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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: اگرچه ظرفیت تولید برق نیروگاه شهید محمد منتظری حدود 
۱۶۰۰ مگاوات است، اما اکنون چهار واحد آن با ظرفیت ۷۵ درصدی از سوخت مازوت استفاده می کنند و 
گاز این صنعت قطع است و نیروگاه اصفهان نیز هنوز مصرف مازوت ندارد. محمدرضا نوحی در گفت وگو با ایسنا 
درباره وضعیت استفاده مازوت در نیروگاه های اصفهان، اظهار کرد: با برودت هوا، مصرف گاز در کشور با رکورد 

زنی بی سابقه، افزایش یافت.
وی افزود: با توجه به اینکه اولویت تحویل گاز در زمستان بخش خانگی است، این شرکت اقدام به مدیریت گاز 

بخش صنعت و به دنبال آن کاهش تحویل گاز نیروگاه ها در سطح کشور کرد.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه در پی کاهش تأمین گاز نیروگاه ها به طبع میزان تولید 
برق این صنعت نیز کاهش یافته است، گفت: با توجه به اینکه اولویت توانیر نیز تأمین برق مردم است، در این 
شرایط شورای امنیت ملی کشور دستور داد تا نیروگاه هایی که امکان استفاده از سوخت مازوت دارند به دلیل 

کمبود گاز، از مازوت استفاده کنند تا برق موردنیاز مردم را تأمین کنند. 

سخنگوی صنعت برق اصفهان: 

نیروگاه اصفهان هنوز مصرف مازوت ندارد

با مسدود کردن چاه های غیرمجاز:

صرفه جویی ۴ میلیون 
مترمکعبی در مصرف آب

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ داد:

وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن 
به چه افرادی تعلق می گیرد؟

نامه نماینده برخوار، شاهین شهر و میمه به رئیس جمهور؛ 

مصرف مازوت در نیروگاه  
شهید منتظری متوقف شود

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان:

سنگ آهن به ذوب آهن 
داده نشده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

کارگاه های آجرپزی باید 
به خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری 

اصفهان منتقل شود
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2 حسن یزدانی: بعد از بردن تیلور فشار 
کم تر شد روانی ام 

قالیبافی برای بافندگان نان ندارد

۶

 ۴

ثار  بایدها و نبایدهای حراجی آ
هنری در اصفهان
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# اصفهان  تنها  نیست

مدیرکل هواشناسی اصفهان:  

۸۶.۹ درصد از مساحت استان 
اصفهان درگیر خشکسالی است

۳

۳

۴
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از  شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــردارد مناقصــات ذیــل را ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 
www.setadiran.ir:کتهــا ازطریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس  دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پا

گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت  گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت   انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.          

کتهــا ازطریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی  1( کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پا
گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و  دولــت )ســتاد( بــه آدرس:www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 

دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقق ســازند.
2( تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1۴۰۰/11/۰۶ می باشد.

کتهای الف: ۳( اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارایه پا
کلینی، خیابان جابرابن حیان، دبیرخانه معامات شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان، تلفن: ۳۶۶8۰۰۳۰-8- ۳-1( آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ 

۰۳1، اتــاق )292( 
۴( اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

۴-1( مرکز تماس:۰21-۴19۳۴
۴-2( دفتر ثبت نام:889۶97۳7 و 8۵19۳7۶8

۵( اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/11/۰7

نوبت اول
گهی فراخوان مناقصه عمومی آ

شماره فراخوان سامانهمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهردیف
 ستاد و شماره مناقصه

۶,۶29,۵۰۳,۰۳۳۳۳1.۴7۵.۰۰۰2۰۰۰۰۰1۴۳۴۰۰۰۰۵۳عملیات آبرسانی مجتمع 19 روستا منطقه فالورجان1
21۳-۴-۴۰۰/۳

۵,۴۳۵,۴۰8,۰8۴272.۰۰۰.۰۰۰2۰۰۰۰۰1۴۳۴۰۰۰۰۵۴اصالح شبکه توزیع آب رو.ستای بتلیجه منطقه بوئین و میاندشت2
217-۴-۴۰۰/۳

۶,27۶,۳۵۳,۳۴7۳1۴.۰۰۰.۰۰۰2۰۰۰۰۰1۴۳۴۰۰۰۰۵۵اصالح شبکه توزیع آب در سطح روستاهای شهرستان دهاقان۳
218-۴-۴۰۰/۳

9,978,۴77,۵9۴۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰2۰۰۰۰۰1۴۳۴۰۰۰۰۵۶حفاری چاه آب شرب دهستان الی سیاه منطقه نائین۴
2۳8-۴-۴۰۰/2

تاریخروزساعتعنوان

1۴۰۰/11/1۳چهار شنبه1۳:۰۰مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1۴۰۰/11/2۳شنبه1۳:۰۰مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

کتها گشایی پا 1۴۰۰/11/2۴یکشنبه۰8:۰۰زمان باز

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

کاال و خدمات موردنیاز خود را به شــرح ذیل، به اســتناد قانون برگزاری مناقصات  شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان درنظردارد: 
و آییــن نامــه معامــات، ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه صــورت مناقصــه عمومی دومرحلــه ای ازبین تولیدکننــدگان و 

کــه در ســامانه الکترونیکــی دولت ثبت نــام نموده اند، خریــداری نماید. فروشــندگان واجــد شــرایط 
گواهــی امضــای الکترونیکــی را  گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت  الزم اســت مناقصــه 

جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

کثر  پیشــنهاددهندگان می توانند اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را ازطریــق ســایت https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت و حدا
کت الف - ضمانت نامه(  تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 1۴۰۰/11/2۳ در ســامانه فوق بارگذاری نمایند و همچنین اســناد فیزیکی )پا
خود را به نشــانی اصفهان چهارباغ عباســی خیابان عباس آباد ســاختمان ســتاد شــماره یک شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان طبقه 

گــردد ترتیب اثر داده نخواهد شــد. همکــف دبیرخانــه تحویــل نمایند. به پیشــنهادهایی که بعد از مهلت مقــرر بارگذاری 
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامات توانیز به آدرس

http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

کارشناسی معاونت مهندسی: ۳۴121۴۴8، ۰۳1 آقای مهندس  کاظمی شماره تلفن  شماره تلفن واحد مناقصات ۳۴121۴8۶، ۰۳1 آقای 
آقابابایی

ــاس  ــام: 889۶97۳7 - ۰21 و 8۵19۳7۶8 - ۰21 تم ــت ن ــر ثب ــاس ۴19۳۴ - ۰21، دفت ــز تم ــامانه: مرک ــت در س ــل عضوی ــام مراح ــت انج جه
حاصــل فرماییــد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
شــرکت کننــدگان در مناقصــه می بایســت 72 ســاعت قبــل از آخریــن مهلــت اتمــام زمــان مناقصه با مراجعه به ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
گردند، درغیراینصورت مســوولیت عدم رعایت این  دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصاحات احتمالی اســناد مطلع 

بنــد بــه عهده مناقصــه گران می باشــد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامات باز و قرائت خواهد شد.

پیشنهاددهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد.
به مدارک، پیشــنهادات و نامه های فاقد امضا، مخدوش، مشــروط یا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شــود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر اطاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

گهی مناقصه عمومی دومرحله ای آ

PE8۰-لوله پلی اتیلن تک جداره با سطح مقطع 11۰ م.م.م
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اقتصاد2 27 ژانویه    2۰22

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: رتبه 
اعتباری یعنی رفتار مالی قبلی یک متقاضی وام 
که بانک بتواند با توجه به آن تا صدمیلیون تومان 
بدون درخواست ضامن تسهیات پرداخت کند. 
البته مبلغ وام براساس میزان اعتباری خواهد بود 
که فرد به دســت آورده اســت و برای مابقی مبلغ 

درخواستیف باید ضامن معرفی کند.
مهدی طغیانــی  درخصــوص وام صــد میلیونی 
بدون ضامن اظهار کرد: این اقدام امری است که 
در اغلب کشــورها در حال اجرا است؛ به این گونه 
که با اتکا به اعتبار یک مشتری، به او وام پرداخت 

می شود.
وی با بیان اینکه این طرح از قبل هم دارای مصوبه 
بود و متأسفانه اجرایی نمی شد، افزود: در دولت 
سیزدهم با توجه به اظهارات رئیس جمهور و وزیر 

اقتصاد، دستور بر اجرایی شــدن آن گرفته شده 
اســت. قرار بــر آن اســت در فاز نخســت، کارکنان 
بخش دولتی و در کل حقوق بگیران اعم از دولتی 
یا خصوصی که دارای نامه کسر از حقوق هستند، 

شامل دریافت وام بدن ضامن شوند.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اسامی تصریح کرد: صاحبان مشــاغل آزاد نیز با 
توجه به کمبود اطاعات الزم از کارنامه اعتباری 
آن هــا و نیــاز بــه تکمیــل اطاعــات در فــاز بعدی 

مشمول خواهند بود.
طغیانی ادامه داد: رتبه اعتباری یعنی رفتار مالی 
قبلی یک متقاضی وام که بانک بتواند با توجه به 
آن تا صد میلیون تومان بدون درخواست ضامن 
تسهیات پرداخت کند و البته مبلغ وام براساس 
میزان اعتباری خواهد بود که فرد به دست آورده 
است و برای مابقی مبلغ درخواستی باید ضامن 

معرفی کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مقاومت بانک ها 
برای عــدم پذیرش این موضوع، مانــع از اجرایی 
شدن طرح مذکور خواهد شد یا خیر، گفت: زمانی 
کــه بانــک مرکــزی ســامانه آن را راه انــدازی کند و 
تبدیل به مصوبه شورای پول و اعتبار شود، خواه 

ناخواه همه بانک ها ملزم به پذیرش آن هستند.

بانک مرکزی از شــرایط دریافت تســهیات زیــر ۱۰۰ 
میلیون تومان با اعتبار سنجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی بانک 
مرکزی در توییتی شرایط دریافت تسهیات زیر ۱۰۰ 

میلیون تومان با اعتبارسنجی را تشریح کرد.
طبق گفته مصطفی قمری وفا، شرایط دریافت وام 

تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن طبق بخشنامه 
وزارت اقتصاد به شرح زیر است

 دریافت وام تــا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کســر 
از حقوق.

 دریافــت وام تــا ۱۰۰ میلیون تومان یک نامه کســر از 
حقوق همراه با چک یا سفته.

براساس اعام بانک مرکزی، جامعه هدف پرداخت 
تسهیات خرد بدون ضامن عبارت است از:

شاغان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیر دولتی
شرکت های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان 
در بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد پرداخت 

می شود
شــاغان، بازنشســتگان و مســتمری بگیــران 

دستگاه های دولتی

مدیرکل دفتر آبزیان آب شــیرین ســازمان شیات 
گفت: کاشان ۲۵ درصد تولید ماهیان زینتی کشور 

را به عهده دارد. 
تولید ماهیان زینتی یکی از مشاغل ثابت است که 
تحت تأثیر تحریم ها قــرار نگرفتــه و تولیدکننده آن 
می تواند با ســرمایه ای اندک در مقیاس صنعتی و 

تکنولوژی پیشرفته فعالیت کند.
فرزاد زلقی  اظهار کرد: ایجاد شهرک ماهیان زینتی، 
موضــوع مهمــی در اشــتغال زایی و تولیــد ماهیان 
زینتی است که وزیر کشاورزی اصرار به بهره برداری 
ســریع تر این پــروژه دارد. وی ادامــه داد: چنان چه 
مشــکات این پروژه مرتفع شــود و هر چــه زودتر به 
بهره برداری برسد، گام بزرگی در عرصه تولید ماهیان 

زینتی و ارزآوری کشور برداشته ایم.
مدیرعامل شهرک های کشاورزی جهاد، مسئولیت 
گذاری و  شهرک های کشاورزی، ایجاد شــهرک، وا

فراخوان تولیدکننده را به عهده دارد.
          ساالنه 27۰ میلیون قطعه ماهیان زینتی در 

کشور تولید می شود
همچنین مهدی شکوری، مدیر کل دفتر آبزیان آب 
شیرین سازمان شیات نیز اظهار کرد: کاشان ۲۵ 
درصد تولید ماهیان زینتی کشور را به عهده دارد. 
تولید ماهیان زینتی یکی از مشاغل ثابت است که 
تحت تأثیر تحریم ها قــرار نگرفتــه و تولیدکننده آن 
می تواند با ســرمایه ای اندک در مقیاس صنعتی و 

تکنولوژی پیشرفته فعالیت کند.
وی تصریح کرد: بیش از ۶۰۰ واحد فعال در کاشان به 
تولید ماهیان زینتی پرداخته اند که در این حوزه به 
لحاظ توسعه شهری باید جابه جایی صورت گیرد و 

به شهرک ماهیان زینتی انتقال داده شود.
مدیرکل دفتر آبزیان آب شــیرین ســازمان شیات 
کید کرد: با توجه به کم آبی کاشان، در این پروژه  تا
پیش بینی شده اســت تا ۹۵ درصد آب به صنعت 
بازچرخانــی شــود کــه از لحــاظ زیســت محیطــی 
کمک کننده بــه منطقه اســت. با توجه بــه کندی 
پیشرفت در زیر ساخت های این پروژه خواهان هر 

چه سریع تر بهره برداری آن هستیم.
فرزاد زلقی، رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های 
جهاد به همراه مهدی شکوری، مدیرکل دفتر آبزیان 
آب شیرین سازمان شیات در سفر یک روزه خود به 
کاشان به بررســی و تعیین تکلیف شهرک ماهیان 

زینتی پرداختند.

رئیس کل گمرک: بررســی پرونده کره وارداتی در 
کمیســیون رســیدگی به حل اختافــات گمرکی 
مانند بررسی پرونده در دادگاه های قضایی است 
و امکان تعیین زمان برای اعام حکم وجود ندارد.

آقای علیرضا مقدسی در نشست خبری گمرک 
اعام کرد: برای ما مشخص نیست چرا این پرونده 
برای بعضی رسانه ها اینقدر مهم است؛ بهتر است 
اجازه دهیم تا به دور از هرگونه فشــار، مســئوالن 
رسیدگی به این پرونده کار خود را انجام دهند و در 

زمان الزم حکم آن را اعام کنیم.
وی گفــت: تعییــن زمــان بــرای اعــام حکم یک 
پرونده مثل پرونده های قضایی ممکن نیست 
و اعام حکم نهایی نیاز به بررسی های کامل آن 

پرونده دارد.
وی درباره علت تاخیر ۱۷ ماهه در بررسی پرونده و 
۶ ماهه در اعام حکم گفت: کمیسیون رسیدگی 
به اختافات گمرکی، یک کمیســیون مســتقل 
از گمــرک اســت و البته ما هــم از این کمیســیون 

مطالبــه اعــام حکــم را داریــم. امــا بــه دلیل این 
که این کمیسیون پرونده های بسیاری در دست 
بررسی دارد ممکن است بررسی پرونده در آن به 
تاخیر بیفتد. این امکان هــم وجود دارد کــه ما از 
کمیسیون بخواهیم تا با دادن آماری از پرونده های 
تکمیل شــده خود در ماه های اخیــر، هم نتایج 
بررسی پرونده های خود را اعام و هم علت تاخیر 
در صدور حکم پرونده کره وارداتی را بیان کند که 
ممکن اســت رســیدگی به دیگر پرونده ها عامل 

آن باشد.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ داد:

وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن به چه افرادی تعلق می گیرد؟

خبر

رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر اصفهــان 
خ ارز و تأثیــر آن  بــا اشــاره بــه کاهــش نــر
بــر قیمــت طــا و ســکه، گفــت: بــا توجــه 
کــرات  بــه نتایــج مثبــت احتمالــی مذا
ویــن، معامله گــران در بــازار بــا احتیــاط 

خریدوفروش می کنند.
هوشنگ شیشه بران در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره بــه آخرین وضعیــت بــازار جهانی 
طــا، اظهــار کــرد: قیمــت اونــس جهانــی 
نســبت به روزهای گذشــته تغییر چندانی 
نداشت و به ۱۸۴۱ دالر رســید، در حالی که 
ســرمایه گذاران در انتظــار جلســه فــدرال 
خ بهــره در  رزرو و تصمیــم بــرای افزایــش نر
سیاســت های پولی ایالت متحده هستند 
که با بیانیه جروم پــاول، رئیس فدرال رزرو 

همراه خواهد بود.
خ ارز در صرافــی  وی افــزود: از طرفــی نــر
ملــی بــا کاهــش چشــم گیری مواجه شــد، 
به طوری که قیمــت فــروش دالر در صرافی 
ملی ۲۵ هــزار و ۴۰۱ تومــان و قیمت فروش 

یورو ۲۸ هزار ۸۴۶ تومان رقم خورد.
کید  رئیس اتحادیه طا و جواهر اصفهان تأ
خ ارز باعــث شــد  کــرد: طبیعتــا کاهــش نــر
بهــای طا و ســکه نیــز کاهشــی شــود که از 
خ دالر، اخبــار مثبــت  عوامــل کاهــش نــر
کــرات ویــن و پیامدهــای مثبت ســفر  مذا

رئیس جمهور به روسیه است.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد همچنان 
خ طا و سکه ادامه یابد، اظهار  نوسانات نر
کــرد: بــا توجــه بــه نتایــج مثبــت احتمالی 
بــازار  کــرات ویــن، معامله گــران در  مذا

بااحتیاط خریدوفروش می کنند.
نایب رئیس اتــاق اصناف اصفهــان افزود: 
خ ارز بــه کاهــش خــود ادامــه  چنانچــه نــر
کــرات وین مبنی  دهد و نتایــج مثبت مذا
بر لغو تحریم ها صورت گیرد، شاهد تداوم 

کاهش قیمت طا و سکه هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد: در ماه های پایانی 
سال با ثبات قیمت طا و سکه رونق به این 

بازار برگردد، خریدوفروش بیشتر شود.

مدیر سیستم های تســویه و پرداخت سمات 
از پرداخــت ســود ســهام ۲۵۳ شــرکت از طریق 

سامانه سجام خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه؛ حســین 
قشــمی گفت: از ابتــدای ســال تــا کنــون،۲۵۳ 
شرکت سود سهامداران خود را از طریق سامانه 
ســجام پرداخت کرده   اند که بر همین اســاس 
طراحی فرایند پرداخت ســود سنوات گذشته 
ســهامداران از طریق این ســامانه در دستورکار 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 

وجوه قرار گرفته است.
وی با اشاره به آمار توزیع سود در سال ۹۹ از طریق 
سامانه سجام افزود: این آمار در سال گذشته به 
دلیل آشنایی محدود ناشران با نحوه توزیع سود 
از طریق سجام، چشمگیر نبود و توزیع سود ۱۲۳ 

شرکت از طریق سجام انجام شد.
حســین قشــمی تصریح کــرد: از ابتــدای ســال 
کنون سود ۲۵۳ شــرکت از طریق سجام طی  تا
کنش پرداخت شده است،  حدود ۴۱ میلیون ترا
به بیانی دیگر، ۴۱ میلیون سود از طریق سجام 

توزیع شده است.
به گفته او: حدود ۳۰ شرکت هم با توجه به اعام 
سررســید پرداخت ســود در ســامانه کدال، در 
نوبت پرداخت تا پایان ســال از طریق ســامانه 
ســجام قرار دارند که البته امکان افزوده شــدن 

به این آمار وجود دارد.
قشمی پرداخت سود از طریق سامانه سجام را 
در راستای تکریم سهامداران و خدمت رسانی 
بهتــر بــه آنــان برشــمرد و گفت:با ایــن اقــدام، 
سهامداران برای دریافت سود دیگر به بانک ها 
مراجعه نخواهند کــرد. بر این اســاس تــا پایان 
ســال برای حدود ۳۰۰ شــرکت پرداخت سود از 
طریق سامانه سجام میسر خواهد بود لذا این 
شــرکت ها بایــد ســود های پرداختی خــود را به 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 

وجوه بسپارند.
او با اشــاره به دســتور ریاست ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار، مبنی بر پرداخت ســود ســنوات 
گذشــته بــه ســهامدارانی کــه نتوانســتند این 
ســود را دریافت کنند، ادامه داد: ممکن است 
حتی برخی از ســهامداران اطاعی از این سود 
نداشته باشند و اینکه آن ها مبالغ قابل توجه 
نبوده باشد، اما پرداخت آن ها از طریق سجام 

امکان پذیر است.
پرداخت مطالبات سود سنوات گذشته از طریق 
سامانه سجام پس از آماده شــدن فرایند الزم، 
انجام خواهد شد و فراخوان آن از طریق مدیریت 
نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به 

ناشران انجام خواهد شد.

خبر قطار سریع السیر اصفهان-تهران، مبدأ تحوالت حمل و نقل ریلی کشور:

پروژه ملی با گذشت 1۶ سال به سرانجام می رسد؟
پروژه قطار سریع السیر اصفهان به 
تهران که در دولت دهم زمزمه های 
احــداث آن رقــم خــورد، در همــان 
دولت آغاز شد و قرار بود در ســال ۱۳۸۹ به بهره برداری 
برسد، اما با گذشت پنج ســال و روی کار آمدن دولت 
یازدهم طــرح مــورد بازنگــری قرار گرفــت و در اســفند 
۱۳۹۳ توسط حسن روحانی، رئیس جمهور سابق بار 
دیگر کلنگ زنی شد و حاال با گذشت ۱۶ سال همچنان 

باتکلیف است.
فارس : پروژه قطار سریع السیر اصفهان به تهران که در 
دولت نهم زمزمه های احداث آن رقم خورد، در همان 
دولت آغاز شد و قرار بود در ســال ۱۳۸۹ به بهره برداری 
برسد، اما با گذشت پنج ســال و روی کار آمدن دولت 
یازدهم طــرح مــورد بازنگــری قرار گرفــت و در اســفند 
۱۳۹۳ توسط  حسن روحانی، رئیس جمهور سابق بار 
دیگر کلنگ زنی شد اما تا کنون به مرحله قابل قبولی 

نرسیده است.
در صورت تکمیل این پروژه، قطار سریع السیر با سرعت 
۳۰۰ کیلومتر بر ساعت، در عرض یک ساعت و نیم، تهران 
را به اصفهان وصل کند، پروژه ای که حتی رئیس جمهور 
نیز در بهمن ۹۳ در خصوص آن گفت: »این خط باید 
سریع تر راه اندازی شود و برای این منظور ۶/۲ میلیارد 
دالر منابع برای آن تامین کرده ایم که با تکنولوژی جدید 

و سرعت ۳۰۰ کیلومتر عملیاتی خواهد شد.«
هر چند در اسفند ماه همان سال آغاز احداث این پروژه 
با حضور رئیس جمهور صورت گرفت اما مدت زیادی 
نگذشــته بود که در مرداد ۹۴ اعام شــد ســرعت قطار 
با کاهش محسوســی از ۳۰۰ به ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت 

رسیده است. 
اما در اوایل سال خبر هایی مبنی بر توقف این پروژه به 
گوش رســید، امــا وزارت راه و شهرســازی و نمایندگان 

استان اصفهان با توقف این طرح مخالفت کردند. 
علیرضا قاری قــرآن، مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان درباره پروژه قطار سریع السیر پیش از این گفته 
بود: این پروژه ملی است و دچار مشکات زمان شده 
اســت، این پروژه سه بار تغییر کارفرما با یک پیمان کار 
خارجی داشــته و مشمول مســائل مختلف داخلی و 
خارجی شده است و هنوز هم نمی شود برای آن زمان 
تعیین کرد ولی همه تاش ها در خصوص این پروژه ملی 

در حال انجام است.
برای پیگیری آخرین وضعیت این پروژه مهم ملی به 
سراغ علیرضا صلواتی مجری طرح های زیربنایی وزارت 

راه و شهرسازی رفتیم. 
علیرضا صلواتی، مجری قطار سریع السیر تهران - قم 
- اصفهان با اشاره به ورود تکنولوژی قطار سریع السیر 
جهان به کشور با اجرای پروژه قطار سریع السیر تهران 
- قم - اصفهان گفت: تربیت کارشناسان خبره ریلی 
و بومی سازی جدیدترین فناوری های حمل و نقل از 
جمله مهمترین مزیت های ورود این فناوری به کشور 

به شمار می رود. 
          جابجایی 1۶ میلیون مسافر با اجرای پروژه 

قطار سریع السیر
وی بــا اشــاره بــه ســابقه پــروژه قطــار سریع الســیر در 
کشــور اظهار داشــت: عملیــات اجرایی پــروژه از ســال 
۸۴ آغــاز شــده امــا از ســال ۱۳۹۸ و با نــگاه ویــژه وزارت 

راه و شهرســازی، رونــد اجرای این پروژه ســرعت قابل 
توجهی به خــود گرفته و تاش می شــود که بــا اجرای 
هرچه ســریعتر آن، اقدامــات جــدی در این خصوص 

صورت گیرد.
صلواتی ادامه داد: از مزیت های این پروژه می توان به 
جابجایی حدود ۱۶ میلیون مسافر و همچنین کاهش 
مدت زمان سفر از ۶ ساعت با قطار معمولی به حدود 

۱۰۰ دقیقه اشاره کرد.
مجری قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان ادامه 
داد: همکاری با دانشگاه علم و صنعت در زمینه مقایسه 
اســتانداردهای اروپایــی و اســتانداردهای دیگــر در 
زمینه های پل، تونل و ژئوتکنیک و ترمیم کالورت ها 

زمینه ورود تکنولوژی به کشور را فراهم می کند. 
          انتقال دانش و تکنولوژی پروژه قطار 

سریع السیر، رویکرد اصلی ماست
وی با اشــاره به رویکردهای احداث قطار سریع السیر 
در کشور و اهمیت این پروژه ملی اظهار داشت: انتقال 
دانش و تکنولوژی در پروژه قطار سریع السیر از اهمیت 
بسیاری برخوردار بوده و رویکرد اصلی ما به شمار می رود 
و دلیل اصلی توجه به ایــن پروژه و ایجــاد آن، ورود این 

تکنولوژی به کشور است.
صلواتــی بــا بیان اینکــه متأســفانه صنعــت راه آهــن 
در ایران بســیار قدیمی بوده و به این دالیلی آن چنان 
که باید، مورد استفاده مردم قرار نمی گیرد، ادامه داد: 
با محوریت شــرکت راه آهن جمهوری اســامی ایران و 
همکاری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل کشور، باید تاش کنیم که فناوری های جدید به 
حوزه قطار سریع السیر ایران وارد شده و در این حوزه به 

تکنولوژی های روز دنیا مسلط شویم. 
مجری قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان ادامه 
داد: دانش فنی قطار سریع السیر باید به ایران وارد شود 
تا بتوان شبکه قطارهای سریع السیر در داخل کشور با 

توان داخلی ایجاد کرد.
          طراحی شبکه قطارهای سریع السیر کشور در 

دستور کار قرار گیرد

وی بــا بیان اینکــه پــس از احــداث قطــار سریع الســیر 
تهــران - قــم - اصفهــان، رویکــرد بــه ســمت احــداث 
شبکه قطار سریع السیر در کشور جهت پیدا می کند، 
خاطرنشان کرد: در تاش هستیم که طراحی شبکه 
قطار سریع الســیر کشــور پس از تهران - اصفهــان، در 
مســیرهای تهران - مشهد، اصفهان - شــیراز، تهران 
ک و  - تبریز و  شیراز و سپس شهرهای یزد و بوشهر، ارا
اهواز انجام شده و شبکه قطار سریع السیر و برقی کشور 

شکل می گیرد. 
صلواتی بــا اشــاره بــه اهمیــت ورود این تکنولــوژی به 
کشــور افزود: جهان امروز به موضوع ایجــاد قطارهای 
سریع الســیر توجه ویــژه ای نشــان داده و کشــورهای 
پیشرفته در تاش هســتند که سهم این حمل و نقل 
را در صنعت حمل و نقل خود، باال ببرند. سرعت باال، 
کز شهرها و کشورها و کاهش  دسترسی به حومه و مرا
معطلی هــای معمــول در در ســفرهای هوایــی باعث 
محبوبیت ایــن قطارهــا شــده، بطوریکه در بســیاری 
از شــهرهای اروپایــی به جــای اســتفاده از هواپیمــا از 

قطارهای سریع السیر استفاده می شود.
مجــری قطــار سریع الســیر تهــران - قــم - اصفهــان با 
بیان اینکه کشور چین با دارا بودن نزدیک به ۳۵ هزار 
کیلومتر راه آهن سریع السیر، به تنهایی ۷۰ درصد راه آهن 
سریع الســیر دنیا را به نام خود ثبــت کرده، ادامــه داد: 
پس از چین و با اختاف زیاد، کشورهای اسپانیا، ژاپن، 
فرانسه، آلمان، فناند، ایتالیا، کره جنوبی، آمریکا و ترکیه 
در صدر ۱۰ کشور برتر دنیا در احداث راه آهن سریع السیر 
قرار دارند. وی تصریح کرد: جمهوری اسامی ایران، به 
عنوان کشوری در حال توسعه، توجه به شاخصه های 
رشد و توسعه اقتصادی را مد نظر خود قرار داده و با این 
نگاه، حمل ونقل ریلی را از جمله مهمترین رویکردهای 

توسعه ای خود می داند.
          تکنولوژی راه آهن کشور باید به روز شود

صلواتی گفت: تکنولوژی ساخت راه آهن در کشور به ۸۰ 
سال پیش باز می گردد اما عدم ارتقای زیرساخت های 
الزم، فرسودگی بخشــی از ناوگان موجود، هزینه های 

بــاالی تعمیــر و نگهــداری زیرســازی، روســازی، 
ســاختمان ها و ابنیه موجود و به ســبب تحریم های 
کمرشکن، اشکاالت و هزینه های فراوانی را به صنعت 

حمل ونقل ریلی تحمیل کرده است.
مجری قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان افزود: 
قرار اســت که با احداث این پــروژه ابتدا شــمال تا مرکز 
کشور به تکنولوژی به روز قطار سریع السیر مجهز شوند و 
پس از آن، سایر خطوط ریلی سریع السیر شامل تهران-
مشهد، اصفهان-شیراز و تهران-تبریز عملیاتی شود. 

          قطار سریع السیر، ارتباط شمال به جنوب 
کشور را تسهیل می کند

وی خاطرنشــان کرد: بــا اجرای ایــن طــرح، ارتباط 
خطه مرکزی کشور به پایتخت و استان های شمالی 
تسهیل شده و با ارتباط مسیر ریلی اهواز- شیراز و یزد 
به مرکز کشور، دسترسی جنوب کشــور به پایتخت 
تسهیل خواهد شد و پروسه متوازن در جنوب کشور 
و تســهیل دسترســی به نقاط مختلــف را عملیاتی 

خواهد کرد. 
صلواتی با بیان اینکه بومی ســازی فناوری های نوین 
جهانی و انتقــال تکنولوژی به کشــور همــواره مد نظر 
ســران نظام بوده، افزود: انتقــال فناورهــای برتر ریلی 
بــه کشــور در موضوعات ایمنــی، مدیریــت ســاخت و 
بهره برداری، بومی ســازی مراحل طراحی و ساخت و 
زمینه سازی به منظور ارتقای استانداردهای مرتبط 
ریلــی کشــور، ایجاد اشــتغال و رشــد شــاخصه های 
اقتصادی، ایجاد زمینه های تجربــی و اجرایی الزم به 
منظور تربیت کارشناسان ریلی  و کاهش مصرف انرژی، 
آالیندگی و تغییرات مرتبط با اثرات زیست  محیطی از 

جمله مزیت های احداث این پروژه به شمار می رود.
به نظر می رسید، دولت سیزدهم برای توسعه ناوگان 
ریلی کشور و همچنین ورود فناوری و تکنولوژی قطار 
سریع السیر، باید گام های محکمی بردارد تا پروژه ای 
که حدود ۱۶ ســال اســت، در پیچ و خم های مختلف 
گرفتار شــده، ســرآغازی برای اجرای شبکه ریلی قطار 

سریع السیر در سراسر کشور باشد.

برخی از زنان روســتای امیران در بخــش زواره از توابع 
شهرســتان اردســتان بــرای گــذران زندگــی خــود به 
قالیبافی می پردازند، اما به گفته آنها افزایش هزینه ها 
و عدم فروش مناســب محصوالت تولیدی سبب نارضایتی آن ها شده 

است.
به سراغ یکی از بافندگان روســتا می رویم و با او گفت وگو می کنیم. خانم 

عربشاهی حدودا ۵۰ ســال ســن دارد و از بافندگان باتجربه و ماهر کارگاه 
قالیبافی در روستای امیران است.

وی با اشاره به دشوار بودن شغل قالیبافی و دستمزد پایین آن به ایسنا 
گفت: هــر روز صبح تا شــب در حال قالیبافی هســتیم. با ایــن حال تنها 
می توانیم بعد از هفت یا هشت ماه یک قالی سه در چهار تحویل بدهیم 

که دستمزد آن برای هر نفر بسیار ناچیز است.
عربشاهی بزرگ ترین مشکل خود را در زمینه قالیبافی دستمزد پایین آن 
دانست و افزود: کار سنگین و اصلی را ما انجام می دهیم، ولی پول فروش 
فرش به جیــب افراد دیگری مــی رود و به طور کلی حمایتــی از بافندگان 

نمی شود.
این بافنده در پاســخ به این ســؤال که آیا قالیبافی صرفه اقتصادی دارد 
یا خیر؟ اظهار کرد: بافندگان این روســتا دارای یک کارفرمای مشخص 
گر می توانستیم خودمان مستقیما بفروشیم درآمدش خوب  هستند. ا

بود، ولی حاال آن مقدار که تاش می کنیم دستمزد نمی گیریم.
وی با اشاره به دشواری های قالیبافی، گفت: حدود ۸ سال است که کارگاه 
قالیبافی داریم و در همه این سال ها مجبور بودیم برای افراد مختلفی قالی 
ببافیم. از مسئوالن می خواهیم از ما حمایت کنند تا بتوانیم سود کاری 

که انجام می دهیم، نصیب خودمان شود و شرایط دسترسی مستقیم ما 
به بازار را فراهم کند.

          فعالیت 2۰ زن در سه کارگاه قالیبافی در روستای امیران
همچنین سیدجواد نیازی، دهیار روســتای امیران  گفت: در روستای 

امیران حدود ۲۰ بافنده قالی در ۳ کارگاه و چند منزل فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه قالیبافی در این روستا از ســال های دور به یادگار مانده 
است، اظهار کرد: تعداد بافندگان قالی در این روستا به دلیل درآمد پایین 

بسیار کم شده و کمتر کسی دیگر به این حرفه مشغول می شود.
نیازی، افزایش هزینه های مواد اولیه و نبود خریدار قالی را از دالیل استقبال 
نکردن قالیبافان دانست و افزود: عدم بازار فروش قالی دستباف و وجود 
واســطه ها باعث شــده قالیبافان دســتمزد واقعی خود را نگیرنــد و این 

موضوع باعث دلسردی این افراد شده است.
دهیار امیران با بیان اینکه بیشتر زنان قالیباف این روستا بیمه نیستند، 
گفت: شــغل اصلی زنان روســتای امیران کشــاورزی و دامپروری است و 
تعداد کمی از خانم ها به دلیل درآمد پایین در حرفه قالیبافی باقی ماندند. 
گر از این افراد حمایت های الزم شــود بار دیگر شاهد رونق این  مطمئنا ا

حرفه در روستا خواهیم بود.

کنون با مسدود کردن چاه های  از ابتدای سال تا
غیرمجاز در اســتان، ۴ میلیــون مترمکعب آب 

صرفه جویی شد.
رئیس گروه حفاظت از منابع آب زیرزمینی سازمان آب منطقه ای 
کنون با مسدود کردن حدود  اصفهان با بیان اینکه از ابتدای سال تا
۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در اســتان، چهار میلیــون متر مکعب آب 
صرفه جویی شده گفت: تقویت گروه های گشــت و بازرسی به ۶۰ 
کیپ در دشت های استان سبب جلوگیری از بسیاری از تخلفات  ا

آبی شده است.
مینا بگی به نصب شدن ابزار اندازه گیری هوشمند بر روی چاه های 
مورد بهــره بــرداری در اســتان اصفهان اشــاره و افزود: ســاماندهی 
شــرکت های حفاری و نظارت بر نصب و عملکرد دستگاه جی پی 
اس )GPS( بــر روی دســتگاه های حفــاری از دیگــر اقدامات ایــن 

سازمان بوده است.
وی بــا بیان اینکــه در پنــج ســال گذشــته ۲ هــزار و ۷۰۵ کنتــور 
حجمی هوشمند الکترو مغناطیس در استان نصب شده گفت: در 
سالجاری ۵۲۷ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز توقیف شده است.

رئیس گروه حفاظت از منابع آب زیرزمینی سازمان آب منطقه ای 
اصفهان بــه طرح هایی که نقش کنترل، نظــارت و بهره بــرداری از 
منابع آب زیرزمینی را بر عهده دارند اشاره کرد و گفت: ساماندهی 
شــرکت های حفــاری، مطالعه ایجــاد و اســتقرار بــازار آب، ایجــاد 
تشــکل های آب بــران، بــه روز کــردن ســند ملــی آب، مطالعــات 
گاه سازی افکار  فرونشست در دشت های کشور و اطاع رســانی و آ

عمومی از جمله این طرح ها بوده است.
در حال حاضر حدود ۴۳ هزار حلقه چاه مجاز و بیش از ۱۰ هزار حلقه 

چاه غیرمجاز در استان اصفهان وجود دارد.

قالیبافی برای بافندگان نان ندارد

با مسدود کردن چاه های غیرمجاز:

صرفه جویی ۴ میلیون مترمکعبی در مصرف آب

از سوی بانک مرکزی؛

شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی اعالم شد

کشور  ۲۵ درصد تولید ماهیان زینتی 
کاشان اختصاص دارد به 

غیر ممکن بودن تعیین زمان 
کره وارداتی برای اعالم حکم پرونده 

معامله گران بازار طال 
در فاز احتیاط

پرداخت سود ۲۵۳ شرکت 
از طریق سجام

خبر

خبر

خبر
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3 27 ژانویه    2۰22
نامه نماینده برخوار، شاهین شهر و میمه به رئیس جمهور؛ 

مصرف مازوت در نیروگاه  شهید منتظری متوقف شود
برخــوار،  مــردم  نماینــده 
شاهین شــهر و میمــه در مجلــس 
شــورای اســامی، طــی نامــه ای 
بــه رئیس جمهور خواســتار توقــف مصرف مــازوت در 
نیروگاه شــهید منتظری با توجه به تبعات آالیندگی و 

زیست محیطی این اقدام شد.
در پی صــدور مجوز مصرف مــازوت در نیروگاه شــهید 
منتظری شاهین شــهر، حســینعلی حاجی دلیگانی 
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای 
کید  اسامی، طی نامه ای به رئیس جمهور، ضمن تأ
بر غیرقانونی دانســتن این اقــدام، تبعــات آالیندگی و 
زیست محیطی آن را بر شهرستان های مذکور و همجوار 

و به خصوص شهرستان اصفهان گوشزد کرد.
در این نامه آمده است: همانگونه که طی نامه شماره 
۱۱۸۹۷۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ و نامه شــماره ۱۱۹۹۰۲۳ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ به استحضار رسید، فعالیت نیروگاه 
حرارتی محمد منتظری با ظرفیت تولید ۱۸۰۰ مگاوات 
در ســاعت واقع در شهرستان شاهین شــهر و میمه از 
مهمترین منابع آالینده این شهرســتان و شــهرهای 
پیرامــون آن بــوده و به همیــن دلیل بــا پیگیری های 
مستمر چندساله با دســتور مقامات محترم قضایی 
اســتان در ســال ۹۳ مســیر مصرف مــازوت در نیروگاه 

یادشده مسدود شد.
در ادامه ایــن نامه خاطرنشــان شــده اســت: در نیمه 
دوم ســال جــاری موضــوع مصرف مجــدد مــازوت در 
نیروگاه هــای حرارتی مطــرح و علیرغــم پیگیری های 
مســتمر و ارائــه گزارش هــای کارشناســی از ســوی 
دستگاه ها و سازمان های تخصصی در این حوزه مبنی 
بر شرایط خاص شاهین شهر و میمه و برخوار و اصفهان 
کز سکونت گاهی پیرامون آن، نسبت به سایر  و سایر مرا
نقاط کشور، بعد از گذشت ۷ سال از پلمپ مشعل های 
مازوت ســوز در نیــروگاه یــاد شــده و بــا وجــود تشــدید 

مشکات و بحران های زیســت محیطی و بهداشتی 
طی ســال های اخیــر در ســطح شهرســتان و اســتان 
علیرغم تصویب قوانین و آئین نامه های اجرایی متعدد ) 
ک( در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ مقارن  از جمله قانون هوای پا
ک با دستور، مجوز بازگشایی بیش از ۳۰  با روز هوای پا
مشعل مازوت ســوز صادر و در حال حاضر همزمان با 
پایداری جو و تشدید آلودگی هوا و قرار گرفتن شاخص 
کیفی هوا در وضعیت ناسالم برای عموم مردم، نیمی از 
واحدهای نیروگاه شــهید منتظری با مصرف بیش از 
۴ میلیون لیتر مازوت )در هر شبانه روز( و انتشار بیش 
ک در هر شبانه روز،  از ۲۶۰ تن انواع آالینده های خطرنا

مزید بر علت شده و شرایط نگران کننده تری ایجاد کرده 
و نارضایتی هایی را در سطوح مختلف جامعه به دنبال 

داشته است.
در بخش پایانی این نامه پیشنهاد شده است: بنابراین 
با عنایت بــه گزارش هــا و مکاتبه های قبلی و حســب 
اهمیت موضوع فوق به لحاظ تبعات زیان بار و غیر قابل 
جبران آن در حوزه ســامت، محیط زیســت، مسائل 

اجتماعی و... خواهشمند است دستور فرمائید:
۱ - علل ترک فعل و کوتاهی وزارت خانه های نفت و نیرو 
در طول بیــش از ۴ ســال در اجرای مــواد قانونی هوای 
ک و همچنین ماده  ک )مواد ۱۳ و ۱۸ قانون هوای پا پا

۲۳ آئین نامــه اجرایــی تبصره ۳ مــاده ۳ قانــون هوای 
ک( رسیدگی شود. پا

۲ - باتوجه به آنکه بیش از ۷۵ درصد از سهمیه مصرف 
گاز اســتان)و بــه همان نســبت مصــرف برق اســتان( 
در طــول ســال مربوط بــه بخــش صنعــت، نیروگاه ها 
و پاالیشــگاه ها بــوده و عمــا در مســیر تولیــد ملــی و 
خدمات رســانی به کل کشور می باشــد، در خصوص 
سهمیه گاز استان به ویژه در نیمه دوم سال تجدیدنظر 

و به موازات آن اقدام عاجل به عمل آید.
۳ - برای برون رفت از وضعیت بحرانی فعلی نسبت به 
قطع مصرف مازوت در نیروگاه یاد شده فورا اقدام کنند.

رئیــس مرکــز پژوهش هــای شــورای اسامی شــهر 
اصفهان گفت: رویدادهای شهری در مقیاس های 
ملی و بین المللی، مهم ترین عامل محرک توسعه 
اســت. مصطفی نباتی نــژاد اظهــار کــرد: زمانی که 
شهروندان اصفهانی بخواهند از حوزه گردشگری 
درآمد بیشتری داشته باشند، باید اقدامات جذابی 
در شــهر صورت گیرد که بخش قابل توجهی از این 

اتفاقات در رویدادها گنجانده می شود.
وی افزود: ما باید بتوانیم در فصول مختلف ســال 
متناسب با ذائقه گردشگران رویدادهایی را تدارک 
ببینیم که در حال ساماندهی این رویدادها تحت 

عنوان تقویم گردشگری اصفهان هستیم.
رئیــس مرکــز پژوهش هــای شــورای اسامی شــهر 
گر زیرساخت مناسب و  اصفهان خاطرنشان کرد: ا
مستقل از رویدادها را برای گردشگران فراهم کنیم، 
گردشــگر احســاس رضایت و ایمنــی کــرده و رغبت 
کن شــود؛  می کند کــه چنــد روزی در اصفهان ســا

گر بتوانیم ماندگاری گردشــگر را توســعه دهیم، با  ا
هزینه کرد گردشــگر، درآمدهای گردشگری شهر و 

شهروندان ارتقا می یابد.
وی با بیان اینکه تعلقاتی که یک شهروند یا گردشگر 
به شهر پیدا می کند، متفاوت است، ادامه داد: یک 
فرد می تواند نسبت به مکانی برای تحصیل تعلق 
پیدا کند و فردی نیز برای معیشت و اشتغال در شهر 
حاضر می شود که ممکن است نوع سکونت او نیز 

برای شهر تعریف شود.
نباتی نژاد با بیان اینکه بهترین مدلی که عاقه مند 
هستیم شهروندان دیگر شهرها در اصفهان سکنی 
گزینند، حضور آن ها توأم با ســرمایه گذاری اســت، 
افزود: شهروندان دیگر شهرها باید با آوردن سرمایه 
مالی بــه اصفهان، محرک توســعه باشــند؛ نه تنها 
اصفهان، بلکه هر شهر دیگری که چشم انداز توسعه 
داشته باشد، یکی از ابزارهای مورد استفاده جذب 

سرمایه گذار خارجی است.
وی تصریح کرد: ســرمایه گذار خارجی لزوما نباید از 
خارج از کشور بیاید، بلکه باید از خارج از شهر مورد 
نظر وارد شود؛ در سال های اخیر گاهی این موضوع 
برعکس شده اســت و ســرمایه گذاران اصفهانی در 
شهر اصفهان سرمایه گذاری نمی کنند؛ این موضوع 
برای ما مطلوب نیســت و باید این چرخــه به روند 

خود بازگردد.

مشــاور شــهردار اصفهــان در امــور محات شــهر از 
راه اندازی پاسگاه در محله حصه شمالی برای ایجاد 
امنیت بیشــتر شــهروندان تا پایان ســال  جاری با 

همکاری نیروی انتظامی خبر داد.
احمد نواب در خصوص اهمیــت و ضرورت ایجاد 
پاسگاه در محله حصه شمالی برای امنیت بیشتر 
شهروندان، اظهار کرد: در بازدیدهایی که از محله 
حصه داشــتیم، یکی از مطالبــات مردمی افزایش 
امنیت در این محله بود، زیرا با توجه به واقع شدن 
کنان آن از وجود ناامنی ها  حصه در حاشیه شهر، سا

و سرقت گایه مند بودند.
وی با اشاره به احساس نیاز به افزایش امنیت محله 
حصه شمالی، ادامه داد: امنیت شهروندان به ویژه 
بانوان حائز اهمیت بوده و درخواست ایجاد پاسگاه 
در این محله یک خواسته کاما منطقی است، زیرا 
فاصله شهروندان تا پاسگاه زیاد است و باید برای 
مراجعــه در مواقع ضــروری، به محــدوده زینبیه و 

دارک مراجعه کنند.
مشــاور شــهردار اصفهــان در امــور محــات شــهر 
خاطرنشان کرد: با فرمانده نیروی انتظامی استان 
اصفهان درباره ضرورت راه اندازی پاسگاه در محله 
کراتی انجام و درخواست مربوطه  حصه شمالی مذا

را مطرح کردیم که در این راستا قول مساعدت برای 
تأمین مکان پاسگاه از سوی شهرداری داده شد.

وی تصریح کــرد: بــا موافقت شــهردار اصفهــان با 
راه انــدازی پاســگاه در محله حصه شــمالی، مدیر 
منطقه ۱۴ شهرداری در حال پیگیری برای انجام 
اقدامات مربوطه است تا هر چه سریع تر با همکاری 
نیروی انتظامی برای امنیت بیشتر شهروندان در 

محله حصه شمالی، پاسگاهی راه اندازی شود.
ک منزل  کید کــرد: در حال حاضر ســه پــا نواب تا
مسکونی در محله حصه شمالی برای این موضوع 
در نظر گرفته شــده اســت تا پس از انجام توافقات 
برای تملک یکی از این منازل، بافاصله اقدامات 
الزم برای ایجاد تغییرات در ســاختمان آغاز شود و 
پاسگاه محله حصه شمالی را تا قبل از پایان سال 

راه اندازی خواهیم کرد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر عملیات 
اجرایی ۸ کیلومتر از پروژه کنار گذر خوانسار در دست 
اجرا قرار دارد که دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ 

درصدی است.
بهــزاد شاهســوندی معاون مهندســی و ســاخت 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: 
پــروژه کنار گذر خوانســار یکــی از پروژه هــای مهم و 
شاخص استان است که احداث آن با توجه به واقع 
شدن شهر خوانســار در منطقه کوهستانی و فاقد 

کمربندی بودن آن در دستور کار قرار گرفت.  
 وی بــا بیان اینکه عبــور کامیون ها و ماشــین های 
سنگین از داخل شهر، مشکات و نارضایتی هایی را 
برای مردم شهر به وجود آورده است. اذعان داشت: 

به همین ســبب اجرای کنارگذر خوانســار به طول 
۱۹ کیلومتر که جزئی از طرح احداث باند دوم دامنه 

خوانسار گلپایگان خمین است در نظر گرفته شد.  
 معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهــان افــزود: در حــال حاضــر عملیات 
اجرایی ۸ کیلومتر از این پروژه در دست اجرا قرار دارد 

و دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ درصد است.  
 وی بــا اشــاره به اینکه این محور تحت عنــوان یک 
پروژه ملی است گفت: در اصل کریدوری است که از 
ک شروع و به بوشهر ختم می شود همچنین ۱۶۲  ارا
کیلومتر از این محور در حوزه استان اصفهان است.  
 شاهســوندی بیــان داشــت: از ایــن میــزان، ۱۱۰ 
کیلومترطرح دامنه خوانسار گلپایگان خمین بوده 
و ۵۲ کیلومتر دیگر در حوزه داران بن شهرکرد است. 

که مطالعات این محور نیز انجام شده است.  
وی اذعان داشت: به لطف خدا و در صورت تامین 
و ابــاغ اعتبــار بــه اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان می توانیم فرآیند برگزاری مناقصه و انتخاب 
پیمانکاربخشــی از این محور در حوزه شهرســتان 
فریدن و چادگان تا سه راهی اسکندری را در دستور 

کار قرار دهیم.  

مدیر روابط عمومی ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
کســیرانی شــهرداری اصفهان گفت: یک راننده  تا
کسی یک فقره چک به ارزش ۱۰۳ میلیون تومان  تا
که در خــودروی خود پیدا کرده بــود را به صاحبش 

بازگرداند.
علی وطنخــواه اظهار کــرد: »اصغر کریمــی« راننده 
کسی گردشی روز گذشته با پیدا کردن یک فقره  تا
چک به ارزش ۱۰۳ میلیون تومــان در خودرو خود، 

کســیرانی مراجعه کرد و پس از تأیید  به ســازمان تا
صاحب حســاب از بانک مــورد نظــر، به صاحبش 

بازگرداند.
وی، امانت دار بودن را یکی از مهم ترین خصوصیات 
کسی دانست و افزود: به دنبال این اقدام  رانندگان تا
شایســته و بــه منظــور ارج نهادن این عمــل خیر، 
کسی  کســیرانی اصفهان از این راننده تا سازمان تا

تقدیر کرد.

رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان:

رویدادهای شهری ملی و جهانی،
 مهم ترین عامل توسعه است

تالش شهرداری 
برای افزایش امنیت حصه شمالی اصفهان

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

کیلومتر  سرعت مطلوب عملیات اجرایی ۸ 
کنارگذر خوانسار از 

کسی چک ۱۰۳ میلیون تومانی را  راننده تا
به صاحبش برگرداند

معاون انرژی ســازمان پدافند غیر عامل کشور 
و هیات همراه از تاسیســات صنعت آب شــرب 

استان اصفهان بازدید کردند. 
در ایــن بازدیــد که بــا هدف بررســی مشــکات 
موجود در حوزه تامین آب شرب و لزوم تکمیل 
سامانه دوم آبرســانی به اصفهان بزرگ صورت 
گرفــت، عبدالرحمــن کشــوری معــاون انــرژی 
سازمان پدافند غیرعامل کشور و هیات همراه 
از محــل تصفیــه خانــه ورپشــت )ســامانه دوم 
آبرســانی(، ســد چم آســمان، تصفیه خانه آب 
بابا شیخعلی، چاه های فلمن و مرکز تله متری 
و تله کنترل شرکت آبفای استان اصفهان بازدید 

کردند. 
در پایان نیز در جلسه جمع بندی  شورای پدافند 
غیرعامل استانداری که با حضور معاون سیاسی 
و امنیتی استانداری اصفهان، مدیر کل پدافند 
غیرعامــل و مدیــرکل مدیریــت بحران اســتان 
تشــکیل شــد بر ضــرورت تکمیــل و راه انــدازی 
کید  ســامانه دوم آبرســانی به اصفهان بزرگ تا

به عمل آمد.

۱۳۴ میلیــارد ریال تســهیات اشــتغال پایدار 
روستایی در شهرضا پرداخت شده است.

رئیــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
شهرستان شهرضا در جلسه کارگروه اشتغال 
شهرستان گفت: این تسهیات به ۷۰ پرونده 
تعلق گرفت و زمینه اشتغال ۱۷۸ نفر را فراهم 

کرد.
مهــدی اســکندری افــزود: ۲۰ میلیــارد ریــال 
تسهیات مشــاغل خانگی نیز به شهرستان 
کنــون ۴ میلیــارد ریال در  اختصاص یافته و تا
بخش طرح هــای مســتقل بــه ۲۳ متقاضی 

پرداخت شده است.

چهارمین نمایشــگاه تخصصی گل و گیاه در 
سایت نمایشگاه کاشان گشایش یافت.

مدیر عامل نمایشگاه گل و گیاه کاشان گفت: 
در ایــن نمایشــگاه هزارگونــه گل آپارتمانــی و 
باغچه ای متناسب با آب و هوا و اقلیم کاشان و 
درخت مرکبات جنوب، درخت سیاه درخته، 
ادوات کشــاورزی بــه تماشــا گذاشــته شــده 

است.
محمد کرمانی افزود: سم و کود کشاورزی، ابزار 
و ادوات باغبانی و کشاورزی، طراحی و اجرای 
سیستم های آبیاری، تجهیزات آزمایشگاهی، 
تجهیزات نگهــداری و حمل و نقــل، طراحی 
فضای ســبز و مبلمان بوســتانی و سازه های 
گلخانه ای از دیگر زمینه های فعالیت شرکت 

کنندگان در این نمایشگاه است.
وی بــا اشــاره به اینکــه در ایــن نمایشــگاه ۱۰ 
اســتان شــرکت دارند گفت: ارائه برنامه های 
آموزشــی در زمینه کاشــت و نگهــداری از گل 
و گیــاه و برگــزاری نشســت های تخصصــی 
بیــن تولیدکننــدگان گل و گیــاه، قدردانــی از 
شهروندان سبز، ادارات ســبز، مدارس سبز و 
تولیدکنندگان از دیگر برنامه های جانبی این 

نمایشگاه است.
این نمایشگاه در فضایی به مساحت سه هزار 
متر مربع تا ۹ بهمن در سایت نمایشگاهی واقع 

در بلوار قطب راوندی دایر است.

بانــوی اصفهانــی بــه عنــوان رئیــس هیئت 
مدیــره مجمــع ســازمان های مــردم نهــاد 

جوانان ایران انتخاب شد.
به گزارش اداره کل ورزش و جوانان اســتان، 
در انتخابــات داخلی هیئــت مدیره مجمع 
ملی سازمان های مردم نهاد جوانان، مریم 
بابادی از اصفهــان به عنــوان رئیس هیئت 
مدیره مجمع ملــی، امیر کرمیــان به عنوان 
دبیرکل، امیرعباس احمدی به عنوان نائب 
رئیس اول، امید نیازپور به عنوان نایب رئیس 
دوم، مرتضــی براهویی به عنــوان دبیر، علی 
طاهری به عنــوان خزانــه دار و ساراســادات 
حسینی به عنوان سخنگو انتخاب و معرفی 

شدند.

خبر خبر
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مدیرکل هواشناســی اصفهان گفت: ۸۶.۹ درصد از 
مساحت استان درگیر خشکسالی و فقط ۱۳.۱ درصد 

از آن واجد شرایط نرمال تا ترسالی است. 
به گزارش اداره کل هواشناسی استان اصفهان، حمیدرضا خورشیدی 
با اشاره به تحلیل شاخص " استاندارد بارش، تبخیر و تعرق " )SPEI( در 
دوره ۱۰ ســاله تا پایان آذر ۱۴۰۰ افزود: درجه های خفیف تا بســیار شدید 
خشکســالی بلندمدت )هیدرولوژیــک( در بســیاری از مناطق اســتان 
اصفهان وجود دارد. وی ادامه داد: مساحت مناطق درگیر خشکسالی در 

استان در مقایسه با ماه گذشته به میزان یک درصد افزایش داشته است.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: از مجموع ۸۶.۹ درصد 
از مساحت درگیر خشکسالی استان ۱۸.۸ درصد خشکسالی خفیف، ۲۱ 
درصد خشکسالی متوسط، ۱۸.۴ درصد خشکسالی شدید و ۲۸.۷ درصد 

خشکسالی بسیار شدید دارد.  
وی اضافــه کــرد: تحلیــل شــاخص " اســتاندارد بــارش، تبخیر و تعــرق " 
)SPEI( در دوره ۱۰ ساله تا پایان آذر امسال بیانگر آن است که درجه های 
خفیف تا بسیار شدید خشکسالی بلندمدت بسیاری از مناطق حوضه 
تاالب گاوخونی را فرا گرفته اســت به گونه ای که ۸۸.۱ درصد از آن درگیر 
خشکسالی بوده و فقط ۱۱.۸ درصد از مساحت این حوضه شرایط نرمال 
و ۰.۲ درصد شرایط ترسالی دارد. خورشیدی خاطرنشان کرد: بطورکلی 
مساحت مناطق درگیر خشکسالی در حوضه تاالب گاوخونی نسبت به 

ماه گذشته ۰.۲ درصد افزایش داشته است. 
وی بیــان کــرد: از مجمــوع ۸۸.۱ درصــد مســاحت خشکســالی تــاالب 
گاوخونی، ۲۵.۹ درصد دارای خشکســالی خفیف، ۲۳.۷ درصد دارای 
خشکســالی متوســط، ۱۰.۲ درصــد دارای خشکســالی شــدید و ۲۸.۳ 
درصــد خشکســالی دارای بســیار شــدید اســت. مدیرکل هواشناســی 

اســتان اصفهان، میزان خشکســالی در زیر حوضه های بن - ســامان، 
بویین - داران، چهل خانه، چادگان، دامنه، لنجانات، مهیار شمالی، 
نجف آباد و یان چشمه را در  مجموع  ۱۰۰ درصد اعام کرد. خورشیدی با 
بیان اینکه در پایان آذر ۱۴۰۰ هنوز ۸۶.۹ درصد از مساحت استان و ۸۸.۱ 
درصد از مساحت حوضه تاالب گاوخونی درگیر خشکسالی بلندمدت 
)هیدرولوژیک( بوده است بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه جویی آب 

کید کرد. در بخش های مختلف تا
وی گفت: درصد خشکسالی تا پایان آذر ۱۴۰۰ در شهرستان های برخوار، 
بویین میاندشت، خمینی شهر، خوانسار، دهاقان، فریدن، فاورجان، 

لنجان و مبارکه ۱۰۰ درصد بوده است.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: پهنه بندی خشکسالی با 
شاخص " SPEI " سه ماهه بیانگر خشکسالی هواشناسی بوده و نشان 
دهنده وضعیت خشکسالی کشاورزی )میان مدت( و هیدرولوژیک ) بلند 
مدت( موثر بر بخش های کشاورزی و منابع آب های جاری و زیر زمینی 
نیست. استان اصفهان در سال های اخیر بدلیل خشکسالی و کمبود 
منابع آبی با مشکات بسیاری در بخش های مختلف از جمله زیست 

محیطی، کشاورزی و اقتصادی مواجه شده است.

معــاون خریــد شــرکت ذوب آهــن اصفهــان گفــت: 
مصوبه اختصاص ســهمیه یک میلیــون و ۷۵۰ هزار 
تنی ســنگ آهن بــه ذوب آهــن اصفهان متأســفانه 
عملیاتی نشد و ما همچنان در تاش برای احیا یک مصوبه حیاتی هستیم 

کنون نتیجه ای نداده است. که البته این تاش ها تا
محمدجعفر صالحی در این زمینه، اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان سهم 
۱۰ درصدی از تولید فوالد کشور دارد و به عنوان نخستین شرکت فوالدی، 
نقش بزرگی در صنعتی شــدن کشــور داشــته اســت، اما با این وجود، از 
هیچ ســهمیه مــواد اولیه ای برخــوردار نیســت. وی گفــت: از چنــد ماه 
پیش به دنبال عدم فعالیت دو معدن سنگ آهن چاه گز و ققنوس یک 
و نرســیدن بار ســنگ آهن به ذوب آهن، موجودی مواد اولیه به شدت 
بحرانی شده و تداوم آن در تولید محصوالت این صنعت مشکاتی ایجاد 
خواهد کرد. به گزارش ایســنا، معاون خرید شــرکت ذوب آهن اصفهان 
با بیان اینکه به دنبال رفع مشکل از هر مسیر و با هر مسئولی به گفت وگو 

کنون با یک رکود مواجه  نشستیم، اما تاکنون به نتیجه نرسیده ایم، گفت: ا
گن ها خالی است و خریدی در بازار  هستیم، حمل و نقل باری نداریم، وا

صورت نمی گیرد و وضعیت بازار فروش خوبی نداریم.
وی با اشاره به اینکه بهمن ماه سال گذشته از طریق بورس قادر به خرید 

کنــون از گندله و نرمه گندلــه برای تولید  مواد اولیه شــدیم، ادامه داد: ا
استفاده می کنیم و ذخایر سنگ آهن و زغال سنگ در حال اتمام است.

صالحی تصریح کرد: در صورتــی که مواد اولیه تأمین نشــود و مجبور به 
تعطیلی کوره بلند شویم خسارات چند هزار میلیاردی برای ذوب آهن و 
بحران های اجتماعی جدی در پی خواهد داشت که به جز اصفهان، پنج 
استان از جمله کرمان، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان و مازندران 
که تأمین کننده زغال سنگ ذوب آهن هستند نیز تعطیل شده و باعث 

بیکاری ۱۷ هزار فرد شاغل در معادن زغال سنگ می شویم.
وی گفت: امروز تصمیم گیران و سیاســت گذاران روش کوره بلند را برای 
ســاخت فوالد قبول ندارنــد و بــه اســتفاده از گندله، کنســتانتره و آهن 
اسفنجی توصیه می کنند که باید دانست در روش کوره بلند ما نه تنها از گاز 
یارانه ای استفاده نمی کنیم، بلکه با سوزاندن کک و بازگشت گاز فرآیندی 
به نیروگاه، برق مصرفی مورد نیاز را تولید می کنیم. به عبارت دیگر، در روش 

غیر کوره بلند، عما گاز و برق یارانه ای را به جای فوالد صادر می کنیم.

گرچه ظرفیت تولید برق نیروگاه شهید  سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: ا
کنون چهــار واحد آن بــا ظرفیت ۷۵  محمد منتظری حــدود ۱۶۰۰ مگاوات اســت، امــا ا
درصدی از سوخت مازوت استفاده می کنند و گاز این صنعت قطع است و نیروگاه اصفهان 
نیز هنوز مصرف مازوت ندارد. محمدرضا نوحی در گفت وگو با ایســنا درباره وضعیت اســتفاده مــازوت در 

نیروگاه های اصفهان، اظهار کرد: با برودت هوا، مصرف گاز در کشور با رکورد زنی بی سابقه، افزایش یافت.
وی افزود: با توجه به اینکه اولویت تحویل گاز در زمستان بخش خانگی است، این شرکت اقدام به مدیریت 

گاز بخش صنعت و به دنبال آن کاهش تحویل گاز نیروگاه ها در سطح کشور کرد.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه در پی کاهش تأمین گاز نیروگاه ها به طبع میزان تولید 
برق این صنعت نیز کاهش یافته است، گفت: با توجه به اینکه اولویت توانیر نیز تأمین برق مردم است، در این 
شرایط شورای امنیت ملی کشور دستور داد تا نیروگاه هایی که امکان استفاده از سوخت مازوت دارند به دلیل 
کنون در سطح  کمبود گاز، از مازوت استفاده کنند تا برق موردنیاز مردم را تأمین کنند. وی با اشاره به اینکه ا
کشور ۱۷ نیروگاه با سوخت مازوت کار می کنند، توضیح داد: در اصفهان تنها نیروگاه شهید محمد منتظری 
سوخت مازوت مصرف می کند. نوحی افزود: ظرفیت تولید برق نیروگاه منتظری حدود ۱۶۰۰ مگاوات است، 
کنون چهار واحد آن با ظرفیت ۷۵ درصدی از سوخت مازوت استفاده می کنند و گاز این صنعت قطع  اما ا
است. وی با بیان اینکه ساعت پیک بار اصفهان در روزهای گذشته، ۱۸:۴۰ و تولید برق استان ۳۸۰۳ مگاوات 
و مصرف برق ۴۰۶۶ مگاوات بود، ادامه داد: مقدار ۱۲۶۳ مگاوات برق از شبکه سراسری وارد استان اصفهان 

شد. سخنگوی صنعت برق استان اصفهان به واحدهای نیروگاهی اصفهان که به دلیل کمبود گاز در مدار 
نبودند اشاره کرد و گفت: واحدهای ۱، ۳ و ۴ نیروگاه شهید منتظری، واحدهای ۲ و ۵ نیروگاه اصفهان، واحد 
یک نیروگاه زواره و واحد ۱ و ۵ نیروگاه جنوب اصفهان به دلیل محدودیت گاز و همچنین واحد یک و ۳ نیروگاه 
کید  کارون چهار به دلیل کم آبی در مدار نیستند. وی درباره میزان مصرف مازوت در نیروگاه اصفهان نیز، تأ
کرد: این نیروگاه فعا مصرف مازوت ندارد. نوحی درباره گایه معاون استاندار نسبت به عدم تجهیز فیلتر در 
مشعل های مازوت سوز نیروگاه منتظری، گفت: تا جایی که مطلع هستیم، این نیروگاه مجهز به فیلتر است، 
از سوی دیگر استفاده از مازوت در زمستان امسال براساس تصمیم شورای امنیت ملی گرفته شد، در حالیکه 

تا سال های گذشته مشعل های مازوت سوز این نیروگاه ها پلمب بود.
کید کرد: استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها به دلیل برودت شدید هوا و مصرف بیش  از حد گاز کشور  وی تأ
مطابق تصمیم شورای عالی امنیت کشور گرفته شد تا نیروگاه هایی که امکان استفاده از مازوت دارند به دلیل 

کمبود گاز، از سوخت دوم استفاده کنند تا در زمستان مردم درگیر خاموشی نشوند.
نوحی اضافه کرد: باوجودی که نیروگاه منتظری از مازوت برای تولید برق استفاده می کند، اما برخی از صنایع 
استان با محدودیت و کاهش بار مواجه هستند و در حال حاضر تمام صنایع فوالد اصفهان از جمله فوالد 

مبارکه و ذوب آهن و همچنین صنایع سیمان با محدودیت استفاده از برق در زمستان مواجه هستند.
گر مصرف برق صنایع در زمستان امسال را مدیریت نمی کردیم، مردم در زمستان همانند  وی تصریح کرد: ا

تابستان با خاموشی مواجه می شدند.

مدیرکل هواشناسی اصفهان: 

۸۶.۹ درصد از مساحت استان اصفهان درگیر خشکسالی است 

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان:

سنگ آهن به ذوب آهن داده نشده است

سخنگوی صنعت برق اصفهان: 

نیروگاه اصفهان هنوز مصرف مازوت ندارد 

خبر

خبر

خبر

بازدید معاون انرژی سازمان
 پدافند غیرعامل کشور

 از تاسیسات آبفای 
استان اصفهان

پرداخت ۱۳۴ میلیارد ریال
 تسهیالت اشتغال پایدار 

روستایی در شهرضا

چهارمین نمایشگاه 
گیاه  گل و  تخصصی 

کاشان در 

انتخاب بانوی اصفهانی 
به عنوان رئیس مجمع 

ملی جوانان 
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جامعه4 27 ژانویه    2۰22
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

کارگاه های آجرپزی باید به خارج از شعاع
 ۵۰ کیلومتری اصفهان منتقل شود

بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
گفــت:  اصفهــان  اســتانداری 
راهــکار اصلــی مقابلــه بــا آلودگی 
هوای اصفهــان اجــرای مصوبــات پیشــین در این 
زمینه است که انتقال کارگاه های آجرپزی به خارج 
از شعاع ۵۰ کیلومتری شهر یکی از آنها بشمار می آید. 
کانشهر اصفهان در شعاع ۵۰ کیلومتری در محاصره 
انواع معادن گچ و کارگاه های سنتی آجرَپزی است 
و این معادن و کارگاه ها از مهمتریــن منابع آالینده 
در شرق اصفهان محسوب می شود؛ بر اساس آمار 
موجود بیش از ۳۰۰ واحد تولید آجر به روش سنتی 

در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان فعالیت می کند.
منصور شیشه فروش در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: 
دیگــر مصوباتی کــه در ســال های گذشــته بمنظور 
مقابله با آلودگی هوای اصفهان اباغ شده، اجرای 
کمربندی چهارم اصفهان بمنظور جلوگیری از ورود 
خودروهای سنگین به داخل شهر، نوسازی حمل و 
نقل عمومی، استانداردسازی اتوبوس های شهری و 
توسعه اجرای طرح های بیابان زدایی است که باید 

اجرای آنها تسریع شود.
کیــد بر ضــرورت تقویــت اعتبــارات محیط  وی بــا تا
زیست و انتقال بسیاری از صنایع آالینده به بیرون 
از اســتان برای مقابله با آلودگی هوا، اظهار داشت: 
با توجه به اعتبارات محیط زیســت، چهار مطالعه 
بمنظــور کنتــرل آلودگــی هــوا در اصفهــان صــورت 
گرفته که به برنامه اجرایی تبدیل و به دستگاه های 

مختلف اباغ شده است.
شیشه فروش با اشــاره به اینکه علت آلودگی هوا در 
تابســتان و زمســتان متفاوت اســت، خاطرنشــان 
کــرد: آلودگــی هــوا در تابســتان بدلیل فعال شــدن 
کانون های گرد و غبار فرسایش بادی اتفاق می افتد.

وی، پیشــروی بیابــان در اصفهــان و هــم مــرزی و 
همجواری با کویر مرنجاب سمنان، کویر سیاه کوه 
خراســان جنوبی، یزد و قم را از دالیل شــکل گیری 
کانون هــای گــردو غبــار در اســتان برشــمرد و اظهار 
داشت: یک سوم از مساحت استان اصفهان بیابانی 

است که  توسعه و پیشروی بیابان باعث شکل گیری 
کانون هــای گــردو غبــار در شهرســتان هایی مانند 
اردســتان، آران و بیــدگل، کاشــان، ناییــن، خــور و 

بیابانک و اصفهان شده است. 
مدیر کل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهــان از 
وجود ۱۶ کانون فرســایش بادی در استان خبر داد 
و افزود: ایــن کانون هــا ســاالنه بالــغ بــر  ۲۰۰ میلیارد 
تومان خســارت به بخش هــای مختلف ماننــد راه 
آهن، کانال های آب، منازل مسکونی و زمین های 

کشاورزی وارد می کند. 
وی ادامه داد: تنها راه پیشگیری از مخاطرات کانون 
فرسایش بادی، توسعه پوشش گیاهی و مالچ پاشی 
اســت که بالغ بــر ۳۰۷ هــزار هکتــار گیــاه و درختچه 
کنون کاشــته شــده و نیاز به ۱۰۷ هزار هکتار دیگر  تا
است که باید اعتبارات آن از سطح ملی تامین شود.

مدیر کل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان با 
اشاره به خشکسالی ۲۱ ساله در این استان، دالیل 
آن را فقدان مدیریت یکپارچه در حوزه زاینده رود، 
بارگذاری های اضافه و افزایش روند برداشــت های 
بی رویه آب اعام کرد و گفت: این موضوع اصفهان 
را با مشکاتی همچون خشکسالی، آلودگی شدید 
ک، توســعه  هــوا، بحــران فرونشســت، آلودگــی خا
کانون هــای گــرد و غبــار و گســترش بیابــان مواجه 

کرده است. 
وی افزود: افزایش آفت های کشــاورزی و حشرات، 
شــوری آب های زیرزمینی، افزایش بار بیماری ها، 
کاهــش تــوان تولیــد بــرق و افزایــش خاموشــی ها از 

آسیب های خشکسالی در استان است.
شیشــه فــروش بــا اشــاره بــه وضعیــت بحرانــی ۲۷ 
دشت از ۳۵ دشــت اســتان اصفهان که در معرض 

شــدید فرونشســت زمیــن قــرار دارد، تصریــح کرد: 
برداشــت های بی رویــه آب از زاینــده رود و افــت 
آبخوان هــا از دالیــل اصلــی حــاد شــدن وضعیــت 
فرونشســت در دشــت مهیار، کاشــان، اردســتان و 

گلپایگان است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره 
ک گفت: روزانه بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ تانکر  آلودگی خا
مواد نفتی و سوخت از اصفهان که چهارراه ارتباطی 
گون  کشــور اســت، عبور می کند که گاهی اوقات واژ

ک منجر می شود.  شدن آنها به آلودگی خا
اصفهــان دارای حــدود ۹ هــزار واحد صنعتــی و ۷۶ 

شهرک صنعتی است.
اصفهان بعنوان آلوده ترین کانشهر کشور شناخته 
ک آن در مقایسه  می شود و تعداد روزهای هوای پا

با سایر شهرها بسیار کمتر است.

خبر

مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون کاشــان ضمــن 
اشــاره به افزایش ۲۰ درصــدی مصــرف فرآورده های 
 A+ خونــی در منطقــه گفت: میــزان ذخیــره خونــی
در کاشان بحرانی اســت.  محمدرضا ذیایی گفت: در شرایط فعلی به 
تمامی گروه های خونی مثبت و منفی در شهرستان کاشان نیاز داریم، اما 
میزان ذخیره خونی +A در کاشان بحرانی است. با توجه به اینکه در بازه 
زمانی کنونی اهدای خون در زمســتان نسبت به تابستان کاهش دارد 

از این رو مصرف خون افزایش داشته است.
او گفت: با توجه به اینکه تخت های فعال بیمارستانی در منطقه کاشان 

نسبت به سال گذشته ۲۰۰ تخت افزایش داشته و عمل های غیراورژانسی 
با بهبود شرایط کرونایی از سر گرفته شده مصرف خون در منطقه افزایش 
گرچه  داشته است. به گفته مدیرعامل ســازمان انتقال خون کاشان ا
اهدای خون در شهرستان کاشان به نسبت سال گذشته هفت درصد 
افزایش داشــته، اما میزان افزایش ۲۰ درصدی نشــان از عدم تعــادل در 

افزایش مصرف و افزایش اهدای خون را نشان می دهد.
شهروندان برای اهدای خون می توانند در بازه زمانی ۸ لغایت ۱۳ با مراجعه 
به سازمان انتقال خون کاشان واقع در میدان قاضی اسداهلل با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

خبر

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: آمار 
کسیناسیون دز سوم در اصفهان رضایت بخش  وا
نیست.  شاهین شیرانی گفت: ۲۳ درصد از جمعیت 
هدف استان اصفهان دز ســوم را دریافت کرده اند 
که ایــن آمــار رضایت بخش نیســت. رعایــت نکات 
بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و تزریق هر سه دز 
کسن تنها راه مقابله با کرونا باخص سویه امیکرون  وا
کز  اســت. او گفــت: نســبت بــه گذشــته تعــداد مرا
کسیناسیون استان بیشتر شده است و  تجمیعی وا
کسیناسیون را انجام  کز بهداشتی در دو شیفت وا مرا
می دهند و در این شــرایط انتظار داریم شهروندان 
کسیناسیون استقبال کنند. رئیس دانشگاه  نیز از وا
علوم پزشکی اصفهان می گوید: در حال حاضر ۲۶ 
شهرستان در وضعیت آبی و ۲ شهرستان در وضعیت 
گر شیوه نامه های بهداشتی رعایت  زرد قرار دارند، اما ا

کسن آسترازنکا  نشود.شیرانی در خصوص کمبود وا
کسن در تعداد محدود  در اصفهان می گوید: این وا
بــرای افــرادی که مجبور به ســفر خارجی هســتند 
کسن  تأمین می شود. سایر افراد نیازی نیست از وا
آسترازنکا استفاده کنند. به تازگی محموله جدید 
کسن آسترازنکا وارد کشور شده و منتظر هستیم  وا

میان استان ها از جمله اصفهان توزیع شود.

مدیرکل دامپزشــکی اصفهان گفت: کانــون آلوده 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از ابتدای سال جاری تا 
کنون در این استان شناسایی و گزارش نشده است 
اما کوچکترین بی توجهی در مرغداری ها می تواند 
به شیوع این بیماری منجر شود.  شهرام موحدی 
افزود: ویروس آنفلوآنزای حاد بین پرندگان آزاد مانند 
کبوتر و گنجشک وجود دارد و کوچکترین بی توجهی 
در مرغداری ها و محیط غذایی  آنها موجب انتقال 
بیماری و شیوع آن در یک منطقه خواهد شد. وی 
کید بر جلوگیری از ورود پرندگان وحشی به محل  با تا
نگهداری هر نوع طیور، اظهار داشت: انجام مراقبت 
کید بر  در مرغداری های صنعتی و ســنتی مانند تا
سربســته بودن آبگیرها و ســدها برای جلوگیری از 
انتقال بیماری هنــگام آب خــوردن پرنــدگان آزاد، 
ضدعفونــی کــردن محوطــه و اطــراف مرغــداری، 
ضد عفونی کــردن لــوازم و تجهیزات و جلوگیــری از 
ورود پرندگان محیط زیســت به داخل واحدهای 
مرغداری برای پیشگیری از این بیماری الزم است. 
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان اصفهــان افــزود: در 
کســن  ســه ســال گذشــته حدود ۳۲ میلیون دز وا
آنفلوآنــزای فــوق حــاد طیور بــرای کنتــرل بیماری 
ک طیور مانع  استفاده که با کنترل بهداشتی خورا
از رشــد بیماری در مرغداری ها شــده اســت. وی با 
اشــاره به امنیت غذایی که با همکاری دامداران و 

غ تامین شده است، تصریح  پرورش دهندگان مر
کسن آنفلوآنزا برای دام و طیور استان  کرد: کمبود وا
کسیناســیون بــه موقع انجام  اصفهان نداریم و وا

می شود.  
موحدی با اشاره به اینکه کمبود نهاده های دامی به 
انتقــال بیمــاری بیــن انــواع دام منجــر می شــود، 
خاطرنشــان کرد: برخی از ســرمایه گــذاران بخش 
تولیــدات فراورده هــای خــام دام و طیــور در زمــان 
نبــود نهاده هــا بــرای جابه جایــی مــواد غذایــی از 
کز نگهداری دام و طیور اقدام می کنند که  دیگر مرا
موجب گسترش بیماری می شود. وی با بیان اینکه 
جابه جایــی نهاده هــا از محل هــای آلــوده موجب 
انتقال ویروس و گسترش آن در هر منطقه می شود، 
افزود: چالش کمبود نهاده های دامی فقط متوجه 
وزارت جهاد کشــاورزی نیســت بلکه دیگر نهادها 
ک  مانند بانک مرکزی در تامین ارز برای خرید خورا
دام و طیور نقــش دارند. بیمــاری آنفلوآنــزای فوق 
حــاد پرندگان۸N(H۵(ویروســی مشــترک بیــن 
انسان و طیور است. استان اصفهان بعنوان یکی از 
قطب های تولیدات دامی کشور با ۲ هزار و ۶۰۰ واحد 
مرغداری صنعتی، ۱۷ کشتارگاه طیور و ۳۳ کشتارگاه 
دام و بیش از ۱۰ هزار مرکز بسته بندی و فرآورده های 
خام دامــی دارای ظرفیــت مناســب در این  بخش 

اقتصادی است.

مدیر پژوهشــکده انرژی دانشــگاه اصفهان گفت: 
انرژی خورشــیدی در دســترس در ایران کــه یکی از 
منابع انرژی های تجدیدپذیر است، می تواند انرژی 
الکتریکی و حرارتی مورد نیاز کل منطقه را تأمین  کند. 
کید بر ضرورت استفاده از  احسان بنی اســدی با تأ
انرژی های تجدیدپذیر به عنــوان یک منبع انرژی 
ارزان و قابــل دســترس گفــت: اصلی تریــن منبــع 
انرژی هــای تجدیدپذیر در ایران خورشــید اســت. 
انرژی های باد، زیست توده، جزر و مد اقیانوسی نیز 
از دیگر انرژی های تجدیدپذیری است که در کشور 

ما قابل دسترس هستند.
وی با بیان اینکه اســتفاده از سوخت های فسیلی 
منجــر بــه تشــدید آلودگی هایــی شــده کــه اثــرات 
جبران ناپذیری بر سامت انسان و محیط زیست 
دارد، بر ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
کید کرد و گفــت: انرژی های تجدیدپذیر نه تنها  تأ
موجــب کاهــش آلودگی هــای زیســت محیطــی 
می شود، بلکه برای رفع مشکات تأمین برق و آب 
شرب نیز می توان از انرژی خورشیدی استفاده کرد. 
همچنین با کمک انرژی های تجدیدپذیر می توان 

توسعه پایدار بخش انرژی را رقم زد.

مدیر پژوهشکده انرژی دانشگاه اصفهان خورشید 
را اصلی ترین منبع انرژی های تجدیدپذیر معرفی و 
اظهار کرد: کشور ایران به لحاظ وسعت و موقعیت 
جغرافیایی دارای شدت تابش سالیانه خورشیدی 
بیــن kWh ۲۲۰۰ ۱۸۰۰ در هــر متــر مربــع اســت. 
به طوری که شدت تابش خورشــید در ایران بیش 
از پنج برابر بســیاری از کشــورهای اروپایــی و برخی 
کشورهایی آسیایی است، اما سهم استفاده ما از این 
منبع انرژی، ناچیز است و به جرأت می توان گفت در 
کشــور کمتر از پنج درصد از انرژی های تجدیدپذیر 

استفاده می شود.
بنــی اســدی ادامــه داد: ایــن درحالی اســت کــه با 
توجه به وسعت کشور، در صورت استفاده از انرژی 
خورشیدی می توانیم نه تنها کشور، بلکه منطقه را 

تحت پوشش قرار دهیم.
وی اضافــه کــرد: کشــورهای بســیاری بــه ســمت 
اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر حرکــت کرده 
و در ایــن راه ســرمایه گذاری هــای هنگفتــی انجام 
داده اند. برای مثال کشورهای حاشیه خلیج فارس 
همچون امارات، عربستان و... با سرمایه گذاری باال 
و تأمین زیرساخت ها استفاده بسیاری از این منبع 
انرژی دارند. وســعت کشــوری همچون امــارات یا 
ترکیه از ایران بسیار کمتر است، درحالی که در زمینه 
استفاده از انرژی خورشیدی از ایران جلوتر هستند.

کنــون در کشــور در حــوزه  بنی اســد افــزود: آنچــه تا
اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر پیاده ســازی 
شده، آغاز یک راه طوالنی است، اما توان استفاده 
بیشــتری داریم که البته در این راه مشــکل اصلی، 

تأمین مالی پروژه ها است.

رئیــس دادگســتری شهرســتان گلپایــگان گفــت: 
مشکل پیش آمده برای آب شرب شهرستان را باید 
اداره مربوطه رفع کند تا کیفیت آب به حد مطلوب 

برسد و شهروندان از آن راضی باشند. 
نجفعلی علیان، در جلسه شورای اداری شهرستان 
گلپایگان، اظهــار کرد: شــرایط اقتصــادی مــردم را 
که در آســتانه ایام  به خوبی مد نظر قــرار دهید، چرا
نوروز قرار داریم. تمام ادارات در توزیع خدمات خود 
عدالــت را به کار ببندند، شــاهد نواقصــی در توزیع 
خدمات هستیم. گلپایگان از ظرفیت کشاورزی و 
دامداری برخوردار اســت، امــا در توزیع نهاده های 
دامی مشــکاتی وجود دارد، بررســی آمار دامداران 
و توزیع عادالنه نهاده ها کار ســختی نیســت، پس 

ادارات مربوطه با دقت در این زمینه فعالیت کنند.

وی ادامه داد: در سطح شهرستان شاهد تصادفات 
زیــادی هســتیم، به همیــن دلیــل شــهرداری ها و 
اداره راه و شهرســازی نقــاط حادثــه خیــز را رفــع و 
اصاحات الزم را در جاده ها انجام دهند. همچنین 
جهاد کشاورزی در تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
اهتمام بیشتری داشته باشد و اجازه ساخت و ساز 
غیرمجاز را ندهد تا بعد از ساخت و ساز نیازی به ورود 

دادگستری و تخریب نباشد.
رئیس دادگستری شهرستان گلپایگان گفت: رفع 
مشکل پیش آمده در آب را باید اداره مربوطه انجام 
دهد تا کیفیت آب به حد مطلوب برسد و شهروندان 
از آن راضی باشند. با فناوری، آب شور دریا را شیرین 
می کنند پس نمی توان گفت نمی شود در این باره 

کاری انجام داد. 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی در اصفهان زیر پنجاه درصد :
کسن بی توجهی اصفهانی ها به تزریق دز سوم وا

در سال جاری:

لوده آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان  کانون آ
در اصفهان شناسایی نشده است

مدیر پژوهشکده انرژی دانشگاه اصفهان:
انرژی خورشیدی ایران قادر به تأمین انرژی منطقه است 

انتقاد رئیس دادگستری گلپایگان از کیفیت آب شرب

خبر خبر

معــاون پرورشــی و تربیت بدنــی مدیریــت 
آموزش و پرورش کاشــان از آغاز اجرای طرح 
آهن یــاری و مکمل ویتامین D بــرای دانش 
آمــوزان دوره هــای متوســطه اول و دوم این 

شهرستان خبر داد. 
حســین محمــودی اظهــار کــرد: آشــنایی و 
ترویج فرهنگ پیشگیری و مراقبت از خود، 
مهم تریــن اولویــت تأمیــن ســامت جامعه 
اســت کــه بــا مشــارکت معاونــت بهداشــتی 

دانشگاه علوم پزشکی پیگیری می شود.
وی افزود: طرح آهن یاری یکی از برنامه هایی 
اســت که بــه منظــور حفــظ ســامت دانش 
آمــوزان و پیشــگیری از کم خونــی و فقر آهن 
آنها پیگیری می شود و در این راستا ۱۳۰ هزار 
قــرص آهن بــرای مصــرف هفتگــی در مدت 
چهار هفتــه در اختیــار دانش آمــوزان دختر 

قرار گرفت.
محمودی با اشــاره به نیمه حضــوری بودن 
کاس هــای آموزشــی، تصریح کــرد: مکمل  
ویتامیــن»D« نیــز بــا توزیــع ۱۵۰ هــزار قــرص 
برای مصرف ماهانه یک قرص بــرای دانش 
آموزان دختر و پسر بر اساس برنامه زمانبندی 
مناسب با مشارکت خانواده ها اجرا می شود.

معــاون پرورشــی و تربیت بدنــی مدیریــت 
آموزش و پرورش کاشــان، گفت:  طرح های 
گاهــی  ســامت محور بــا هــدف افزایــش آ
دانش آمــوزان در قالب تفاهم نامه همکاری 
با دانشــگاه علوم پزشــکی اجرا می شــود که 
مــدارس پویــا، ســنجش قــد و وزن، تغذیــه 
سالم، طرح نوجوان سالم، یاریگران زندگی و 
المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای بخشی 

از این برنامه ها هستند.
کید کرد: آموزش و پرورش در کشورهای  وی تأ
توســعه یافته، به عنــوان رکن اصلی توســعه 
گاهی اجتماعی مورد توجه قرار دارد و برای  آ
فرهنگ ســبک زندگی ســالم و ارتقای سواد 

سامت باید از دوران مدرسه ترویج کرد.
آیین آغاز طرح آهن یــاری و مکمل ویتامین 
دی در دبیرستان حاج علی پیوندی کاشان 
برگزار شــد و حدود نیمی از جمعیــت ۶۰ هزار 
نفری دانش آموزان این شهرستان را شامل 

می شود.

رئیــس پلیــس امنیــت عمومی فرماندهــی 
انتظامی اســتان اصفهان گفت: مرد رمالی 
کــه بــا ترفنــد پیشــگویی حــوادث آینــده و 
جلوگیری از وقوع آن ها، ۴ شهروند را فریب 

داده بود دستگیر شد. 
سرهنگ محمدحســن اســماعیلی گفت: 
کــه بــا  در پــی شــکایت یــک زن از فــردی 
اســتفاده از تصاویر خصوصی قصد اخاذی 
از این زن را داشــت، مأموران پلیس امنیت 
عمومی فرماندهی انتظامی استان موضوع 

را در دستور کار خود قرار دادند.
کی  از شــا گرفتــه  در تحقیقــات صــورت 
شــبکه  طریــق  از  وی  شــد  مشــخص 
گرام بــا مــرد رمالــی آشــنا  اجتماعی اینســتا
شده که ادعا می کرد می تواند حوادث آینده 
را پیشگویی کرده و از وقوع آن ها جلوگیری 

کند.
کی بــا مــرد رمــال تمــاس  در ادامــه شــا
می گیــرد و او عــاوه بــر اخــذ مبالــغ کان بــا 
ترفند هــای خــاص تصاویــر خصوصــی او را 
دریافــت می کنــد، امــا بعــد از مدتــی نه تنها 
پیشگویی های این فرد شــیاد در خصوص 
کی درســت از آب در  مسائل کار و زندگی شا
نمی آیــد، بلکه بــه او پیشــنهاد بی شــرمانه 
کرده و وقتــی با مخالفت او مواجه می شــود 
کی را تهدیــد کــرده که اقــدام به انتشــار  شــا

تصاویر خصوصی اش خواهد کرد.
او گفت: مأموران در حال بررسی این پرونده 
بودند که با شکایت ۳ زن دیگر مواجه شدند 
که از سوی این فرد شیاد اغفال شده بودند.
سرهنگ اســماعیلی می گوید فرد رمال از ۴ 
کی بالغ بر ۶ میلیارد ریال کاهبرداری  زن شا
کرده بود. به گفته او پس از شناسایی هویت 
اصلــی متهــم، مأمــوران طــی هماهنگی با 
مقام قضائــی او را در منزلش دســتگیر کرده 
و به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام 
اقدامات قانونــی به مرجــع قضائی تحویل 

دادند.
رئیــس پلیــس امنیــت عمومی فرماندهــی 
انتظامی اســتان اصفهــان بــه شــهروندان 
توصیه کرد به هیچ عنوان به تبلیغات رمالی 
و فالگیری در شبکه های اجتماعی اعتماد 
که این افراد ادعــا می کنند قادر  نکننــد، چرا
به حل مشکات، بخت گشایی، پیشگویی 
حوادث آینــده و... هســتند، درحالی که با 
شیادی سرمایه های مردم را به جیب خود 

می ریزند.

آغاز طرح آهن یاری 
و مکمل ویتامینD  در کاشان

دستگیری مرد رمال 
در اصفهان 

کاشان بحرانی است  میزان ذخیره خونی +A در 

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در 
کمیت ارزش های  حفظ حقوق شهروندی با حا
انســانی و اســامی، مجموعــه ای از هنجارهــا و 
ناهنجاری هــا و ارزش هــا و ضــد ارزش هــا مــورد 
نظر و دقت قرار می گیرد که الزمه آن رســیدن به 

حقوق واقعی افراد جامعه است. 
کل  عمومی دادگســتری  روابــط  گــزارش  بــه 
اســتان اصفهان، حجت االســام و المســلمین 
اسداهلل جعفری اظهار داشت: در حفظ حقوق 
کمیــت ارزش هــای انســانی  شــهروندی بــا حا
و اســامی، مجموعــه ای از بایدهــا و نبایدهــا، 
هنجارها و ناهنجاری ها و ارزش ها و ضد ارزش ها 
کــه الزمــه آن  مــورد نظــر و دقــت قــرار می گیــرد 

رسیدن به حقوق واقعی افراد در جامعه است.
وی افــزود: در این مســیر بایــد به گونــه ای عمل 
شــود که هــر فــرد همانگونــه کــه حقوق خــود را 
محترم می داند نسبت به رعایت حقوق دیگران 

نیز حساســیت و دقــت الزم را دارا باشــد و تاش 
بــرای رســیدن بــه جامعــه ای ارزشــی، قانونگــرا 

و قوی در حفظ حقوق مردم وظیفه ماست.
کل دادگســتری اســتان اصفهــان بــا  رئیــس 
کمیتی الگــو و مدلی  بیان اینکــه در هر نظــام حا
برای حقوق شهروندی تعریف و پذیرفته شده، 
گفــت: در جامعــه اســامی ما الگوهــا بــر اســاس 
باورها و اعتقادات دینی و قانون اساسی ترسیم 
شــده و حفــظ و رعایــت آن بر ایــن اســاس و الگو 

مورد انتظار است.
وی ادامه داد: رصد و بازرسی موارد نقض حقوق 
شهروندان در بخش های مختلف ضروری است 
و دستگاه قضایی با تشکیل هیأت های بازرسی 
در این مورد هم در درون دستگاه قضایی استان 
و هم سایر بخش ها با دقت و حساسیت رعایت 
حقوق مســلم شــهروندان را نظــارت و پیگیری 

می کند.

نایب رئیس شورای شهر اصفهان گفت: باید مراقبت 
نمود به حریم و محدوده شهر اصفهان اضافه نشود 
چرا که در غیر اینصورت مشکات شهر هر روز بیشتر 

خواهد شد. 
ابوالفضــل قربانــی گفــت: در اصفهــان مهاجــرت 
برنامه ریزی شده نبوده و ناخواسته و تحت شرایط 
محیطی و سیاســی اتفاق افتــاده اســت؛ بنابراین 
اصفهان چندان نتوانسته از ظرفیت های مهاجرت 
اســتفاده کنــد در حالــی کــه خدمــات زیــادی بــه 

مهاجران داده شده است.
او گفت: چنانچه مهاجرت کنترل نشود، تبدیل 
به حاشیه نشــینی، آســیب اجتماعــی و بحران 
خواهد شد و در حال حاضر زیرساخت های شهر 
ما نمی تواند برای جمعیتی بیشتر از دو میلیون 
نفر باشــد بنابراین بایــد مراقب بــود تا جمعیت 
شــهر اصفهــان بیشــتر از دو میلیون نفر نشــود و 
حریم و محدوده آن به همین میزان باقی بماند 

و افزایش پیدا نکند.
قربانــی می گوید ما بــه جای حــل مشــکل در مبدا 
مهاجرت، اقدام به ســرویس دهی به مهاجــران در 
گر این هزینه برای رفع  اصفهان کرده ایم در حالی که ا

مشکات آنها می شد، مهاجرت انجام نمی شد.
به گفته نایب رئیس شورای شهر اصفهان شهرهایی 
همچون بهارستان، فوالدشهر و شاهین شهر سرریز 
جمعیت اصفهان است که محل سکونت مهاجران 
در این شهرها و محل کار آنها در اصفهان است، اما 
روند به گونه ای است که مهاجران از شهرهای دیگر 
ابتدا به این شــهرها مهاجرت می کنند و سپس به 
اصفهان منتقل می شوند؛ این روند باید تغییر کند و 

ما باید مهاجرت معکوس داشته باشیم.
یکی از برنامه های دولت حل مشــکات معیشتی 
مردم در زادگاهشان است، سرمایه گذاری در نقاط 
مهاجرفرست مشکات اقتصادی مردم را برطرف و 

از مهاجرت آنها جلوگیری می کند.

خبرخبر
رئیس کل دادگستری استان اصفهان:  

الگو و مدل حقوق شهروندی مطابق با 
معیارهای اسالمی باشد 

نایب رئیس شورای شهر اصفهان: 

زیرساخت های اصفهان پاسخگوی
 جمعیت بیش از دو میلیون نفر نیست 
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5 27 ژانویه    2۰22 رفهنگ
بایدها و نبایدهای حراجی آثار هنری در اصفهان

نخســتین حراجــی آثــار هنــری 
کاســیک ایران در اصفهــان، در 
مهمان سرای عباسی برگزار شد و 
خریداران موظف  هستند تا پایان هفته جاری، مبلغ 
خریداری شده را به حراج گذار به نیابت از صاحب اثر 

پرداخت کنند.
خریــدار  کــه  اســت  عرضــه ای  هنــری  بــازار 
به صورت مســتقیم یا با اســتفاده از واســطه برای به 
دست آوردن اثری هنری اقدام می کند که آن اثر هنری 
به دلیل ویژگی های خاص خود به صورت انبوه تولید 
نشده است. بازارهای مختلفی برای عرضه آثار هنری 
وجود دارد؛ گالری ها، مجموعه داران، عاقه مندانی 
کــه براســاس ذوق خــود بــه حضــور آثــار هنــری در 
خانه هایشــان بــاور دارنــد، ســازمان های مختلــف 
گران و البته حراجی ها، جزو  دولتی و خصوصی، سودا

مهم ترین بازارهای هنری به شمار می روند.
پیشینه حراجی های آثار تاریخی و هنری به بیش از 
دو هزار سال می رسد؛ هر چند تا قبل از قرن هفدهم 
میادی خریداران این آثار، درباریان بوده اند. تحوالت 
قرن هفــده و هجدهم موجب شــد که ایــن انحصار 
از طبقه اشــراف خارج شــود و آثار هنــری، خریداران 
گســترده تری پیدا کند که در ادامه نیز حراجی های 
عمومی برگــزار و بزرگ تریــن حراجــی آثار هنــری دنیا 
مانند ساتبیز، کریستیز، فیلیپس و بســیاری دیگر از 
حراجی های شناخته شده آثار هنری در جهان ایجاد 
شــد. دالیل مختلفی در برگزاری یک حراجی وجود 
دارد کــه یکــی از آن هــا مؤثر نبــودن شــیوه های مؤثر 
قیمت گذاری در بازارهای ارائه کننده آثار هنری است؛ 
ضمن اینکه ســازوکار بازار آثــار هنری در هر کشــوری 
متفاوت است و این موضوع به شرایط تولیدکنندگان 
و شــیوه درآمدزایــی آن هــا بســتگی بســیاری دارد. 
همچنین موضوع هایی مانند چگونگی قیمت گذاری 
آثار هنری و میزان اثرگذاری، جایگاه اثر هنری در سبد 
خرید فرهنگی، خرید آثار هنری توسط سازمان های 
مختلف دولتــی و خصوصــی و ســطح خریــد آن ها، 
نحوه عملکــرد مجموعــه داران در خرید آثــار هنری، 
موضوع پرداخت بیمه هنرمندان، نقش واسطه ها 
و بسیاری مباحث دیگر در روش بازار هنری کشورها 

اثرگذار است.
در این میان، نقــص مدیریتی و فقــدان برنامه ریزی 
صحیــح در ایــران در زمینــه بهره منــدی از اســاتید 
رشــته های مختلف هنری، عدم توجه به معیشت 
هنرمندان، عدم خرید آثار هنری هنرمندان از سوی 
سازمان ها، فعالیت ســطحی گالری ها و بی توجهی 
آن ها به موضوع فروش اثر هنری، نبودن دوساالنه ها 
و رویدادهــای فرهنگــی جــدی در ایــران، مشــکات 
اقتصادی عدیده میان مردم و قرارنگرفتن اثر هنری در 
سبد خرید فرهنگی آن ها، عدم تبلیغ هنر در میان عامه 
مردم و البته فقدان فرهنگ ســازی در جامعه درباره 
گرایش به هنر و بســیاری کمبودهــای دیگر، موجب 
می شود نویسنده این یادداشت برگزاری حراجی آثار 
هنری در اصفهان را نفی نکند و درعین حال بر این باور 
نیز است که نباید از حراجی، انتظار یک حرکت هنری 
را داشــت؛ زیرا آنچه در مرحله نخست از یک حراجی 
دریافت می شود، گردش مالی است که بیش از گردش 
فرهنگی در یک حراجی قابل درک است، همان طورکه 
برگزارکنندگان حراجی آثار هنری بیش از آنکه کارشناس 
فرهنگی باشــند، کارشناســان اقتصادی یــا اقتصاد 
هنر هستند. نویسنده این یادداشت با این وجود به 
کید  برگزاری یک حراجی سالم، شفاف و قانونمند تأ
دارد؛ موضوعی که می توان با تغییر سازوکار در برگزاری 

حراجی ها به آن امید داشت.
از سوی دیگر اثر هنری در ایران امروز، کاالیی لوکس و 
منحصر به قشری خاص به شمار می رود که در سبد 
خرید هر خانواده ای حضور نــدارد. البته برای خلق 
آن نیز وقت، هزینه و انرژی زیادی صرف می شود؛ اما 
برگزاری حراجی با سازوکار کنونی، عاملی برای افزایش 
فاصله عامه مــردم از آثار هنری شــده و بر قیمت این 
کاالی لوکس نیز افــزوده شــده و تعداد خریــداران آن 
در بازارهــای عمومی هنــر و نــه حراجی هــا نیــز کمتر 
می شــود درحالی که قیمت آثــار فروش رفتــه در یک 
حراجی اســتثنا اســت و نبایــد معیار قیمت گــذاری 
برای خریدوفروش آثار هنری در سایر بازارهای هنری 

قرار بگیرد.
اصوال حراجی هــا راهی ســاده بــرای خرید یــک اثر از 
هنرمند را فراهــم می کند؛ امــا به جــای ارزش گذاری 
توافقــی فعالیت هــای هنری کــه به طورمعمــول در 
سایر فضاها اتفاق می افتد، حراجی از موضوع رقابت 
برای دست یابی به باالترین قیمت ها بهره می برند. 
درعین حــال قیمت گذاری هــا، ســازوکار فــروش و 
خریداران آثار نیز مبهم و غیرشفاف است. همچنین 
هنرمندانی که آثار آن ها که به حراجی راه نمی یابد یا راه 
می یابد اما به فروش نمی رود، کنار گذاشته می شوند. 
بعضی نیز با فروش میلیونی و میلیاردی آثار خود در 
حراجی، دچار ســوء تفاهم و توهم برتری می شوند؛ 
به این ترتیــب هنرمندانی به اصطاح »حــراج رو« به 
وجود می آیند و هنرمندان دیگر که شانس حضور در 
حراجی را ندارند و مورد تأیید حراج گذار نیستند، از این 

دایره حذف می شوند.
در ایران به طور کامل نمی توان حراجــی آثار هنری را 
به عنوان فرصتی برای احیای اقتصاد هنر نامید؛ زیرا 
ســابقه حراجی تهران نشــان می دهد که همــواره با 
موضوع هایی مانند ایجاد اختال در نظم بازار هنر، 
حضــور واســطه ها )دالل هــا( و قدرت گرفتــن آن ها، 
بهره مندی از رانت، جایگزینی هنر بازاری به جای هنر 
فاخر و آشنابازی و برده کردن هنرمندان مواجه بوده 
اســت. ازاین رو الزم اســت حراجی اصفهــان رویکرد 
تغییر در شــیوه ها و ســازوکار را مورد توجه قــرار دهد. 
گر حتی حراجی را داللی بنامیم، مگر در کشور ما  اما ا
و در حوزه خریدوفــروش هر کاالی تجــاری و بازاری، 
داللی صــورت نمی گیــرد؟ جمعه بــازار، شــنبه بازار، 
یک شنبه بازار و مانند این ها نیز نوعی حراجی است؛ 

آن ها در شــکل »ســنتی« و حراجی شــکل »جدید« 
آن است. بگذریم از ماجرای بورس، دالر و بسیاری از 
خریدوفروش هایی که طی سال های اخیر به صورت 
غیرشــفاف به عرضه ای برای قدرت گرفــت دالل ها 

تبدیل شده است.
ازاین رو نفس برگزاری حراجی در اصفهان را نباید نفی 
و نهی کرد. باید تاش کرد تا اصفهان در دوره معاصر 
گر قرار  نیز جایگاه خود را به عنوان هنر تثبیت کنــد و ا
است نمایشگاه دائمی آثار هنری در کشور برگزار شود 
گــر قرار بــه برگــزاری حراج  در اصفهــان باشــد و حتی ا
باشــد، آن هــم در اصفهان برگزار شــود. با ایــن حال، 
موضوع ایــن اســت کــه ماهیت ســالم یــک حراجی 
کید نویسنده این یادداشت است که عملی  مورد تأ
شدن چنین خواسته ای به تغییر در سازوکار برگزاری 
حراجی ها نیاز دارد. با این تفاســیر، بایــد اذعان کرد 
گر آثــار هنرمندان از ســوی موزه ها بــرای نمایش  که ا
عمومی خریداری شود، بخشــی از سرمایه فرهنگی 
یــک ملــت خواهــد بود. ایــن در حالــی اســت کــه در 
اصفهان موزه شایســته ای برای نمایــش آثار هنری 
وجود ندارد، هیچ سازمانی حاضر به خرید آثار هنری 
هنرمندان نیست، روی میز هیچ مسئولی اثر هنری 
دیده نمی شود، آثار هنری فاخر در معرض دید عموم 
مــردم قــرار نمی گیــرد و درمجموع مســئوالن به هنر 
کم توجه هستند؛ لذا حراجی راهی برای ایجاد انگیزه 
در بین هنرمندان است که همچنان بتوانند بسازند 

و بپردازند.
در بخش دیگر این یادداشت به برخی مسائل ایجاد 
شده در نخســتین حراج آثار هنر کاســیک ایران در 

اصفهان اشاره می شود:
۱. در ســالن برگــزاری حراجــی اصفهــان حتــی نــوزاد 
شیرخواره نیز حضور داشت و بســیاری از افراد بدون 
ثبت نام به سالن وارد شــدند! درحالی که از ابتدا نام 
نویسی انجام شــده بود و ورود به سالن حراجی باید 
با ارائه کارت و تایید آن انجام می شد که در این مورد 

روابط بر ضوابط مقدم بود. 
۲. شــرط دیگر این بود که »فروشــنده یــا صاحب اثر 
مجاز به شرکت در حراج نیست«، اما باتوجه به مبهم 
و غیرشــفاف بودن ســازوکار این حراجی و مشخص 
نبــودن خریــداران، نمی تــوان یقیــن داشــت کــه 

خریداران، فروشندگان و یا صاحبان آثار نبوده اند. 
۳. شــرط دیگر چنین درج شــده بود که »برای هر اثر 

یک قیمت پایه تعیین می شود که از رقم پایه آغازشده 
و به ترتیب تــا ۱۰۰ میلیون تومان هر بــار پنج میلیون 
تومان افزایش، از مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هر بار 
۱۰ میلیون تومان افزایش، از مبلغ ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون 
تومان هر بار ۲۰ میلیون تومــان افزایش، از مبلغ یک 
میلیاردتا پنج میلیارد تومان هر بار ۲۰۰ میلیون تومان 
افزایش و از مبلغ پنج میلیارد تومان به باال هر بار ۵۰۰ 
میلیون تومان افزایش خواهد یافت.« در اجرای این 
شرط نیز در حراجی اصفهان هرج ومرج دیده می شد 
و خریــداران یــا واســطه های غیرحرفــه ای در هــر بــار 
افزایش، رقم های غیرمجازی برای افزایش پیشنهاد 
می دادند. از ســوی دیگر اثری از حراج خارج می شد 
و ســپس خریدار اعــام می کــرد که با هنرمنــد توافق 
کرده است و مبلغ را گاه تا صد میلیون و حتی بیشتر 
گرچه به صورت توافق  کاهش می داد! این موضوع ا
با هنرمند انجام می شد، اما صورت زیبایی نداشت؛ 
ضمن اینکه تصور کنیــد وقتی یــک زمیــن در بنگاه 
معامات ملکی معامله می شود، فروشنده تحت هیچ 
شرایطی حاضر به کاهش قیمت نیست؛ چه رسد به 
صد میلیون تومان! پس چگونه اســت که در مدت 
کمتر از یک دقیقه توافقی بین خریدار و فروشنده ی اثر 
هنری حاصل می شود آن هم با کاهش صد میلیون 

تومان و بلکه بیشتر!
۴. موضــوع دیگر ایــن اســت که هــر حراجــی در دنیا 
آثاری را انتخاب می کند که پیش از برگزاری، از داشتن 
بازار و حضور خریــداران عاقه مند اطمینان حاصل 
کرده باشــد. این در حالی بود که برای بســیاری از آثار 
ارائه شــده در حراجــی اصفهــان، خریــداری وجــود 
نداشت. از سوی دیگر، حراج محل ارائه آثاری است 
که به دلیل خــاص بــودن در گالری ها وجود نــدارد و 
چون مشتریان زیادی دارد به حراج واردشده و روی 
آن مزایده انجام می شود؛ بنابراین در حراجی روی یک 
اثر هنری رقابت وجود دارد. این در حالی است که در 
حراجی اصفهان به جز چند اثر، رقابتی بین خریداران 

وجود نداشت.
۵. نکتــه دیگر ایــن اســت کــه حراجی محل کشــف 
استعداد نیست و آثاری که در حراجی ارائه می شود، از 
قبل بازار خود را داشته اند؛ اما در برخی آثار ارائه شده در 
حراجی اصفهان مشهود بود که حضور آن اثر با هدف 
معرفی هنرمند یا هنرمندانی خاص به بازار حراجی ها 

انجام شده است.

مدال نیوبری سال ۲۰۲۲ برای رمان »آخرین قصه گو« به "دونا باربا ایگرا" اهدا شد.
 دونا باربا ایگرا، نویســنده آمریکایی، با رمان ضدآرمان شــهری آخریــن قصه گو، مدال 

نیوبری را که اولین جایزه ادبیات کودک در جهان است را از آن خود کرد.
آخرین قصه گو روایتگر داستان نابودی زمین به دست یک شهاب سنگ است و تنها دختری که هنوز آن 

را به یاد دارد. نویسنده در این رمان ادبیات بومی و قومی مکزیک را با عناصر علمی-تخیلی ترکیب می کند.
جایزه ادبی مــدال نیوبــری قدمتــی ۱۰۰ ســاله دارد. ایــن جایزه نــام خــود را از جــان نیوبری، ناشــر قرن 

هجدهمی اهل انگلیس می گیرد که یکی از اولین کسانی بود که برای کودکان کتاب چاپ می کرد. 
از جمله برندگان دوره های پیشین این جایزه می توان به چین خوردگی در زمان اثر مادلین لینگل و پلی 

به سوی ترابیتیا از کاترین پاترسون اشاره کرد.
رمان ایگرا که دومین رمان از اوست، داستان دختری به نام پترا پنیا را روایت می کند که پس از نابودی زمین 
در اثر برخورد یک شهاب سنگ، همراه با خانواده اش این سیاره را به مقصد سیاره ای جدید ترک می کند.

کودک جهان در دستان خالق »آخرین قصه گو« اولین جایزه ادبیات 

هنر

نمایش

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان اعتقاد دارد 
که توســعه از همســوگرایی می گــذرد و در عین 

حال مخالف جزیره ای عمل کردن است.
یزدان روحانی: اســتان اصفهان با بیشــترین 
بناهای ثبت ملی و جهانی در ایران همچنین 
ثبتــی در جهــان  بیشــترین صنایع دســتی 
منحصربه فرد اســت. اســتانی که پاشنه درب 
گردشگری کشور روی آن می چرخد و در رأس 
مثلث گردشگری ایران جای دارد. این استان 
از نظر شــرایط میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی شــرایط ویــژه ای دارد و یکی از 
اصلی تریــن برندهای ایران در ســطح جهانی 

محسوب می شود.
امــا در روی دیگــر ســکه، تمام ایــن افتخارات 
و تعــدد آثــار تاریخــی و هنــری صنایع دســتی 
و محورهــای گردشــگری خــود باعث ایجــاد 
بحران هــای بزرگــی شــده اســت. همه گیــری 
ویروس کرونــا کمر گردشــگری و فعــاالن آن را 
شکسته، تحریم ها و روند کند صادرات ده ها 
هزار هنرمند صنایع دســتی اصفهان را به زانو 
درآورده و انبوهــی از تخریب هــا و پروژه هــای 
مرمتی بر زمین مانــده و ناتمام امــان بناهای 

تاریخی را بریده است.
ایــن شــرایط در ســال های گذشــته اصفهــان 
را به ســمت یــک بحــران پیــش بــرده و حجم 
زیادی از کارهای انجام نشده بر دوش مدیران 
حوزه میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دستی این استان مانده است. شاید به همین 
دلیل بود که فعــاالن و عاقه مندان به میراث 
گردشــگری اســتان در انتخــاب  فرهنگــی و 
مدیرکل جدید میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دستی اصفهان حساسیت بسیاری 

ج دادند. به خر
حساســیتی که نمایندگان مجلــس، مدیران 
عالــی وزارت میــراث فرهنگی و مدیــران عالی 
اســتان اصفهان هم کشــیده شــد و در نهایت 
»علیرضا ایــزدی« در هفتــم دی مــاه ســال 
جاری بــر صندلــی مدیرکلی میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی اصفهــان تکیــه 
زد تا ایــن اداره پــس از گذشــت حــدود شــش 
ماه از فوت مرحــوم فریدون الهیــاری صاحب 

مدیرکل شود.
مدیرکل جدیــد اصفهــان، همدانی اســت و با 
کوله باری تجربه به این اســتان آمده اســت، او 
عاوه بــر مدیرکلــی حکــم مشــاور وزیر نیــز دارد 
تا بــا اختیارات بیشــتری به وضعیــت اصفهان 
رســیدگی کنــد. خبرنــگار مهــر گفت وگویــی بــا 
ح آن در ادامــه  علیرضا ایــزدی داشــته کــه شــر

آمده است:
          شرایط اصفهان در حوزه های سه گانه 

مسئولیت خود را چگونه ارزیابی کردید؟
شرایط اصفهان شــرایط خوبی است، اما باید 
تغییر نگاه داشــته و رویه مناســبی را برای این 
سه حوزه تعریف کرد. در حوزه سرمایه گذاری 
نیــاز بــه تغییــرات جــدی وجــود دارد و بایــد 
جواب گو ســایق مختلــف بــود. همچنین در 
حــوزه معرفــی و بازاریابی مقاصــد در اصفهان 
و به ویژه شهرســتان ها باید کار جدی صورت 
گیــرد و معرفــی مقاصــد جدیــد در دســتور کار 

باشد.
کم  در حــوزه میراث باید نــگاه تخصصــی را حا
کرد و از برداشــت سلیقه ای دســت برداشت و 
واقعیت هــا را دید. در حوزه صنایع دســتی در 
بخش بازاریابی خوب عمل نشده و باید تغییر 
نــگاه و تــاش بهتری صــورت گیــرد. تعامات 
بــا دســتگاه های مختلف بایــد افزایــش یابد و 
برای مثال نمایشگاه بین المللی اصفهان یک 
ظرفیت ویژه است و مسئوالن آن نیز راغب به 
همکاری هستند. به طور کلی در حوزه تعامل 

با دستگاه ها دچار مشکل هستیم.

کنون برای شکل دهی این تعامل چه            تا
فعالیت هایی صورت گرفته؟

کــه مســئولیت مدیرکلــی  در چنــد هفتــه ای 
اداره کل میــراث فرهنگــی را بــر عهــده گرفتم، 
مختلــف  بخش هــای  بــا  جلســه  چندیــن 
شــهرداری داشــتیم و در نهایت منتــج به آغاز 
کار ثبــت محــور تاریخــی فرهنگــی اصفهــان 
کار بایــد حداقــل ۲۰ ســال پیــش  شــد. این 
صــورت می گرفت. ایــن ثبــت نــگاه تخصصــی 
کــم و برندســازی می کنــد. در شــهرداری  را حا
رغبــت بــرای انجام ایــن کار وجــود دارد و بــا 
همــکاری مجموعــه وزارتخانه رونــد ثبت این 
محور افزایــش پیــدا می کند. ایــن موضوعات 
کمیت نــگاه تخصصی به  نیازمند تعامل و حا

موضوعات است.
          این محور دقیقا شامل چه نقاطی 

می شود؟
این محور شامل بخش هایی از جلفا تا مسجد 
جامع عتیق اســت، این محور با داشــته های 
فــراوان از بافت های تاریخی کــه پیش تر ثبت 
شــده اند، قوی تر بوده و می توانــد یک مقصد 
بسیار خوب برای گردشگران باشد. ثبت این 
محور تاریخی هم زمان با ثبت جهانی میدان 
نقش جهان مطرح شد، اما بعدها رها شد و به 

سرانجامی نرسید.
فعــال در  ارگان هــای  و  تمــام مجموعه هــا 
بخش هــای میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی باید در کنار هم قرار بگیرند و با 
یک تقســیم کار هم راستا و همســو عمل کرد. 
ما آمادگی ایــن را داریم که با محوریت توســعه 
پایدار استان و شهرســتان اصفهان اقداماتی 
که انجام دهیم که همه دســتگاه ها تأثیرگذار 
باشند. هدف ما رسیدن به آن توسعه است، 
در این راه مشکات و معضاتی وجود دارد که 

به خوبی همه بر آن واقف هستند.
راه مــان را باید مشــخص کنیم و در ابتــدا باید 
از عملکــرد جزیــره ای فاصلــه گرفــت و هــدف 
جدیدی را مشــخص و در آن راستا عمل کرد. 
مدیریــت عالــی اســتان و مجموعه هایــی از 
جملــه شــهرداری نــگاه وحــدت آفریــن دارند 
و ایــن موضــوع می توانــد مــا را پیــش ببــرد و 

اتفاقات خوبی را رقم بزند.
یکی از داغ تریــن و مهم ترین موضوعات میراثی 
اصفهان در دو سال گذشته مرمت گنبد مسجد 
شیخ لطف اهلل بوده؛ به تازگی مدیر پایگاه جهانی 
میدان نقش جهــان گفته بود کــه پیمان کاری 
برای انجام این پروژه مشخص نشده و نمی داند 

که چه کسی را برای کار بیاورد.
مســجد شــیخ لطــف اهلل اولویــت درجــه یــک 
مرمتــی مــا اســت، از مجموعــه میــدان نقش 
جهــان بــه راحتــی نمی گذریــم. بایــد نــگاه 
کــم  کار حا تخصصــی را بــر رونــد انجام ایــن 
کنیــم، کارهــای برنامه ریزی، آسیب شناســی 
و غیــره دربــاره موضــوع مرمــت گنبد مســجد 
شیخ لطف اهلل انجام شــده و در اولین فرصت 

انتخاب پیمانکار صورت می گیرد.
پیمان کار باید اهل فن باشــد تا دچار ریســک 
آزمون و خطایی نشویم، بنایی مانند مسجد 
شیخ لطف اهلل بنایی نیست که امکان آزمون 
و خطــا بــه مــا بدهــد. بایــد در مســیر قانونی و 
منطقــی بهترین پیمانــکار را بــرای مرمت این 

بنا انتخاب کنیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسامی گفت:جهاد عظیم 
روزگار مــا موضــوع »تبییــن« اســت و حتی اســاس 
برنامه راهبردی اسام نیز تبیین اســت و در این راه 

باید همگی رو به جلو حرکت کنیم.
 حجت االســام قمــی در مراســم تــو دیــع ومعارفه 
مدیرکل تبلیغات اسامی اســتان اصفهان گفت: 
ما کار خــود را جدی گرفتیــم، ان شــاءا... در محل 
عمل این موضوع قابل رؤیت و ارزیابی است. جهاد 
عظیم روزگار ما تبیین اســت و حتی اســاس برنامه 
راهبردی اسام تبیین است. در این راه همه باید با 

هم بار را برداریم و جلو برویم.
او گفت: زحمت آقای اروجی در تهران افزون خواهد 
شد و آقای فوقی کار ســنگینی بر دوش دارد. آقای 

فوقی باید بار سنگین استان اصفهان را با این حجم 
ظرفیت علما با کمک همه بر دوش بکشد.

در ادامــه حجت االســام مهــدی فوقی در مراســم 
معارفــه خــود گفــت: یکــی از خوبی های ســازمان 
تبلیغات، ظرفیت ایــن ســازمان برای ایجاد حلقه 
کز دینی  وصل بین هیئات مذهبــی، فعــاالن و مرا
است. از تمام افرادی که من را شایسته این جایگاه 

دانستند تشکر می کنم.
مدیرکل جدید تبلیغات اسامی اســتان اصفهان 
می گوید امیــدوارم بتوانیم کار های ناتمــام را تمام 
کنیــم، البتــه آقــای اروجــی بســیار خــوب کار کرده 
کنون آرامش خوبی بر اداره کل تبلیغات  است. هم ا
کم اســت. امروز مردم  اسامی اســتان اصفهان حا
انتظار خدمت از ما دارند و می خواهند ما را در کنار 

خود ببینند.
امروز آئین تکریم حجت االسام رحمت اهلل اروجی، 
مدیرکل ســابق تبلیغات اسامی استان اصفهان 
و معارفه حجت االســام مهــدی فوقــی، مدیرکل 
جدید این سازمان با حضور حجت االسام محمد 

قمی برگزار شد.

مسجد شیخ لطف اهلل جای آزمون و خطا نیست

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی:

جهاد عظیم عصر حاضر موضوع »تبیین« است

میراث تاریخی

خبر

رئیــس انجمــن مطالعــات نهج الباغه شــعبه 
اصفهان گفت: درس نهج الباغه به سه مقطع 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه 
اصفهان اضافه شد.  نصراهلل شاملی گفت: موفق 
شدیم در دانشــگاه اصفهان درس نهج الباغه 
را در ردیف دروس رسمی دانشــجویان این سه 
مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا قرار 
دهیم. او گفت: در حال حاضر یک رشته تحت 
عنوان نهج الباغه در دانشگاه اصفهان راه اندازی 
شده است که در مقطع کارشناسی و کارشناسی 
ارشــد دانشــجو می پذیــرد. رئیــس انجمــن 
مطالعات نهج الباغه شعبه اصفهان این خبر را 
در همایش استانی تکریم فعاالن و پیشکسوتان 
نهج الباغه که به همت مؤسســه نهج الباغه 

استان اصفهان برگزار شد، اعام کرد.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اسامی اســتان 
اصفهان نیــز در این همایــش گفت: بر اســاس 
برنامه ریــزی صــورت گرفتــه ۳۰ ویژه برنامــه در 
سال گذشته با محوریت نهج الباغه و ترویج این 
فرهنگ در قالب های متعــدد فرهنگی هنری 
و علمی برنامه ریــزی شــد. او می گویــد: یکــی از 
برنامه هــا طبــق جــدول برنامــه ای پایتختــی 
اصفهان در نهج الباغه، بحث همایش استانی 
تکریم از فعاالن و پیشکسوتان نهج الباغه است 
بود که الزمه آن رصد، شناسایی و تجلیل از این 
افراد مؤثر است. حجت االسام معتمدی معتقد 
اســت: برای تقویت و ارتقاء مؤسســات مؤثر در 
زمینــه قــرآن، نهج الباغه و صحیفه ســجادیه 
و امثالهــم در اســتان همه تــاش خــود را به کار 
خواهنــد گرفــت و در حد بضاعت نیــز حمایت 
مالی می کنند. او گفت: به عنوان نمونه قریب به 
۷ میلیارد تومان به مؤسسات استان که در زمینه 
کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت داشتند، 
کمک نموده ایم که مؤسســات نهج الباغه نیز 
می توانند طرح های خود را در ایــن زمینه ارائه 
دهند. عضــو هیئــت علمی دانشــگاه صنعتی 
اصفهان نیــز در این همایــش گفــت: از ابتدای 
راه اندازی مؤسســه نهج الباغــه، تربیت مربی 
نهج الباغــه در دســتور کار بــود، چرا کــه هر جا 
ســخن از ترویج فرهنــگ علوی مبتنــی بر نهج 
الباغه در استان می شد، از ما درخواست مربی 
مبرز و متخصص در این زمینه می کردند و دست 
ما خالی بود. او می گوید: مؤسســه نهج الباغه 
اســتان در طول ســال های فعالیت خود با فراز 
و فرود های زیادی مواجه بوده اســت و بار ها در 
اصطاح به مو رسیده، ولی هرگز پاره نشده است. 
اســتان اصفهان با مرکزیت شــهر کاشــان برای 
مدت دو ســال به عنوان پایتخــت نهج الباغه 

کشور انتخاب شده است.

اولیــن دوره »جشــنواره هنری انســان تمــام« با 
محوریت ادبیــات، گرافیک، موســیقی و تولید 

محتوا ویژه شبکه های اجتماعی برگزار می شود.
اولین دوره »جشــنواره هنری انســان تمــام« به 
همت مؤسســه فرهنگــی منتظــران منجــی با 
محوریت ادبیــات، گرافیک، موســیقی و تولید 

محتوا ویژه شبکه های اجتماعی برگزار می شود.
محورهای اجرایی جشنواره:

1- بخش ادبیات در شاخه های:
داستان کوتاه: کودک و نوجوان، بزرگسال

فیلم نامه کوتاه زیر ۱۴ دقیقه: کودک و نوجوان، 
بزرگسال

شعر: کودک و نوجوان، بزرگسال
2- بخش هنرهای تجسمی در 

شاخه های:
طراحی پوستر

نقاشی دیواری
۳- بخش موسیقی در شاخه های:

قطعه موسیقی با کام )در تمام سبک ها و ژانرها(
سرود

۴- بخش تولید محتوا در شاخه های:
محتوای شبکه های اجتماعی

طراحی بازی
طراحی کارگاه های فلسفی

سرگرمی های خاقه
سیر محتوایی جشنواره

۱- من کیستم؟
۲- در زمین چه می کنم؟

۳- هدف و مقصد نهایی من کجاست؟
۴- مسیر من، تا رسیدن به مقصد، کدام است؟
۵- این جاده ناشناخته را چگونه باید طی کنم؟

مهلت ارسال آثار تا اول اسفند 1۴٠٠ است و قابل 
تمدید نخواهد بود. همچنین مراسم اختتامیه 
و معرفی برگزیدگان در اسفندماه سال جاری برگزار 
می شود. عاقه مندان می توانند برای اطاعات 
 بیشتر و شرکت در این جشنواره به پایگاه اینترنتی

 https://ensanetamam.ir/ مراجعه کنند

تدریس نهج البالغه 
در دانشگاه  اصفهان

برگزاری اولین دوره 
»جشنواره هنری انسان تمام« 

خبر

جشنواره

محمدامین علیخانی - شهردار سمیرم

گــذار نمایــد. لــذا از شــرکتهای واجــد شــرایط دعــوت بعمــل می آیــد جهــت دریافــت اطاعــات و اخــذ اســناد  شــهرداری ســمیرم درنظــردارد انجــام امــور جامــع شهرســازی را بــه شــرح جــدول ذیــل بــه شــرکت واجــد صاحیــت وا
مناقصه از تاریخ 1۴۰۰/1۰/19 لغایت 1۴۰۰/11/1۳ به سامانه ستاد ایران https://www.setadiran.ir مراجعه و اقدام و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/11/1۳ در سامانه بارگذاری نمایند. 

گهی بعهده برنده می باشــد. کلیه پیشــنهادات مختار اســت. هزینه درج آ شــهرداری در رد یا قبول یک یا 
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گهی مناقصه آ
شماره فراخوان 2۰۰۰۰9۴188۰۰۰۰۰1

عنوانردیف

استقرار و راه اندازی سیستم جامع مدیریت شهری1

2gis نقشه برداری هوایی و تهیه نقشه ها و الیه های

ک و ورود اطالعات در سامانه ممیزی و نوسازی نرم افزار۳ ممیزی و برداشت میدانی اطالعات امال

ساماندهی بایگانی الکترونیکی شامل اسکن اسناد پرونده ها و تشکیل پرونده و ورود در فایل اسناد اسکن شده به نرم افزار آرشیو۴

گزارش تخلفهای سازمانی۵ ح جامع و تفصیلی و ارایه  ک و ارایه نقشه utm و مطابقت با طر کارشناسی و بازدید از امال
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ورزش6 27 ژانویه    2۰22
ایران ۵ _ قرقیزستان صفر

گردان سلیمانی با قرقیزها  مدارای شا
زنان ایــران  فوتســال  تیم ملــی 
چهارمین دیدار تورنمنت کافا را با 
پیروزی پنچ گله مقابل قرقیزستان 

پشت سر گذاشت.
دور برگشت تورنمنت ۲۰۲۲ کافا زنان آسیا به میزبانی 
تاجیکستان با تقابل تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان 
گردان فروزان سلیمانی  برابر قرقیزستان شروع شد؛ شا
در ســه دیــدار گذشــته ازبکســتان، تاجیکســتان و 

قرقیزستان را با اختاف گل زیاد شکست دادند.
دختران سالنی باز تیم ملی ایران در سالن شهر دوشنبه 
با قرقیزستان رویارویی کردند و حریف شان را با پنج گل 

شکست دادند.
          شرح بازی و گل ها:

نخستین گل تیم ملی ایران در یک ضدحمله توسط 
ســحر پاپی در دقیقه چهارم زده شــد، پاس این گل را 
فرشته کریمی ارسال کرد. در دقیقه پنجم نیمه نخست 

فاطمه رحمتی قرمزپوشان ایران را به گل دوم رساند.
پــس از رد و بــدل شــدن چنــد پــاس متوالی، نســرین 
مقیمی در دقیقه ســیزدهم نتیجــه را برای ایران ســه 

بر صفر کرد.
پــس از اعام یک خطــا برای تیم ملی ایران چســبیده 
به محوطه جریمه، فرشته کریمی در دقیقه ۳۱ توپ را 

مستقیما وارد دروازه قرقیزستان کرد.
در دقیقه ۳۱، بافاصله پس از گلزنی فرشته کریمی، سارا 

شیربیگی پنجمین گل ایران به حریف را به ثمر رساند.
          کریمی: برای قهرمانی به تاجیکستان آمده ایم

بازیکن تیم ملــی فوتســال بانــوان کشــورمان گفت: 

تیم ملی فوتسال بانوان ایران خیلی قدرتمند است؛ 
ما با هــدف جوانگرایــی و قهرمانی به ایــن تورنمنت 

آمده ایم.
فرشته کریمی پس از برتری تیم ملی فوتسال بانوان ایران 
در مقابــل قرقیزســتان، اظهار کــرد: به ایــن تورنمنت 
آمدیم تا آمادگی تیمی مان را حفظ کنیم، چند سالی 
بود که در هیچ اردویی شرکت نکرده بودیم؛ شکر خدا 
و خوشبختانه بازی به بازی در حال رسیدن به اهداف 
مدنظرمان هستیم و به هماهنگی بیشتری با یکدیگر 

رسیده ایم.

گر از نتیجه پایانی بازی  وی با اشاره به حریف ایران افزود: ا
و تعداد گل هایمان صرف نظر کنیم، تیم قرقیزستان 
واقعا از لحاظ بدنــی قدرتمند بود و تمامی مــا را تحت 

فشار قرار داد.
بازیکن با تجربه تیم ملی فوتسال بانوان ایران در رابطه 
با کیفیت و توانایی باالی بازیکنان ایران تصریح کرد: 
تیم ملی ایران و بازیکنانش مهارت ها و تکنیک فردی 
خاصی در چنته خودشان دارند و گل هایی که به ثمر 
رساندیم نشان دهنده خاقیت فردی بچه های ایران 

بود، تیم ما قابلیت های زیادی دارد.

کیــد بر اینکه ایران با دو قهرمانی آســیا بســیار  وی بــا تا
قدرتمندتر از ســایر رقیبان است خاطرنشــان کرد: در 
نهایــت هدف مــا قهرمانی اســت، مشــخصا تیم ملی 
فوتسال بانوان ایران برتر از سه تیم دیگر است؛ ایران دو 
دوره قهرمان جام ملت های آسیا شده و این رقابت ها 
جهت جوان گرایی و هماهنگی تیم ملی بود و در حال 

رسیدن به شرایط مطلوب مان هستیم.
 تیم ملی فوتســال بانوان کشــورمان امروز پنجشــنبه 
هفتم بهمن ماه از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران به مصاف 

ازبکستان خواهد رفت.
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سرمربی تیم ملی در آســتانه دیدار با عراق، مدافع 
پرسپولیس را به تیم ملی دعوت کرد.

به گزارش ایسنا، در پی ابتای تعدادی از بازیکنان 
گان اسکوچیچ  تیم ملی ایران به ویروس کرونا، درا
فرشاد فرجی، مدافع پرسپولیس را به اردوی تیمش 
فراخواند. فرجی برای نخستین بار پیراهن تیم ملی را 
به تن خواهد کرد. عاوه بر فرجی، شجاع خلیل زاده 
و محمدحسین کنعانی زادگان و سیاوش یزدانی هم 
در تیم ملی حضور دارند و اعام شد که عارف آقاسی 

هم به تیم ملی دعوت شده است.
تیم ملی ایران امروز پنج شنبه ساعت ۱۸ با تیم ملی 
عراق در ورزشگاه آزادی دیدار خواهد کرد و در صورت 

پیروزی، به جام جهانی صعود می کند.
تا به حال نوراللهی، حاج صفی، آزمون و حسینی به 

ویروس کرونا مبتا شده اند.

چهارمین مرحله اردوی آماده سازی تیم  ملی فوتبال 
ناشنوایان برای حضور در المپیک تابستانی ۲۰۲۱ 

برزیل در تهران آغاز شد.
چهارمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال 
ناشنوایان ایران برای حضور در المپیک ۲۰۲۱ برزیل، 

با حضور ۲۶ ملی پوش در تهران آغاز شد.
فوتبالیست های دعوت شده به چهارمین اردوی 
آماده سازی تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران جهت 
حضــور در بیســت وچهارمین المپیک تابســتانی 
ناشــنوایان در برزیل، از چهــار الی ۱۲ بهمن مــاه در 
مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران تمرینات 
خود را زیر نظر کادر فنی به سرمربی گری قادر تیموری 
برگزار می کنند. الزم به ذکر است اسماعیل عرب لو و 
محمد قائدی هم نمایندگان استان اصفهان در این 

اردو خواهند بود.
تابســتانی  المپیــک  دوره  بیســت وچهارمین 
۲۰۲۱ ناشــنوایان، اردیبهشــت ماه ســال آینــده در 

کاسیاسدوسول برزیل برگزار خواهد شد.

پزشــک تیم ملی فوتبال زنان، درخصوص مثبت 
شدن تست چهار بازیکن توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ســایت رسمی فدراســیون فوتبال، دکتر 
فریناز فهیمی پور درباره مثبت شــدن تست چهار 
بازیکن گفت: با توجه به پروتکل های کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، ۷۲ ساعت قبل از هر مسابقه تیم های 
باید تســت PCR بدهند. بر همین اســاس از تمام 
اعضای تیــم ملی فوتبــال تســت کرونا گرفته شــد 
و ا از ســوی مســئوالن برگزارکننده مســابقات جام 
ملت های آسیا اعام شد که تست چهار بازیکن ایران 
مثبــت اســت. وی در ادامــه اضافه کرد: تســت ثنا 
صادقی، نگین زندی، سمانه چهکندی، مرضیه 
نیکخــواه و فاطمه علیپور، سرپرســت تیم، مثبت 
اعام شد و در اتاق های خود ایزوله شدند. در حال 
حاضر با توجه به پروتکل های موجود به مدت هفت 
روز این بازیکنان در قرنطینه هستند و از روز چهارم به 

بعد در صورت عدم وجود عامت، روز هفتم مجدد از 
آن ها تست گرفته می شود.

پزشک تیم ملی فوتبال بانوان در پایان اظهار کرد: 
بقیه بازیکنان در ســامت کامــل به ســر می برند و 
طبق پروتکل ها در زمان های از قبل تعیین شده، 
گر عامــت دار باشــند، از آن ها تســت PCR گرفته  ا
می شود؛ در غیر این صورت اقدامی در این خصوص 

انجام نخواهد گرفت.

ســرمربی تیــم ملــی تپانچــه گفــت: مشــکات مــا 
مهمات است و از نظر فشنگ در مضیقه هستیم.به 
گزارش ایسنا، احمد نجفی درباره وضعیت آمادگی 
تیم ملی تپانچه اظهار کرد: اردوی ما از ۲۵ دی آغاز 
شده و تا ۱۵ بهمن ادامه دارد. برای آماده سازی تیم 
برنامه های تمرینی داشتیم. ۵ شنبه گذشته هم 
یک رکوردگیــری کردیم کــه رکوردها عالــی بود. این 
هفتــه هــم رکوردگیــری دیگــری خواهیم داشــت. 
همچنان تمرینات ادامه دارد و امیدواریم ورزشکاران 
بتوانند در رکوردگیری بعدی رکوردهای خود را حفظ 
کنند. سرمربی تیم ملی تپانچه درباره اعزام تیم به 

مســابقات جام جهانی مصر گفت: همان طور که 
می دانید مسابقات جام جهانی مصر در پیش است 

و باید ببینیم شرایط فدراسیون چه خواهد بود. 
آیا تیم کامل به مسابقات اعزام می شود یا خیر. البته 
تیم ما هم در بخش زنان و هم مردان آمادگی خود 
را حفظ خواهند کرد تا در مسابقات نتیجه خوبی 
بگیرند.  او افزود: هنوز مشخص نیست چند نفر به 
مسابقات مصر اعزام خواهند شــد، مبینی در این 
مدت سرپرستی بســیار برای ملی پوشان زحمت 
کشــید و حمایت کرد. اردوها به طــور منظم انجام 
می شود. نظر ما این بود که تیم کامل یعنی سه خانم 
و سه آقا به مسابقات برود. نظرمان را به فدراسیون 
هم گفته ایم. نجفی در پاســخ به این سوال که چه 
مشــکاتی در اردوها وجود دارد گفت: مشکل ما از 
نظر امکانات مهمات اســت. در مــاده ۲۵ متر زنان 
دو یا سه نفر آماده داریم اما از نظر فشنگ در مضیقه 
گر بتوانند تامین کنند تمرینات خود را کم  هستیم. ا
کم داشته باشــیم تا در این ماده هم که امید داریم 

آماده شویم.

در صورت صعود تیم ملی فوتبال زنان به مرحله یک 
چهارم، پاداش دو برد به تیم ملی فوتبال پرداخت 

می شود.
با مســاعدت شــهاب الدین عزیزی خــادم، رئیس 
فدراسیون فوتبال، در صورت صعود به مرحله یک 
چهارم نهایی جام ملت های فوتبال زنان آسیا ۲۰۲۲ 
هند، پاداش دو پیــروزی به تیم ملی فوتبــال زنان 

پرداخت خواهد شد.

گلر ملی پوش کشورمان در چارچوب هفته بیست 
و چهارم لیگ دســته دوم اسپانیا در تیم منتخب 

هفته قرار گرفت.
در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ دسته دوم 
اسپانیا، پونفرادینا با درخشش امیر عابدزاده مقابل 
هوئسکا به برتری رسید. درخشش دروازه بان ایرانی 
پونفرادینا موجب شد این ملی پوش کشورمان در 

تیم منتخب هفته بیست و چهارم قرار گیرد.
کنش را هم به نمایش گذارد.عابــدزاده در این بازی هشــت مهار عالی داشــت و  توانست یک سوپروا

فرشاد فرجی به اردوی تیم ملی دعوت شد

خبر

برگزاری چهارمین اردوی تیم  ملی فوتبال ناشنوایان

جام ملت های زنان آسیا؛

کرونا اعالم شد اسامی دختران ملی پوش مبتال به 

نجفی: از نظر فشنگ در مضیقه هستیم

پاداش دو برد به تیم ملی فوتبال بانوان تعلق می گیرد

عابدزاده بهترین دروازه بان هفته اسپانیا شد

خبر

دختر تنیس باز ایران در دور دوم جدول انفرادی 
گرنداسلم جوانان استرالیا، شکست خورد.

بــه گزارش ایمنــا، دور دوم جــدول انفــرادی 
تنیس گرنداســلم جوانان اســترالیا برگزار شد و 
نماینده ایران نتوانست از این مرحله صعود کند.
مشکات الزهرا صفی در رقابت با نفر ۱۲ رنکینگ 

جوانان جهان شکست خورد.
نتیجه این دیدار به شرح زیر است:

مشــکات الزهرا صفــی )رنکینــگ ۷۴ جوانــان 
جهــان( صفــر - ســوفیا کاســتوالس از بلژیــک 
)رنکینگ ۱۲ جوانان جهان( دو )صفر -۶ و ۶-۲(

صفی در دور اول نماینده استرالیا را شکست داده 
بود و پیروزی تاریخی را برای ایران به ثبت رساند. 
او پیش از این در دور اول جدول دونفره هم همراه 

با هم تیمی فرانسوی خود شکست خورد.
به این ترتیب پرونده حضور دختر تنیس باز ایران 
در گرنداسلم جوانان بسته شــد و البته حضور 
نماینده ایــران بازتــاب زیــادی داشــت و صفی 
توانست نام خود را در تاریخ تنیس ایران ماندگار 

کند.

شــهر ۵ هزار نفری برف انبــار در غرب اســتان در 
شهرســتان فریدونشــهر مهــد کشــتی اســتان 

اصفهان است.
 یکی از مربیان کشتی شهر برف انبار با با اشاره به 
قدمت ۵۰ ساله ورزش کشتی در این شهر گفت: 
با توجه به اینکه امکانات ورزشی در این منطقه 
کم اســت و رشــته های پر امکانات جواب گوی 
اهالی نبوده مردم به رشــته کشــتی کــه ورزش 

نخست ایران است روی آورده اند.

تکوانــدوکار نجــف آبــادی بــه اردوی تیــم ملــی 
پومسه ناشنوایان کشور دعوت شد.

بــه گــزارش اداره کل ورزش و جوانــان اســتان 
شاهین ایسوند تکواندوکار نجف آباد یبه اردوی 
تیم ملی پومسه ناشنوایان اعزامی به مسابقات 
المپیک ناشنوایان ۲۰۲۲ در کشور برزیل دعوت 

شد.
این اردو در تهران زیر نظر صمدیان سرمربی تیم 

ملی آغاز شده است.
مسابقات المپیک ناشنوایان از ۲۰ اردیبهشت 

۱۴۰۱ در کشور برزیل برگزار می شود.

فنــی  بــه دوره  اصفهانــی  شمشــیربازان 
مربیگری شمشیربازی اسلحه سابر دعوت 

شدند.
به گزارش اداره کل ورزش و جوانان استان، 
امیــر مختــاری، شــیرین رضایــی و آیســان 
قمصری سه شمشــیرباز اصفهانی در دوره 
فنــی مربیگــری شمشــیربازی در اســلحه 
کادمی ملی  سابر به مدت ۱۰ روز به میزبانی آ

المپیک حضور دارند.
مدرس ایــن دوره بوریــس پیستســکی از 
روســیه اســت و عــاوه بــر حضــور مربیــان از 
سراســر کشــور، ملــی پوشــان مــرد و زن هم 

در این دوره شرکت کرده اند.

تیم شهرستان گلپایگان مقام اول مسابقات 
قهرمانی سبک شــیدو کان کاراته جام شهید 

سلیمانی را کسب کرد.
رئیس سبک شیدوکان کاراته استان اصفهان 
گفت:این مسابقات با حضور ۲۰۰ کاراته کای در 
رده های سنی خردساالن؛ نونهاالن و نوجوانان 
از اســتان های اصفهــان؛ لرســتان و مرکــزی در 

سالن ورزشی ۱۷ شهریور گلپایگان برگزار شد.
ابوالقاسم ابراهیمی افزود: در پایان این رقابت ها 
به ترتیب تیم های شهرستان گلپایگان استان 
مرکزی و استان لرستان مقام های اول تا سوم 
را کســب کردنــد. وی افزود:نفــرات برتر ایــن 
مسابقات به مسابقات کشــوری که اسفند در 

استان تهران برگزار می شود راه می یابند.

حذف دختر تنیسور ایران 
از مسابقات استرالیا

شهر ۵ هزار نفری برف انبار
کشتی استان اصفهان  مهد 

دعوت تکواندوکار 
نجف آبادی به اردوی 

تیم ملی پومسه 
کشور ناشنوایان 

دعوت از شمشیربازان
 اصفهانی در دوره مربیگری

 اسلحه سابر

قهرمانی تیم گلپایگان 
در مسابقات قهرمانی سبک

کاراته کان   شیدو 

چهره عنوان دار کشــتی آزاد جهــان و المپیک، 
گفت: احتمــال دیدار دوســتانه با آمریــکا وجود 
دارد اما آمادگی کشــتی گیران در حد مســابقات 

جهانی نیست.
بــه گزارش ایســنا، حســن یزدانــی، دارنــده یــک طــا و یــک نقره 
کشــتی آزاد المپیک و ۳ طای جهان در مورد شرایط خود پیش 
از مسابقه دوستانه با آمریکا اظهار کرد: در حال حاضر در اردوها 
تمرین کرده و برای مسابقات دوستانه با آمریکا که ۲۳ بهمن ماه 

برگزار می شود در حال آماده سازی هستیم. 
احتمــال رفتن یــک تیم بــه آن جــا وجــود دارد. نســبتا از آمادگی 
خوبی برخوردار هستیم اما این آمادگی در حد مسابقات جهانی 
و المپیک نبوده چرا که مسابقات دوستانه و تک کشتی است. 

خ ندهد و ورزشکاران بتوانند کشتی  امیدوارم که اتفاق خاصی ر
خوبی را به نمایش بگذارند.

یزدانی که در ســری جدید برنامه کشــتی رادیــو ورزش با اجرای 
صدرالدین کاظمی صحبت می کرد، در پاسخ به این سوال که در 
سال ۲۰۲۲ در چه مسابقاتی شرکت می کند؟ عنوان کرد: در ابتدا 

هدف من مسابقات جهانی است. 
با توجه به شرایط بدنی خود، در صورت ایده آل بودن و تشخیص 
گــر بتوانم بــه تیــم ملی کمــک کنــم حتمــا در کنــار آنها  مربیــان ا

خواهم بود. 
مســابقات جهانی به دلیل زودتر برگزار شدن نسبت به بازیهای 

آسیایی، بهتر است. 

در ســنگین وزن ها به نســبت ســبک وزن هــا، حریفان 
آســیایی عقب تر بوده و کشــتی گیران کشــورمان 

نسبت به سایر رقبا در آسیا بهتر هستند. 
البته نظــرات کادر فنــی در این خصــوص حائز 

اهمیت است.
دارنــده ۳ طــا، یک نقــره و یــک برنز جهــان از 
فشار روانی خود بعد از پیروزی برابر دیوید تیلور 

آمریکایی گفت: فشــار روانی قطعا کمتر شده و 
توانستم یک کار نیمه تمام را به لطف خدا و 

دعای مردم تمام کنم. 

خیلی از هواداران و عاقه مندان این رشــته بــه دنبال این بودند 
که این کشــتی گیر آمریکایی را شکســت دهم. من توانســتم 
نیمی از انتظارات را جبران نمایم. امیدوارم در مسابقات 

آتی دل میلیون ها ایرانی را شاد کنیم.
او با اشاره به شرایط بدنی خوب خود در خصوص ادامه 
دادن این مســیر خاطرنشــان کــرد: امیــدوارم از لحاظ 
روحی و روانــی بــرای مســابقات آمادگی الزم را داشــته 

باشیم. 
من هدفم تا المپیک ۲۰۲۴ هست. تا زمانی که بتوانم کمکی 
به تیم ملی کنــم، در این بازه زمانی از هیــچ چیزی دریغ 
نخواهم کرد. در این ســال ها تمام تاشم بر این 

بود تا پله به پله قدم بگذارم. 
گــر بعــد از ســال ۲۰۲۴ هــم بدنــم  ا
پاسخگو باشد و بتوانم کشتی بگیرم 

قطعا این کار را انجام می دهم. 
هر ســال به صورت شخصی یک 
هــدف جهانــی و یــا آســیایی را 
بــرای خــود در نظــر می گیــرم. 
یــک ارزشــیابی هــم برای 
المپیــک ۲۰۲۴ انجــام 
می دهــم تا یــک مدال 
خوشــرنگ بــه مــردم 

کشور هدیه دهم.

سرمربی ذوب آهن گفت: برخی بازیکنانم انتظارات را 
برآورده نکردند. در نیم فصل سعی می کنیم تغییرات 

الزم را ایجاد کنیم تا شرایط بهتر شود.
مهدی تارتار در گفت وگو با ایسنا درباره عملکرد تیمش در نیم فصل اول 
لیگ برتر اظهار کرد: به دلیل این که ذوب آهن در یکی دو فصل گذشته 
شرایط خوبی نداشته و همین دلیل کار سختی داشتیم. سعی کردیم 
تغییرات زیادی ایجاد کنیم و این تغییرات به دلیل این بود که ذهنیت تیم 
نسبت به فصل های گذشته تغییر کند. تا حدودی شرایط بهتر شد اما 
هنوز به آن چیزی که می خواستیم نرسیدیم. انتظارم نسبت به جایگاهی 

که داریم خیلی بیش تر بود.
کنون هم در نیم فصل هستیم و برخی بازیکنانم انتظارات  او ادامه داد: ا
را برآورده نکردند و شــاید بتوانیم این بازیکنان را تعویــض و در بازار نقل و 
انتقاالت بازیکن جذب کنیم تا شرایط بهتر شود. ســال گذشته هم در 
نیم فصل چنین شرایطی را با پیکان داشتیم و بعد از تغییراتی که داشتیم 
نیم فصل دوم خیلی بهتر شــدیم و در پایان فصل را خوب تمام کردیم. 
می دانیم خیلی سخت اســت اما داریم تاش می کنیم و باشگاه هم به 

دنبال جذب بازیکن است.
سرمربی ذوب آهن با بیان این که "باید از هیات مدیره و افرادی که دارند 
تاش می کنند تا بازیکنان مدنظر را جذب کنیم، تشکر کنم" عنوان کرد: 
می دانم جذب بازیکنانی که با باشگاه های دیگر قرارداد دارند بسیار سخت 
است اما تاش می کنیم شرایط را بهتر کنیم. ما برای سال اول باید سعی 
کنیم آن شخصیت از دست رفته را به ذوب آهن برگردانیم و برای سال های 
بعد شرایط بهتری را دنبال کنیم. مهم این است که ذهنیت بازیکنان 

تغییر کند و هدف من واقعا همین بوده است. تا حدودی هم نسبت به 
سال گذشته بهتر بودیم.

وی درباره حمایت تمام قد باشگاه ذوب آهن از او برای ادامه کارش گفت: 
هیات مدیره پا به پای ما دارد تمام سختی ها را تحمل می کند. همه  ما در 
یک کشتی هستیم و می خواهیم با کسب نتایج خوب دل هواداران را شاد 
کنیم. هواداران ذوب آهن در این سال ها بسیار سختی کشیدند و هدف 
من این است که با تیمم نتیجه بگیرم و روزهای خوب ذوب آهن برگردد. 
دوست داریم هواداران با دل شاد به ورزشگاه برگردند و خوشحالی را در دل 

آن ها ببینیم چون مالکان اصلی این باشگاه هستند.
سرمربی ذوب آهن درباره وضعیت تقابل تیم ملی ایران با عراق با وجود 
غایبان بزرگش گفت: می دانم که بازیکنان تاثیرگذار می توانند سرنوشت 
گر با بازیکنان لیگ کشــورمان هم مقابل  بازی را تغییر دهند اما حتــی ا
تیم های آسیایی بازی کنیم، آنقدر پتانسیل داریم و بازیکنان با کیفیت 
داریم که بتوانیم تیم های آسیایی را شکست دهیم. از این بابت نگرانی 
نداریم و ان شاءاهلل در دو بازی آینده به طور قطعی به جام جهانی صعود 

می کنیم.

کم تر شد حسن یزدانی: بعد از بردن تیلور فشار روانی ام 

تارتار: برخی بازیکنانم انتظارات را برآورده نکردند

خبر

خبر

تعــدادی از لژیونرهای دعوت شــده به تیم 
ملی ایــران هنــوز نتوانســته اند خــود را بــه 
اردو این تیم برســانند و پشــت ســر سامانه 

بارشی در کشور ترکیه مانده اند.
مجتبــی خورشــیدی در گفت وگــو با ایســنا، دربــاره آخریــن 
وضعیت لژیونرهــای دعوت شــده به تیم ملی گفــت: مهدی 
طارمی هم چنان به علت بارش برف و نبودن شرایط پرواز، در آن 
شهر کوچک واقع در ترکیه باقی مانده و هنوز مشخص نیست که 
چه ساعتی به سمت ایران حرکت خواهد کرد. کریم انصاری فرد 
هم با تغییر مسیر حرکت خود از ترکیه به سمت امارات، به تازگی 
به سمت شهر دوبی راه افتاده است. پیام نیازمند هم هنوز از 

شهر پاریس به سمت دوبی راه نیافتاده است.
کنش به ایــن که با این  سرپرســت تیم ملی فوتبال ایــران در وا
حساب، این لژیونرها به اردوی تیم ملی نمی رسند، گفت: او 

گر همین االن هم راه بیفتند، در تمرین غایب خواهند بود چرا که ابتدا به قرنطینه می روند و بعد از انجام  حتی ا
تست کرونا و منفی بودن آزمایش ها می توانند به تمرینات ملحق شوند. در نتیجه در تمرین تیم غایب خواهند 

بود. او درباره وضعیت آزمون، نوراللهی و حاج صفی برای ملحق 
شدن به اردوی این تیم بعد از منفی شدن تست کرونای خود 
اظهار کرد:  می دانید که دوره ابتا به ســویه امیکرون ۳ تا ۷ روز 
است. این بازیکنان بعد از منفی شدن تست شان می توانند 
به اردوی تیم ملی ملحق شوند. باید ببینیم در روزهای آینده 

چه اتفاقی می افتد.
خورشیدی هم چنین درباره وضعیت ۱۳ بازیکنی که به تیم ملی 
ملحق شدند، گفت: بعد از منفی شدن تست ها، می توانند در 

تمرینات شرکت کنند.
سرپرســت تیم ملی هم چنین دربــاره اضافه شــدن بازیکنان 
جدید به اردوی تیم ملی از فهرست انتظار گفت: هنوز کادرفنی 

تصمیم نگرفته است.
تست کرونای سه بازیکن تاثیرگذار تیم ملی مثبت شده است. 
نوراللهی، آزمون و حاج صفی بازیکنانی هستند که در این اردو 
غایب خواهند بود. تیم ملی برای دو دیدار مهم با تیم های عراق و امارات در هفتم و دوازدهم در انتخابی جام 

جهانی به میدان خواهند رفت.

طارمی در ترکیه، نیازمند در پاریس و انصاری فرد در مسیر امارات

خبر
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آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب 
ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی 
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و 
درصورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۷۰۱2۱۳۱ مورخ 
۱۴۰۰/۰9/۳۰ جواد کیانی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه ۴۰۵ صادره از اصفهان بشماره ملی 
۱29۱۳9۷۵۱۵ در ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱2۴8۱ واقع 
در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱8۵/۳۶ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۰/22، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱2۵۷8۴۵ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب 
ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر 
گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی 
اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضاء مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۷۰۱۰۷۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۰ سیدحسین 
عدنانی فرزند سیدعلی حسین بشماره شناسنامه ۱۵۳ صادره از لردگان بشماره ملی ۴۶۶88۰۳۳۴۰ در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۰۳9۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به 
مساحت 22۱/9۱ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۷۰۱۰۷۰8 مورخ 
۱۴۰۰/۰9/۱۰ گلپری رحیمی ساداتی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از بروجن بشماره 
ملی ۶2998۵۱۰۶۶ در سه دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۰۳9۳ واقع 
در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 22۱/9۱ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۰/22، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱2۵8۰29 / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب 
ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضاء مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۷۰۱۱۷۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰9/2۴ عباس 
اکبری کفرانی فرزند محسن بشماره شناسنامه ۱۷۶ صادره از کوهپایه بشماره ملی ۵۶۵99۶۴۳۱۱ در 
چهار دانگ یکباب خانه مخروبه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۶9 فرعی از اصلی ۱29۵۳ 
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 2۷۰/۷۳ مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 
رسمی بتول بنایی. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۷۰۱۱۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰9/2۴ رضا غالمی کفرانی 

فرزند علی بشماره شناسنامه ۵۶۵۰۰۱۳۴۰۳ صادره از کوهپایه بشماره ملی ۵۶۵۰۰۱۳۴۰۳ در دو دانگ 
یکباب خانه مخروبه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۶9 فرعی از اصلی ۱29۵۳ واقع در بخش 
۵ ثبت اصفهان به مساحت 2۷۰/۷۳ مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بتول 
بنایی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/22، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ – رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱2۵8۱۰۳ / م الف

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

رای ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰9۷۱2 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱2 هیات یک آقای اکبر گالب بخش به شناسنامه 
شماره ۳88۴2 کدملی ۱28۰8۱۴۶9۱ صادره اصفهان فرزند اصغر بصورت ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 2۶/8۰ مترمربع از پالک شماره ۱۱۵۶ فرعی از ۱۴8۷۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/22، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ – رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱2۵۷۷۴9 / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۱99۵ مورخ ۱۴۰۰/۰2/۱۵ هیات یک آقای اکبر قادری زفره ئی به 
شناسنامه شماره ۳۷ کدملی ۵۶۵9۵۷۳۴۵2 صادره کوهپایه فرزند رجبعلی بصورت ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت ۴۰/8۰ مترمربع از پالک شماره ۱۱8 فرعی از ۱۴9۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ 
اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت محمود 
زارعی موضوع سند رسمی ۱982۷، ۵2/۱۱/۱۵ دفتر 82 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/22، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ – 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱2۵8۰۷۳ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰2۰۳۰۰۱۶۷88، آقای سعید ابتهاج فرد  فرزند رضا با وکالت آقای فرزاد 
اسمعیل زاده فرزند وحید باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین شماره 29 فرعی از 
828 اصلی واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش ۱۱ ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونیکی شماره 
۱۳9۵2۰۳۰2۰۳۰۰۰9۶98 بنام سعید ابتهاج فرد فرزند رضا ثبت صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایی مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکرشده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف مظاهر عباسی قلعه شاهی - ۱2۶۳۵۶۶/ م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰2۰۳۰۰۱۶۷9۰، خانم سعیده السادات هاشمی نجف آبادی فرزند 
سیدمهدی با وکالت آقای فرزاد اسمعیل زاده فرزند وحید  باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین شماره 29 فرعی از 828 اصلی واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش ۱۱ ثبت اصفهان که در دفتر امالک 
الکترونیکی شماره ۱۳9۵2۰۳۰2۰۳۰۰۰9۶9۷ بنام سعیده السادات هاشمی نجف آبادی فرزند 
سیدمهدی ثبت صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابجایی مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکرشده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف مظاهر عباسی قلعه شاهی - ۱2۶۳۵۶۱/ م الف

آگهی

کی هایی که شما را به خارش می اندازد خورا
گســترده ای از  گرچــه طیــف  ا
شــرایط می توانــد باعث خارش 
پوست شود، اما در بیشتر موارد 
خارش پوست عامت حساسیت غذایی است.

شناســایی مــواد غذایــی آلــرژی  زا بهتریــن راه 
بــرای جلوگیــری از عائــم نامطلوب حساســیت 
غذایــی اســت. در ایــن مطلــب شــما بــا ۷ مــاده  
غذایــی مختلــف کــه می تواننــد در اثــر بــروز یــک 
کنــش آلرژیــک باعــث خــارش پوســت شــوند،  وا
آشنا می شوید. ما را تا انتهای این مقاله همراهی 

کنید.
          چرا بعضی از غذاها باعث خارش پوست 

می شوند؟
          حساسیت غذایی

شایع ترین علت خارش بدن حساسیت غذایی 
غ، ســویا، ماهــی،  اســت. گنــدم، شــیر، تخم مــر
گوجه فرنگــی،  بادام زمینــی، آجیــل درختــی، 
توت فرنگــی، آناناس و افزودنی هــای غذایی هم 

جز مواد آلرژی زا طبقه بندی می شوند.
          سندرم آلرژی دهانی

ایــن ســندرم باعث خــارش دهــان، گلــو و لب ها 
می شود.

          عدم تحمل هیستامین
وجود بیش ازحد هیستامین در بدن باعث ایجاد 
التهــاب، خــارش و تــورم می شــود. ماهــی تــن، 
اســفناج، پنیر، بادمجان و مخمــر همگی حاوی 

هیستامین هستند.
          کدام غذاها می توانند باعث خارش 

پوست شوند؟
          سویا

گرچه حساســیت به ســویا در میان شیرخواران  ا
و کودکان شایع است، اما بزرگساالن هم ممکن 
اســت با این مشــکل روبرو شــوند. حساسیت به 
کنش نســبت به پروتئین خاصی که در  سویا از وا
سویا و سایر محصوالت حاوی آن )مانند میسو، 

توفو و تمپه( وجود دارد، ناشی می شود.
          بادام زمینی

یکی از مواد غذایــی آلرژی  زا بادام زمینی اســت. 
از  یکــی  نه تنهــا  بادام زمینــی  بــه  حساســیت 
شایع ترین حساســیت های غذایی است، بلکه 
ک ترین آن ها محســوب می شود.  یکی از خطرنا
در مــوارد شــدید، حساســیت بــه بادام زمینــی 
کســی شــود کــه یک  ممکــن اســت باعــث آنافیا

کنش آلرژیک بالقوه کشــنده اســت. از عائم و  وا
کســی می تــوان به نبض  نشــانه های رایج آنافیا
کنش هــای پوســتی ازجمله  ســریع و ضعیف، وا
کهیــر و خارش پوســت، حالــت تهوع، اســتفراغ، 
اســهال، ســرگیجه و غش اشــاره کــرد. در هنگام 
کنش بایــد بافاصله اپی نفرین تزریق  بروز این وا
گر اپی نفرین ندارید، باید فورا به اورژانس  کنید. ا

مراجعه کنید.
          گندم

گندم یکی از شایع ترین آلرژن های غذایی است 
کــه حساســیت بــه آن حــدود ۱ درصد کــودکان و 
بزرگســاالن را تحت تاثیر قــرار می دهد. این ماده  
غذایی می تواند باعث بروز عائمی مانند خارش، 

ناراحتی گوارشی و مشکات تنفسی شود.
          شیر گاو

حساسیت به شیر گاو مشکلی اســت که بیشتر 
کــودکان مشــاهده  در میــان شــیرخواران و 

می شــود. افرادی که بــه پروتئین های شــیر گاو 
حساســیت دارنــد در هنــگام مواجهــه بــا آن ها 
دچار مشــکاتی مانند تورم لب ها، زبان یا گلو و 
همچنین خارش یا ســوزن سوزن شدن اطراف 

دهان می شوند.
غ           تخم مر

غ کهیر  یکی از عائم اصلی حساسیت به تخم مر
اســت که می تواند باعث قرمزی، تــورم و خارش 
غ  پوســت شــود. بعضی از افرادی که بــه تخم مر
حساســیت دارنــد می تواننــد بــدون بــروز هیــچ 
مشــکلی از مصــرف تخــم اردک، غاز یــا بلدرچین 

لذت ببرند.
          آجیل درختی

اصطاح »آجیــل درختی« به هــر آجیلی که روی 
درخت رشد می کند )ازجمله بادام، بادام هندی، 
گردو، پسته و فندق(، اطاق می شود. حساسیت 
بــه آجیــل درختــی باعث ســوزن ســوزن شــدن، 

قرمزی و خارش پوســت و همچنیــن تورم دهان 
می شود.

          ماهی
کنــش آلرژیک به  حساســیت بــه ماهــی در اثــر وا
ماهی های بالــه دار مانند ماهی تن، ســالمون و 
خ می دهــد. در افرادی کــه به ماهی  ماهــی کاد ر
حساســیت دارنــد، مصــرف ماهــی باعــث درد 

معده، کهیر و خارش پوست شود.
          چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

طبیعی است که هر از گاهی دچار خارش پوست 
شوید. اما در صورت مشاهده  هر یک از عائم زیر 
ع وقت توسط پزشک معاینه شوید: باید در اسر

• خارش مداوم پوست
• کهیر

• تب
• عالئم گوارشی

• تورم

دانستنیها
در بریتانیــا بــرای اولیــن بــار در چشــم یــک زن ۸۸ 
ســاله یک ریزتراشــه کار گذاشــته شده اســت تا به 
بازیابی نســبی بینایی او کمک کند.  در یک عمل 
کــه در بیمارســتان چشــم مورفیلــدز لنــدن انجام 
شد، ریزتراشه ای به عرض ۲ میلی متر در زیر شبکیه 
چشم یک زن قرار داده شده است. این ریز تراشه در 
دریچه ای که از طریق جراحی در زیر شبکیه ایجاد 
شد، گذاشته شــده اســت. عینکی مخصوص که 
حاوی یک دوربین متصل به یک کامپیوتر کوچک 
است و به کمر وصل می شود، دیدن را برای این زن 
امکان پذیر می کند. این بیمار به دژنراسیون ماکوال یا 
تخریب لکه زرد چشم که مرتبط با سن است، مبتا 
بود و این ریزتراشه امید به بازیابی نسبی بینایی را 
برای این قبیل افراد فراهم کرده است. تخریب لکه 
کوال که قســمت حســاس به نور شبکیه و  زرد یا ما
مسئول دید مستقیم و واضح است، در افراد مسن 
وضعیتی پیش رونده دارد و در حال حاضر درمانی 
ندارد. حدود ۱۲ درصد از کسانی که باالی ۸۰ سال 

هستند، به این عارضه مبتا می شوند.
زمانی که ریزتراشــه در زیر شبکیه چشــم بیمار کار 
گذاشــته شــد، صحنه های بصری توســط عینک 

دریافت و به کامپیوتر منتقل می شود.
الگوریتم های هوش مصنوعی پردازش کــرده و به 
عینک فرمان می دهند که روی چه چیز هایی تمرکز 
کند. سپس عینک این تصاویر را به عنوان یک پرتوی 
مادون قرمز از طریق چشــم به داخل تراشه پخش 
می کند و آن را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل کرده 
که به داخل مغــز مــی رود و در آن جا چنین تفســیر 

می شود گویی که دید طبیعی است.
این زن گفته اســت کــه تخریب لکه زرد چشــمش 
باعث شده که او نتواند دیگر باغبانی و یا نقاشی کند.

ماهی مقیت، جراح شبکیه چشم در بیمارستان 
چشــم مورفیلدز گفت: این ابزار مبتکرانه، امید به 
بازیابی بینایــی در افــرادی را که دچار دژنراســیون 
کوال شده اند، افزایش داده است. موفقیت این  ما
عمل و شواهد جمع آوری شده از طریق مطالعات 
بالینی، اطاعاتی را برای تعیین پتانسیل واقعی این 

درمان فراهم می کند.
کن لندن  در ماه نوامبر ســال گذشــته یک مرد ســا
اولین فرد در جهــان بود که در همین بیمارســتان 
دارای یــک چشــم مصنوعی شــد که با چاپگر ســه 

بعدی ساخته شده بود.

خواص قلم بی شــمار و بی نظیر است. طبق گفته 
محققان آب قلم از پیری پوست جلوگیری می کند. 
درد مفاصل را تسکین می بخشــد و عملکرد مغز و 

دستگاه گوارش را بهبود می بخشد.
          سالمت بدن

آب قلم به طور سنتی برای سرماخوردگی، آنفلوانزا و 
سامت دستگاه گوارش تجویز می شده است. این 
عصاره سرشــار از اســیدهای آمینه به نام پرولین و 
گلیسین است که برای بافت های بدن الزم است. 

پرولین سلولیت را کاهش و پوست را نرم می کند.
          مواد مغذی به بدن می رساند

آب قلــم غنــی از پروتئیــن و مــواد معدنــی مختلف 
ازجمله کلســیم، پتاســیم، منیزیــم، آهن، فســفر 
وغیره است. عاوه بر آن، حاوی ویتامین های B نیز 
هست. بنابراین منبع خوب مواد مغذی موردنیاز 
بدن، برای روند سوخت وساز است. بیشتر این مواد 

مغذی در غذاهای آماده وجود ندارد.
          باعث تندرستی می شود

ایــن عصــاره سیســتم ایمنی را بهبــود می بخشــد. 
آب اســتخوان جوشــیده می توانــد ســیرکننده و 
انرژی دهنده باشد. از طرفی با تقویت سیستم ایمنی 
بدن، روند بهبود را تســریع می کند. همچنین یک 
فنجان عصاره قلم حاوی ۸۶ کالری است و درنتیجه 
می تواند یک وعده نهار الغر کننده نیز محسوب شود.

          سالمت دستگاه گوارش
ژالتین که از کاژن اســتخوان ها به دســت می آید، 
آسان هضم می شود. این ماده عملکرد روده کوچک 
را بهبود می بخشــد و سیســتم گــوارش را تقویت و 
سوخت وســاز پروتئیــن را تحریک می کند تــا بدن 
بتواند پروتئین را هضــم کند. بنابراین افــرادی که 
حساســیت غذایی دارند، ایــن عصاره را بــه برنامه 

غذایی روزانه شان اضافه کنند.

پیوند یک ریزتراشه به چشم بیمار برای اولین بار 

که قطعا نمی دانید خواص جادویی آب قلم 

چشم

دانستنی ها

شکســتن قولنــج انگشــتان دســت یکــی از 
شــایع ترین روش هــا بــرای کنتــرل اســترس، 
اضطراب و مشکات عصبی است. البته بسیاری 
از افــراد صرفا بــرای احســاس خوشــایندی که 
دارد ایــن کار را انجام می دهنــد. تمام مفاصل 
بدن انسان توسط نوعی کپسول که حاوی مایع 
سینوویال و گازهای مختلف است به هم متصل 
می شوند. این کپسول وظیفه روان سازی تمام 
مفاصل را بر عهده دارد و به آن ها اجازه می دهد 
تــا تمــام حــرکات را بــه صــورت طبیعــی انجــام 
ک و ســایش  دهند. همچنین از تولید اصطکا
اســتخوان ها روی یکدیگر جلوگیــری می کند. 
زمانــی کــه احســاس می کنید انگشــتان شــما 
قولنج کرده اند، در واقع میزان حباب های گازی 
درون کپسول های مفاصل افزایش یافته است. 
به همین علت اســت که با فشــردن انگشــتان 
خود، این کیسه های گاز را منفجر می کنید و آن 

صدای خاص شکستن قولنج ایجاد می شود.
البته الزم اســت بدانیــد که این گازهــا به مدت 
چند دقیقه ناپدید می شوند و مجددا به مفاصل 
برمی گردنــد. در واقع به همین دلیل اســت که 
معموال در فاصله کوتاهی بعد از شکستن قولنج، 
مجددا احساس می کنید انگشــتانتان نیاز به 

انجام این کار دارند.
          شکستن قولنج انگشتان دست مضر 

است یا خیر؟
گر به طور مکرر انجام شود خوب نیست. فشار  ا
دادن انگشتان می تواند با اثرات منفی مختلفی 
مانند ســاییدگی مفاصل و آســیب به ســاختار 
تاندون ها و رباط ها همراه باشد. به همین دلیل، 
انجام مکرر این عمل می تواند برای مفاصل مضر 
گر قولنج انگشتان  باشد. البته در برخی موارد ا
دست و سایر قسمت های بدن شکسته شود، 
می توانــد خــوب باشــد. شــما می توانیــد برای 
یادگیری نحوه انجام صحیح شکســتن قولنج 
به یک متخصص مراجعه کنید. متخصصان 
می تواننــد روش هایــی را بــه شــما بیاموزنــد تا 
بتوانید بدون ایجاد خطر، قولنج خود را بشکنید. 
عاوه بر این، متخصصان اطاعات کافی برای 
تشــخیص وجــود التهــاب در قســمت هایی از 
بدن که گرفتگی آن ها با شکستن قولنج از بین 
نمی رود را دارند و می توانند در از بین بردن آن ها 
به شــما کمک کنند. به همین علت است که 
گر  نباید به طور مکرر این عمل را انجام دهید و ا
احساس می کنید دائما به آن نیاز دارید، باید به 
پزشک مراجعه کنید تا در آینده دچار مشکات 

مفصلی نشوید.

برخی از اسانس ها )روغن های ضروری( ممکن 
است عائم سرفه یا سرماخوردگی را با آرام کردن 
گلو، مبارزه با باکتری ها و کاهش التهاب گلو، التیام 
بخشند. طبق نتایج تحقیقات، استفاده از یک 
کالیپتوس، نعناع،  اسپری بینی حاوی ترکیبی از ا
پونه، عصاره رزماری و آویشن می تواند درد گلو، 
خس خس سینه و سایر عائم مربوط به سرفه را 
بهبود بخشد. به همین دلیل در این مطلب، به 
بررسی این ۳ روغن گیاهی برای کاهش سرفه و 

گلودرد و طریقه مصرف آن ها می پردازیم.
          بهترین روغن طبیعی برای کاهش و 

درمان سرفه
علل زیادی برای ســرفه وجــود دارد که ازجمله 
آن هــا می تــوان بــه ســرماخوردگی، آنفوالنــزا یا 

عفونت سینه اشاره نمود.
کالیپتوس           روغن ا

کالیپتوس دارای اثر ضد میکروبی بسیار قوی  ا
کتری هایی که باعث  است و ممکن اســت با با
بیماری می شــوند مبــارزه کنــد. عــاوه بر این، 
کالیپتوس ممکن است باعث کاهش التهاب،  ا
کاهــش درد و کاهــش تنــش عضانی شــود که 

توسط سرماخوردگی و آنفوالنزا ایجاد می گردد.
کالیپتوس را می توان به صورت  روغن اسانس ا

زیر استفاده کرد:
کالیپتوس را به ۳۰ گرم روغن  • چند قطره روغن ا
حامل اضافه نمــوده و ترکیب حاصــل را بر روی 

قفسه سینه و گلوی خود بمالید.
کالیپتــوس را در آب جــوش ریختــه و  • روغــن ا
محلول رقیق به دست آمده را به صورت بوخور 

استفاده نمایید.
• پماد قفسه ســینه حاوی روغن اوکالیپتوس 
را که برای فروش در دســترس اســت خریداری 

نمایید.
          روغن رزماری

رزماری گیاهی معمولی است که در هر باغچه ای 
کالیپتوس، حاوی ترکیب  رشد می کند و مانند ا
سینئول است. سینئول موجود در روغن رزماری 
ممکن اســت به از بیــن بردن مخــاط و کاهش 

التهاب گلو کمک نماید.

دانستنی ها

گلو درد

آیا شکستن قولنج انگشتان

 دست ضرر دارد؟

۲ روغن شگفت انگیز 
گلودرد در درمان سرفه و 

گهی تغییرات  آ
کاران اهــواز شــرکت بــا مســوولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 2۰9 و  کســید  شــرکت ا
شناســه ملــی 1۰2۶۰۰۵2۳11 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده 
مــورخ 1۴۰۰/۰9/18 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: نــوع شــرکت از مســوولیت 
محــدود بــه ســهامی خاص تبدیــل شــد. ســرمایه شــرکت مبلــغ ۵۰۰۵۶9۶۰۰۰۰۰ 
ــا  ــه تمام ک ــت  ــی اس ــادی 1۰۰۰۰ ریال ــام ع ــا ن ــهم ب ــه ۵۰۰۵۶9۶۰ س ــم ب ــال منقس ری
پرداخت شــده اســت. اساســنامه جدید در ۶۴ ماده و 11 تبصره بتصویب رســید. 
مــدت شــرکت از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود. مرکــز اصلــی شــرکت بــه آدرس: 
اســتان اصفهــان، شهرســتان شــاهین شــهر و میمــه، بخــش میمــه، دهســتان 
کوبــی تهــران، خیابــان اصفهــان بــه  ونــداده، ســنگکوبی تهرانــی، محلــه ســنگ 
کدپســتی 8۳۵۶18۶۳۳7  ک ۰، طبقــه همکــف  تهــران، جــاده جوشــقان، پــا
موضــوع فعالیــت شــرکت: ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور 
پروانه فعالیت نمی باشد: شرکت در مناقسه ها و مزایده های دولتی و غیردولتی 
کاالهــای مجــاز بازرگانــی و ترخیــص  کلیــه  خریــد و فــروش و صــادرات و واردات 
کاالهــای مجــاز انجــام فعالیت های مجــاز و ارایه خدمات صنعتی و بارگانی و فنی 
و مهندســی و تولیــدی و امــور پیمانــکاری و خدماتــی ازجملــه خدمــات طراحی و 
اجــرا و ســاخت و خدمــات نصــب و راه انــدازی و ســرویس و نگهــداری و تعمیــرات 
و خدمــات نظــارت و مشــاوره و مطالعــات و تحقیقــات و پژوهــش و آمــوزش و 
کالیبراســیون و  خدمــات ارایــه ســمینارهای تخصصــی و علمی آزمایشــگاهی و 
کنتــرل و اتوماســیون و ابــزار دقیــق و الکترونیــک و خدمــات  رایانــه ای و تجهیــزات 
بهینه ســازی تکنولوژی های مرتبط با صنایع مربوطه و خدمات و تولید مواد و 
قطعات و تجهیزات و ابزار آالت صنعتی ازجمله صنایع آهن و فوالد و ســیمان و 
گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته  سازه های فلزی و هیدرولیک و صنایع نفت و 
و قطعــات خــودرو و فشــرده ســازی مــواد )بریکــت ســازی( و شــمش ریــزی و ســایر 
تولیــدات صنعتــی و معدنــی اخــذ و ام از بانک هــای دولتــی و غیردولتی و موســات 
کشــور اخــذ و  مالــی و اعتبــاری و اشــخاص حقیقــی وحقوقــی در داخــل و خــارج 
اعطــای نمایندگــی از شــرکت های دولتــی و غیردولتی داخل و خارج کشــور انجام 
مفــاد موضــوع شــرکت پــس از اخذ مجوز از مراجع ذیصاح قانونــی. اداره کل ثبت 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری  اســناد و امــا

ــه )12۶7۶1۵(  میم
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جدیدترین به روز رســانی واتســاپ بــا ویژگی های 
جدیــد تنهــا بــرای کاربــران آیفــون ارائــه شــد و بــه 
زودی اندرویدهــا نیز از این به روز رســانی اســتفاده 

خواهند کرد. 
پــس از مدتی قــرار گرفتــن در مرحلــه بتا، واتســاپ 
کنون گزینه های جدیــدی را برای کاربــران آیفون  ا
ارائه می کند. جدیدترین به روز رسانی ۲۲.۲.۷۵ - 
کنون برای کاربران آیفون قابل دریافت  WhatsApp ا
است. این به روز رسانی گزینه های جدید را به این 

پیام رسان می آورد.
گی ضبط صدا           ویژ

بــه گــزارش theblog۱۰۱، کاربران واتســاپ در آیفون 
کنون می توانند مکث کرده و قبل از ارسال صدا به  ا
Hk گوش دهند. این ویژگی برای مدتی در حالت بتا 
کنون به صورت عمومی منتشر شده است.  بود، اما ا
کنــون یک دکمــه مکــث را در حین ضبط  کاربران ا
یادداشت های صوتی می بینند و می توانند زودتر 
از ارســال واقعی به اعان صوتی گوش دهند. پس 
از گــوش دادن به اعــان صوتی کاربــران می توانند 
صــدا را حــذف کننــد یا گزینــه از ســرگیری ضبــط را 

انتخاب کنند.
          اعالم های دریافتی خود را محدود کنید

این ویژگــی از حالــت فوکوس اســتفاده می کند که 
کنون می توانید  با iOS۱۵ قابل دسترســی اســت. ا
مطمئن باشید که کاربران انتخابی می توانند به شما 

گر حالت فوکوس را روشن کرده  پیام دهند، حتی ا
باشید. حالت فوکوس مشخصه ای است که به شما 
امکان می دهد آیفون خود را در حالت DND تنظیم 
کنید. این ویژگی به این معنی اســت که می توانید 
انتخاب کنید چه اعان هایــی دریافت کنید. این 
 iMessage ویژگی برای برنامه های مختلفی مانند
کنــون برای واتســاپ نیز  قابل دســتیابی بــود، اما ا
عرضه شده اســت. توجه داشــته باشــید که برای 
استفاده از این ویژگی واتساپ، باید آیفون شما به 

iOS۱۵ یا باالتر به روز شده باشد.
تصاویر پروفایل کاربران را در اعان ها مشاهده کنید
تا به حال، هر زمان که اعانی را از واتســاپ دریافت 
کرده ایــد، عکــس ارســال کننــده نمی دیدیــد. در 
جدیدترین نسخه واتساپ عکس نمایه شخص را 
می توانید در بخش اعان ها مشــاهده کنید. این 
ویژگــی بــرای کاربــران کــه بــه iOS۱۵ یــا مدل های 

جدیدتر ارتقا یافته اند، قابل دسترسی است.

تلســکوپ فضایی هابــل در اول ژانویــه ۲۰۲۲، 
توانست رســما از مرز یک میلیارد ثانیه اقامت در 
فضا بگذرد و تصویــری از یک کهکشــان مارپیچ 
را ثبت کند.  ناســا تصویری از بازو های مارپیچی 
کهکشــانNGC  ۳۳۱۸ کــه توســط تلســکوپ 
فضایی هابل گرفته شده را منتشر کرده است. این 
کهکشان در صورت فلکی به نام Vela قرار دارد که 
حدود ۱۱۵ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. 
وال بخشی از یک صورت فلکی بزرگتر است که به 
نام آرگو ناویس شناخته می شود. صورت فلکی آرگو 
نام خود را از کشتی افسانه ای آرگو از اساطیر یونان 
گرفته است. باید اشاره کرد که صورت فلکی آرگو 
 Carina, :ناویس به سه قسمت تقسیم می شود

Puppis, and Vela در تصویر زیر می توانید لبه های 
بیرونی کهکشان که شبیه بادبان های یک کشتی 
است، را ببینید. هفته گذشته هابل به شناسایی 
سیاهچاله ای در کهکشــان ۱۰Henize-۲ کمک 
کرد که به جای بلعیدن ستاره ها به ایجاد ستاره ها 
کمــک می کــرد. در ۱ ژانویــه ۲۰۲۲، تلســکوپ 
فضایی هابل به موفقیت مهمی دســت یافت و 
توانست رســما از مرز یک میلیارد ثانیه اقامت در 

فضا بگذرد.
هابــل در ۲۵ آوریــل ۱۹۹۰ در فضــا مســتقر شــد و 
کتشــافات علمی پیشــگامانه کمــک کــرد.  بــه ا
همچنین ایــن تلســکوپ در طــول اقامــت خود 
در فضــا تصاویــر نمادینــی از فضا ارســال کــرد. ما 
فقط می توانیم تصور کنیم که یک میلیارد ثانیه 
کتشافاتی را به همراه خواهد داشت،  آینده چه ا
زیــرا تلســکوپ های جدیــدی مانند تلســکوپ 
فضایــی جیمز وب کــه اخیــرا به فضا پرتاب شــد 
و تلســکوپ فضایــی رومی نانســی گریــس آینده 
کتشــافات هابل ساخته می شــوند و  بر اســاس ا
با هابل همکاری می کنند تا درک خود را از جهان 

گسترش دهیم.

رباتی انسان نما که به افراد کمک فنی می کند، در 
کشور روسیه ساخته شد.  یک شرکت فناوری روسی 
به تازگی ربات انسان  نمایی را تولید کرده که می تواند 
جایگزین کارکنان هتل باشد و رضایت مهمانان و 

مسافران را جلب کند.
گزارش هــا، شــرکت فنــاوری روســی  براســاس 
»Promobot« در حــال طراحــی و توســعه رباتــی به 
نام »Robot-C« اســت که در هتل ها، کلینیک ها 
و آرایشــگاه ها می تواند کار های فنی را انجام دهد. 
همچنین این ربات می تواند در ادارات و منازل مورد 
اســتفاده قرار گیرد. این شــرکت قصد دارد کیفیت 
و قابلیت هــای ربــات انســان  نمــا را بــرای افزایــش 

مشتریان و رضایت آن ها اصاح کند.
کی از آن است که ربات های نوع C عاوه  گزارش ها حا

بر ظاهری بسیار شبیه به انسان، می توانند حاالت 
چهره انســان مانند حرکت چشــم، ابــرو و دهــان را 
تقلید کنند. به گفته این شرکت، ربات مذکور توانایی 
برقراری ارتباط با انسان ها را نیز دارد. همچنین این 
ربات می تواند به سؤاالت پاسخ دهد و به عنوان یک 

دوست در کنار صاحبش باشد.

شــرکت اپــل قابلیــت وقفــه حــذف نویــز صــدا را 
به ایرپاد پرو ۲ خود اضافه خواهد کرد. 

ایرپاد پرو پیشرفته ترین هدفون بی سیم است 
کنــون از شــرکت اپل ارائه شــده اســت. این  که تا
شــرکت در حال آماده  ســازی قابلیت دیگری در 

AirPods Pro۲ در ماه های آینده است.
بــه گــزارش ســایت gizmochina؛ شــرکت اپــل 
درخواســت ثبت اختــراع جدیــدی را بــرای یک 
ویژگی در AirPods Pro، با عنوان وقفه در حذف 
نویز ثبت کرده که پیش بینی می شود این قابلیت 
باعث شفافیت خودکار صدا شود. با استفاده از 
ویژگی جدید، کاربران می تواننــد از قبل تعیین 

کنند که حذف نویز چه زمانی باید متوقف شود.
کاربــران می توانند ایرپــاد جدیــد اپــل را طــوری 
تنظیــم کننــد تــا صــدا و نویــز دســتگاه از طریق 
تشــخیص صــدا، کلمــات محــرک و دســتورات 
شفاهی قطع شود. افزون بر این افراد می توانند 
برای ایرپاد خود مخاطبین پیش فرض انتخاب 
کنند تا در هنگام تماس با آن ها هدفون به حالت 
وقفــه در بیاید. این قابلیت فقــط به مخاطبین 
محدود نمی شــود، زیرا در حق اختراع ذکر شده 
که دستگاه می تواند صدا های مهمی مانند آژیر 
پلیس یا آمبوالنس یا هشــدار های دود یا آتش را 
تشخیص دهد و این صدا ها همچنین می توانند 
به عنوان محرک برای تغییر حالت تنظیم شوند.

انتظار می رود که  ایرپاد پرو ۲ در پاییز سال آینده به 
همراه تعداد زیادی از محصوالت اپل به بازار های 
جهانی عرضه شــود. همچنین شــایعاتی مبنی 
بر این که هدفون های TWS می توانند با طراحی 
گی هــای جدیــد  اصــاح شــده و همچنیــن ویژ

مرتبط با سامت عرضه شوند، وجود دارد.

کاربران آیفون  جدیدترین به روز رسانی واتساپ برای 

کهکشان مارپیچ  جدیدترین تصویر تلسکوپ هابل از یک 

ربات انسان نما در روسیه طراحی شد 

حذف نویز صدا قابلیت جدید ایرپاد پرو ۲ 

فناوری

هوا و فضا

فناوری

ترفند های جست وجوی حرفه ای در گوگل 
گــزارش بــه ۸ ترفنــد  در ایــن 
جســت وجو اشاره شــده که به 
شما کمک می کند آســان تر در 
گوگل مطالب خود را بیابید.  گوگل محبوب ترین 
موتور جســت وجوگر جهان اســت. بــه حدی که 
کنون تقریبا مترادف با جست وجوی کلمه است.  ا
کلمــه گــوگل دیگر فقــط یک اســم نیســت، بلکه 
یک فعل )گــوگل کردن( مهم اســت کــه به معنی 
جســت وجوی آنایــن اســت. در طول ســال ها، 
گوگل هــوش مصنوعی و مکانیزم جســت وجوی 
خود را بهبود بخشیده تا نتایج جست وجوی بهتر 

و مطلوبی را در اختیار کاربران قرار دهد.
کنــون می توانید نه  به گــزارش gadgetsnow، ا
تنهــا در مورد هــر خبر یــا موضوعی، بلکــه موارد 
متنوع دیگــر را در گوگل جســت وجو کنید. این 
موارد شــامل آب و هوا، محاسبات، تلفظ های 
زبانــی، تبدیل واحد هــا و موارد دیگر می شــود. 
در اینجا چند نکته و ترفند وجود دارد که به شما 
کمک می کند به راحتی اطاعات مورد نظرتان 

را در گوگل پیدا کنید:
          بــا اســتفاده از صــدای خود جســت وجو 

کنید
از تایــپ کــردن خســته شــده اید؟ می توانیــد با 
 Ok« صدای خود جســت وجو کنیــد، بگوییــد

Google« یا گزینه میکروفون را انتخاب کنید.
          از یک ستاره)*(  استفاده کنید

برای دریافت نتایج جســت وجوی خود زمانی 
که کلمه ای را فراموش کرده اید از نشانه ستاره 
استفاده کنید و به گوگل این امکان را بدهید که 
جا های خالی بین کلمات را پــر کند. به عنوان 
گر فقــط چند کلمــه از یک آهنــگ را به  مثــال، ا
خاطــر دارید. کلمــات را تایپ کنیــد و در جایی 
که فکــر می کنید کلمــات را به یاد ندارید ســتاره 
اضافه کنید. گوگل آن ها را به صورت خودکار پر 

کرده و نتیجه برای شما پیدا می کند.
          از خط فاصله )-( برای حذف یک تابع 
خاص از جست وجوی خود استفاده کنید

خط فاصله می تواند در جست وجو برای حذف 
یک کلمه خاص از نتیجه جست وجو استفاده 
شــود. بــه عنــوان مثــال خــودروی ســرعتی-
جگوار. تمــام نتایج مربوط به ســرعت جگوار را 
به شــما نشــان می دهــد و اطاعات مربــوط به 

خودرو های جگوار را حذف می کند.
          از برگه جست وجوی اختصاصی گوگل 

استفاده کنید
گــوگل صفحــه نتایــج دارای  جســت وجوی 
برگه هــای جســت وجوی اختصاصــی در بــاال 
اســت که به شــما امکان می دهد دسته بندی 
جست وجوی خود را مشخص کنید. به عنوان 

گر می خواهید یک تصویر را جست وجو  مثال، ا
گــر بــه  کنیــد، تــب Images را انتخــاب کنیــد. ا
دنبال اخبار هستید، تب News و... را انتخاب 

کنید.
جدا از این برگه های اصلی، Google همچنین 
برگه هایی مانند نقشه ها، پروازها، خرید و... را 
ارائه می کند که می توانید از آن ها برای دریافت 
اطاعات خاص بر اســاس ماهیت جست وجو 
یا نتیجه ای که به دنبال آن هســتید اســتفاده 

کنید.
          برای جست وجو در رسانه های 

اجتماعی از @ استفاده کنید
برای جست وجو در شبکه های اجتماعی @ را 
 yjc ،به یک کلمه اضافه کنیــد. به عنوان مثال
  yjc در این صورت گــوگل همه نتایج @twitter

را در توئیتر نشان می دهد.
          هشتگ ها را جست وجو کنید

گــوگل همچنیــن بــه کاربــران اجــازه می دهد تا 
هشتگ ها را در جست وجو کنند. برای این کار 

باید "#" را جست وجو کنید.
          دو جست وجو را با افزودن »OR« در 

وسط ترکیب کنید
جست وجوی گوگل به شما امکان می دهد دو 
جســت وجو را با افزودن کلمه کلیدی "OR" به 

آن ها ترکیب کنید.
          نتایج جست وجو از یک سایت خاص

عبــارت "site:" را در مقابل یک ســایت یا دامنه 
قرار دهیــد. به عنــوان مثــال، site:yjc.news و 
سپس کلمه کلیدی را برای یافتن نتایج از یک 

وب سایت خاص تایپ کنید.
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داستان کوتاه

زندگی این روز ها سخت و یکنواخت شده است؛ 
اما حتمــا راه هایــی وجــود دارد کــه بتــوان آن را 

کمی دلپذیرتر کرد. 
          خواب شبانه خوبی داشته باشید

راج داســگوپتا، متخصص خواب و سخنگوی 
کادمی پزشکی خواب، پیشنهاد می دهد برای  آ
خوابتان با در نظر گرفتن ساعت به تختخواب 
رفتن و بیدار شــدن، یــک برنامه ریزی داشــته 
باشــید که روز های آخــر هفتــه و تعطیات هم 
در آن در نظر گرفته شده باشــد. جدا از تاریک و 
خنک کردن و مناسب کردن اتاق برای خواب، 
به خودتــان زمان بدهید تــا برای خــواب آماده 
شوید. به این معنی که تمام وسایل الکترونیک 
را کنــار بگذاریــد و زمانــی را بــه فعالیت هــای 
آرامش بخش مثــل یــک دوش گــرم، خواندن 

کتاب، یا مدیتیشن بگذرانید.
          با دوستانتان به دنبال شادی باشید

وقــت گذرانــدن بــا دوســتان می تواند به مــا در 
مواجهه با ناهمواری ها کمک کند. در کنار این 
که در همنشینی ها اوقات خوشی را می گذرانید، 
تحقیقات نشــان می دانــد روابط و دوســتی ها 
حمایت گرایانه، برای سامتی جسمی و روحی و 
طول عمر مفیدند. جف گریف، استاد مددکاری 
اجتماعــی در دانشــگاه مریلنــد در بالتیمــور 
می گوید: »لحظات کوچک شادی را در آغوش 
بکشید. این می تواند به این معنا باشد که قدر 
لحظه هایــی را که بــا دوســتانتان می خندید، 
بدانید و شــادی را که لحظــات با هم بــودن به 
همراه مــی آورد، در آغوش بکشــید.« محققان 
به این کار یکدلی مثبت می گویند و تحقیقات 
نشــان داده جــذب کــردن احساســات مثبت 
و در میان گذاشــتن آن ها بــا دیگــران می تواند 
تندرســتی را بیشــتر و پیوند هــای انســانی را 

محکم تر کند.
          یک گیاه مقاوم پرورش بدهید

گر باغبانی و در اینستاگرام  کریستوفر گریفین که با
فعــال اســت، می خواهــد دیگــران بداننــد کــه 
مراقبت و پرورش گیاهان در خانه نه تنها آسان 
و شــادی بخش اســت، بلکه ایــن کار شــکل 
درمانی دارد. او می گوید: »کاشــتن گیاهــان راه 
شــگفت انگیزی برای کاهش استرس و سطح 
اضطــراب اســت. بــه اضافه ایــن کــه گیاهــان 

می توانند سموم هوا را تمیز کنند«
          یک کار دستی یاد بگیرید

گریگ ساچک، رئیس مشترک بخش سامت 
رفتاری یکپارچــه در کلینیک مایو در راچســتر 
می گوید: مغز یک اندام انطباقی با کارکرد حفظ 
بقاســت. این کارکرد باعث می شــود به عوامل 
کنش  تهدیدکننده توجه کنیــم و همچنین وا
ترس مغز با شنیدن خبر های بد فعال می شود. 
انجــام دادن کار دســتی می تواند مــا را آرام کند 
برای این که توجه ما را از چنین اتفاقاتی منحرف 
می کنــد. او می گوید انجــام دادن کاردســتی به 
افراد حس خاقیــت می دهــد و راه عالــی برای 
عوض کردن یکنواختی زندگی است. کاس های 
حضــوری و آناین زیــادی هم برای یــاد گرفتن 
صنایع دستی مثل جواهرسازی یا چاپ و رنگ 
پارچه وجود دارد. این کار ها می تواند دل شــما 

را گرم کند و به شما شادی حتی اندکی بدهد.

روزی امتحــان جامعه شناســی ملل داشــتیم 
استاد سر کاس آمد و می دانستیم که ۱۰ سئوال 

از تاریخ کشور ها خواهد داد. 
دکتر بنی احمد فقط ۱ سئوال داد و رفت. 

مــادر یعقــوب لیــث صفــار از چــه نظــر در تاریخ 
معروف است......؟

از هر که پرسیدم نمی دانست. 
تقلب آزاد بود چون ممتحنی نبود، اما براستی 
کسی نمی دانســت.  همه ۲ ســاعت نوشتیم از 
صفات برجســته این مــادر از شمشــیر زنیش از 
آشپزی برای سربازان، از بر پا کردن خیمه ها در 

جنگ از عبادت هایش و...... 
استاد بعد ۲ ســاعت آمد و ورقه ها را جمع کرد و 
رفت. ۱۴ تیر ۱۳۵۴ بــرای جواب آزمون امتحان 
تاریخ ملل رفتیــم در تابلو مقابل اســامی همه 

نوشته شده بود با خط درشت مردود! 
برای اعتراض به ورقه به سالن دانشسرا رفتیم. 

استاد آمد. گفت: کسی اعتراض دارد ؟! 
همه گفتیم: آری! 

گفت: خوب پاسخ صحیح را چرا ننوشتید؟! 
پرسیدیم: پاسخ صحیح چه بود استاد؟ 

گفت: در هیچ کتاب تاریخی نامی از مادر یعقوب 
لیث صفار برده نشده پاسخ صحیح »نمی دانم« 
بــود. همــه ۵ صفحــه نوشــته بودید اما کســی 

شهامت نداشت بنویسد »نمیدانم «
گاه است. بروید  ملتی که همه چیز می داند، نا آ
با کلمه زیبای نمی دانم آشنا شوید، زیرا فردا روز 

گرفتار نادانی خود خواهید شد.
ما گرفتار نادانی خود شدیم.

پیشنهادهایی که رنگ
 زندگی تان را تغییر می دهد 

نمی دانم

خورش شــیرین قاتــق گیانی را 
می توان به روش های مختلفی 
تهیــه و ســرو کــرد. می توانید آن 

را با شکر، شیرین و یا با رب انار ترش تهیه کنید.
شــیرین قاتق یکی از غذاهای ســنتی ایرانی است 
که بیشتر در گیان تهیه  می شود و طرز تهیه آسانی 
دارد. قاتق به زبانی شمالی به معنی خورش است. 
غ و هم گوشت تهیه   خورش شیرین قاتق هم با مر
می شود و بســته به ذائقه خود  می توانید این غذا 
را شــیرین یا ملس تهیه کنید. در شــیرین قاتق از 
کشمش و برگ زردآلو استفاده  می شود و همراه با 
برنج زعفرانی میل  می شود نکته مهم که این غذا 
را از آلو مسما متمایز  می کند وجود کشمش است. 
با ما همراه باشید تا طرز تهیه شیرین قاتق گیانی 

را یاد بگیرید.
          مواد الزم

غ ۴ عدد • سینه یا ران مر
• پیاز ۲ عدد

• آلو خورشی ۶ عدد
• کشمش پلویی ۱/۲ پیمانه

• برگه قیسی ۵ عدد
• رب ۳ قاشق غذاخوری

• رب انار ۱ قاشق غذاخوری
• زعفران دم کرده غلیظ به مقدار الزم

• نمک، فلفل سیاه، زردچوبه به مقدار الزم
          طرز تهیه شیرین قاتق گیالنی

          مرحله اول
ابتدا پیاز ها را پوست بگیرید و نگینی خرد کنید و 
داخل قابلمه با گنجایش مناســب تفت دهید تا 

غ را اضافه  کمی سبک شــود. ســپس تکه های مر
کنید و کمی با فلفل سیاه و زردچوبه و نمک تفت 
غ ها کمی سرخ شوند. رب گوجه و رب  دهید تا مر
انار را افــزوده و تفت داده تا بوی خامــی رب از بین 
غ بریزید و  بــرود و در انتها چند لیــوان آب روی مــر

غ ها با حرارت کم بپزند. اجازه دهید مر
          مرحله دوم

آلو بخارا یا آلو خورشــی را به مدت ۱۰ دقیقه خیس 
کنید. سپس با مقدار کمی آب بگذارید روی حرارت 
تا نیم پز شود. سپس در انتهای پخت برگه قیسی را 
نیز اضافه کنید و بعد از چند جوش از روی حرارت 
غ در حــال پخت  برداریــد و به همــراه آبــش به مــر

اضافه کنید.
          مرحله سوم

ک کنیــد و بشــویید. بــه همــراه  کشــمش ها را پــا
کمی کره تفت دهید تا پف کنند سپس کشمش ها 
غ ها اضافه کنید. سپس نمک و میزان  را نیز به مر
ملس بودن را با شــکر تنظیم کنیــد و اجازه دهید 
شیرین قاتق غلیظ و آبش کشیده شود. به همراه 

برنج میل کنید.
          نکات مهم طرز تهیه شیرین قاتق گیالنی

• در صــورت تمایل  می توانید کشــمش ها را تفت 
غ ها بریزید. دهید و هنگام سرو روی مر

• این غذا با گوشــت اردک و گوشت گوسفندی یا 
بوقلمون نیز تهیه  می شود.

• می توانیــد بــرای چاشــنی از کمی آبلیمــو نیــز 
استفاده کنید.

• شــکر را  می توانیــد بنــا بــه ذائقه خــود کــم و زیاد 
کنید.

گیالنی طرز تهیه شیرین قاتق 

خانــه ی آیــت اهلل ســید محمــود طالقانــی در 
شهرستان طالقان، در روستای گیلیرد قرار دارد. 
سید محمود طالقانی نواندیش، فعال سیاسی 
و اجتماعی بود که در ۱۳ اسفند ســال ۱۲۸۹ در روستای گیلیرد و در 

خانواده ای مذهبی متولد شد.
کنون بخشی از وســایل و کتاب های آیت اهلل طالقانی در این خانه  ا
نگهداری می شود. این خانه از قسمت های مختلفی مانند حیاط 
میانی، فضای مسکونی زمستانی و تابستانی و حیاط شمالی تشکیل 
شده است. خانه ی آیت اهلل طالقانی در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۷۷ 

به عنوان بنایی تاریخی ثبت ملی شد.

معرفی خانه 
آیت اهلل طالقانی

گردشگری

دستپخت

آغاز احداث 
پل جاده ای آستارای

 ایران و آذربایجان
آغــاز احــداث پــل جــاده ای آســتارای ایران 
و آســتارای آذربایجــان بــا حضــور رســتم 
قاســمی وزیر راه و شهرســازی جمهــوری 
اسامی ایران و شاهین مصطفی اف معاون 
نخست وزیر جمهوری آذربایجان، عملیات 
احداث پل جاده ای آستارا - آستارا آغاز شد.
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