوان هستیم، گفت: 
باید در خصــوص مباحث فرهنگــی، تفریحی و 
ورزشــی بانوان گام های جدی برداشــته شود، 
گرچه درگذشته اقداماتی انجام شده، اما نیاز به  ا
بررسی مجدد دارد، به ویژه برای ارتقای سرانه ها، 
ازجمله سرانه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی 

ویژه بانوان.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
کید شورای  شورای شهر اصفهان با اشــاره به تأ
ششــم بــر خانــواده و شــهر دوســتدار خانــواده، 
کز تفریحی و باغ های  تصریح کرد: از گذشته مرا
بانــوان در اصفهان داشــته ایم کــه امــروز نیاز به 
بازنگری مجدد دارد تا بتوانیم گام های ویژه ای 
برای بانوان در زمینه هــای فرهنگی، تفریحی و 

ورزشی با حفظ شئونات اسالمی برداریم و شاهد 
اتفاقات خوبی در شهر اصفهان باشیم.

وی افزایــش جمعیــت کالن شــهر اصفهــان را 
یادآور شد و گفت: شهر اصفهان برای جمعیت 
بیش از ۲ میلیون نفر پیش بینی نشــده بود، به 
همین دلیل با افزایش جمعیت در ســرانه های 
مختلــف، همچون ســرانه های فرهنگــی دچار 

چالش می شویم.
حجت االســالم مهروی پــور بــر انجــام اقدامات 
ویــژه بــرای تأمیــن ســرانه های فرهنگــی مــورد 
نیــاز اصفهــان به عنــوان یــک شــهر فرهنگــی 
کیــد و اظهــار کرد: ایــن موضــوع به  و تاریخــی تأ
معنای بی توجهی به اقدامات گذشته نیست، 
ضمن اینکه در نظر داریم با نظرسنجی از مردم، 
پیشــنهادها و نظــرات آن هــا را دریافــت کــرده و 
براساس نظرات مردم برنامه ریزی فرهنگی برای 

شهر داشته باشیم.
وی بــا اشــاره بــه حضــور چندماهــه خــود در 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
کنون در حــال ارزیابی وضعیت  ششــم، گفت: ا
موجــود هســتم و هنــوز نمی توانــم نمــره ای به 
سرانه های فرهنگی و ورزشــی که در شهر وجود 
دارد، بدهم،  به ویژه سرانه های مربوط به بانوان؛ 
اما یکی از اتفاقــات اصلی در ایــن دوره مدیریت 
شهری نگاه به اصفهان به عنوان شهر دوستدار 
خانواده اســت و به همین دلیل  بــرای خانواده 
شامل مادران، پدران و فرزندان اتفاقات ویژه ای 

رقم خواهیم زد.
این عضو شــورای شــهر اصفهــان بــا بیان اینکه 
با توجــه به برنامــه ششــم توســعه، برنامه های 
جدی برای ورود به مباحث اجتماعی با تعامل 
بــا مجموعه هــای دیگــر داریم، بیــان کــرد: باید 
کارهــای بیشــتری  در حوزه هــای اجتماعــی 
انجام دهیم تا بتوانیم معضالت و آســیب های 

اجتماعی را کمتر کنیم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
اختیاراتی به دانشــگاه های علوم پزشــکی برای 
بازگشــایی حضــوری کالس هــای ترم دوم ســال 
تحصیلی دانشجویان داده شده و درحال حاضر به 
صورت کلی بازگشایی در دانشگاه ها اتفاق افتاده 
اســت. در مدارس هم باید رعایــت پروتکل های 

بهداشتی مدنظر باشد.
 پژمان عقدک درخصوص حضوری یا غیرحضوری 
بودن دانشــگاه ها برای ترم دوم ســال تحصیلی 
۱۴۰۰ اظهــار کــرد: در روزهــای کرونایــی و شــیوع 
سویه جهش کرونا قرار داریم اما از سوی دیگر برای 
بازگشــایی دانشــگاه ها باید مدیریت هوشــمند 
کسیناســیون و رعایــت پروتکل های  از طریــق وا
بهداشتی برای حضوری شدن کالس ها مدنظر 

باشد.
          دانشجویان می توانند از امتیازهای 

استانی استفاده کنند
وی اضافه کرد: اختیاراتی به دانشگاه های علوم 
پزشکی برای بازگشایی حضوری کالس های ترم 
گر  دوم سال تحصیلی دانشجویان داده شده و ا
مشکالت مربوط به دانشگاه است، می توانند از 
دانشگاه علوم پزشکی درخواست کنند تا تیم های 

سیار را برای دانشگاه مورد نظر اعزام کنند.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی دانشــگاه 
کیــد کــرد: دانشــگاه ها می تواننــد از  اصفهــان تا

محیط خوابگاه های دانشگاه آزاد و میهمان سراها 
استفاده کرده و شرایط را برای حضور دانشجویان 
فراهم کنند و با میهمان شدن دانشجویان برای 
حضور در کالس های درس دانشگاه شهرستان 
محل اقامت خودشان موافقت کنند تا آزمون و 

امتحان پایان ترم را در شهرستان خود بگذرانند.
عقدک تصریح کرد: همه این مــوارد و اختیارات 
بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی بــرای حضــور 
دانشــجویان در کالس هــای درس داده شــده 
اســت. قــرار بر ایــن بود ایــن تدابیــر پیــش از این 
کالس هــای  صــورت بگیــرد و در بهمن مــاه 
حضــوری دانشــجویان در دانشــگاه را داشــته 
باشیم، اما مبرهن است که همه امکانات در یک 

لحظه ایجاد نمی شود.
          با نبود کرونا دیگر شرایط دانشگاه به 

شیوه قبل از کرونا برنمی گردد
وی خاطرنشــان کرد: دانشــگاه ها تالش کردند 
که این مــوارد را انجــام دهنــد و درحال حاضر به 
صــورت کلــی بازگشــایی در دانشــگاه ها اتفــاق 
افتاده اســت و در تعداد معدودی از دانشگاه ها 
که محدودیت هایی برای بازگشایی وجود دارد با 
تصمیم هایی که در سطح استان اتفاق می افتد، 
سعی بر این است تا برنامه کالس های حضوری 

عملی شود.
عقدک اظهــار کرد: به طــور یقین با نبود شــیوع 
کرونا دیگر شرایط دانشگاه به شیوه قبل از کرونا 
و بهمــن ۹۸ باز نخواهد نگشــت؛ به دلیل اینکه 
زیرســاخت های نوین و انتظارهای ایجاد شده 
باعث می شود که از امکانات مجازی برای ارائه 
آموزش هــای نویــن در موقعیت هــای متفاوت 

استفاده شود.

نصب جی پی اس بر ابنیه تاریخی اصفهان 

عضو شورای شهر اصفهان:

کز تفریحی و باغ های بانوان اصفهان  مرا
نیاز به بازنگری دارد
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ح کرد: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطر

گشایی ارائه اختیاراتی به دانشگاه ها برای باز
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زمین  شناســی  مخاطــرات  مدیــرکل 
ادبیــات  گفــت:  کشــور  زیســت محیطی 
فرونشســت بیــش از ۲۰ ســال اســت کــه در 
ادارات کشور نهادینه شده اما هنوز مسئوالن 

درک درستی از این پدیده ندارند.
رضــا شــهبازی در چهارمیــن کنسرســیوم 
کــز علمی پژوهشــی اســتان اصفهان در  مرا
حوزه محیط زیســت به میزبانی دانشــگاه 
صنعتی اصفهان تحت عنوان فرونشست 
زمین چالش هــا و راهکارها اظهار داشــت: 
کــه در رابطــه بــا چاله هــا و  ســازوکاری 
فروریزش هــا عمل می کنــد لزوما بــا راهکار 
فرونشســت یکســان نیســت و در جزئیات 

باهم متفاوت و در کلیات شباهت دارند.
وی افــزود: تغییــر اقلیم هــا زمان بر اســت و 
یکــی از پیامدهــای ســو مدیریــت مســئله 
آب و کاهــش آب فرونشســت زمین اســت 
و اتفاقــی که در زیــر زمین می افتد ســال ها 
خ دهد. طول می کشد که در سطح زمین ر
زمین شناســی،  مخاطــرات  مدیــرکل 
ســازمان  مهندســی  و  زیســت محیطی 
کتشــافات معدنی کشور  زمین شناســی و ا
گفــت: مطالعات دشــت های مهم اســتان 
اصفهان بــه لحــاظ فرونشســت و عامل ها 
انجــام شــده اما بــه عنــوان ســرطان زمین 
کــه از آن یــاد می شــود در کنــار مخاطــرات 
دیگــر و زمین لــرزه خامــوش که فشــردگی و 
مرگ آبخــوان به همــراه دارد، حساســیت 
آن باالتر است و ســازه ها را در معرض خطر 

قرار می دهد.
          ریسک باالی فرونشست در 

دشت های میانکوهی
و  دشــت ها  مــرگ  بیان اینکــه  بــا  وی 
مهاجرت هــا بــا هم ایجاد می شــود، گفت: 
در دنیا و سایر کشورها مانند آمریکا چنین 
رخدادهایی را شــاهد بودیم و در اصفهان 
نیــز بــه دلیــل حــذف زاینــده رود بــا چنین 

معضلی مواجه هستیم.
شهبازی خاطر نشــان کرد: فرونشست در 
دشت های تهران، جنوب کشور، البرز و … 
بیشــتر و زودتر از اصفهان ایجاد شد و هنوز 
بــه ریســک خطــر فرونشســت در اصفهان 
کنــون تقریبــا در همه  نرســیده بودیــم اما ا
کالن شــهرها وجــود دارد و دشــت های 

میان کوهی به شدت درگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ یک نقشه 
خ فرونشست تهیه شد،  ملی در رابطه با نر
تصریــح کرد: بــه صــورت میانگین ســاالنه 
پنج ســانتی متر فرونشست در دشت های 
اصفهان ایجــاد می شــود کــه حــدودا ۲۵۰ 
میلیــون متــر مکعــب را در دشــت های 
اصفهــان زیــر زمیــن از دســت می دهیــم و 
جدای از مسائل مرتبط با آب و فرونشست 
زمیــن، ســالیانه اندازه یــک ســد امیرکبیــر 
فضــای ذخیــره آب در زیــر زمیــن از بیــن 
مــی رود کــه خطــر ارقــام ضــرر و زیان هــای 

اقتصادی را دوچندان می کند.
          درک مناسبی از فرونشست وجود ندارد

زمین شناســی،  مخاطــرات  مدیــرکل 
ســازمان  مهندســی  و  زیســت محیطی 
کتشــافات معدنی کشور  زمین شناســی و ا
موضــوع  مطالعه ایــن  وجــود  بــا  گفــت: 
در کشــور و ۲۰ ســاله در ادبیــات اداری و 
رسمی کشور ورود پیدا کرده است اما درک 

مناسبی از فرونشست زمین وجود ندارد.
وی ایــن موضــوع را عاملــی بــرای تأخیــر و 
دست دست کردن چاره اندیشــی و اقدام 
عملــی دانســت و افــزود: فرصت هــا را باید 
مغتنم شمرد، فرونشست امروزه به سطح 
خ آن در زیر زمین  زمیــن هجرت کــرده و نــر
کمتر شده زیرا آبی دیگر باقی نمانده است.
شــهبازی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر 
ح اســت و  مدیریــت آب و منابــع آبــی مطر
در آینده مدیریت مخاطرات فرونشســت، 
گفت: ایــن امر بــا مدیریــت منابع آبــی باید 
بررســی شــود و اصفهــان در ایــن زمینــه 
ریسک باالتری دارد زیرا در منطقه کویری 

و بیابانی پررونق قرار گرفته است.
کاهش برف تجمیعی کوهرنگ و منابع آبی
وی خاطــر نشــان کــرد: در چندیــن ســال 
گذشــته اصفهان میــزان بارندگــی کمتری 
منبــع  تجمیعــی  بــرف  حتــی  و  داشــته 
کوهرنــگ نیــز کاهشــی شــده در حالــی که 
بایــد نزدیــک بــه ۱۰ متــر بــرف تجمیعــی 
وجود داشــته باشــد. مدیــرکل مخاطرات 
زمین شناسی، زیست محیطی و مهندسی 
کتشافات معدنی  سازمان زمین شناسی و ا
کشــور گفت: تمام شــهر با خطــر ریزدانه ها 
ک هــای شــور و  مواجــه هســتند کــه بــا خا
سدیم دار در ارتباطیم و این موضوع دلیل 

مضاعفی بر فرونشست زمین است.

مدیرکل مخاطرات زمین  شناسی 
زیست محیطی کشور:

مسئوالن درک درستی 
از فرونشست ندارند

وضعیت شــیوع کرونا در اســتان اصفهان بر اساس 
اعــالم وزارت بهداشــت روند رو بــه بهبــودی دارد به 
گونه ای که ۲۲ شهرستان استان از امروز در وضعیت 
آبی کرونا ثبت شده است.  وزارت بهداشت وضعیت 
شهرستان های استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا 
را اعــالم کرد. بر اســاس این گــزارش روند شــیوع این 
بیمــاری در اســتان اصفهــان رو بــه بهبود اســت به 
گونه ای که شهرســتان های وضعیــت آبــی کرونا در 
استان اصفهان به ۲۲ شهرستان افزایش یافته است. 
از این رو شهرستان های اصفهان، اردســتان، آران و 
بیدگل، خمینی شهر، شهرضا، مبارکه، فالورجان، 

گلپایگان، سمیرم، نائین، خور و بیابانک، چادگان، 
فریدن، فریدونشــهر، دهاقان، بوئین میاندشــت، 
تیران و کرون، شاهین شهر و میمه، برخوار، خوانسار، 
نجف آباد و لنجان در وضعیت آبی و کم خطر کرونا قرار 
گرفته اند. همچنین شهرستان های کاشان و نطنز در 
استان اصفهان در وضعیت زرد و خطر متوسط کرونا 
ثبت شده اند. خوشبختانه در حال حاضر هیچیک از 
شهرستان های استان اصفهان در وضعیت نارنجی و 
پرخطر و قرمز و خیلی پرخطر در زمینه شیوع کرونا قرار 
ندارد و آمار ها بیانگر شرایط رو به بهبود بیماری کرونا 

در استان است.

رئیس شــورای حل اختــالف اســتان اصفهان از 
سازش پرونده یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی 
با تالش شــعبه ۳ شــورای حل اختالف خمینی 

شهر خبر داد. 
ســید محمــد موســویان از ســازش پرونــده یک 
میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومانــی با تالش شــعبه 
۳ شــورای حل اختالف خمینی شــهر خبر داد و 
گفت: در راستای اهمیت گذشت و وظیفه اصلی 
و خطیر شورا های حل اختالف در ایجاد صلح و 
سازش، این بار پرونده ای با موضوع مطالبه به 
مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به شعبه 

سوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر ارجاع 
شــد. با توجه به اهمیت صلح و ســازش و نقش 
آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، 

سازش این پرونده در دستور کار قرار گرفت.
او گفــت که بــا تــالش کارکنان شــعبه ۳ شــورای 
حل اختالف خمینی شهر این پرونده به سازش 

رسید.
شــورا های حــل اختــالف در زمینه حــل و فصل 
دعاوی و ایجاد آرامش بین مردم در جامعه نقش 
مؤثر و سازنده دارد و باید این نهاد مردمی بیشتر 

مورد حمایت قرار بگیرد.

خبرخبر
۲۲ شهرستان استان اصفهان 

کرونا  در وضعیت آبی 
ختم پرونده یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی 

در خمینی شهر 
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5 2۶ ژانویه    2۰22 رفهنگ
سازهای سنتی؛ هویتی فراموش شده 

موســیقی ســنتی ایرانی یکــی از 
جلوه هــای بــارز فرهنگ ایرانیان 
اســت کــه بــا تکیــه بــر اســاتید و 
هنرمندان برجســته  آن به جهانیان نیز شناسانده  
شده اســت، این در حالی اســت که امروز گرایش به 
ســازهای ســنتی میان جوانــان کاهش پیــدا کرده 
است و بســیاری از آن ها نام ســازهای سنتی ایران را 

نمی دانند و به موسیقی های غربی گرایش دارند.
موســیقی ســنتی و اصیل ایرانــی شــامل نغمه ها و 
آوازهایــی اســت کــه بی شــک هــر شــنونده ای را به 
وجــد می آورند. مشــاهیر موســیقی ســنتی ایران با 
ابداعات، مکتوبات و نوآوری های خود در این زمینه ، 
عالوه بــر کســب افتخاراتی فــراوان، مایــه مباهات و 
سرافرازی ایرانیان بوده و هستند، اما کاهش گرایش 
نسل جوان به سازهای سنتی در سال های گذشته 
سبب ضعیف شدن یا فراموشی موسیقی سنتی و 
سازهای مرتبط با آن شده است درحالی که سازهای 
غربی به فراوانی در جامعه دیده و نواخته می شود، 
اما نسل نوجوان و جوان حتی سازهای سنتی ایران 
را نمی شناسند و آن ها را با سازهای غربی نیز اشتباه 
می گیرند! این موضوعی است که به اقدام پژوهشی 

ریشه ای برای ارائه راهکار نیاز دارد.
در این گزارش، موضوع کم توجهی و کاهش گرایش 
نسل جوان به موسیقی سنتی از دیدگاه اشکان رهبر، 
مدیر و مؤسسه آموزشگاه موسیقی پارت، مهرشاد 
متین فر، پژوهشــگر موسیقی و رئیس ســابق خانه 
موســیقی اصفهان و محمد دارابی، مدیر مؤسسه 

آموزشگاه آزاد موسیقی دستان بررسی شده است.
          موسیقی سنتی نیازمند تریبون رسانه ای 

است
اشکان رهبر، مدیر و مؤسسه آموزشگاه موسیقی پارت 
کنون کمترین توجه به ساز کمانچه  اظهار می کند: ا
وجــود دارد و در مجموع، بین جوان هــا و نوجوانان 
از ســازهای ســنتی نســبت به ســازهای پــاپ کمتر 

استقبال می شود.
وی با بیان این کــه دالیل متنوعی برای فراموشــی 
بعضی از سازهای سنتی وجود دارد، ادامه می دهد: 
گانه با  کنون موسیقی پاپ که یک ارکستراسیون جدا ا
سازهای کالسیک دارد مورد توجه است زیرا هیجان 
بیشتر و تریبون بهتری برای پخش موسیقی دارند 
اما موسیقی ســنتی با حالت حزن انگیز مخصوص 
به خود حتی تریبون خوبی برای پخش موســیقی 
ندارد که همین موضوع عاملی اســت تا کمتر سراغ 

موسیقی سنتی روند.
این نوازنده موســیقی خاطر نشــان می کنــد: پس از 
پخش فیلم علی سنتوری، جوان ها و نوجوانان بیشتر 
از ساز سنتور استقبال کرده اند و سازهای تار و سه تار 
کنون مورد توجه است، اما در سازهای کالسیک  نیز ا

ویولن و پیانو همیشه کالس ها برقرار بوده است.
رهبر با اشاره به راهکارهای الزم برای گرایش جوان ها 
گر ارشاد مجوز گرفتن  به موسیقی سنتی می گوید: ا
را برای کنسرت ها آســان تر کند و با موسیقی سنتی 
همــکاری بیشــتری داشــته باشــد و تریبون هــای 
رســانه ای ایجاد شــود، آن زمان می توانیم ســازها را 

معرفی کنیم تا جوانان و نوجوانان عالقه مند شوند.
          آینده خوبی را برای سازهای ایرانی پیش بینی 

نمی کنم
همچنین مهرشاد متین فر، پژوهشگر موسیقی اظهار 
می کنــد: هواخواهان ســازهای موســیقی ایرانی به 
نسبت سازهایی مانند گیتار، ارگ و پیانو کمتر است 
هرچند در دوران کنونی پیانو به دلیل قیمت گران این 
کرده است. با توجه به  ساز به طبقه خاصی تعلق پیدا
اوضاع فرهنگی جامعه و کم کاری مسئولین فرهنگی، 
صداوســیما و حتــی خانواده ها، طبیعی اســت که 
سازهای سنتی ایرانی رو به فراموشی روند زیرا جامعه 

و نسل جدید از ریشه های فرهنگی مانند ادبیات، 
هنر، عرفان و دین بسیار دور شده اند و به تبع، شاهد 

آسیب های مختلف خواهیم بود.
وی با بیان اینکه نقش خانواده ها در گرایش نسل 
جوان به موســیقی ســنتی، بســیار مهــم و حیاتی 
اســت، می گوید: هنگامی که والدین خانواده اهل 
شــاهنامه خوانی، خواندن اشــعار بــزرگان ادبیات 
نظیر موالنا، حافظ، خیام، نظامی و عطار عالقه مند 
بــه شــنیدن موســیقی فاخــر، بازدیــد از گالری ها و 
عالقه مند به ســینما باشــند طبیعی است چنین 
فرزندانی در یک محیط فرهنگی و سرشار از اصالت 
رشد می کنند. این پژوهشگر موسیقی اضافه می کند: 
متأسفانه بسیاری از مسئولین فرهنگی در موضوع 
آشــنایی جوانــان بــا ســازهای ســنتی دغدغه مند 
نیستند، اما این دلیلی نیســت که ما کنار بکشیم و 
در این میان هیچ نقشی نداشته باشیم. کسانی که 
ســال ها در رشــته های فرهنگی و هنــری کار کردند 
یا اســتاد و معلــم یک رشــته هنــری هســتند قطعا 

می توانند سهم مؤثری داشته باشند.
متین فــر ادامــه می دهــد: زمانــی کــه مــن در خانــه 
موسیقی اصفهان بودم طرح ثبت و ضبط نغمات 
موســیقی آئینی اســتان اصفهان را به حــوزه هنری 
پیشــنهاد دادم و بعد از رفتن من از خانه موســیقی 
تصمیم گرفتم خــودم با هزینــه شــخصی این کار را 
کنون در بســیاری از روستاها نقاالن،  انجام دهم و ا
تعزیه خوانان و مرشــدان قدیمی و با اصالــت را پیدا 
کرده و نغمات آن هــا را ثبت و ضبط می کنیــم؛ برای 
مثال هفته گذشته در روستای حبیب آباد اصفهان 
یک مرشد قدیمی و سالخورده را پیدا کردیم که موقع 
ثبت و ضبــط آن از این همه نغمات بکر و شــنیدنی 
حیرت کرده بودیم. در این راه باید از دوستانم حمید 
مؤمن زاده، رامین نظیفی و فیلم بردار گروه مسعود 
والهی تشکر کنم که عاشقانه، دغدغه مند و همگام 
هستند؛ حضور این افراد ازاین جهت ارزشمند است 
که متأسفانه در دوران کنونی، هنرمندان دغدغه مند 
به ندرت دیده می شوند. تعدادی هم بیشتر به فکر 
تریبون، دیده شدن و نام خودشان هستند تا اینکه 
دغدغــه واقعــی و مخلصانه ای نســبت به مســائل 

فرهنگی داشته باشند.
وی با بیان این که در وضعیت کنونی گرایش نســل 
جــوان نســبت بــه ســازهای ایرانی، آینده خوبــی را 
پیش بینی نمی کنم، اظهار می کند: سازهای مختلف 
رابطه مستقیمی با جنبه های روان شناختی شخص 
کز مشــاوره تخصصی با حضــور افراد  گر ما مرا دارد و ا
متخصص به موسیقی و روانشناسی داشته باشیم تا 

به خانواده ها و فرد هنرجو در زمینه موسیقی مشاوره 
دهد اتفاق بســیار خوبی می افتاد، اما متأسفانه در 
کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و در آموزشگاه های 
موسیقی نیز افرادی در این زمینه مشاوره می دهند 
که تخصص این کار را ندارند و بیشتر به فکر پر کردن 

کالس ها هستند.
          نسل جوان با ریشه های فرهنگی کشور خود 

بیگانه اند
این پژوهشگر موسیقی می گوید: البته باید به این 
واقعیت مثبت نیز اشاره کنم که در ۲۰ سال گذشته 
گرایش به سازهای مهجور ایرانی بسیار بیشتر شده 
اســت؛ مثــال از ۲۰ تــا ۳۰ ســال گذشــته در اصفهان 
تنها مرحوم محمد گلســتانه عود می نواخــت و در 
ســاز کمانچه حمیدرضا آزاده فر بود، امــا در دوران 
کنونی حداقل حــدود ۱۰ نوازنده بســیار خوب عود 
کثرا  و ۲۰ نوازنده بســیار خــوب کمانچه داریم کــه ا
گردان زیادی دارند و مشغول تدریس هستند،  شا
اما با این وجود در مقایســه با آمار جمعیت و میزان 
گرایش جوانان به موســیقی هایی نظیر موســیقی 
پاپ هنوز در جــذب جوانان به ســازهای ایرانی در 

اول راه هستیم.
متیــن فــر بابیان اینکــه دلیــل فراموشــی ســازهای 
موسیقی ایرانی دالیل مختلفی دارد، ادامه می دهد: 
در صداوســیما و محیط مدارس، موســیقی ایرانی 
بزرگ تریــن غایــب فرهنگی اســت و دولت هــا با این 
سیاســت خواســته یا ناخواســته ســبب دور شدن 
نســل جدید از ریشــه های فرهنگی خود شــدند. تا 
زمانی که پدیده ها و محصوالت فرهنگی در دسترس 
نوجوان و جوانان امروز نباشد طبیعی است که آن ها 
با ریشــه های فرهنگــی خــود بیگانه انــد؛ مگر اینکه 
خانواده هــا بــه فرهنــگ و هنــر عالقه منــد باشــند و 
شخصا این رســالت را انجام دهند، از این رو در زمان 
کنونی که مســئولین فرهنگی بــا جــذب جوانان به 
موســیقی ایرانی و موســیقی فاخر بیگانه اند، نقش 
خانواده ها بسیار مهم است آن هم در دوران کنونی که 
نسل جدید باوجود ماهواره ها و بازی های دیجیتالی 
همواره در معرض آسیب های مختلف و دور شدن از 
ریشه های فرهنگی قرار دارند، بنابراین نقش خانواده 
بسیار تعیین کننده است. فرزندی که از طفولیت با 
موالنا و فردوسی و حافظ و موسیقی و فیلم فاخر بزرگ 
می شود طبیعتا با فرزندی که فقط درگیر بازی های 
مجازی و فضاهای غیرفرهنگی اینترنت است، بسیار 

متفاوت به یکدیگر رشد و نمو می کنند.
وی با اشــاره بــه راهکارها بــرای آشــنایی جوان ها با 
ســازهای ســنتی خاطرنشــان می کند: هر قسمتی 

ســهم جدا دارد مثال دولــت می توانــد زمینــه الزم را 
بــا تولیــد محصــوالت فرهنگــی و آموزشــی قابــل 
دسترس، برگزاری نشست ها، سیمنارها و کارگاه ها 
و یــا کنســرت های آموزشــی رایــگان و همــکاری بــا 
صداوســیما و آموزش و پــرورش نقش بســیار بزرگی 
را ایفا کند که متأســفانه چنین چیزی در چند دهه 
اخیر دیده نشده است؛ سپس نقش آموزشگاه ها، 
مؤسسه های فرهنگی و هنری، خانواده ها و خود فرد 
کثر هنرمندان و  هم تعیین کننده است، اما زمانی که ا
آموزشگاه های موسیقی که اهل هنر هستند عمدتا 
دغدغه ای نسبت به این مسائل ندارند و در نتیجه 

دیگر توقعی از دولت مردان نمی رود.
این پژوهشگر موســیقی با بیان اینکه با وجود تمام 
کوتاهی ها نقش خود فرد هم بسیار ضروری است، 
می گوید: بــا وجود اینترنت و کثــرت مطالب خوب، 
افراد عالقه مند به راحتی می توانند در مورد سازهای 
مختلف مقاالت، مطالب و کتاب هــای خوب پیدا 
کنند، در حالی کــه در زمان گذشــته مثــال وقتی من 
می  خواســتم در مــورد تاریخچــه ســاز عــود تحقیق 
کنــم در عمــل هیچ گونه کتــاب و مطلــب آمــاده ای 
وجود نداشت و مجبور بودم مدت ها در کتابخانه ها 
جست وجو کنم تا بتوانم مطالبی را جسته و گریخته 
پیدا کنــم، اما امــروزه جوان هــا می تواننــد در زمینه 

موسیقی به راحتی تحقیق کنند.
          صداوسیما، راهکاری برای آشنایی با 

سازهای سنتی
محمد دارابی، مدیر مؤسسه آموزشگاه آزاد موسیقی 
دستان نیز با بیان این که ساز قانون در بین سازهای 
سنتی کمتر موردتوجه است، اظهار می کند: توجه 
به همه سازها وجود دارد، اما عدم تداوم در برگزاری 
کالس هــا و نداشــتن شــناخت از ســاز عاملــی بــرای 
موفق نشدن در آن هنر است؛ برای مثال افراد بدون 
داشتن اطالع کافی از ساز سنتور به کالس می روند اما 
نمی توانند در ذهن خود این هنر را بگنجانند و پیاده 
کنند، یا در ساز ارگ که یک ساز سنتی است به دلیل 
نداشتن متقاضی، مدرسان کمی نیز وجود دارد و این 

موضوع نشان دهنده عدم توجه به این ساز است.
وی می افزاید: در سازهای قانون، کمانچه، ویولن و 
گر تالش کنند و سختی های آن را بگذرانند  نی هنرجو ا

موفق می شوند.
این استاد موسیقی بابیان این که راهکار اصلی برای 
آشــنایی و گرایش نوجوانــان و جوانان به ســازهای 
سنتی است، می گوید: هنگامی که شــخصی ناوارد 
صدای موســیقی را می شــنود، بایــد ســاز را ببیند تا 

متوجه شود صدای کدام ساز است.

موسیقی
نمایش موزیکال »بینوایان« به کارگردانی حسین 
پارسایی برای نخستین بار در پردیس نماوا به صورت 
کران می شود. نمایش »بینوایان« دومین  آنالین ا
تجربه حسین پارسایی در زمینه اجرای نمایش های 
موزیکال است که تهیه کنندگی آن را محمد قدس 
و میثم احمــدی به عهــده دارنــد. در ایــن نمایش 
کــه پاییــز ســال ۱۳۹۷ در ســالن رویال هــال هتــل 
اسپیناس پاالس روی صحنه رفت، پارسا پیروزفر، 
نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، ســحر دولتشاهی، 
هوتن شکیبا، اشکان خطیبی، امیرحسین فتحی 
و بیــش از ۳۰۰ نوازنده و هنرمندان جــوان به ایفای 
نقش پرداختند. همچنین بردیا کیارس، رهبری 
ارکستر این اجرا و علی براتی نیز طراحی حرکت را به 
عهده داشتند. »بینوایان« یکی از ماندگارترین آثار 
ویکتور هوگو، نویسنده فرانسوی است که با ترکیب 
عشق و درام، فقر، فساد و بی عدالتی، دوره مهمی از 

تاریخ فرانسه را روایت می کند. با وجود ژانر کالسیک، 
اما به دلیل ساختار ویژه داستان این اثر، تقریبا همه 

نسل ها می توانند با آن ارتباط برقرار کنند.
در ایران نیز طی دهه هفتاد، بهروز غریب پور اجرای 
موفقی از نمایش »بینوایــان« را در فرهنگ ســرای 

بهمن روی صحنه برد.
عالقه مندان می توانند با خرید بلیت به تماشــای 

فیلم تئاتر موزیکال »بینوایان« بنشینند.

رئیس اداره گردشگری شهرداری اصفهان از برنامه 
»گردشــگری مرکز-پیرامــون« بــا هــدف بازدیــد از 
جاذبه های گردشگری شهرســتان های پیرامون 
اصفهان خبر داد.  علیرضا مساح اظهار داشت: این 
برنامه در نظر دارد که شهروندان کالنشهر اصفهان را 
برای بازدید از جاذبه های گردشگری به شهرستان 
نجف آباد، خمینی شهر و پیربکران اعزام کند.  وی 
گفت: شــهرداری اصفهان با ارائــه ۵۰ درصد هزینه 
در برنامه »گردشــگری مرکز-پیرامون« در نظر دارد 
تا شرایط بازدید شهروندان کالنشهر اصفهان را در 
نیم روز فراهم کند تا گردشگران بتوانند از جاذبه های 
گردشگری شهرستان های نجف آباد، خمینی شهر 
وپیربکــران بازدید کنند.  وی با اشــاره به مســافت 
نزدیــک شــهرهای مقصــد در برنامه »گردشــگری 
مرکز-پیرامون«، افزود: خدماتی از قبیل اتوبوس، 
کن  راهنما، پذیرایی و ورودی رایگان برای بازدید از اما
تاریخــی در این برنامــه گردشــگری ارائه می شــود. 
وی خاطرنشــان کــرد: افــرادی که قصد شــرکت در 
برنامه گردشگری مرکز-پیرامون را دارند، می توانند 

برای ثبت نام به فرهنگســراهای شــهرداری و اداره 
گردشگری در ساعات اداری مراجعه کنند.  گفتنی 
اســت؛ اداره گردشــگری در نظــر دارد در آینــده ای 
نزدیک، تعداد شهرهای خود را اضافه کرده و سفرها 

را از نیم روز به یک روز تغییر دهد.

سه فیلم کوتاه ایرانی به بخش مسابقه شانزدهمین 
جشنواره کودکان لس آنجلس آمریکا راه پیدا کردند.

فیلــم کوتــاه »آپــارات« بــه نویســندگی و کارگردانی 
حسن نجم آبادی، »ماسک« ساخته صبا قاسمی و 
انیمیشن »خورشید آسمان، خورشید کاشی« به 
بخش مسابقه شانزدهمین جشنواره کودکان لس 

آنجلس آمریکا راه پیدا کردند.
جشنواره کودکان لس آنجلس که هر ساله حدود ۱۰۰ 
کشن  فیلم کوتاه از سراسر جهان شامل انیمیشن، ا
زنده و فیلم مستند در مکان ها و برای گروه های سنی 
مختلف به نمایش می گذارد دارای سابقه نمایش 
استعدادها و پیشبرد مشــاغل رو به جلو است، به 
طوری که بیش از ۳۵ نفر از انیماتورها و فیلمسازان 
جشــنواره بــرای اســتودیوهای بزرگ هالیــوود کار 
می کننــد و بیــش از ۲۵ نفــر عضو ایــن جشــنواره در 

تیم های برنده اسکار هستند.
این جشنواره ۱ آپریل تا ۳۱ می برابر با ۱۲ فروردین تا ۱۰ 

خرداد ۱۴۰۱ در لس آنجلس برگزار می شود.
مهدی قلی زاده، ابراهیم نجم آبادی، عماد محبی، 

ابوالفضل نجم آبادی، امیر نجم آبادی، امیرمحمد 
نجم آبــادی، محمدرضــا نجــم آبــادی، زری نجم 
آبــادی و مهــدی رضایــی در فیلم کوتــاه »آپــارات« 

به ایفای نقش پرداخته اند.
سایر عوامل فیلم کوتاه »آپارات« عبارتند از نویسنده 
و کارگردان: حسن نجم آبادی، مدیر فیلمبرداری: 
عرفــان احتشــامی، صدابــردار: مرتضــی عظیمی، 
گــذاری: پیمــان شــاه محمــدی،  تدویــن و صدا
اصالح رنگ و نــور: فربد جاللی، دســتیار کارگردان: 
وحید ســواری زاده، برنامه ریز: امین ســواری زاده، 
منشــی صحنه: آریانا جــوکار، فیلمبردار: محســن 
ســلطانی، مدیرتولیــد: علی نجــم آبــادی، مجری 
طرح: کمپانی مستقل مورچه، دستیاران فیلمبردار: 
ترانه حامدی، علی رضایی و عارف قلی زاده، مدیر 
تدارکات: حجت نجم آبادی، طراح پوســتر: پارســا 
ماندگاریان، مترجم: حسن شرف الدین، پشتیبانی 
فنی: پارس لنــز و ســینمامکس، عــکاس: محدثه 
محمــدی، مشــاور رســانه ای: آزاده فضلــی، تهیــه 

کننده: حسن نجم آبادی.

نمایشــگاهی از آثار حجــم، نقاشــی و طراحی علی 
کنگازیان با عنوان »از خود با خویش« در گالری دوران 

معاصر برگزار شده است.
علی کنگازیان با بیان اینکه موضوع آثار من چرخه 
حیــات زندگــی اســت، گفــت: آثــار ارائــه شــده در 
نمایشــگاه »از خود با خویــش« به صــورت حجم، 

نقاشی و طراحی و تلفیقی از این آثار است.
وی با اشــاره به دلیل برگزاری نمایشگاه افزود: طی 
هفــت ســال گذشــته، روی آثار این نمایشــگاه کار 
می کردم کــه می تــوان رونــد زندگــی ام را در ایــن آثار 
مشاهده کرد. این هنرمند اظهار کرد: دلیل انتخاب 
عنوان »از خود با خویش« کار من روی این آثار طی 
چند سال اخیر بود؛ زیرا می خواســتم زندگی ام را از 
تولد، عشق، مرگ و حس هایی را که نسبت به زندگی 

داشتم در آثارم نشان دهم.
کنگازیان گفت: در این نمایشــگاه ۱۹ اثر ارائه شــده 
اســت که ۱۰ اثر حجــم به صــورت تلفیقــی و ۹ اثر نیز 

طراحی اســت؛ آثار طراحی را با اســتفاده از تکنیک 
چــاپ و آثار حجــم را نیز با ترکیبــی از فلز آهــن و برنج 

خلق کرده ام.
وی با بیان اینکه زمان خلق آثــار در یک روند هفت 
ســاله انجام شــده اســت، گفت: آغاز خلق آثار این 
نمایشــگاه از هفــت ســال پیــش بــوده اســت کــه 
درنهایت، مجموعــه حجم طالیی را شــکل دادم. 
در طول این روند، نگرشی که به زندگی داشتم سیاه 
و سیاه تر شــد که نهایتا منجربه برگزاری نخستین 
نمایشگاه انفرادی من شد؛ ضمن اینکه پیش از آن 

نیز در پنج نمایشگاه گروهی شرکت داشتم.
علی کنگازیان متولد سال ۱۳۷۳ در اصفهان است. 
وی دانش آموخته هنرستان هنرهای زیبا و دانشگاه 
هنر اصفهان در مقطع کارشناســی رشــته نقاشی 

است.
کنون در پنج نماشگاه گروهی نقاشی در  کنگازیان تا
گالری تام اصفهان، گالری برج میالد تهران، خانه 
هنرمندان اصفهان و نگارخانه رشد اصفهان حضور 
داشته و در ســی ویکمین جشــنواره هنری سراسر 

کشور در سال ۹۲ برگزیده شده است.
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه، می توانند 
تا ۱۳ بهمن ماه از ســاعت ۱۶ تــا ۲۰ به گالــری دوران 
معاصــر واقــع در اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ باال، 
حدفاصل کاخ سعادت آباد و چهار راه نظر، بن بست 

ک ۵ مراجعه کنند. ۱۳) کیانجو(،پال

کران آنالین نمایش موزیکال »بینوایان« ا

گردشگری در برنامه  بازدید از جاذبه های 
»گردشگری مرکز-پیرامون«

کودکان آمریکا کوتاه ایرانی در جشنواره  حضور سه فیلم 

گالری دوران معاصر ببینید »از خود با خویش« را در 

نمایش

خبر

جشنواره

گالری

رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســالمی 
 استان اصفهان گفت: ما می توانیم برنامه هایی 
را طراحی کنیم که در آن مردم تصمیم گیر و اجرا 

کننده برنامه  و جشن های انقالبی باشند. 
محمد علــی احمدی در آســتانه گرامیداشــت 
چهــل و ســومین ســالگرد پیــروزی انقــالب 
اســالمی گفت: در زمانــی که غــرب و شــرق دنیا 
را تقســیم کــرده بودنــد و تصمیم گیــران تحت 
سیطره شرق و غرب بودند، امام آمد و آرمان های 

جدید را با پشتوانه الهی در آن دنیا تعریف کرد.
حرکت انقالب با شعار های متفاوت و بر پایه رأی 
مردمی بــا محوریــت دین شــکل گرفــت و امروز 
می بینیم شعار ها و آرمان های انقالب جهانی 

شده است.
          تبیین دستاورد های گام دوم انقالب

او گفــت: ۱۲ بهمن به جهت اینکه ســالروز ورود 
حضرت امام خمینی )ره( به کشور و آغاز و مقدمه 
جشن های سالروز پیروزی انقالب اسالمی است 

اهمیت دارد.
احمدی تبیین دستاورد های انقالب اسالمی با 
محوریــت بیانیــه گام دوم انقــالب اســالمی را از 
برنامه های این روز عنوان کرد و گفت: بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی گذشته را تبیین، وضع فعلی 

را تشریح و آینده را روشن کرده است.
          دخالت مردم در اجرای جشن های 

انقالب
به گفته او برگزاری جشن های انقالب اسالمی به 
گیــرد مــا می توانیــم  دســت مــردم صــورت 
برنامه هایــی را طراحــی کنیــم کــه در آن مــردم 
تصمیم گیــر و اجرا کننــده برنامه هــای انقالب 
باشند.ستاد های مردمی در تمامی دستگاه ها، 
نهادها، مســاجد، مدارس و … تشــکیل شود و 
جشن های محله محور با پوشش رسانه ای قوی 

توسط صدا و سیما برنامه ریزی شود.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســالمی 
 استان اصفهان می گوید از فضای مجازی نهایت 
اســتفاده را باید در جهت نشــر فرهنگ و آرمان 
انقالب کرد و به شبهات در این فضا پاسخ دهیم.

اســتان اصفهــان در زمــان انقــالب تعــداد ۲۱۷ 
شهید تقدیم انقالب کرده است که نباید یاد و 

نام این شهدا فراموش شود.

نمایشــگاهی از آثــار نقاشــی ریحانــه حاجــی 
کنون برگزار   علیخانی با عنوان »بت« در گالری ا

شده است.
ریحانه حاجی علیخانی با بیان اینکه آثار ارائه 
شده در نمایشــگاه »بت« شــامل کالژ و نقشه 
فرش هــای قدیمی اســت، اظهــار کرد: ایــن 
نقاشی ها با موضوع زندگی بانوان طی ۵۰ سال 
اخیر و اتفاق های روزمره آن ها خلق شده است.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه، بخشی از شغل 
من اســت که به عنوان هنرمند بتوانم یک اثر 
خوب را به نمایش بگذارم تا افراد با مشــاهده 
آثار ارائه شده، بازخورد و مکالمه داشته باشند؛ 
اما هدف اصلی از نمایشگاه »بت« ارائه موضوع 
خاصی به مخاطبــان نبود، زیــرا زمانی یک اثر 
هنری خلق شده ارزشمند است که مخاطبان 

بتوانند دریافت های متفاوتی داشته باشد.
این هنرمند اظهار کرد: به دلیل اینکه آثار من 
نقشه فرش های قدیمی است، عنوان »بت« را 
انتخاب کردم که واژه ای برگرفته از زبان پهلوی 

قدیم به معنای »فرش نفیس« است.
حاجی علیخانی گفت: در نمایشگاه »بت« ۲۱ اثر 
با استفاده از تکنیک کالژ، رنگ و روغن و ترکیب 

مواد ارائه داده شده است.
وی ادامــه داد: خلــق آثــار ارائــه شــده در 
نمایشــگاه از دو سال پیش شــروع شده است 
و علت زمان بر شــدن، این بود که نقشــه های 
فرش هــای قدیمــی را بــه مــرور در کارگاه هــای 
مختلف پیدا می کردم که در نهایت موجب شد 
نخستین نمایشگاه انفرادی خود را برگزار کنم؛ 
ضمن اینکه پیش از آن نیز از دوران دانشجویی 

شرکت در نمایشگاه های گروهی را آغاز کردم.
ریحانــه حاج علیخانی، متولــد ســال ۱۳۷۱ در 
اصفهــان و دانش آموخته مقطع کارشناســی 
از دانشگاه سپهر اصفهان اســت. وی عالوه بر 
نقاشــی در فعالیت های هنری دیگری مانند 
گویندگی، تولید کتاب های صوتی و پادکست، 

نویسندگی و عکاسی نیز فعالیت دارد.
عالقه مندان بــرای بازدید از نمایشــگاه »بت« 
می توانند تا ششــم بهمن مــاه از ســاعت ۱۷ تا 
کنون، واقع در اصفهان، خیابان  ۲۰ به گالری ا
خاقانی، کوچه افشــین )۱۴(، بن بست حریر، 

ک ۹ مراجعه کنند. پال

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی اصفهان: 

برگزاری جشن های انقالب
 اسالمی با مشارکت 
مردم صورت گیرد 

بت؛ نمایشگاهی از نقشه  
فرش های قدیمی

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰11798 مورخ 1۴۰۰/۰9/۰8 هیات یک آقای محمدرضا آقابابا 
نقنه به شناسنامه شماره ۴۶ کدملی ۴۶۵۰۶۰13۰۴ صادره بروجن فرزند عبدالرسول بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 12۴/32 مترمربع از پالک شماره 1۵182 اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۵ ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند 
انتقال 77۰8۶، 98/3/21 دفتر 89 اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/11/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/21 

– رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۶۵922 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰1179۴ مورخ 1۴۰۰/۰9/۰8 هیات یک آقای مهدی داوری 
دولت آبادی به شناسنامه شماره 1292 کدملی 1287239۵۴۴ صادره اصفهان فرزند حسنعلی 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع از پالک 1۵189 اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع 
دفتر امالک الکترونیکی بشماره 139۵2۰3۰2۰2۶۰132۵۵ تایید گردید. لذا به منظور اطالع 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/11/۰۶، 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/21 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– 12۶۵8۶۰ / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰11339 مورخ 1۴۰۰/۰8/2۶ هیات یک آقای حسینعلی بیگی 
خاروانی به شناسنامه شماره 13 کدملی 12۴9۶۵9۵۰7 صادره نائین فرزند قنبرعلی بصورت 
شش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۴2/۴۵ مترمربع از پالک شماره 1۰1 فرعی از 1۴91۵ 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی 
و استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت عبدالخالق کشاورز موضوع سند انتقال 13923، 
۴۴/۰۵/2 دفترخانه 8۶ اصفهان واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/11/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/21 – 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۶۵8۰1 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰1۰۰83 مورخ 1۴۰۰/۰7/2۶ هیات سه آقای اکبر نوشاد به 
شناسنامه شماره 3۰1۰ کدملی ۴۶2۰238112 صادره شهرکرد فرزند اسداله نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 199/72 مترمربع پالک شماره 112 فرعی از 1۴۰39 اصلی واقع در 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی از سند 1۰۵72، 
7۵/۰2/17 دفترخانه 89 اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/11/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/21 

– رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۶۵781 / م الف

آگهی
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ورزش6 2۶ ژانویه    2۰22
سرمربی سابق سپاهان:

سپاهان موقعیت می سازد و از آن استفاده نمی کند
سرمربی ســابق ســپاهان گفت: 
ســپاهان خــوب بــازی می کنــد 
می ســازد،  موقعیــت  خــوب  و 
کــه ســپاهان نمی توانــد  امــا مشــکل آنجاســت 
از موقعیت هــای بــه دســت آمــده به نحــو مطلوب 

استفاده کند.
مجتبــی توتونــی در گفت وگــو با ایســنا در خصوص 
بازی سپاهان - مس رفسنجان و نتایج ضعیف این 
تیم در هفته های اخیر، اظهار کرد: سپاهان در چند 
هفته  گذشــته دچــار مشــکالتی شــده اســت و این 
مشکالت ناشی از تمرینات غیر مرتبط و یا تمرینات 
نامناسب است که باعث شده مشکالت تیم سپاهان 
در چند هفته پیشــین حل نشــود، آن هــم با توجه 
به اینکه سپاهان خوب بازی می کند و خوب موقعیت 

می سازد.
وی افزود: مشکل آنجاست که سپاهان نمی تواند از 
موقعیت های به دست آمده به نحو مطلوب استفاده 
کند و زمانی که تیم طی چند هفته، به طور مثال سه 
گذار کند، از نظر ذهنی  هفته پشت سر هم نتایج را وا
و روحی روانی دچار مشکل می شود و این مشکالت 

متأسفانه به سراغ سپاهان آمده است.
وی اضافــه کرد: قســمت بزرگــی از عــدم اســتفاده از 
موقعیت هــای گل زنــی به این علــت اســت که این 
مشکل باید داخل تمرینات حل می شد، اما انجام 
نشد، به همین خاطر موقعیت های متعدد گل زنی 
را به ســادگی از دســت می دهیم و تیم طبیعتا دچار 

مشکل و چالش می شود.
ســرمربی ســابق ســپاهان در خصوص بازیکنــان و 
سیستم بازی با توجه به نتایج اخیر بیان کرد: کیفیت 
بازیکن های ما مطلوب است و باشگاه نیز امکانات 
مناسب را در اختیار بازیکنان قرار داده است، این نکته 

را باید گوشــزد کنم که نوع نگرش محرم نویدکیا نیز 
مناسب و درست است، منتها باید طی تمریناتی که 
در طول مسابقات انجام می شود، سخت گیری هایی 
برای نفرات تیم در برخی از آیتم ها در نظر گرفته شود 
و این سخت گیری ها به اندازه  کافی نیست، به همین 
علت بعضی از بازیکنان کیفیت مطلوب خود را نشان 

نمی دهند.  
وی افــزود: به طــور کلی یک تیم بیــرون وجــود دارد 
که متشکل از کادر فنی و عوامل است و یک تیم هم 
داخــل زمیــن. هنگامی که تیــم نتیجه نمی گیــرد یا 
برعکس، همه ایــن عوامل در نتیجه  حاصل شــده 
دخیل هستند و نمی توان گفت بازیکن مقصر است 
یا کادر فنی؟ این مشــکالت همیشــه بوده و است و 
راه چاره ای باید اندیشــیده شــود که به نظر مــن راه 

که تیم مشــکل آنچنانی و غیر  سختی نیســت، چرا
قابل حل ندارد.  

توتونی در رابطه با تغییر و تحوالت احتمالی سپاهان 
گفــت: در ایــن زمینــه اطالعــات خاصــی نــدارم و 
نمی توانم در مورد اتفاقات پیش رو اظهار نظر کنم، 
اما در روزهای آینده جلســاتی تشــکیل خواهد شد 
و کالبدشکافی هایی صورت می گیرد تا مشکالت و 
مسائل تیم برسی و ریشه یابی شود، سپس امیدواریم 
تصمیمی که درســت و همچنیــن به نفع ســپاهان 

است، گرفته شود.
وی در مورد بازی های آســیایی، تیم های هم گروه 
ســپاهان و نتیجه گرفتن در این بازی ها اظهار کرد: 
بازی هــای آســیایی نســبت بــه بازی هــای داخلی 
کامال متفاوت اســت، بــا توجــه به اینکــه بازی های 

باشگاه های آسیا در فروردین برگزار خواهد شد، زمانی 
زیادی برای تیم وجود دارد تا در این سه ماه شرایط و 
روند را تغییر دهد و از حاال نمی توان نظر مشــخصی 
داشت، هر چند که سخت ترین گروه ممکن نصیب 
سپاهان شده است، امیدواریم تیم روند مناسبی را 
داشته باشد و باید در نظر گرفت که در این سه ماه چه 
کم است تا  اتفاقاتی رقم می خورد و چه شرایطی حا

بتوانیم به درستی تصمیم بگیریم.
این مدرس فوتبــال در خصوص شــرایط ســپاهان 
در بازی هــای داخلــی و آســیایی گفــت: بازی های 
آسیایی نسبت به بازی های داخلی کامال متفاوت 
است، با توجه به اینکه بازی های باشگاه های آسیا 
در فروردین برگزار خواهد شد، زمانی زیادی برای تیم 

وجود دارد تا ایرادات خود را رفع کند.

خبر

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: در راستای 
توسعه والیبال استان هم چند بازیکن جوان 
بــا انتخــاب محمــدی راد بــه مجموعــه تیــم 
کــه کمــک می کنند ایــن تیــم  اضافــه شــدند 
قدرتمندتر شود. تالش داریم برای دور پایانی 
و پلی آف بازیکنان بتوانند باقدرت به کارشان 

ادامه دهند.
کت درباره بازی تیم والیبال  محمد رضا ســا
ســپاهان و راهیاب ملل مریوان، اظهار کرد: 
ســازماندهی والیبال ما با توجه به کادر فنی 
بسیار خوبی که داریم و بازیکنان شایسته ای 
کــه ترکیبــی از تجــارب بین المللــی و ملــی و 
نیــروی جوانــی هســتند، توقعــات زیــادی از 

آنها داریم.
وی ادامــه داد: در راســتای توســعه والیبــال 
اســتان هــم چنــد بازیکــن جــوان بــا انتخــاب 
محمــدی راد به مجموعــه تیم اضافه شــدند 
که کمک می کنند ایــن تیم قدرتمندتر شــود. 
تالش داریم برای دور پایانی و پلی آف بازیکنان 

بتوانند باقدرت به کارشان ادامه دهند.
مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان بــا بیان اینکــه 
تجهیز سالن ۲۵ آبان به ویدئو چک از اتفاقات 
دیگری است که دنبال می شود، تصریح کرد: 
رده های نونهاالن، جوانان، نوجوانان و امید 
گرفتــه و کادر اســتعدادیابی مــا در  ســازمان 
ســطح اســتان تالش می کند که این افــراد را با 
فیزیک مناسب و کیفیت مناسب جذب کند، 

در این راســتا تــالش ما این اســت کــه بتوانیم 
قطار متوقف شده والیبال اســتان اصفهان را 

به حرکت مطلوب تری باز بداریم.
کت در خصــوص هــواداران، خاطرنشــان  ســا
گران در ســالن ۲۵  کرد: طلســم حضور تماشــا
آبان در حال شکســته شــدن اســت. چند روز 
اســت کــه بــه اداره بهداشــت درمــان اســتان 
اصفهان و هیئت پزشکی استان اصفهان نامه 
زدیم و در نامه ای به ما اعالم کردند می توانیم 
نتوانســتیم  ولــی  باشــیم  داشــته  میزبانــی 
الزاماتی کــه الزم بــود را فراهم کنیــم. امیدوار 
هســتیم بتوانیــم در روزهای آینده این مســیر 
گران را بــرای والیبــال بــازی خانگــی  تماشــا

داشته باشیم.
وی افــزود: بایــد بــرای مرحلــه ی برنامه ریزی 
دارد  احتمــال  باشــیم،  داشــته  مناســبی 
خبرنگارانی که یک فصل زحمت کشــیدند را 

برای بازی های پلی آف به تهران ببریم.

کنفدراســیون فوتبال آســیا میزبان مســابقات 
جام ملت های زنــان را از مرحله گروهی حذف 
کرد تا تنها امتیاز ارزشمند ایران در این رقابت ها 

از دست برود.
پــس از لغــو بــازی مهــم هنــد و چین تایپــه 
در چارچــوب رقابت هــای فوتبــال زنــان جــام 
ملت های آسیا در هند، طبق ماده ۴.۱ »قوانین 
ویژه قابل اعمــال در مســابقات AFC در طول 
همه گیری کووید ۱۹« تیم میزبان از مســابقات 

کنار گذاشته شده است.
برگــزاری  از  پیــش  کــه  قوانینــی  براســاس 
مســابقات نیز مشــخص شــده بــود، تیم ملی 
زنــان هنــد بــه دلیــل ناتوانــی در جمــع آوری 
۱۳ بازیکــن خــود بــرای حضــور در مســابقه 
برابــر چین تایپــه به دنبــال ابتالی بســیاری از 
اعضای این تیم به ویروس کرونا، از مسابقات 
کنار گذاشته شد و همه مسابقات این تیم نیز 

باطل محسوب می شود.
همان طورکــه در قوانیــن ذکــر شــده اســت، 
امتیــازات و نتایــج کســب شــده توســط هند و 
بازی هــای قبلــی و آتی این تیم حــذف خواهد 
شد و به این ترتیب، تنها امتیاز ایران در مرحله 
گروهی رقابت های جام ملت های آسیا که برابر 

تیم میزبان کسب شده بود نیز حذف شد.
با این تفاسیر، سه تیم چین، چین تایپه و ایران 
در گروه A این مسابقات حضور خواهند داشت 
و زنان ایران می توانند با کســب پیــروزی پرگل 
برابر چین تایپه به مرحله بعدی رقابت ها صعود 
کننــد. درواقــع بــازی نهایی ایــران در مرحلــه 
گروهــی که برابــر چین تایپه برگزار خواهد شــد، 
گردان  حکم یک فینال زودهنــگام را برای شــا

مریم ایراندوست دارد.
که دو تیم اول هر ســه گروه بــه اضافه دو  ازآنجا
تیــم از ســه تیــم برتــر رده ســومی نیز بــه مرحله 
بعدی صعــود می کنند، برای رعایت مســاوات 
و عدالــت، کنفدراســیون فوتبــال آســیا نتایــج 
بازی هــای تیم هــای رده ســوم و چهــارم در 

گروه های دوم و سوم را محاسبه نمی کند.

با ابتالی احمد نوراللهی به کرونا، کمال 
کامیابی نیا از لیست انتظار به اردوی 

تیم ملی فوتبال دعوت شد.
به گزارش روابط عمومی فدراســیون 

فوتبــال، محمودرضــا رضایــی 
ملــی  تیــم  رســانه ای  مدیــر 
کــرد: پــس از  فوتبــال اعــالم 
روشن شدن جواب آزمایش 
PCR بازیکنــان تیــم ملــی 
فوتبــال، مشــخص شــد که 

احمــد نــوراهلل ی بــه ویروس 
کرونا مبتال شــده اســت و باید 

اردوی تیم ملی را ترک کند. 
به همین دلیل کادر فنی از لیست انتظار، کمال 
کامیابی نیا را به اردو فراخوانــد تا جایگزین این 

بازیکن شود. 
در رابطه با سردار آزمون هم ایمیلی به 
باشگاه این بازیکن فرستاده شده 
تا در رابطه با وضعیت و نتیجه 
تســت این بازیکن استعالم 
گرفتــه شــود و در صــورت 
منفــی بــودن تســت، ســردار 
آزمــون هم بــه جمــع ملی پوشــان 

اضافه خواهد شد.

سرمربی تیم ملی فوتســال بانوان ایران گفت: 
در روز خــوب دروازه بــان حریــف نتوانســتیم 

گل های بیشتری به ثمر برسانیم.
فــروزان ســلیمانی پــس از ســومین پیــروزی 
متوالی تیم ملی فوتســال بانوان ایــران، اظهار 
کرد: بازی خوبی انجام دادیم و می توانســتیم 
گل هــای پرشــمارتری بــه حریــف بزنیــم. امــا 
چیزی که هر بازی برایمان بسیار اهمیت دارد 
هماهنگی مناسبی است که باید بین بچه ها 

با یکدیگر به وجود بیاید.

وی در رابطــه با ایــن دیــدار و فرصت هــای از 
دســت رفته تیم ملــی در روز خــوب دروازه بان 
قرقیزســتان، افــزود: تیــم حریــف نیــز خیلــی 
روز  هــم  دروازه بانشــان  و  بــود  انگیــزه  بــا 
گر  خیلی خوبی را پشــت ســر گذاشت، شــاید ا
تمامی فرصت های ایجــاد شــده مان را به گل 
تبدیــل می کردیــم نتیجــه بهتــر و بــا اختــالف 

زیادتری رقم می خورد.
ســرمربی تیم ملــی فوتســال بانوان ایــران بــا 
کیــد بــر اهمیــت هماهنگــی بیــن دختــران  تا
فوتسالیســت در تیم برای نمایش های بهتر، 
افــزود: بازیکنان مــان را از چندیــن باشــگاه 
متفــاوت به ایــن رقابت هــا دعــوت کرده ایــم، 
برای ایجاد و افزایش هماهنگی بین بازیکنان 
در تیــم بــه زمــان بیشــتری احتیــاج داریــم تــا 
برابــر  در  خیلی بهتــری  عملکــرد  بتوانیــم 
حریفانمان در دیدارهای پیــش رو به نمایش 

بگذاریم.

کت: میخواهیم ۲۵ آبان را به ویدیو چک  سا
کنیم مجهز 

خبر

گردان ایراندوست تنها  صعود قطعی شا
گلباران چین تایپه با 

کرونا بالی جان تیم ملی؛

کامیابی نیا جایگزین نوراللهی شد

هماهنگی بین بازیکنان در اولویت مان است

خبر

سرمربی تیم والیبال سپاهان اصفهان گفت: در 
لحظات پایانی تیم مقابل خوب بازی کرد، اما با 
مدیریت و هماهنگی قوی بازیکنان توانستیم 
بازی را کنترل کرده و پیروز از زمین بیرون خارج 
شویم. رحمان محمدی راد پس از برد ۳ امتیازی 
گردانش در بــازی بــا راهیاب ملــل مریوان،  شــا
اظهار کرد: می خواهیم در این بازی های خانگی 
امتیازات را کامل به دست آورده و جایگاه خود 
را در جــدول حفــظ کنیــم تــا بتوانیــم بــا خیال 
راحت بــازی بازیکنان را مدیریت کنیــم.  وی با 
اشــاره به مصدومیت مســعود غالمی در ســت 
چهارم این دیدار، افزود: متاسفانه در طول بازی 
با مصدومیت مــچ پای غالمی مواجه شــدیم و 
شدت این آسیب دیدگی هنوز مشخص نیست. 
ســرمربی تیم والیبال ســپاهان شــرایط حضور 
گران در سالن را  مناسب دانست و گفت:  تماشا
امیدواریم هــواداران بتوانند در ســالمت کامل 
در ورزشــگاه حضــور پیــدا کننــد. در شــهرهای 
دیگر متاســفانه به این مســئله کمتــر اهمیت 
داده می شود و امیدوارم با رعایت پروتکل های 

بهداشتی بیشتر مراقب سالمت خود باشند. 
محمــدی راد در خصــوص حضــور مدیرعامل 
باشگاه سپاهان در این دیدار خاطرنشان کرد: 
کت همیشه به بازی های ورزشی  محمدرضا سا
باشگاه سپاهان نگاه ویژه ای داشته و خوشحال 
هســتیم در مجموعه ای فعالیــت می کنیم که 
به تیم های خــود توجه می کنند، امیــدوارم در 
انتهای فصل وظایف مان را با شیرینی قهرمانی 
تکمیل کنیم و این بهترین هدیه به ســپاهان 

اصفهان است.

مراسم تقدیر از مربیان برتر کاراته ایران در سالن 
همایش های بین المللی هتل المپیک تهران 

با حضور مسئوالن فدراسیون کاراته برگزار شد.
مراسم تقدیر از مربیان برتر کاراته ایران در سال 
۱۴۰۰ بــا حضور مســئوالن فدراســیون کاراته در 
سالن همایش های بین المللی هتل المپیک 
تهران برگزار شد که از استان اصفهان در بخش 
آقایــان، انالــی و عســگری و در بخــش خانم ها، 
رواخواه، اخوان و جعفری به عنوان مربیان برتر و 

سازنده کشور مورد تجلیل قرار گرفتند.
گردان این مربیان در سال ۱۴۰۰ در دو بخش  شا
کاتا و کومیته جز نفرات برتر کشور بودند و تعدادی 
از آنها راهی مســابقات قهرمانی آســیا در کشــور 
قزاقســتان شــدند؛ ایران در مســابقات کاراتــه 
قهرمانی آسیا با کسب ۱۴ طال، ۱۰ نقره، ۱۵ برنز و 
مجموع ۳۹ مدال عنوان قهرمانی را به دســت 

آورد.
پس از ایران قزاقستان میزبان و ژاپن عناوین دوم 

و سوم را کسب کردند.

معــاون ورزشــی تفریحــی ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری 
جشــنواره ورزشــی »جام پرچم« یادواره ســردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.
احســان بعیدی با اشــاره به برگزاری جشــنواره 
ورزشی »جام پرچم« یادواره سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی اظهار کرد: این رویداد گسترده 
ورزشــی از دی ماه آغاز شده و تا بهمن ماه ادامه 
دارد. وی افزود: در جریان جام پرچم مسابقاتی 
در رشــته های کاراته، تکواندو، شــنا، کشــتی، 
فوتســال، والیبال، مینی فوتبال و تنیس روی 

میز برگزار می شود.
وی ادامــه داد: تنیــس روی میــز ویژه پســران و 
دختران در خانه تنیس، فوتســال ویژه پسران 
در ورزشــگاه بهمن، فوتســال ویژه دختــران در 
مجموعه ورزشی رستم و والیبال ویژه دختران 
و پسران در مجموعه ورزشی امام خمینی )ره( 
از جملــه مســابقات برگزار شــده در جــام پرچم 

بوده است.
وی تصریح کرد: کاراته کاران پسر هشت بهمن 
در مجموعه ورزشی زیتون و تکواندوکاران پسر 
و دختر نیــز ۱۴ و ۱۵ بهمن در مجموعه ورزشــی 
قائمیه به رقابت می پردازند و مسابقات کشتی 
آزاد و فرنگی در رده سنی نونهاالن روزهای هفت 
و هشــت بهمن در ورزشــگاه شــهید نصــر برگزار 

خواهد شد.
معــاون ورزشــی تفریحــی ســازمان فرهنگــی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به 
زمان برگزاری مسابقات شنا گفت: این مسابقات 
نیز در روزهای هفت و هشــت بهمن در استخر 
نمونه مجموعه ورزشی شهدای کردآباد در چهار 
رده سنی شامل زیر هفت سال، هشت تا ۹ سال، 

۱٠ تا ۱۱ سال و ۱۲ تا ۱۳ سال برگزار می شود.

سرمربی تیم والیبال سپاهان:

راهیاب ملل مریوان 
بازی خوبی داشت

کاراته  از مربیان برتر 
تجلیل شد 

برگزاری رویداد ورزشی 
»جام پرچم« در اصفهان

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: من و 
سایر اعضای تیم وقتی شرایط ذوب آهن را می بینیم 
بســیار ناراحت می شــویم. حق این تیم با قدمت 

طوالنی اش، این نیست.
آرمــان قاســمی درخصوص شکســت خانگــی ذوب آهــن در مقابــل 
صنعت نفت آبــادان اظهــار کرد: بــا توجه به شکســتی کــه در مقابل 
پرسپولیس در جام حذفی متحمل شده بودیم، فشــار زیادی به ما 
وارد شد و با توجه به شرایط سختی که در آن قرار داشتیم، به دنبال این 
بودیم که در یک بازی خانگی لیگ، نتیجه مناسبی را برای خودمان 
رقم بزنیم؛ بیشــتر بازی نیز در دســت تیم ما بود؛ اما تنها تفــاوت ما با 

حریف، شوت استثنایی »طالب ریکانی« بود.

گهانی ریکانی و ده نفره شدن ذوب آهن  وی در رابطه با گل از راه دور نا
در این دیدار افزود: در طول هفته روی این موضــوع کار کرده بودیم. 
می دانستیم طالب ریکانی، بازیکن شوت زنی است و بنا بر این بود که 
اجازه شوت زنی به او ندهیم؛ اما متأسفانه از همان جایی که فکرش 
را می کردیــم ضربــه خوردیــم و ســرانجام یــک لحظه غفلــت، چنین 
گلی می شــود؛ پس از آن نیز ۱۰ نفره شدیم. شــاید داور می توانست در 
دو خطای پشــت ســر هم طی یک صحنه، کارت زرد ندهــد و مانند 
هفته های پیش که برای حریفان ما مهربانانه سوت می زد، با ما نیز 

کمی مهربان رفتار می کرد.
مدافع با تجربه تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ادامه داد: اخراج شبانی 
و ۱۰ نفره شدن تیم، موجب شد کل برنامه های ما در فاز هجومی به هم 
بخورد و هر چه حمله کردیم به جایی نرسید. متأسفانه شرایط زمین 
کتیک مدنظر  ما هم مقداری نامناسب است؛ درنتیجه نمی توانیم تا

خود را روی زمین پیاده کنیم.
کید بر بدشــانس بودن ذوب آهن در نیم فصل نخست  قاســمی با تا
اظهار کرد: در دیدار با صنعت نفت نیز در خط حمله، چند موقعیت 
گل زنی داشتیم. با حمله ها و شوت های متعدد به جایی نمی رسیم 
و تیرک و دروازه بان حریف مانع گل زنی ما می شوند؛ اما شوت از راه دور 
بازیکن حریف به گل تبدیل می شود! در نیم فصل اول تمام اتفاقات 
فوتبالی به ضرر ما رقم خورد، در این بازی ها چند گل ۳۰ متری دریافت 

کردیم؛ آن هم درحالی که طی سال ممکن است یکی از این شوت ها به 
گل تبدیل شود.

کامی و عملکــرد نامطلوب  وی در پاســخ به این پرســش که دلیــل نا
مهاجمان ذوب آهن چیســت، تصریح کــرد: وقتی یــک تیم نتیجه 
نامطلوبی می گیــرد، از خــط دروازه تــا حمله ایرادهایی وجــود دارد. 
بازیکنانی داریم که فصل گذشته، عملکرد خوبی داشته اند و شاید 
در تیم های دیگر هم موفق شوند؛ بعضی فصل ها این شرایط پیش 
می آید اما متأسفانه ذوب آهن دو سه فصلی اســت که با این شرایط 
دست و پنجه نرم می کند. بازیکنانی که به هر تیمی رفته اند کیفیت 
خوبی ارائه کردند؛ اما گویا این شانس ذوب آهن است که به این مشکل 

دچار می شود!
مدافع گاندوهای اصفهانی با اشاره به اینکه شرایط ذوب آهن بسیار 
تیم را آزار می دهد و با تاکید بر آماده سازی برای عملکرد بهتر در نیم فصل 
دوم گفت: پس از شکست، کل تیم از کادر فنی تا بازیکنان تحت فشارها 
قرار می گیرند. من و سایر بچه ها وقتی می بینیم یک تیم با این سابقه 
و قدمت چنین شرایطی دارد، بسیار ناراحت می شویم؛ زیرا ذوب آهن 
تیم کمی نیســت؛ حاال با شــرایط نامطلوبی به نیم فصل می رویم و 
امیدواریم در تعطیــالت نیم فصل با تمریناتی که انجــام می دهیم و 
اضافه شدن چند بازیکن به تیم، وضعیت مان بهتر شود و در نیم فصل 

دوم با ذوب آهن به فرم خوب ابتدای فصل برگردیم.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان: 

شرایط فعلی حق تیم با قدمت ذوب آهن نیست

خبر

تیم ملی فوتســال زنان ایران در تورنمنت کافا باز 
هم درخشان ظاهر شد و قرقیزســتان را با ۱۰ گل 

گلباران کرد.
در سومین دیدار رقابت های فوتسال کافا زنان آسیا، تیم ملی فوتسال 
بانوان ایران در مقابل قرقیزستان قرار گرفت و با عملکرد فوق العاده 
گردان »فروزان  یک حریف دیگر را هم زمین گیر کرد. این دیدار را شــا

سلیمانی« ۱۰ بر صفر با پیروزی پشت سر گذاشتند.
          شرح گل ها و بازی:

*    نخستین گل دیدار را طبق پیش بینی دختران فوتسالیست ما 
به ثمر رساندند؛ سارا شیربیگی در همان دقیقه یک با شوت پای چپ 

و عبور دادن توپ از بین پاهای گلر قرقیز برای ایران گل زنی گرد.
*    در دقیقه چهارم گل دوم برای ایران زده شــد؛ نسرین مقیمی روی یک ضدحمله سریع موفق به گشودن 

دروازه حریف شد.
*    سحر زمانی گل سوم ایران را دقیقه ششم از روی یک ضربه ایستگاهی مستقیم وارد دروازه قرقیزستان کرد و 

کام گذاشت. گاوارونسکایا دروازه بان قرقیز را نا
*    گل چهارم بچه های ایران را در دقیقه هفتم فاطمه رحمتی روی یک همکاری دو نفره با فرشته خسروی با 

پاس گل او وارد دروازه قرقیزستان کرد.

*    نســاء احدی کــه در دیدار مقابل ازبکســتان نخســتین گل ملی 
خود را به ثمر رساند در دقیقه دهم دیدار مقابل قرقیزستان با پاس 
عالی فرشــته کریمی و یک ضربــه رباح ماجری زیبا باز هــم موفق به 

گل زنی شد.
*    فرشته کریمی، لژیونر فوتسال بانوان ایران دقیقه یازدهم، ششمین 

گل را وارد دروازه گلر قرقیزستانی ها کرد.
*    سرانجام دقیقه ۱۸ نیمه نخست نوبت به سحر پاپی رسید تا پس 
از ضربات متعدد به چارچوب دروازه قرقیزستان از یک قدمی دروازه 
تعداد گل های ایران را به هفت برســاند و ایــران در پایان نیمه اول با 

همین نتیجه به رختکن رفت.
گر بخت با  *    از نکات جالب توجه نیمه نخست شانس های گلزنی فرزانه توسلی دروازه بان و کاپیتان ما بود که ا

او یار بود، توسلی هم نامش را در جمع گلزنان این دیدار ثبت می کرد.
گردان فروزان سلیمانی تا نیمی از بازی یعنی دقیقه ۳۰، موفق به زدن گل بعدی نشدند. *    در نیمه دوم شا
*    اما دو دقیقه بعد، فرشته خسروی قفل دروازه قرقیزها را در نیمه دوم گشود تا نتیجه هشت بر صفر شود.

*    در دقیقه ۳۵ بازی، نسرین مقیمی دومین گل خودش و نهمین گل ایران را به قرقیزستانی ها زد.
*    تنها یــک دقیقه بعــد از دبل مقیمی، فرشــته کریمی هم در دقیقــه ۳۶ پس از هفــت پاس متوالی از ســوی 

بازیکنان ایران، دومین گلش در این بازی را به ثمر رساند تا تعداد گل های ایران مقابل قرقیزستان به ۱۰ برسد.

ایران ۱۰ _ قرقیزستان صفر

 قهرمان آسیا قرقیزستان را هم به توپ بست

خبر

در عین ناباوری خبر رسید که سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال به بایرلورکوزن پیوسته 
است. او حاال چهارمین لژیونر ایرانی بوندس لیگا است. شب شنبه _دوم بهمن ماه_ بود که 
با انتشار خبری پیش بینی نشده، اعالم شد که سردار آزمون، مهاجم ۲۷ ساله و ایرانی زنیت 
با قراردادی پنج ساله به لورکوزن پیوسته اســت. این بازیکن طی سال های اخیر، شــایعات زیادی را در اطراف 
کی از عالقه تیم های بزرگ اروپا به آزمون بود؛ اما او هر بار در مسکو ماندنی می شد. انتشار  خودش داشت. خبرها حا
عکس هایی از امضای قرارداد با سران بای آره نا، باالخره به همه خبرها پایان داد. مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، 
تا پایان فصل جاری در روسیه خواهد ماند و ســپس به عنوان بازیکن آزاد، در ابتدای فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲ راهی 
لورکوزن می شود. سردار که در رقابت های فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ لیگ برتر روسیه هفت گل به ثمر رسانده است، راهی 
 UCL تیمی خواهد شد که حاال با ۳۵ امتیاز در رده سوم بوندس لیگا قرار دارد و شانس زیادی برای کسب سهمیه
دارد. اما پس از این انتقال، جالب است که بدانید آزمون بعد از مهدی پاشازاده، داریوش یزدانی و علی موسوی 
چهارمین بازیکن تاریخ بایرلورکوزن باشد تا قرمز و مشکی پوشان آلمانی، بیشترین تعداد بازیکنان ایرانی را در بین 

تیم های بوندس لیگایی داشته باشند. با این وجود ماجراجویی ایرانی ها در جمع شیرهای آلمان هرگز عاقبت 
خوشی نداشته و همه آن ها با مصدومیت شدید روبه رو شدند.

در ادامه به سرنوشت این بازیکنان ایرانی اشاره شده است:
۱- مهدی پاشازاده: مجموعا ۳۱ دقیقه بازی در جام حذفی )'۲۳( و جام یوفا )'۸( را تجربه کرده است.

۲- داریــوش یزدانی: ۸۳ دقیقه بــازی در لیگاپوکال و دو بــار حضور روی نیمکت در تیم نخســت و حضور ۲۸۶ 
دقیقه ای در چهار بازی برای تیم دوم باشگاه را در کارنامه خود ثبت کرده است.

۳- علی موسوی: او هرگز برای لورکوزن به میدان نرفت و تنها در دیدار جام حذفی مقابل »آلف آخن« روی نیمکت 
شیرها نشست. با این وجود او در تیم دوم باشگاه در چهار بازی، ۳۱۱ دقیقه برای شیرها به میدان رفت و سه بار 

موفق به گلزنی شد.
کنون باید دید آیا سردار انتخاب درستی داشت و حضور او نقطه پایانی بر اتفاقات تلخ ایرانی ها در جمع شیرهای  ا

آلمان خواهد بود، یا او نیز با شکست مواجه می شود؟

آزمون؛ چهارمین لژیونر بدیمن بوندس لیگا؟

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

شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۶۶81، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/1۴، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
139۰/۰9/2۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیأت تشکیل وپرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1۶82 مربوط به تقاضای آقای/
خانم مهدی حاجی حیدری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی 
از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی 
است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه 
ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از رحیم سعیدی و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مهدی حاجی 
حیدری به شناسنامه شماره ۴1۰ کدملی 11۴1۰72718 صادره فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب سنگبری و انبار سنگ به مساحت 9۶3/9۰ مترمربع پالک شماره 
79 فرعی از 173 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 11/1۰ متر درب و دیوار به گذر، 
شرقا به طول 87/۵8 متر دیوار و نیم دیوار به باقیمانده 79، جنوبا به طول 11 متر نیم 
دیوار به گذر، غربا به طول 87/21 متر نیم دیوار و دیوار به باقیمانده 79، حقوق ارتفاقی 
ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/21، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/11/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۵۵79۰ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۶297، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/۰1، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
139۰/۰9/2۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه 139911۴۴۰2۰۰۶۰۰2۴88 مربوط به تقاضای 
آقای/خانم کریم سعیدی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره فرعی 123۵ از اصلی 1۵9 واقع در بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه شامل به موجب قولنامه متقاضی از فرهاد قاسم پور و ایشان 
از سیدرضا نوربخش خریداری نموده و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا 
احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم کریم سعیدی به شناسنامه شماره 
1۰۵ کدملی 11۴۰97۵99۴ صادره فرزند احمد در قسمتی از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 2۴۰/3۵ مترمربع پالک شماره فرعی 123۵ از اصلی 1۵9 واقع در 
اراضی شمالی بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل 
صادر می نماید. شماال به طول 12/۴۴ متر دیواریست به پالک 177۴ فرعی، شرقا 

به طول 19/38 متر درب و دیواریست به گذر، جنوبا به طول 12/۴۰ متر دیواریست 
اشتراکی به باقیمانده، غربا به طول 19/33 متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده، 
دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام 
متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/21، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/11/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۵۶۵۶2 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۵237، تاریخ: 1۴۰۰/۰8/1۰، رای هیات: باتوجه 
به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 399 دفتر 93 
صفحه 1 دفتر 93 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده 
ع بودن تصرفات  و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدهاشم ابطحی به شناسنامه شماره 99 
کدملی 11۴1۵7۵191 صادره فرزند سیدرضا نسبت به 3/۵ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مخروبه به مساحت 228/۶9 مترمربع پالک شماره 1۰۴2 و 1۰2۴ فرعی 
از 8۵ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را 
با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس، دراجرای ماده 1 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات 
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 399 
دفتر 93 صفحه 1 دفتر 93 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم ناهید عقیلی به شناسنامه شماره 
171 کدملی 11۴1۵8۶83۵ صادره فرزند فخر نسبت به 2/۵ دانگ یکباب خانه 
به مساحت 228/۶9 مترمربع پالک شماره 1۰۴2 و 1۰2۴ فرعی از 8۵ اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس، دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/1۰/21، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/۰۶ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12۵۶۶2۰ / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰1۰373 مورخ 1۴۰۰/۰8/۰8 هیات یک خانم 
ملوک پوریای ولی به شناسنامه شماره 2۵ کدملی 128۴۴۶۶۴18 صادره اصفهان 
فرزند کریم بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 313/۵8 مترمربع از پالک 
139۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت محمد صدری واگذار گردید. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/21، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/11/۰۶ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– 12۵73۴1 / م الف

آگهی ارزیابی بها ثمنیه اعیانی
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰191۶، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/29، 
نظربه اینکه طبق ثبت دفتر الکترونیکی 13992۰3۰2۰19۰۰۰7۰9 تمامت پنج حبه 
و نیم مشاع باستثنا ثمنیه اعیانی از 72 حبه ششدانگ پالک ۵۶3 فرعی از 123 اصلی 
واقع در خلف جمبذ بخش ثبت دهاقان بنام محمود غالمیان فرزند سیف الله و مالک 
بها خانم مریم بیگم قربانیان دهاقانی می باشد که میزان مذکور ازطریق اجرای قانون 
الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی 
آن منجر به صدور رای شماره 11۴7 مورخه 1۴۰۰/۰2/18 ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به استثنا بها ثمنیه اعیانی بنام آقای محمود غالمیان گردیده و پس از طی 
تشریفات قانونی تحت پالک ثبتی 8۶2 فرعی از 123 اصلی )حاصل تجمیع حدود 
پالکهای 839 و 8۴۰ فرعی از 123 اصلی( واقع در امالک خلف جمبذ بخش ثبت 
دهاقان، به نام نامبرده مذکور منجر به صدور سند مالکیت گردیده است سپس حسب 
درخواست نامبرده جهت حذف بها ثمنیه اعیانی از سند مالکیت خویش از پالک 8۶2 
فرعی از 123 اصلی را نموده است که درراستای اجرای تبصره اول ماده 1۰۵ آیین 
نامه قانون ثبت و نیز رعایت ماده 9۴۶ قانون مدنی، کارشناس رسمی دادگستری طی 
برگ ارزیابی شماره 29۰/9۶ مورخ 139۶/1۰/2۶ و نامه شماره ۰1/2۶۵8۰/112 
مورخ 139۶/1۰/2۴ کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعالم نموده ارزش بها 
ثمنیه اعیانی برابر 2/3۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیون و سیصد هزار ریال( می باشد که به 
حساب سپرده این اداره واریز گردیده است. لذا مراتب آگهی و اداره ثبت احوال اعالم 
نموده مریم بیگم قربانیان دهاقانی فوت نموده است لذا به ورثه نامبرده اخطار می گردد 
تا از تاریخ انتشار در ساعت اداری با در درست داشتن مدارک مثبته وراثت به این واحد 
ثبتی مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام نمایید و چنانچه نسبت به ارزیابی فوق الذکر 
اعتراض دارید ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و 
گواهی آن را به این اداره ارایه نمایید، درغیراینصورت بها ثمنیه اعیانی سند مالکیت 
پالک 8۶2 فرعی از 123 اصلی از پالک مذکور که فعال بصورت شش دانگ یک قطعه 
زمین محصور درآمده حذف می گردد. داود جعفری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

دهاقان – 12۶۵22۰ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه 
ک  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۴82۴ مورخه 
1۴۰۰/۰9/23 آقای حامد محمودی فرزند مرتضی ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز به 
مساحت 1۵۴/۵۵ مترمربع قسمتی از پالک ۵39 اصلی واقع در قطعه 3 بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 1۴۰۰/11/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/21 - حجت اله کاظم زاده 
اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 

12۶۵1۵۵/ م الف

آگهی ارزیابی بها ثمنیه اعیانی
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰191۰، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/29، 
نظربه اینکه طبق ثبت دفتر الکترونیکی 13992۰3۰2۰19۰۰۰7۰9 تمامت پنج 
حبه و نیم مشاع باستثنا ثمنیه اعیانی از 72 حبه ششدانگ پالک ۵۶3 فرعی از 123 
اصلی واقع در خلف جمبذ بخش ثبت دهاقان بنام خانم مرضیه غالمیان فرزند سیف 
الله و مالک بها خانم مریم بیگم قربانیان دهاقانی می باشد که میزان مذکور ازطریق 
اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین 
نامه اجرایی آن منجر به صدور رای شماره 1183 مورخه 1۴۰۰/۰2/18 ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور به استثنا بها ثمنیه اعیانی بنام خانم مرضیه غالمیان فرزند سیف 
الله گردیده و پس از طی تشریفات قانونی تحت پالک ثبتی 838 فرعی )حاصل تجمیع 
حدود پالکهای 839 و 8۴۰ فرعی( از 123 اصلی واقع در امالک خلف جمبذ بخش ثبت 
دهاقان، به نام نامبرده مذکور منجر به صدور سند مالکیت گردیده است سپس حسب 
درخواست نامبرده جهت حذف بها ثمنیه اعیانی از سند مالکیت خویش از پالک 838 
فرعی از 123 اصلی را نموده است که درراستای اجرای تبصره اول ماده 1۰۵ آیین 
نامه قانون ثبت و نیز رعایت ماده 9۴۶ قانون مدنی، کارشناس رسمی دادگستری طی 
برگ ارزیابی شماره ۴719/۴۰۰ مورخ 1۴۰۰/1۰/۰8 و نامه شماره ۰1/31797/1 
مورخ 1۴۰۰/1۰/۰1 کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعالم نموده ارزش بها 
ثمنیه اعیانی برابر 2/32۰/۰۰۰ )دو میلیون و سیصد و بیست هزار ریال( می باشد 
گهی و اداره ثبت احوال  که به حساب سپرده این اداره واریز گردیده است. لذا مراتب آ
اعالم نموده مریم بیگم قربانیان دهاقانی فوت نموده است لذا به ورثه نامبرده اخطار 
می گردد تا از تاریخ انتشار در ساعت اداری با در درست داشتن مدارک مثبته وراثت به این 
واحد ثبتی مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام نمایید و چنانچه نسبت به ارزیابی فوق 
الذکر اعتراض دارید ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده 
و گواهی آن را به این اداره ارایه نمایید، درغیراینصورت بها ثمنیه اعیانی سند مالکیت 
پالک 8۶2 فرعی از 123 اصلی از پالک مذکور که فعال بصورت شش دانگ یک قطعه 
زمین محصور درآمده حذف می گردد. داود جعفری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

دهاقان – 12۶۵22۵ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای 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 امالک موردتقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و  از تاریخ انتشار اولین آ
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۴7۶۴ و ۴7۶3 مورخه 
1۴۰۰/۰9/2۰ آقای مهدی کریمی فرزند عبدالله نسبت به سه دانگ مشاع و خانم 
مرضیه کریمی فرزند عبدالله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1۶1/8۵ مترمربع قسمتی از پالک ۴۵۰ اصلی واقع در قطعه ۵ بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/11/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/21 - حجت اله کاظم زاده 
اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 

12۶۵88۶/ م الف

آگهی

اسپاسم تار های صوتی؛ علل و درمان 
اسپاسم تار های صوتی، گرفتگی 
ماهیچه هایی است که مسئول 
بســته و باز کــردن تار های صوتی 

هستند. 
اسپاســم تار های صوتی باعث بســته شــدن آن ها 
برای مدت طوالنی تر از حد طبیعی می شود و بر راه 
هوایــی، تنفــس و از دســت دادن توانایی صحبت 

کردن تاثیر منفی می گذارد.
اسپاسم تار های صوتی معموال آنی است و بیش از 
۶۰ ثانیه طول نمی کشد؛ اما ممکن است بیشتر طول 

بکشد و بیمار نیاز به درمان اورژانسی داشته باشد.
بارزترین عالئم شامل موارد زیر است:

گهانی بدون دلیل مشخص • تنگی نفس نا
• احساس سفتی در گلو

• گاهی اوقات از دست دادن هوشیاری
در برخی مــوارد که اسپاســم تار های صوتی ناشــی 
از GERD اســت؛ بیمــار ممکــن اســت مــوارد زیــر را 

احساس کند:
• درد در قفسه سینه

• سرفه
• مشکل در بلع

• سوزش سردل
• گرفتگی صدا
• حالت تهوع

• تحریک و گلودرد مداوم
          علل اسپاسم تار های صوتی

علل اصلی اسپاسم تار های صوتی عبارتند از:
۱. محافظت در برابر خفگی حین غذا خوردن

در مــوارد عــادی که تار هــای صوتی دچار اسپاســم 
کنش بدن برای محافظت از  می شوند، علت آن وا
فرد در برابر خفگی هنگام صحبت کردن اســت. به 

عنوان مثال، در صورت خوردن غذا، تار های صوتی 
اسپاســم می شــوند تا از حرکت ذرات غذا به سمت 

نای به جای مری جلوگیری شود.
2. استرس و اضطراب

هنگامی که بیمــار از برخی بیماری هــای روانی رنج 
می برد، مانند: تنش، اضطراب و حمالت پانیک که 
گهانی و تسریع در سرعت  در آن بیمار از ترس شدید نا
تنفــس رنــج می بــرد، ممکن اســت خطر اسپاســم 

تار های صوتی افزایش یاید.
۳. بیهوشی

اسپاسم تار های صوتی ممکن است یکی از عوارض 
دارو هــای بیهوشــی مــورد اســتفاده قبــل از عمــل 
جراحــی باشــد. معمــوال در کــودکان و نــوزادان رخ 

می دهــد و در صــورت ابتال به آســم یــا عفونت های 
تنفسی خطر بروز آن افزایش می یابد. این وضعیت 
نیاز به مداخله فوری متخصص بیهوشی دارد، زیرا 

زندگی را تهدید می کند.
۴. مشکالت عصبی

آســیب ها و بیماری های مغز و نخاع خطر اسپاسم 
عضالت مسئول حنجره و تار های صوتی را افزایش 
می دهــد و در نتیجــه خطــر اسپاســم را افزایــش 

می دهد.
کس معده به مری ۵. بیماری رفال

اسپاسم تار های صوتی یکی از عوارض GERD است 
که عبارت اســت از برگشت اســید معده و اجزای آن 

به مری و گلو.

۵. مشکالت تنفسی
مشکالت تنفسی مانند آســم و آلرژی به دود، گرد و 
غبار، دارو ها یا غذا ها خطر اسپاســم تار های صوتی 
را افزایــش می دهــد و درمان هایــی کــه عالئــم آن را 
تســکین می دهند به کاهش خطر اسپاسم کمک 

می کنند.
درمان اسپاسم تار های صوتی

در بیشــتر موارد، اسپاســم تار های صوتی در مدت 
زمان بسیار کوتاهی خود به خود ناپدید می شود و 
بیمار ممکن است برای تسریع این امر به تمرینات 

خانگی نیاز داشته باشد.
در مــوارد جدی، درمان اورژانســی ضروری اســت و 

گزینه های درمانی شامل موارد زیر هستند:
درمان های خانگی

ســعی کنید نفس خــود را بــه مــدت ۵ ثانیه حبس 
کنید، ســپس یک نفس آرام از طریق بینی بکشید 

و با فشار از دهان بازدم کنید و این کار را تکرار کنید.
در ناحیه بین گوش و گلو که ناحیه نرم درست پشت 
الله گــوش و درســت باالی فــک اســت، محکم به 

سمت پایین و به سمت گلو فشار دهید.
گر از GERD یا اختالالت روانی رنج می برید، حتما  ا

داروی خود را مصرف کنید.
درمان های بیمارستانی

در موارد جدی، درمان اورژانسی از طریق موارد زیر 
انجام می شود:

کســیژن رســانی به بیمار از طریق  بر حسب مورد، ا
ماسک یا ابزار های دیگر.

حرکت دادن فک با قدرت به عقب با گردن و سر به 
روشی خاص یا فشار روی ناحیه گلو.

استفاده از داروها از جمله: پروپوفول، سوکسینیل 
کولین، آتروپین، فنتانیل یا مپریدین.

تار های 
صوتی

جهش های ژنتیکی که باعث نوعی سرطان خون 
در بزرگساالن می شوند، در دوران کودکی یا حتی در 

رحم مادر رخ می دهند. 
 Wellcome Sanger یک مطالعه جدید از مؤسسه
و دانشگاه کمبریج نشان داده است، جهش هایی 
که باعث سرطان خون در بزرگساالن می شوند، در 
دوران کودکی ردیابی شــده اند که نشــان می دهد 
وقایع ایجادکننــده ســرطان می تواننــد در اوایــل 

زندگی ایجاد شوند و در ادامه رشد کنند.
جهش هــا باعــث می شــوند ســلول های خونــی با 
سرعت های متفاوتی در افراد مختلف تکثیر شوند. 
در کســانی که این جهش ها باعث رشد سریع تر در 
آن ها می شوند، عالئم سرطان زودتر ظاهر می شوند. 
گر این جهش ها به آرامی تکثیر شوند، ممکن است  ا

عالئم سرطان هرگز ظاهر نشوند.
سرطان خون پنجمین سرطان شــایع در بریتانیا 
است. ساالنه بیش از ۴۰۰۰۰ نفر به این بیماری مبتال 
می شوند که حدود ۱۵۰۰۰ نفر از این افراد بر اثر آن جان 

خود را از دست می دهند.
دانشمندان از فناوری توالی ژنوم سلول های خونی 
بیماران، همــراه با تجزیــه و تحلیل ژنتیکی عمیق 
مغز استخوان و نمونه های خون برای ایجاد سابقه 

خانوادگــی ســرطان های خــون اســتفاده کردند و 
۱۲ فرد مبتال بــه نئوپالســم های میلوپرولیفراتیو را 
مورد مطالعه قــرار دادند؛ نوعی ســرطان که باعث 
می شــود ســلول های بنیــادی در مغــز اســتخوان 
سلول های خونی زیادی تولید کنند. جهش های 
متعددی وجــود دارد که باایجاد این نوع ســرطان 
خون مرتبط است؛ شایع ترین علت جهشی به نام 

JAK۲V۶۱۷F است.
 )Wellcome Sanger( محققان مؤسسه ولکام سنگر
و دانشــگاه کمبریج، توالی یابی کل ژنــوم را بر روی 
بیش از ۱۰۰۰ کلون مشتق شده از سلول های خونی 
از ۱۲ بیمار مبتال به نئوپالسم های میلوپرولیفراتیو 
فیالدلفیا منفی بین سنین ۲۰ تا ۸۱ سال انجام دادند 
و با تحلیل نمونه های خون از همان افراد توانستند 
زمــان ابتــالی هــر بیمــار بــه JAK۲V۶۱۷F و ســایر 
جهش های مهم را تخمین بزنند. آن ها مشخص 
کردند که در این ۱۲ بیمار، اولین جهش های مرتبط 
با سرطان در اوایل چند هفته پس از لقاح و تا سن ۱۲ 
سالگی ظاهر شدند. علی رغم این که عالئم سرطان 

چندین دهه بعد در زندگی ظاهر شدند.
شناخت جهش های ژنتیکی می تواند پزشکان را 

به تشخیص زودهنگام سرطان راهنمایی کند.

به گفته محققان، غده تیروئیــد، غده کوچکی که 
هورمون های حیاتی تولید می کنــد می تواند تاثیر 

زیادی بر سیستم قلبی - عروقی داشته باشد. 
دکتر آن کاپوال، متخصص غدد و اســتاد دانشــگاه 
پنسیلوانیا، گفت: تیروئید پرکار و کم کاری تیروئید 
می توانند عواقب بد قلبی داشته باشند. شناخت و 
درمان هر دو مهم است. اختالالت تیروئید به تدریج 
رخ می دهند که اغلب تا زمانی که به پزشک مراجعه 
نکنید، شناسایی نمی شــوند؛ اما خطرات نادیده 

گرفتن آن ها عمدتا قلبی - عروقی است.
قــرار دارد،  گــردن  پایــه  کــه در  تیروئیــد  غــده 
هورمون هایــی را ترشــح می کنــد کــه متابولیســم 
را تنظیــم کــرده و بــر هر انــدام از جملــه قلــب تاثیــر 
می گذارند. هنگامی که بدن بیــش از حد هورمون 
تیروئید تولید می کند، نتیجه پرکاری تیروئید است 

که می تواند باعث ضربان قلب نامنظم شود و منجر 
به لخته شدن خون، سکته مغزی و نارسایی قلبی 

و همچنین پوکی استخوان و سایر مشکالت شود.
کم کاری تیروئیــد، زمانی کــه بدن هورمــون کافی 
تولید نمی کند، بسیار شایع تر است. این وضعیت 
می تواند منجر به ضربان قلب کندتر، رگ های خونی 
منقبض، افزایش فشــار خون، احتباس مایعات و 
افزایش سطح کلسترول شود. این بیماری با دارویی 
درمان می شود که جایگزین هورمون های تیروئید 
طبیعی بدن می شود و می تواند این وضعیت را برای 

یک عمر مدیریت کند.
بر اســاس گزارش انجمن تیروئید آمریــکا، زنان ۵ تا 
۸ برابر بیشتر از مردان در معرض مشکالت تیروئید 
هستند و بیش از نیمی از افراد مبتال ممکن است از 

آن بی خبر باشند. 

جهش های ژنتیکی، موجب نوعی سرطان 

کننده سالمت قلب باشد  تیروئید سالم می تواند تضمین 

پژوهش

تیروئید

نتایج یک مطالعه کوچک علت »مه مغزی«، 
ســردرگمی ذهنی طوالنی کــه در برخــی از افراد 
مبتال به کووید ۱۹ گزارش شده است را، توضیح 

می دهد.
به محققان دانشگاه کالیفرنیا ناهنجاری هایی 
را در مایع مغزی نخاعی، مایع شفاف و بی رنگی 
که در مغز و نخاع یافت می شود، در بین ۱۰ نفر از ۱۳ 
نفری که به کووید آلوده شده بودند و مشکالت 

فکری داشتند، پیدا کردند.
چهار نمونه مایع بدست آمده از افرادی که مبتال 
به کووید بودند و مشکالت فکری نداشتند، هیچ 

ناهنجاری نشان نداد.
طبق مطالعه منتشــر شــده، تیم مطالعــه ۳۲ 
بزرگســال را که از کووید بهبود یافتــه بودند، اما 
نیازی به بستری شدن در بیمارستان نداشتند، 
بررســی کردند که ۲۲ نفر از آنها عالئم شناختی 
داشتند. همه شرکت کنندگان تحت یک سری 
تست های شــناختی حضوری قرار گرفتند و با 
استفاده از معیارهای اختالل عصبی شناختی 
مرتبط با HIV موسوم به HAND امتیاز گرفتند.

»جوآنا هلموت«، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »شرکت کنندگان مبتال به مه مغزی 
مشکالتی مانند به خاطر سپردن وقایع اخیر، 
به خاطر آوردن نام یا کلمــات، متمرکز ماندن، 
و مشــکالت مربوط به نگهــداری و دســتکاری 
اطالعات، و همچنین کاهش سرعت پردازش 

داشتند.«
هفده شــرکت کننده موافقت کردنــد که مایع 

مغزی نخاعی شأن تجزیه و تحلیل شود.
بر اساس این مطالعه، از ۱۳ شرکت کننده مبتال 
به مه مغزی، ۱۰ نفــر از آنهــا ناهنجاری هایی در 
مایع مغزی نخاعی خود داشتند، مانند مواردی 
که در افــراد مبتال به ســایر بیماری های عفونی 
مشاهده شد. در بیانیه خبری آمده است که این 
ناهنجاری ها شامل افزایش سطح پروتئینی بود 
که نشان دهنده التهاب و وجود آنتی بادی های 
غیرمنتظره در یک سیســتم ایمنی فعال شده 

است. 

پژوهش

یافته جدید محققان؛

کووید ۱۹ با تاثیر بر مایع 
نخاعی موجب »مه مغزی«

 می شود

مطالعات جدید نشان می دهند 
حس ششــم، نقشی اساســی در 

سالمت روان انسان دارد. 
مطالعات جدید نشان می دهند حس ششم، حسی 
بسیار قوی است که گوش کردن به این حس می تواند 
کثر  نقش کلیدی در سالمت انســان داشته باشد. ا
مردم با حواس پنجگانــه از جمله المســه، بینایی، 
شنوایی، بویایی و چشایی آشنا هستند؛ اما بعضی از 

مردم نمی دانند که بدن انسان یک حس دیگر به  نام 
درک متقابل به طور همزمان نیز دارد. درک متقابل 
به طور همزمان به عنوان احساس وضعیت داخلی 
گاهانه و  بدن تعریف می شــود. این حس می تواند آ
گاهانه باشد. این حس به انسان کمک می کند  غیر آ
و سیگنال های داخلی بدن را که عملکرد های بدن 
توسط آن تنظیم می شود را مانند گرسنگی، تشنگی، 

دمای بدن و ضربان قلب درک و تفسیر می کند.

به این حس توجه زیادی نمی کنند؛ اما این حس در 
بدن از اهمیت باالیی برخوردار اســت. زیرا تضمین 
می کند که هر سیستمی در بدن به خوبی کار می کند. 
حس درک متقابل در بدن کار خود را با هشدار دادن 
به انسان انجام می دهد. برای مثال، هشدار دادن به 
انسان زمانی امکان دارد که بدن تعادل نداشته باشد 
یا انسان را زمانی  که احساس تشنگی می کند وادار به 
خوردن نوشیدنی می کند. زمانی که افراد احساس 

گرمای شدید دارند، از جای خود پرش می کنند.
حس درک متقابــل به طور همزمان، برای ســالمت 
روان بســیار مهــم اســت. اهمیــت آن به ایــن دلیــل 
اســت که به بســیاری از فرآیند هــای روانــی از جمله 
تصمیم گیــری، توانایــی اجتماعــی و رفــاه عاطفــی 
کمــک می کنــد. رفــاه عاطفی یــا بهزیســتی عاطفی 
عنصری اســت که تعییــن می کند احســاس خوبی 

داشته باشیم.

کلید سالمتی انسان  حس ششم، 

حس ششم
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فــورد پیکربنــدی مدل هــای محبــوب خــود را در 
موجودی نمایندگی ها کاهش می دهد. 

طبق نامــه ای که بــه نمایندگی هــای فورد ارســال 
شده، شرکت فورد پیکربندی های موجود ۹ مدل 
محبــوب خــود را در نمایندگی هــا کاهــش خواهد 
داد. این ابتکار ممکن است در اواخر ژانویه یا اوایل 

فوریه رخ دهد.
بــه گــزارش موتــور وان، ایــن حرکــت "قالــب بندی 
مجدد موجودی" نامیده می شــود و به این معنی 
اســت کــه همــه پیکربندی هــا در موجودی های 
فروشــندگان در دســترس نخواهد بود. مدل های 
تاثیر پذیر در قالب بندی مجدد موجودی شــامل 
 Escape، Bronco Sport، Edge، خودرو هــای
 ،۲۵۰-F ،۱۵۰-Explorer، Expedition، Ranger، F

و Mustang است.
شــایان ذکر اســت خودروی فــورد برانکو کــه یکی از 
محبوب ترین نام ها در خط تولید خودرو در آمریکا 
اســت در این فهرســت حضور ندارد. بر اساس این 
گزارش، تخصیص ها براساس "راهنما های سفارش 
موجودی منطقــه ای" از ورودی های فروشــنده و 

داده های فروش، خواهد بود.
فورد در این نامه به چندین مزیت این ابتکار اشاره 
کرده اســت. این ابتکار ها شــامل "روز های سریع تر 
برای نوبــت"، "کاهش موجــودی قدیمی"، "هزینه 
پایین تر طرح طبقه/ بهبود سودآوری" و "پیش بینی 
قابل پیش بینی تــر/ مدیریت موجودی آســان تر" 

هستند.
گفته نماند که این اقدام فورد در راستای کمبود  نا
موجودی فعلی و توقف تولید است که در کل صنعت 
خودرو به وجود آمده است. عوامل متعددی مانند 
اختالالت زنجیره تأمین و همه گیری کرونا، بر کمبود 

مذکور تأثیر گذاشته است.

یک شرکت دانش بنیان توانسته با طراحی و ساخت 
شــیر اطمینان قطــع کننــده اضطــراری، عملکرد 

رگالتور ایستگاه های تقلیل فشار گاز را کنترل کند.
یــک شــرکت  کبــر بهمــدی مدیرعامــل  ا علــی 
دانش بنیان با بیان اینکه شــات آف ولو مهم ترین 
تجهیز یک ایستگاه گازی است، گفت: فشار ایستگاه 
کنتــرل می شــود و درواقع ایــن  توســط رگالتــور 
کنتــرل  را  رگالتور ایســتگاه  عملکــرد  محصــول 
می کند، ایستگاه های گازی دور از شهر هستند و این 
محصول سیستم کنترل مداوم و خودکاری است 

که ایمنی ایستگاه را تأمین می کند.
          جلوگیری از آسیب دیدگی تجهیزات 

پایین دست
درصورتی که رگالتور ایســتگاه خــراب و فشــار از حد 
مجاز بیشتر شــود، شــات آف ولو یا شــیر اطمینان 
قطع کننده اضطراری این مشکل را تشخیص داده 
و خط الین را می بندد و اجازه نمی دهد تجهیزات 

پایین دست دچار آسیب دیدگی شوند. 
ایــن محصــول عملکــرد رگالتوری کــه در ایســتگاه 
تقلیــل گاز وجــود دارد را کنتــرل می کنــد، می توان 
گفت ایمنی ایستگاه گاز توسط این محصول تأمین 
می شــود. شــات آف ولــو از ســایز ۲ الــی ۱۲ اینــچ در 

کالس های ۱۵۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ در ایســتگاه های تقلیل 
فشار گاز نصب می شود.

          صرفه جویی ارزی باال
این محصول کامال بومی سازی شده و به ثبت اختراع 
رسیده است و همچنین با توجه به نظر بهره برداران، 
بهینه سازی شده و دارای گارانتی و خدمات پس از 

فروش نیز است.
درگذشته این محصول کامال وارداتی بود اما در چند 
سال اخیر با تولید نمونه داخلی از خروج ارز جلوگیری 
شــد. این محصــول قیمــت پایین تری نســبت به 
نمونه خارجی خود دارد و توانسته نیاز کشور را کامال 

تأمین کند.
          سازگار با شرایط گاز ایران

زمان تحویــل کوتاه تر، ســازگار با شــرایط گاز ایران و 
کاربری آسان از دیگر مزیت های این محصول است. 
همچنین کیفیت و کارایی قابل رقابتی نسبت به 

نمونه های خارجی خود دارد.
با توجه به اینکــه شــات آف ولو یکــی از مهم ترین 
تجهیــزات در ایســتگاه تقلیــل گازی محســوب 
توســط  غیرمســتقیم  به صــورت  می شــود، 
شــرکت های دیگر ایســتگاه های گازی زیادی به 
کشــورهای همســایه صــادر شــده کــه دارای این 

محصول بودند.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه 
در حال حاضر این شرکت برای بحث طرح توسعه 
شــیر اطمینان قطع کننــده اضطــراری از معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری درخواست وام 
کرده، افزود: از حمایت ها و امکانات معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهــوری می توان بــه دوره های 

آموزشی و بحث معافیت مالیاتی اشاره کرد.

امــکان انتقــال »ســابقه چــت« یــا مکالمــات بین 
دســتگاه های اندروید و iOS فراهــم می شــود.   
پیام رســان واتســاپ یکــی از پلتفرم هــای رایــج در 
میــان کاربــران اســت. امروزه ایــن پیام رســان در 
نســخه اندروید، ios و وب در دســترس کاربــران 
قــرار دارد. ایــن پیام رســان در روز هــای اخیر بــه روز  
رســانی های جدیــدی را بــرای کاربران فعــال کرده 
است. به گزارش سکای  نیوز عربیه، توسعه دهندگان 
پیام رسان واتساپ به معرفی یک ویژگی مورد انتظار، 
یعنــی امــکان انتقــال »ســابقه چت«یــا مکالمات 
بین دستگاه های اندروید و iOS نزدیک شده اند. 
 WhatsApp به روزرســانی جدیــد »واتســاپ« کــه
۲۲.۲.۷۴ بتــا نامیــده می شــود، توانایــی انتقــال 
مکالمات بین تلفن هایی که به دو سیستم عامل 
متفاوت، مانند »iPhone« و »Samsung« هستند 
را نشــان می دهد. به گزارش وب ســایت »جی اس 

ام آرنا« که متخصص اخبار فنی است، فرآیند انتقال 
»سابقه چت« مستلزم به  روز رسانی »واتساپ« در هر 
دو دستگاه است. همچنین فرآیند انتقال مکالمات  
به اتصال اینترنت نیاز دارد. این اتصــال می تواند از 
طریق Wi-Fi یا داده تلفن همراه باشد. پیام رسان 
واتساپ، متعلق به متا)فیس بوک(است. واتساپ 
یک اپلیکیشن پیام رسان جهانی است که بیش از دو 

میلیارد نفر در سراسر جهان از آن استفاده می کنند.

گر آیفون دارید، باید ایــن ویژگی مخفی را امتحان  ا
کنید که از لوگوی اپل در پشت گوشی شما استفاده 

می کند. 
آیفون های اپل به چندین ویژگی هوشمندانه مجهز 
شده اند که یکی از این ویژگی ها »Back Tap« است.

»Back Tap« یــک ویژگــی iOS ۱۴ اســت کــه در ۱۶ 
سپتامبر ۲۰۲۰ راه اندازی شد. این ویژگی به کاربران 
آیفون اجازه می دهد لوگوی اپل را در پشت دستگاه 

خود به یک دکمه مخفی تبدیل کنند.
»Back Tap« به طــور پیش فرض روشــن نیســت و 
بنابراین از کاربــران iOS می خواهــد آن را به صورت 
 »Back Tap« دســتی تنظیم کنند. از آنجایــی کــه
عمیقــا در »تنظیمــات« پنهان اســت، بســیاری از 
کاربران از وجــود آن بی اطالع هســتند. این ویژگی 
بســیار چنــد منظــوره بــوده و بــا گزینه های بســیار 
متنوعی همراه است. هر دو گزینه "Double Tap" و 

"Triple Tap" می توانند لیست گسترده ای از گزینه ها 
 App Switcher"، "Camera"، "Control" از جملــه
 Center"، "Lock Screen"، "Mute"، "Notification

Center"، "Screenshot" را انجام دهند.
همچنیــن یــک گزینــه "Siri Shortcuts" در پاییــن 
لیست وجود دارد که در صورت وجود، میان بر های 

شما را به عنوان گزینه نمایش می دهد.
بــرای راه انــدازی »Back Tap« در آیفون خود، ابتدا 
باید مطمئن شوید که سیستم iOS شــما روی ۱۴ 
یا باالتر اجرا می شود. سپس، باید به »تنظیمات« 
< »دسترس پذیری« < »لمس« < »بازگشت ضربه 
بزنید« بروید. هنگامی که به »بازگشــت« رسیدید، 
می توانید تصمیم بگیرید که »دوبار ضربه«، »ضربه 

سه گانه« یا هر دو را تنظیم کنید.
به ســادگی روی گزینه )های( مورد نظر خود ضربه 

بزنید و از لیست میان بر ها انتخاب کنید.

کمبود موجودی  اقدام ابتکاری فورد برای مقابله با 

توسط یک شرکت دانش بنیان؛

گازی  شیر اطمینان قطع کننده اضطراری نیاز ایستگاه های 
کرد را برطرف 

که واتساپ به زودی از آن رونمایی می کند  گی  ویژ

کجاست؟  دکمه مخفی آیفون 

فناوری از سوی یک شرکت تراشه ساز؛

فناوری وای فای ۷ با سرعت ۲ برابر بیشتر از نسخه 
قبلی از راه رسید 

یک شــرکت تراشــه ســازی ادعا 
می کنــد اســتاندارد جدیــد وای 
فای ۷ را برای عده ای از مشتریان 

کلیدی و همکارانش نمایش داده. 
سرعت این فناوری بســیار باالتر از اســتاندارد وای 

فای ۶ است.
هرچنــد بــه نظــر می رســد وای فــای ۶ نســل 
کنــون وای فــای ۷ نیز  جدید اینترنــت باشــد، امــا ا
درحال توسعه است و شرکت تراشه سازی مدیا تک 
اعالم کرده نخستین دموهای این فناوری را نمایش 
داده است. به نظرمی رسد سرعت نسل جدید وای 

فای بسیار بیشتر از تصورات کاربران باشد.
دستگاه های مجهز به وای فای۶ در ۲۰۲۱ میالدی 
وارد بازار شدند، بنابراین بسیاری از کاربران از میزان 
ارتقــای ســرعت و فنــاوری نســبت بــه نســل های 
پیشــین رضایت دارند. اما این رضایت گذرا اســت 
زیرا شرکت های عضو »وای فای آلیانس« مشغول 
توسعه فناوری جدیدی هستند که سرعت بیشتری 

دارد.
وای فای۷ در حوزه فنی اســتاندارد IEEE۸۰۲ نام 
کثر ظرفیت  دارد. وای فای آلیانس ادعا می کند حدا
پذیرش سیســتم جدیــد حداقــل ۳۰ گیگابیت بر 
ثانیه)Gbps(است که نسبت به ظرفیت پذیرش ۹.۶ 
گیگابیت برثانیه وای فای ۶ بسیار باالتر است. البته 
باید توجه داشت این آمار در تحقیقات علمی اعالم 
شده اند بنابراین نمی توان انتظار داشت در حالت 

واقعی، کل یک فصل ســریال تلویزیونی را در چند 
ثانیه دانلود کرد. در واقع سرعت نسل جدید وای 

فای ۲.۴ بار بیشتر از نسل قبلی خواهد بود.
در حــال حاضــر وای فــای آلیانــس مشــغول 
بررسی هایی اســت تا جزئیات اســتاندارد جدید 
را مشــخص کند، مدیا تــک) یکی از شــرکت های 
عضو آن( اعــالم کــرد فنــاوری وای فــای ۷ را برای 
مشــتریان کلیــدی و همکارانــش در صنعــت بــه 

نمایش گذاشته است.
به گفته این شرکت سیستم آزمایشی می تواند به 

کثر ســرعت اشــاره شــده در اســتاندارد دست  حدا
یابد. بخشی از این آزمایش شامل فناوری عملیات 
چند پیوندی یا MLO بود که به طور همزمان چند 
کانــال را در باندهــای فرکانــس مختلف گســترش 
می دهد. این امر نشان داد سیستم مذکور می تواند 
حتی در صورت تداخل یا ترافیک نیز سرعت ثابتی 

را حفظ کند.
عالوه بر آنچه گفته شد وای فای ۷ دارای کانال هایی 
با پهنای بانــد ۳۲۰ مگاهرتــز اســت و به این ترتیب 

می تواند داده بیشتری را از آنتن ها مخابره کند.

این امر در کنار فنــاوری MLO و چنــد ارتقای دیگر 
ســبب می شــود وای فای ۷ قــادر بــه انتقــال داده 
بیشــتر و بــرای نمایــش ویدئوهــای ۴K و در آینده 
۸K، فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده 

مناسبتر باشد.
مدیاتک پیش بینی می کند محصوالت مجهز به 
استاندارد وای فای ۷ اوایل سال آینده میالدی وارد 
بازار شوند. هرچند این تخمین کمی خوش بینانه 
اســت، زیرا وای فای آلیانس اســتاندارد جدید را تا 

قبل از ۲۰۲۴ میالدی تایید نمی کند. 

فناوری

داستان کوتاه

از بدترین اثرات جانبی زندگی در یک محیط 
خصومــت آمیز بــرای بچه ها، اســترس زیاد 

است. 
گر دعوا شد، چه کنید؟           ا

گر دعــوا و  قــدم اول ایــن اســت کــه بدانیــد ا
مشــاجره ای صــورت گرفــت و نتوانســتید 
شــرایط را کنترل کنید، در ابتدا مهم اســت 
که نترســید تا بتوانید بعــد از دعوا شــرایط را 
مدیریت کنید. مثال بعد از اولین دعوا به این 
مســائل فکر نکنید که: »شــما مامان بدی 
هستید یا پدر بدی هستید« یا »حاال بچم 
ضربه خورده و حاال بچم در بزرگســالی کلی 
مشــکل پیدا می کنه و مــن نمی تونم دیگه 
مادر یا پدر خوبی برایش باشم« این جمالت 

ممنوع است!
یادتــان باشــد کــه بچه ها بــا دیدن یــک بار 
دعوای شــما دچار مشــکالت عمیق روحی 
نمی شوند و اضطراب معموال بعد از دیدن 

دعوا های مکرر پیش می آید!
          بعد از دعوا هر دو با کودک صحبت کنید

گر فرزندتان باالی دو سال است حتما بعد  ا
از دیدن دعــوا بــا او صحبت کنید و شــرایط 
را برایــش توضیــح دهیــد. اما یادتان باشــد 
فقط در سطح درک او برایش توضیح دهید 
ح نکنید. هرگز  و جزئیات و موضــوع را مطــر
سمت دیگر بحث را مقصر جلوه ندهید و با 
کودک هم درباره موضــوع بحث یا ناراحتی 

ان دردل و دل نکنید.
یکی از اشــتباهات مــادر یا پدر ها این اســت 
که با بچه هایشــان درددل می کنند و طرف 
مقابل را مقصر جلوه داده و باعث تنفر بچه 

از والد دیگر می شوند.
گفتگوی مهم و صحیح در این شــرایط این 
است که بگویید: »مامان ترسیدی؟ حتما 
خیلــی ناراحــت شــدی. منــو بابــا عصبانی 
بودیم، ولی نباید داد می زدیم. ازت معذرت 
می خوام که ترسیدی. می خوام یادت باشه 
که درســته مــا االن عصبانی بودیــم، ولی ما 
همدیگر رو خیلی دوســت داریم و همیشه 

مواظب تو هستیم«
          نسبت به رابطه و رفتارتان در حضور 

کودک حساس تر باشید
بچه هــا بعــد از دیــدن دعــوای والدیــن تــا 
مدتی نســبت به رفتارهایشــان حســاس تر 
هســتند. این فکر که نکنــه باز دعــوا کنند؟ 
نکنــه همدیگرو دوســت نداشــته باشــند؟ 

نکنه بخوان جدا بشن؟
در نتیجه تا چند روز پس از دعوا سعی کنید 
تــا نهایــت احتــرام و محبتتــان را در رفتــار و 
کالم نشان دهید تا احساس امنیت بچه ها 

بازسازی و تقویت شود.
          با همسرتان قرار بگذارید تا این 

اتفاق مجدد نیافتد
گر الزم اســت از کلمــه رمزی بیــن خودتان  ا
گر حس کردید خودتان  استفاده کنید مثال ا
یــا همســرتان داریــد عصبانــی می شــوید، 
می توانید بین خودتان از رمز حاصلی مثل 
)االن وقتشــه برم یه چایی بریزم( استفاده 
کنید یا خیلــی ســاده بگویید: »بهتــره بعدا 

راجع بهش صحبت کنیم«
در نهایــت والدیــن بایــد یــاد بگیرند کــه به 
یکدیگــر احتــرام بگذارنــد و اینکــه چگونــه 
اخــالق، رفتــار، خشــم و عصبانیت شــان را 

کنترل کرده و به این رفتار ها پایان دهند.

مردی گرســنه و فقیر از راهی عبور می کــرد و با 
خود می گفت: »خدای من چرا من باید اینگونه 
گرسنه باشــم. من بنده تو هســتم و امروز از تو 
غذایی می خواهم. تو به من دندان داده ای، 

نان هم باید بدهی.«
همانطور که با خود در فکر بود به رودخانه ای 
رســید. او به امواج رودخانه نگاه می کــرد و در 

افکار مریض و پر از درد خود غرق بود. 
گهــان از دور برقی به چشــمانش زد. خیلی  نا
خوشحال شد. فکر کرد که حتما سکه طالیی 
است که خدا برای او فرستاده تا او سیر شود. 
به سمت نور دوید تا زودتر سکه را بردارد و با آن 
غذایی بخرد. اما هر چه قدر نزدیک تر می شد 

ناامیدتر می شد. 
وقتی به آن شی فلزی رسید دید که یک قالب 
ماهیگیری است. مرد آن را برداشت. نگاهی 

به آن کرد ولی نفهمید که آن شی چیست. 
او قــالب را بــه گوشــه ای انداخت و رفــت و در 
کامی خود غوطه ور شــد.  افکار پــر از یــاس و نا
نمی دانســت آن قالب بــرای او آنجا گذاشــته 
شــده بود تا ماهــی بگیــرد و خود را ســیر کند. 
خدا به او پاســخ داده بود ولی او آنقدر هوش و 

ظرفیت نداشت که آن پاسخ را بشنود.

عواقب مشاجره 
در حضور کودکان 

قالب ماهیگیری

کوکو ذرت یکی از انــواع کوکوهای 
کــه  اســت  خوشــمزه  بســیار 
می توانید با نان یا بدون نان میل 
نمایید. تهیه آن راحت و سریع بوده و در ضمن برای 
پیک نیک و میان وعده بچه ها هم گزینه مناسبی 

است.
یکی از دستورهای پر طرفدار کوکوی ذرت، تهیه این 
کوکــوی خوشــمزه بــا برنــج اســت کــه طعــم بســیار 
خوشمزه ای دارد و خیلی ســریع آماده  می شود. در 
تهیه کوکوی ذرت به دلخواه  می توانید از انواع مواد 
غ نیز  غذایی مانند گوشــت چرخ کرده یا گوشــت مر
استفاده کنید که سلیقه ای اســت.  می توانید آن را 
به عنوان یک پیش غذای خوشــمزه و شــیک برای 

مجالس و مهمانی های خود درست نمایید. 
          مواد الزم

• ذرت پخته شده ۲/۱ پیمانه
• برنج پخته شده ۵ قاشق غذاخوری

• هویج خردشده ۲/۱ پیمانه
• پیازچه و جعفری ۲/۱ پیمانه
• آرد گندم ۴ قاشق غذاخوری

• تخم مرغ  ۱ یا ۲ عدد
• ادویه کاری و پاپریکا به مقدار کافی
• پودر سیر و پودر پیاز به مقدار کافی
• نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی

• زردچوبه و روغن به مقدار کافی
          طرز تهیه کوکوی ذرت

          مرحله اول
ک  کنید و   ابتــدا پیازچه هــا را بــه همــراه جعفــری پــا
بشویید و داخل آبکش قرار  دهید تا آب اضافه آن ها 
خارج شود و در همین حین هویج ها را با پوست کن 

تمیز  کنید.
          مرحله دوم

ســپس روی تخته آشــپزخانه به صورت نگینی ریز 
خرد  کنید. داخل شیرجوش تا نیمه آب  بریزید و روی 

حرارت نسبتا زیاد قرار  دهید تا زودتر آب به جوش بیاید 
و هویج های خردشده را داخل آن  بریزید تا بپزند.

          مرحله سوم
ذرت ها را نیز  می توانید ۵ دقیقه بعد اضافه کنید تا با 
هویج ها بپزند. بعد سبزی ها را روی تخته آشپزخانه 
غ را  قرار  دهید و ریز خرد  کنید و کنار  بگذارید. تخم مر

داخل کاسه ای  بشکنید.
          مرحله چهارم

سپس با همزن دستی  بزنید تا از حالت لختی خارج 
شود و آرد را به همراه زردچوبه، کاری، پودر سیر، پودر 

پیاز، پاپریکا، فلفل سیاه و نمک به آن اضافه  کنید و 
خوب مجددا مواد را هم  بزنید تا کامال مخلوط شوند.

          مرحله پنجم
بعد پیازچه و جعفری خردشــده را اضافه  کنیــد و در 
آخر هویج و ذرت پخته شــده را داخل آبکش  بریزید 
تا آب اضافه آن خارج شود و به همراه برنج پخته به 
مایه کوکو  اضافه نمایید و همگی مواد را زیر و رو  کنید تا 

کامال مخلوط شود.
          مرحله ششم

سپس تابه ای را روی حرارت کم قرار  دهید تا به مرور 
زمان روغن داغ شــود. در ادامه با قاشق از مایه کوکو 

بر دارید و داخل تابه  بریزید.
          مرحله هفتم

حاال سریع اطراف کوکو را با قاشق مرتب  کنید و اجازه 
 دهید کوکو ســرخ شــود. باقی مایــه را نیــز به همین 
صورت داخل تابه  بریزید و اجازه  دهید تا سرخ شوند 
و بعد کوکوها را بر گردانید تا طرف دیگر آن ها نیز سرخ 

شود.
          مرحله هشتم

پس از ســرخ کردن کوکوهــا آن هــا را روی دســتمال 
حوله ای قرار  دهید تا روغن اضافی شان گرفته شود. 
کوکوهای ذرت سرخ شده را داخل بشقابی  بچینید و 
با خیارشور و گوجه فرنگی و سس مورد نظرتان و نان 

نوش جان کنید.

کوکوی ذرت یک پیش غذا و شام دلپذیر

ایــن بــاغ بــزرگ بــه دســتور 
کم طبــس یعنی  ســومین حا
ســاخته  خــان  امیرحســن 
شــده و سرســبزی و تنــوع بــاالی گونه هــای 
گیاهی در آن، نخســتین چیزی است که شما 
را در بازدید از آن متعجب خواهد کرد! در اینجا 
انــواع گیاهــان زینتــی و درختان نخــل، چنار، 
کاج، پرتقال، انگور، نارنج و … را می توان در کنار 
یکدیگر پیدا کرد. جاری بودن همیشــگی آب 
در این باغ نیز با توجه به هوای گرم طبس، در 

نوع خود بسیار جالب است.

باغ گلشن

گردشگری

دستپخت

شیراز میزبان 
مرغان دریایی 
رودخانه خشک

شــهروندان شــیرازی همچــون ســال های 
قبل، میزبان مرغــان دریایی هســتند که از 
اواخر هرســال به شــیراز کوچ کــرده و منظره 
زیبایی را در رودخانه خشک در بلوار شهید 

چمران شیراز به نمایش می گذارد

عکس روز

فرزند و والدین

هر
/ م

کار
نج

ن بر
امی


