
تیم ملی ایران باید در فروردین ماه ۱۴۰۱ به مصاف لبنان برود: 

انصراف عجیب اصفهان از میزبانی!
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شهردار اصفهان گفت: پیش بینی می شود تا پایان خرداد ۱۴۰۱ فعالیت های عمرانی پروژه مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان تکمیل و آماده بهره برداری شود. علی قاســم زاده در حاشیه جلسه بررسی مشکالت 
و برنامه ریزی پروژه های شــاخص عمرانــی اصفهان، اظهار کرد: در این جلســه روند پیشــرفت پــروژه مرکز 
کید شد.  همایش های بین المللی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و بر بهره برداری سریع تر این ابر پروژه تا
وی با بیان این که در جلسه بررسی مشــکالت و برنامه ریزی پروژه های شاخص عمرانی اصفهان نواقص و 
کاستی های موجود در روند پروژه مرکز همایش های بین المللی بررسی شد و راهکارهای مناسب با نظرات 
کارشناسان متخصص پیش بینی شد، افزود: پیش بینی می شود تا پایان خرداد ۱۴۰۱ فعالیت های عمرانی 

پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان تکمیل و آماده بهره برداری شود.
شــهردار اصفهان با بیان این که یــک عزم جــدی در بدنه مدیریت شــهری برای بهره بــرداری از پــروژه مرکز 
همایش های بین المللی اصفهان وجــود دارد، اظهار امیدواری کرد: مشــکالت و نواقص پروژه باید هر چه 

سریع تر رفع شود تا این پروژه طبق زمان بندی انجام شده، تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.

شهردار اصفهان خبر داد:

تکمیل پروژه مرکز همایش ها تا پایان خرداد ۱۴۰۱

ورود واحدهای تولیدی و 
صنعتی  به بورس و کاهش 

مشکالت بانکی

تکلیف انتقال آب دریا 
به مرکز ایران دو هفته آینده 

نهایی می شود

نهضت ملی مسکن 
در شهرهای جدید آب رفت!

گذاری خدمات اتوبوسرانی   وا
به بخش خصوصی از سال آینده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی: 

تاثیر توسعه صنعتی
 بر آلودگی هوای اصفهان 
بیشتر از سایر منابع است
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۵ مرزبان باز می گردد؟

بهره بردای از ۱۸ اقامتگاه بومگردی در استان اصفهان

۶

 ۶

فرماندار اصفهان:

فعالیت خیریه های اصفهان 
هدفمند می شود
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# اصفهان  تنها  نیست

مدیرکل هماهنگی روابط عمومی های دولت 
کید کرد؛   در بازدید از فوالد مبارکه تأ

دستاوردهای فوالد مبارکه تبلوری 
از عزت و افتخار ملی است

۳
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محمدحسن یاری - شهردار دولت آباد

شــهرداری دولــت آبــاد برخــوار درنظــردارد نســبت بــه فــروش زمیــن کارگاهــی واقــع در منطقــه صنعتــی شــهر دولــت آبــاد ازطریــق 
تجدیــد مزایــده عمومی اقــدام نمایــد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/12/2۵
کات: روز پنجشنبه مورخ 1۴۰۰/12/2۶ گشایش پا

محل دریافت اسناد: دولت آباد بلوار طالقانی پایگاه اینترنتی www.dolatabadcity.ir تلفن: ۴۵822۰1۰، ۰31
www.iets.mporg.ir :12872۰۶ / م الفپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت اول
گهی تجدید مزایده عمومی« »آ

روابط عمومی بانک ملی استان اصفهان

1( موضوع مناقصه:
خرید، حمل، نصب و راه اندازی و پشتیبانی کرکره های رول پانچ فوالدی برقی

2( محل اجرا پروژه: شعب بانک ملی استان اصفهان
3( شرایط پذیرش پیمانکار:

کرکره های رول پانچ فوالدی برقی دارای سابقه فروش، طراحی، اجرا و نصب و راه اندازی درب و 
۴( محل دریافت اسناد مناقصه: 

www.setadiran.ir : وبسایت رسمی
۵( تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

از تاریخ 1۴۰۰/12/12 ساعت 1۴ تا تاریخ 1۴۰۰/12/1۶ ساعت 19 بعد از ظهر به مدت ۴ روز.
۶( زمان بازگشایی: 

ساعت 9 صبح شنبه 1۴۰۰/12/28
نحوه ارایه و محل اراه ارسال اسناد تکمیل شده در وب سایت رسمی www.setadiran.ir به شماره مناقصه 2۰۰۰۰۰119۵۰۰۰۰۰۵

درصــورت ســوال درمــورد نحــوه بارگــذاری اســناد یــا ثبــت نــام در ســامانه فــوق بــا شــماره تلفــن 1۴۵۶ مرکــزی راهبــری و پشــتیبانی ســامانه ســتاد 
1287229 / م الفتمــاس حاصــل فرماییــد.

نوبت اول
گهی فراخوان دعوت به مناقصه عمومی  آ

یک مرحله ای

ک استان اصفهان اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امال
ک استان اصفهان موضوع مناقصه شماره 1۰3/1۴۰1/1 تامین تعداد 9 دستگاه خودرو موردنیاز اداره کل ثبت اسناد و امال

ک کشور محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امال
مهلت دریافت اسناد: از روز یکشنبه 1۴۰۰/12/۰8 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1۴۰۰/12/12

کتهــا ازطریق درگاه ســامانه تــدارکات  محــل دریافــت اســناد: کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پا
گــران درصــورت عــدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نــام در  الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 

ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.
 www.iets.mporg.ir و همچنین در سایت ملی مناقصات به نشانی www.es.ssaa.ir ک استان به نشانی گهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امال آ

نیز درج شده است.
کتهای مناقصه: روز سه شنبه 1۴۰۰/12/2۴ تا ساعت 1۴ تاریخ تحویل پا

کتها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1۴۰۰/12/2۵ تاریخ بازگشایی پا
کســیرانی و...( باشــند و  کلیــه مجوزهــای الزم جهــت امــور حمــل و نقــل )مجــوز تا کــه دارای  گــروه و رشــته شــغلی: شــرکتهایی اجــازه شــرکت در مناقصــه را دارنــد 

همچنیــن دارای ســابقه فعالیــت مشــابه در ارگانهــای دولتــی باشــند.
کت الف حاوی  گردد و پا کلیه مدارک اعالم شــده ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم  کتهای مناقصه: پیشــنهاد قیمت به انضمام  محل تحویل پا
ک اســتان  ضمانتنامــه بانکــی بــه نشــانی اصفهــان خیابــان چهاربــاغ باال بعد از چهارراه نیکبخت روبروی بیمارســتان شــریعتی دبیرخانــه اداره کل ثبت اســناد و امال

اصفهان تحویل و رســید دریافت شــود.  
ک استان اصفهان به مبلغ ۵22/۵۰۰/۰۰۰ پانصد و بیست  کل ثبت اسناد و امال نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی دروجه اداره 
و دو میلیــون و پانصــد هــزار ریــال می باشــد کــه می بایســت بــرای مــدت 9۰ روز معتبــر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشــد. ضمنا به پیشــنهادهایی 
کــه فاقــد ضمانتنامــه یــا امضــا، مخــدوش و مشــروط و ضمانتنامه هــای کمتــر از میــزان مقــرر، چــک تضمین شــده و چک شــخصی و نظایر آن و پیشــنهاداتی که پس 

گهــی واصــل شــود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شــد. از انقضــا مــدت مقــرر در آ
»سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است«.

ک استان اصفهان  ک: اصفهان خیابان چهارباغ باال بعد از چهارراه نیکبخت روبروی بیمارستان شریعتی اداره کل ثبت اسناد و امال  آدرس اداره کل ثبت اسناد و امال
128۵233 / م الفتلفن: 1113 )7، 3۶۶11۰7۴(، دورنگار: 3۶۶2311۶

نوبت دوم
گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   آ

شماره 1۰3/1۴۰1/1

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر

شهرداری خمینی شهر درنظردارد بهره برداری از خطوط اصغرآباد، دستگرد و قائمیه به شماره 2۰۰۰۰93298۰۰۰۰۰۰۶ را ازطریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کتها ازطریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت  کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پا
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد.

گواهی امضای الکترونیکی )به صورت  متقاضیان شــرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت در ســامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت 
برخــط( بــرای کلیــه صاحبان امضای مجاز و مهر ســازمانی اقــدام الزم را به عمــل آورند.

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: 1۴۰۰/12/7

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1۴۰۰/12/1۴
مهلت ارسال پیشنهادات: 1۴۰۰/12/2۵

کتها: 1۴۰۰/12/2۶ زمان بازگشایی پا
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی

128۵۰1۵ / م الفاطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر میدان قدس شهرداری مرکزی 33۶۴1۴1۵

چاپ دوم گهی مناقصه آ
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کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای  عضــو 
گر بتوانیم امکانات الزم را به روستاها  اسالمی گفت: ا
و شــهرهای کوچــک ببریم بــا توجه بــه آب و هــوا و 
آلودگی کمتری که در روستاها است، بسیاری از افراد 
مهاجرت معکوس را انجام می دهند و به روستاها 
و شهرهای خود باز می گردند که در نتیجه اشتغال 
سالم تر و پایدارتری در این مناطق ایجاد خواهد شد.

اصغر سلیمی درباره راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار 
در شــهرهای کوچــک و ضعــف ســاختاری در این 
حوزه، اظهار کرد: به این دلیل که امکانات بیشــتر 
کز اســتان ها و شــهرهای بزرگ سوق  به ســمت مرا

داده می شــود امکانــات در روســتاها و شــهرهای 
کوچک کاهش می یابد و در نتیجه ایجاد سیستم 
آموزشــی، خدمات درمانی، جاده های مناســب و 
راه هــای مواصالتی با مشــکل مواجه می شــود که 
پیامد آن ایجاد نشدن اشتغال پایدار در شهرهای 

کوچک است.
گر بتوانیم امکانات الزم را به روستاها  وی افزود: پس ا
و شــهرهای کوچــک ببریم بــا توجه بــه آب و هــوا و 
آلودگی کمتری که در روستاها است، بسیاری از افراد 
مهاجرت معکوس را انجام می دهند و به روستاها 
و شهرهای خود باز می گردند که در نتیجه اشتغال 
سالم تر و پایدارتری در این مناطق ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس، گفت: کشاورزی 
و کشــت گیاهان دارویی در چنیــن مناطقی رونق 
خاصی می تواند پیدا کند و صنایع خانگی، مشاغل 
گر  خرد و بسته بندی در منازل راه اندازی شود. قطعا ا
توجه ویژه ای به شهرها و روستاهای کوچک شود 
مهاجرت به شهرهای بزرگ کاهش می یابد و صنایع 

مختلف در شهرهای کوچک تأسیس می شود.

بر اســاس مصوبه جلســه اســتانداران ســه استان 
فــارس، یــزد و اصفهــان با معــاون هماهنگــی امور 
عمرانی وزارت کشور، مقرر شد ظرف دو هفته آینده 
تفاهم نامه انتقال آب از خلیج فارس به سه استان 

یاد شده تنظیم و امضا شود. 
بر اساس مصوبه این نشست، مقرر شد پیش نویس 
تفاهم نامه استان های فارس اصفهان و یزد با شرکت 

مجری طرح طی مدت زمان دو هفته تنظیم شود 
و قبل از شــروع ســال نو به امضای اســتانداران سه 

استان برسد. 
بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از اســتانداری فــارس، 
همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
فارس موظف شد کارگروهی تشکیل دهد تا نسبت 
به بررسی فنی طرح و تهیه پیش نویس اقدام و دو 

هفته بعد جلسه تشکیل و تفاهم نامه امضا شود.
در جلســه استانداران ســه اســتان با معاون وزارت 
کشــور، همچنین مقرر شــد با حضور ســه استاندار 
و معاون عمرانی وزیر کشــور به میزبانی فارس طی 
هفته های آتی جلسه مشترک جهت اجرایی کردن 
طرح ویژه گردشگری سه استان مشهور به "مثلث 
طالیــی گردشــگری" برقــرار شــود و اســتانداران به 

جمع بندی و اجرای این مهم بپردازند.

معــاون بهبود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: برای افزودن 
آجیــل عید نــوروز بــه کاالهــای ســامانه تا این 
خ مناســب یافت نشــده و در  لحظه آجیل با نر
خ پایین به ســبد  تالش هســتیم تا آجیــل با نر

کاال اضافه شود.
حسین ایراندوســت، معاون بهبــود تولیدات 
دامی ســازمان جهــاد کشــاورزی اصفهــان در 
اصفهــان در خصــوص ســامانه بــازرگام اظهار 
داشــت: بــازرگام ســامانه ای کشــوری بــرای 
فروش موادغذایــی از جمله مــواد پروتئینی، 
میــوه، برنــج، روغــن و... بــه قیمــت مناســب 
نســبت بــه ســایر منابــع فــروش اســت کــه در 

استان اصفهان نیز فعال شده است.
وی بــا بیان اینکه ســامانه بــازرگام با ســازمان 
تعاون روستایی قراردادی تنظیم کرده است، 
افزود: سامانه به استان ها معرفی شده تا برای 
کز اســتان ها و ســپس  توزیــع سراســری در مرا
مناطــق مختلف شهرســتان ها همکاری الزم 

صورت پذیرد.
ایراندوست خاطر نشــان کرد: در این سامانه 
با حذف واسطه ، مواد غذایی ضروری و مورد 
نیاز از جملــه مــوارد پروتئینی، برنــج، روغن و 
میوه با قیمت مناسب تری عرضه خواهد شد 
و مشــتریان می تواننــد بــا مراجعه به ســایت، 
انتخــاب کاال و زمــان تحویــل  ســفارش های 

خود را ثبت کنند تا درب منازل به دستشــان 
برسد.

کید بر اینکه همه مناطق شهرســتان  وی با تا
اصفهان در سامانه پوشش داده شده است، 
یادآور شد: همچنین شــهر بهارستان نیز تا ۱۶ 
اسفند ماه با تقویت ناوگان به پوشش سامانه 

اضافه خواهدشد.
معــاون بهبود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهــان بیــان کــرد: برای 
افزودن آجیــل عید نوروز به کاالهای ســامانه 
خ مناسب یافت نشده  تا این لحظه آجیل با نر
خ پایین به  و در تالش هســتیم تــا آجیل بــا نــر

سبد کاال اضافه شود.
وی در پایان افزود: پوشــش شهرســتان های 
اســتان اصفهان پس از ایام تعطیــالت نوروز با 
شهرســتان کاشــان آغاز خواهد شــد و در گام 
دوم سایر مناطق اســتان ها به سامانه اضافه 

می شود.

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 
)ره( در اســتان اصفهان گفت: با اجرای طرح های 
کنون بیــش از ۲۰ هزار ظرفیت  اقتصادی ســتاد، تا

اشتغال در استان ایجاد شده است. 
تورج حاجی رحیمیان گفت:ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام خمینی )ره( یکی از نهاد های انقالبی 
اســت کــه در راســتای محرومیــت زدایــی فعالیت 
می کنــد،  کمــک و همیــاری بــرای بهبــود اوضــاع 
اقتصادی و کسب و کار هایی که فاقد حمایت الزم 
هستند نیز از جمله دیگر اهداف این سازمان است.

به گفته او طرح های اشتغال زایی در استان اصفهان 
در قالب های کارگاهی، تســهیالت محور، اجتماع 
محور و مشــاغل خرد و خانگــی به خصــوص برای 
زنان سرپرســت خانوار اســت، با اجرای طرح های 
اقتصادی این ستاد در استان اصفهان تاکنون بیش 

از ۲۰ هزار ظرفیت اشتغال ایجاد شده است.
از مجموعه ایــن طرح هــا، ۱۲ طــرح بنــگاه محــور 
راه انــدازی شــده و ســه هــزار و ۸۸۵ ظرفیــت 

اشتغال ایجاد کرده است.

پنج هزار و ۲۹۸ طرح اشتغال محور نیز برای مشاغل 
کوچــک و خانگــی توســط ســتاد اجرایــی فرمــان 
حضرت امام خمینی )ره( در استان اصفهان ایجاد 
شــده اســت،  ۱۵ هــزار و ۸۹۴ ظرفیــت اشــتغال نیز 
بــا اجرای ایــن طرح هــا بــرای شــهروندان اســتان 

اصفهان ایجاد شده است.
به گفته حاجی رحیمیان  ۲۱ طرح تسهیالت محور 
با ظرفیت اشتغال ۲۵۰ نفر نیز در استان اصفهان اجرا 
شده و  یک طرح کارگاهی نیز با ظرفیت اشتغال ۲۳ 
نفر با حمایت های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
خمینی )ره( در استان اصفهان اجرایی شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

ایجاد اشتغال پایدار 
در روستاها باعث مهاجرت معکوس می شود

خبر

معاونــت مســکن و ســاختمان در اطالعیه ای 
از فرصت ۱۰روزه کلیه مشــموالن مالیاتــی که از 
طرف سازمان امور مالیاتی کشور پیامک دریافت 
کرده اند، برای ثبت اطالعات سکونت و مالکیت 

ک و اسکان کشور خبر داد. در سامانه ملی امال
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، معاونــت 
مسکن و ســاختمان در اطالعیه ای اعالم کرد: 
مطابــق مــاده ۵۴ مکــرر قانــون مالیات هــای 
مســتقیم و اصالحــات بعــدی آن و بــا توجه به 
آغاز فرآیند اخذ مالیات از خانه های خالی، کلیه 
مشــموالن مالیــات کــه از طــرف ســازمان امور 
کثر  مالیاتی کشور پیامک دریافت کرده اند، حدا
ظرف ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به »سامانه 
ک و اسکان کشور«، اطالعات سکونت  ملی امال

و مالکیت خود را به روز کنند.
گفتنی است پیش از این نیز سازمان امور مالیاتی 
اعالم کرده بود: » پیرو ارســال پیامک پرداخت 
مالیات خانه های خالی، مشموالن می توانند با 
ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان 
امــور مالیاتــی و مشــاهده واحــد یــا واحدهــای 
مسکونی مشمول مالیات، نسبت به پذیرش 
و پرداخــت مالیــات و یــا عــدم پذیــرش و ثبــت 
توضیحات و علت عدم پذیرش آن اقدام کنند«.

معاون بازرگانی شــرکت پشــتیبانی امور دام 
غ منجمد  کشــور با بیان اینکه ۸۰ هزار تن مر
تا پایان سال در کشور توزیع می شود، گفت: 
غ نطفه دار  بیش از ۱۲۰ میلیون عدد تخم مر

به کشور وارد و توزیع شده است.
محســن اســالمی در مراســم تکریم و معارفه 
مدیران کل پیشین و جدید پشتیبانی امور 
دام استان آذربایجان شــرقی با بیان اینکه ۲ 
سال اخیر، سال های حساس و پر مشغله ای 
برای شرکت پشــتیبانی دام بود، اظهار کرد: 
تکلیف شرکت پشتیبانی در طول سال توزیع 
۳.۲ میلیون تن نهاده می باشد، اما با وجود 
کنــون ۶ میلیون تن  آن از ابتــدای امســال تا
حواله نهاده هــای دامی در کل کشــور صادر 
شــده کــه ۳۰ درصد کل نیاز کشــور را شــامل 

می شود.
وی بــا بیان اینکــه آذربایجان شــرقی یکــی از 
بی حاشــیه ترین و آرام تریــن اســتان های 
شرکت پشتیبانی دام در کشــور است، ادامه 
داد: از اســتان آذربایجان شــرقی هیــچ وقت 

هیچ مشکلی نداشتیم. 
معاون بازرگانی شــرکت پشــتیبانی امور دام 
کشــور بــا بیان اینکــه در ســال گذشــته ۱.۴ 
میلیــارد دالر  فقــط ارزش گــردش ارزی و ۳۰ 
هزار میلیارد تومان ارزش گردش ریالی شرکت 
غ  پشتیبانی بوده است، ادامه داد: قیمت مر
به زیر قیمــت مصوب رســیده و ایــن آرامش 
غ  در بــازار به واســطه واردات ۲۰۰ هــزار تن مر
منجمد و توزیع بیش از یکصد میلیون عدد 
غ نطفــه دار در کشــور محقق شــده  تخم مــر
اســت. در پایان این مراســم از خدمات کریم 
صدیقیان در طول تصدی مسوولیت، تجلیل 
و صالح مومنــی به عنــوان سرپرســت جدید 
شرکت پشــتیبانی امور دام آذربایجان شرقی 

معرفی شد.

وزیــر جهــاد کشــاورزی در بازدیــد از مرکــز 
پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی ایران 
بــر تســریع صــدور مجوزهــای کســب و کار 

کید کرد. کشاورزی تا
به گــزارش وزارت جهاد کشــاورزی، »ســید 
جواد ســاداتی نــژاد« وزیر جهاد کشــاورزی 
به همراه »محمد قربانــی« معاون معاونت 
برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت جهــاد 
کبــر متــکان معــاون  ا کشــاورزی و علــی 
توســعه مدیریــت و منابــع وزارت جهــاد 
کشاورزی از مرکز پایش و مدیریت هوشمند 

کشاورزی ایران بازدید کرد.
در ایــن بازدیــد، وزیــر جهــاد کشــاورزی بــر 
ضرورت تســریع در صــدور مجوزها توســط 

کید کرد. ک تا سامانه سما
ک ) سامانه مجوزهای   ارتباط سامانه سما
 g۴b الکترونیکــی کشــاورزی( بــا ســامانه 
) درگاه ملــی مجوزهــای کســب و کار( ایجاد 
شده است و متقاضیان می توانند به راحتی 
از طریــق درگاه ملی مجوزهای کســب و کار 
ک شــوند و درخواســت  وارد ســامانه ســما

خود را ثبت کنند.

خبر ورود واحدهای تولیدی و صنعتی 
به بورس و کاهش مشکالت بانکی

نشســت  یکصدویازدهمیــن  در 
شورای گفت وگوی دولت و بخش 
کید  خصوصی استان اصفهان، تأ
شد که در صورت تسهیل و توســعه ورود شرکت های 
تولیــدی و صنعتی خصوصــی به بــورس، بســیاری از 

مشکالت بانکی فعاالن اقتصادی رفع خواهد شد. 
در یکصدویازدهمیــن نشســت شــورای گفت وگــوی 
دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که به صورت 
فوق العاده برگزار شــد، به بررســی مســائل و مشکالت 
فعاالن اقتصــادی در حوزه بانکــی در خصوص وثایق 
و اســناد رهنی بانکی اختصاص یافت. در ابتدای این 
نشست استاندار اصفهان گفت: در صورتی که بانکی 
برخالف سیاســت های کلی بانک مرکزی عمل کند، 
رفتار آن پذیرفته نیست. سیدرضا مرتضوی با انتقاد 
از خــروج ظرفیت های پولی و مالی فعــاالن اقتصادی 
اصفهان به خارج از استان، وجود حساب های مالی 
فعاالن اقتصادی در داخل اســتان را منجر بــه افزوده 
شدن ظرفیت مالی بانک ها و تسهیالت دهی بیشتربه 
بنگاه های اقتصادی دانســت. وی همچنین انتقال 
حساب های بانکی فعاالن اقتصادی به خارج از استان 
را ناشی از محدودیت اختیارات بانک های استان های 

مختلف کشور و گالیه استانداران دانست.
رئیس شــورای گفت وگوی دولــت و بخش خصوصی 
استان اصفهان بخشی از سیاست انقباضی در پرداخت 
تسهیالت بانکی در اسفندماه را قابل پذیرش دانست 
و گفــت: در صورتی کــه محدودیت بانکــی در عملکرد 
بنگاه اقتصادی اختالل ایجاد کرده، الزم است مراتب از 
سوی فعال اقتصادی گزارش شود تا از سوی استانداری 

به صورت موردی پیگیری و مرتفع شود.
          ساز و کار پذیرش واحدهای تولیدی بخش 

خصوصی در بورس تسهیل شود
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
اصفهان نیز در این نشســت با بیان اینکــه بانک ها در 
ارائه تسهیالت به شرکت های تولیدی باید طبق قانون 
حمایت از تولید رقابت پذیر محل طرح را در اولویت ارائه 
و اجرای وثایق قرار دهند، تصریح کرد: بدیهی است تا 
زمانی که محل طرح برای وثایق بانک ها کفایت کند، 

نباید وثایق دیگر خارج از طرح را مطالبه کنند.
مسعود گلشیرازی تصریح کرد: تسهیل و توسعه ورود 
شــرکت های تولیدی و صنعتــی خصوصی بــه بورس 
می تواند عالوه بر اســتفاده از ظرفیت هــای موجود در 
زمینه جــذب ســرمایه از این بــازار، بــه بانک هــا هم در 
چگونگی تملک سهام و مدیریت مناسب شرکت های 

تولیدی و صنعتی کمک نماید.
فعاالن اقتصــادی اصفهــان منابع خــود را در اســتان 

صرف کننــد دبیر کمیســیون هماهنگــی بانک های 
اســتان اصفهــان نیــز در ایــن نشســت بــا بیان اینکــه 
محدودیت منابع برای پرداخت تســهیالت از ســوی 
بانک ها وجــود داشــته، اما ابالغیــه ای مبنی بــر عدم 
پرداخت تسهیالت به فعاالن اقتصادی وجود ندارد، 
افزود: انتقال حساب های مالی واحدهای تولیدی به 
خارج از اســتان اصفهان و بعضا گشــایش حساب در 
بانک های خصوصی با توجه به اینکه بانک ها منابع 
خود را از مردم جذب می کنند، به مانعی برای پرداخت 
تســهیالت بانک هــای دولتــی بــه فعــاالن اقتصادی 
کید بر  استان تبدیل شده است. محمد نورآزادی با تأ
ضرورت همراهی بانک ها با فعاالن بخش خصوصی 
در شرایط اقتصادی موجود، گفت: بانک های استان 
توقع دارند فعاالن اقتصادی اصفهان منابع خود را به 
استان آورده و در همان جا نیز صرف کنند. وی در ادامه 
در نظر گرفتن معدل حساب برای پرداخت تسهیالت 
بانکی را به معنای رسوب وجوه فعاالن اقتصادی نزد 
بانک ها ندانست و تصریح کرد: منظور از معدل حساب، 
گردش فعالیت بانکی است. دبیر کمیسیون هماهنگی 
بانک های استان همچنین درباره مشکالت فعاالن 
اقتصادی درنحــوه محاســبات بدهی بــه بانک ها در 
کید بر اینکه تحصیل  قبال تسهیالت اخذ شده نیز با تأ
سود مرکب از وجاهت قانونی و شرعی برخوردار نیست، 
خواستار ایجاد ساز و کار تعقیب کیفری اخذ مبلغ سود 
و وجه التزام مازاد بر مقررات قانونی از طریق مصوبه کلی 

ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه شد. وی همچنین 
بازنگری، اصالح و رفع تعارض موجود در الزام به توثیق 
محل اجرای طرح همچنین الزام به عدم اقدام اجرایی 
درخصوص محــل اجرای طــرح در خصــوص فعاالن 
اقتصادی که امکان تسویه دیون و بازپرداخت اقساط 

تسهیالت را ندارند، ضروری دانست.
          نقش تشکیل کمیته کارشناسی در رفع مشکل 

دریافت بهره مرکب
همچنیــن امیررضــا نقــش، معــاون هماهنگــی امور 
اقتصــادی اســتانداری اصفهــان تشــکیل کمیتــه 
کارشناســی متشــکل از نمایندگانــی از اســتانداری، 
کمیســیون هماهنگی بانک ها، بانک عامــل و بنگاه 
اقتصادی پیش از ارجاع پرونده به شورای حل اختالف 
دریافت سود مرکب از فعال اقتصادی را بسیار راهگشا 
دانســت و افزود: در صورت عــدم توافــق در این زمینه 
پرونده به شعبه ۴7 شورای حل اختالف ارجاع شود.    
کثــر ظرف یک  در ادامــه مصوب شــد این کمیته حدا
هفته و در صورت ارجاع پرونده به شعبه ۴7 شورای حل 

اختالف ظرف دوهفته موضوع را بررسی و اعالم کند.
          راهکاری برای جلوگیری از توقف تولید در وثایق 

رهنی بانکی
محمود توالیی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز دریافت 
وثیقه در مرحله اول از محل اجرای طــرح و در صورت 
عدم امکان دریافت وثایق دیگر را در کاهش مشکالت 
فعاالن اقتصادی مؤثر دانســت و گفــت: در صورتیکه 

محل اجرای طرح در تملک بانک بوده، اما در تصرف 
آن نباشد تولید متوقف نخواهد شد.

حمیدرضا فوالدگر، مشــاور وزیر اقتصاد نیز بر ضرورت 
اســتفاده از ظرفیت مــاده ۱۹ قانــون رفــع موانع تولید 
کیــد کــرد و  رقابت پذیــر و ارتقــاء نظــام مالــی کشــور تأ
گفت: این ظرفیت فرصتی برای آزاد کردن تســهیالت 
مــازاد بــوده، همچنیــن از طریق ایــن مــاده بانک هــا 
می تواننــد بــه روش مناقصــه، شــخصی را به عنــوان 
عهده دار طلب بانکی انتخاب کنند و در صورت عدم 
امــکان راه هــای مذکــور، مبحــث تملــک واحدهــای 

تولیدی مطرح شود.   
ک پرداخت تسهیالت            معدل حساب مال

بانکی قرار نگیرد
مهرداد شاطریان، عضو  انجمن صنایع پلیمر استان 
اصفهان نیــز در نطــق پیش از دســتور این نشســت با 
اشاره به عملکرد انقباضی بانک های استان در اعطای 
تســهیالت جدید بانکی به فعاالن اقتصادی و در نظر 
گرفتن معدل حساب برای پرداخت تسهیالت گفت: 
مطالبه معدل حساب از صنعتگران و فعاالن اقتصادی 
در شــرایطی که وی بــه بانک بدهکار اســت، درســت 
نبــوده و خواهشــمندیم ورود بــه صورت هــای مالی، 
ظرفیت سنجی، توان جذب پول و صالحیت مشتری 
ک پرداخت تســهیالت قرار گیــرد. وی همچنین  مال
ابالغ سیاست های جدید بانکی به فعاالن اقتصادی 
را در کاهش مشکالت آنها بسیار حایز اهمیت دانست.

از چهار میلیون واحد مســکونی کــه در طرح نهضت 
ملی مسکن هدفگذاری شده احداث 7۰۰ هزار واحد 
بر عهده شرکت عمران شهرهای جدید است که طبق 
اعالم جعفری، سرپرست این شرکت در صورت تعیین پیمانکار، عملیات 
اجرایی ۱۰۰ هزار واحد تا پایان سال آغاز می شود؛ این در حالی است که ماه 

گذشته او وعده کلنگ زنی ۲۳۰ هزار واحد تا پایان سال را داده بود. 
به گزارش ایسنا، سهم شــرکت عمران شــهرهای جدید از طرح ساخت 
چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن 
)نهضت ملی مسکن( طی چهار سال آینده 7۰۰ هزار واحد است. آنطور 
که علیرضا جعفری ـ سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید اعالم کرده 
کنون اراضی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تامین  تا

شده که از این میزان ۱۰۰ هزار واحد با انتشار فراخوان در حال تبدیل شدن 
به پروژه است. فراخوان انتخاب پیمانکار آنها آماده شده و در تالش هستیم 
تا در هفته های جاری پیمانکار این تعداد واحد تعیین و کلنگ زنی واحدها 
تا پایان سال انجام شود. جعفری در شرایطی وعده ساخت ۱۰۰ هزار واحد 
تا پایان سال را داده که روز ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ درباره این موضوع که آیا قبول 
دارید پروژه نهضت ملی مسکن کند پیش می رود؟ گفته بود: وقتی پروژه 
وارد عرصه اجرایی شود تجربه نشان داده که متقاضیان انگیزه بیشتری 
برای ورود پیدا می کنند. طبق تکلیفی که وزیر به عهده ما گذاشته ۲۵۰ 
هزار واحد بر عهده ما قرار دارد که ۲۳۰ هزار واحد تا آخر امسال تعیین تکلیف 
می شود و پیمانکار مشخص خواهد شد که همین موضوع جذابیتی برای 
متقاضیان ایجاد می کند. او با اعالم برآورد قیمت ۴.7 میلیون تومان برای 
واحدهای نهضت ملی مسکن در پاسخ به این سوال که در قالب نهضت 
ملی مســکن چه تعداد واریز وجه کرده اند؟ بیان کرد: تعــداد ۴۸۳۲ نفر 
تایید نهایی شدند که ۱۲۱۳ نفر افتتاح حساب کردند و ۱۱۱ نفر ۴۰ میلیون 
تومان وجه اولیه را واریز کرده اند. البته ما شرایط اقتصادی و فشارهایی که 
به خانوارها هست را متوجهیم و به همین دلیل برای اینکه سرعت تکمیل 

پروژه ها را افزایش دهیم باید گام اول پروژه را محکم برداریم.
به هر ترتیب سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید، در گفت وگو با پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرسازی ضمن اعالم استقبال متقاضیان نهضت ملی 
مسکن از سکونت در شهرهای جدید گفته است: شهرهای جدید مکلف 
هستند تا شرایط زیست مناسب را برای شهروندان به وجود بیاورند که 
در این زمینه با همکاری معاونت شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری 

طرح های جامع و تفصیلی شهرها و همچنین بررسی وضعیت زمین هایی 
که قابلیت الحاق به محــدوده را دارند، اقدامــات الزم در دســتور کار قرار 
گرفته است. وی با اشاره به اینکه تعهدات باقیمانده اقدام ملی مسکن 
که از گذشته برای شــهرهای جدید باقیمانده بود در طرح نهضت ملی 
مسکن ادغام شده است، ادامه داد: بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی 
باقیمانده واحدهای طرح اقدام ملی مسکن شامل شرایط و تسهیالت 
طرح نهضت ملی مسکن می شود. بر این اساس تعهد شهرهای جدید 
در احداث واحدهای مسکونی تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن 

7۰۰ هزار واحد است.
سرپرســت شــرکت عمران شــهرهای جدید تصریح کرد: بر اســاس رقم 
تعهدی شهرهای جدید در اجرای طرح نهضت ملی مسکن )7۰۰ هزار 
واحد(، ظرفیت سنجی و امکان سنجی برای شناسایی اراضی و فضاهای 

موردنیاز برای تامین این تعداد واحد در دستور کار قرار دارد.
بر اساس این گزارش، دولت تالش خود را برای ساخت چهار میلیون واحد 
مسکونی ظرف چهار سال به کار گرفته و آنطور که رستم قاسمی وزیر راه 
و شهرسازی ـ می گوید تالش این اســت که هر دو سال، دو میلیون واحد 
ســاخته شــود. او در ماههای گذشــته وعده داد که تا پایان امســال ۸۰۰ 
هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله اجرا برسد. آنطور که مسئوالن 
کنون ۳۳۰ هزار واحد به مرحله اجرا رســیده و باید  وزارتخانه می گویند تا
منتظر بمانیم که آیا وزارت راه و شهرسازی قادر خواهد بود طی کمتر از سه 
هفته باقی مانده تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد واحدهای در حال ساخت را به 

۸۰۰ هزار واحد برساند یا خیر.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
جلوگیری از افت آب های زیرزمینی راهکاری برای مقابله 
با فرونشست اصفهان است، گفت: مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی در حال جمع بندی و ارائه پیشنهاد در این رابطه است.

علیرضا قاری قرآن با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
درباره فرونشست زمین در کشور و همچنین درباره مبحث فرونشست در 
استان اصفهان، اظهار کرد: براساس مصوبه اخیر شورای عالی در خصوص 
فرونشســت، در تمــام طرح هــای توســعه و عمــران شــهری اعــم از تهیــه و 
تجدیدنظر طرح جامع و یا الحاق به محدوده و تغییر کاربری اراضی، بارگذاری 

جدید در عرصه های در معرض فرونشست، ممنوع است.  
وی گفت: بر این اساس دبیرخانه  کارگروه  امور زیربنایی استان اصفهان )اداره کل راه و شهرسازی استان( موظف 
شده است تا برای فرآیند بررسی و تصویب طرح های مذکور، حسب مورد از سازمان نقشه برداری در زمینه تداخل 

ک عمل قرار دهد.   پهنه های فرونشستی با طرح های توسعه و عمران استعالم و نتایج اعالم را مال
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه در مرحله نخست طرح جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین به 
موضوع فرونشست نیز اشاره شده است، افزود: در مرحله اول این طرح مسائل و مشکالت شهر اصفهان از چهار 
مسیر متمایز و البته مرتبط با هم مورد کاوش و شناسایی قرار گرفته است که جمعا تعداد ۸۸۲ مشکل )درونداد( 
در ۲۹ حوزه مورد بررسی در مرحله اول طرح شناسایی شد و به موضوع فرونشست زمین در دو حوزه موضوعی 

)بافت فرسوده و آب( و در قالب چهار مشکل اولیه اشاره شد.  
وی ادامه داد: این چهار مشکل اولیه شامل فرونشست تدریجی زمین و عدم 
امکان نشتیابی در بافت های فرسوده، پدیده فرونشست دشت و تخریب 
آبخوان زاینده رود، پدیده فرونشست به علت تخلیه آب ها و برداشت های 
بی رویه در برخــوار و عاشــق آباد و نبود طــرح و مدیریت جامع فرونشســت 

زمین بوده است.  
 قاری قرآن گفت: هر چند در زمان تهیه مرحله اول طرح جامع، فرونشست 
به عنوان یک مسئله اجتماعی در رسانه ها منعکس نشده بود، اما همواره 
از ابتدای فرآیند در ســال ۹7 مورد توجه تیم تهیه کننده طرح قرار داشته و 
به طور خاص کارگروهی با عنوان کارگروه فرونشست برای بررسی جنبه های 

مختلف آن مأمور شد.  
کید کرد: جایگاه موضوع   وی با بیان اینکه اصفهان تا امروز ســه دوره خشکسالی بزرگ را تجربه کرده اســت، تأ
آب و فرونشست باید به خوبی در طرح جامع تعریف و مضاف بر آن ضمن در نظر گرفتن سند آب، به راهکارها و 

برنامه های اجرایی پرداخته شود.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه فرونشست تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی بوده و 
می تواند بر بسیاری از ساخت و سازها و تأسیسات تأثیر بگذارد، گفت: افت آب های زیرزمینی بر میزان فرونشست 

تأثیر مستقیم دارد. بنابراین جلوگیری از آن نیز راهکاری برای مقابله با فرونشست است.  

نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید آب رفت!

ممنوعیت بارگذاری جدید در عرصه های در معرض فرونشست

تکلیف انتقال آب دریا 
به مرکز ایران دو هفته آینده نهایی می شود

»بازرگام« پس از نوروز 
در شهرستان های اصفهان فعال می شود

اشتغالزایی ستاد اجرایی فرمان امام در اصفهان 

فرصت ۱۰ روزه 
برای صاحبان خانه های خالی

غ منجمد   ۸۰ هزار تن مر
کشور  تا پایان سال در 

توزیع می شود

کشاورزی  کید وزیر جهاد  تا
بر تسریع صدور مجوزهای 

کشاورزی کار  کسب و 

خبر

خبر

خبر
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شهردار اصفهان خبر داد:

تکمیل پروژه مرکز همایش ها تا پایان خرداد ۱۴۰۱

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

شهردار اصفهان گفت: پیش بینی 
می شــود تــا پایــان خــرداد ۱۴۰۱ 
فعالیت هــای عمرانــی پــروژه مرکز 
همایش هــای بین المللــی اصفهــان تکمیــل و آماده 

بهره برداری شود.
علی قاســم زاده در حاشــیه جلسه بررســی مشکالت 
و برنامه ریــزی پروژه های شــاخص عمرانی اصفهان، 
اظهار کــرد: در این جلســه روند پیشــرفت پــروژه مرکز 
همایش های بین المللی اصفهــان مورد بررســی قرار 

کید شد. گرفت و بر بهره برداری سریع تر این ابر پروژه تا
وی بــا بیان این کــه در جلســه بررســی مشــکالت و 
برنامه ریزی پروژه های شاخص عمرانی اصفهان نواقص 
و کاستی های موجود در روند پروژه مرکز همایش های 
بین المللــی بررســی شــد و راهکارهــای مناســب بــا 
نظرات کارشناسان متخصص پیش بینی شد، افزود: 
پیش بینی می شود تا پایان خرداد ۱۴۰۱ فعالیت های 
عمرانی پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان 

تکمیل و آماده بهره برداری شود.
شــهردار اصفهان بــا بیان ایــن که یــک عزم جــدی در 
بدنه مدیریت شــهری برای بهره برداری از پــروژه مرکز 
همایش های بین المللی اصفهان وجود دارد، اظهار 
امیدواری کرد: مشــکالت و نواقص پــروژه باید هر چه 
سریع تر رفع شود تا این پروژه طبق زمان بندی انجام 

شده، تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.
کید بر این که در حال حاضر مشکل اساسی و  وی با تا
خاصی در پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
وجود ندارد و عمدتا مهمترین دغدغه مدیریت شهری، 
تکمیل ریزپروژه های داخل این ابرپروژه است که باید به 
نحوه صحیح از پیمانکار تحویل گرفته شود، گفت: این 
پروژه عظیم دارای ریزپروژه های متعددی است که باید 

موقع تحویل نقصان و اشکالی نداشته باشد.
قاســم زاده در خصــوص تأخیــر در پرداخت مطالبات 
پیمانکاران، اظهار کرد: راه حل کلیدی برای رفع این 

مشکل پیشنهاد شده است.
وی گفت: طی توافق و رایزنی انجام شده با بانک های 
مختلف استان، یک خط اعتباری از سوی یک بانک 
برای هر پروژه عظیم و شاخص شهری تعیین می شود 
و سپس مباحث مالی پیمانکار پروژه با بانک خواهد 
بود و ســپس شــهرداری اصفهــان از این بعد بــا بانک 

طرف خواهد شد.

شــهردار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: گاهــی تأخیــر در 
پرداخت مطالبات پیمانکاران به دلیل مسائل اداری 
و دریافت تسهیالت از بانک ها اســت که این موضوع 
نیز یک امر عادی است، اما تأخیر به دلیل تصمیمات 

مدیریتی قابل قبول نیست.
          مطالبات پیمانکاران پرداخت شده است

محسن رنجبر، معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان 
در این جلسه اظهار کرد: بخشی از تأخیر در پرداخت ها 
به پیمانکاران پروژه ها، خاصه پروژه مرکز همایش های 
بین المللی و بالتبع تأخیر در تکمیل پروژه ها به دلیل 
تغییــرات مدیریتــی جدیــد در بدنــه شــهرداری بوده 
اســت که ایــن امــر برخــی از پیمانــکاران را دچــار یــک 
سردرگمی کرده بود؛ البته این مشکل به صورت کامل 
مرتفع شــده اســت. وی در خصــوص کاربــری اراضی 
مرکز همایش های بین المللی، گفت: 7۲ هکتار اراضی 
مرکز همایش های بین المللی پیش از این در زمان آغاز 
به کار از هیئت وزیران جمهوری اســالمی ایران مجوز 
کاربری توریســتی - تجاری دریافت کرده است و هیچ 

جای نگرانی نیست.

          تدوین طرح جامع برای مرکز همایش های 
بین المللی

در ادامه نشست ، سعید ابراهیمی، معاون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان اظهار کرد: 
برای این کــه وارد فضــای اجرایــی بهره بــرداری از مرکز 
همایش های بین المللی شویم، به یک مشاوره عالی 
در این زمینه نیاز داریم تا طرحی برای بیان اولویت های 
مقدم و موخر قسمت های مختلف این ابرپروژه ارائه 

دهد. 
ع وقت بخشــی از  کید بر ایــن که بایــد در اســر وی بــا تا
ابرپــروژه مرکــز همایش هــای بین المللی اصفهــان به 
بهره برداری برســد، خاطرنشــان کرد: قرار است سال 
آینــده ۲۰۰ میلیــارد تومان بــرای تکمیــل بخش های 
مختلف این پروژه اختصاص یابد که این امر اهمیت یک 

طرح جامع از سوی مشاور عالی را دوچندان می کند.
          ضرورت انتخاب یک مشاور عالی فنی برای 

پروژه مرکز همایش ها
رضــا اخــوان، مدیــر بهره بــرداری مرکــز همایش هــای 
بین المللی اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: پروژه 

مرکز همایش ها ۱۱ ساله شد؛ شرایط این ابر پروژه ایجاب 
می کند که در کنــار معاونــت عمرانی شــهرداری دیگر 
معاونت های شهرداری نیز قرار گیرند تا روند پیشرفت 

بهتر و سریع تری داشته باشد.
وی با ارائه پیشنهاداتی در زمینه تسریع در روند زمان 
بهره برداری مرکز همایش ها، گفت: این ابرپروژه به دلیل 
حجم و گستردگی در درجه نخست نیازمند انتخاب 
یک مشــاور عالی فنی بــرای برنامه ریــزی بخش های 
مختلف، دوم تدوین یک طرح جامع راهبردی از سوی 
معاونت های شهرداری اصفهان و سوم آغاز مدیریت 

هوشمند و تجهیز مرکز در واقع BMS پروژه است.
مدیر بهره برداری مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
افزود: لزوم توجه بــه پدافند عامل و غیرعامل پــروژه و 
مباحث امنیتی با توجه به حساسیت جلسات برگزاری 
در سال های آتی، توجه به مسائل ایمنی ساختمان، 
تعیین تکلیف وضعیت انشعابات مختلف و تصفیه خانه 
فاضالب مرکز همایش ها و همچنین مســتندنگاری 
مبتنی بــر تجربه نــگاری فنــی و عمرانــی پــروژه از دیگر 

اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد.

نماینده مــردم اصفهان گفت: با پیگیــری صورت 
گرفته تا چند روز آینده اســتفاده از سوخت مازوت 
در نیروگاه شهید منتظری اصفهان متوقف خواهد 
شــد.  نماینده مــردم اصفهــان و عضو کمیســیون 
امنیت ملی در ارتباط تلفنی با خبر ۲۰ شبکه اصفهان 
کره با دبیر شورای عالی امنیت ملی در  با اشاره به مذا

محل دبیرخانه این شورا گفت: با توجه به اینکه دوره 
اضطرار استفاده از مازوت خاتمه یافته در این زمینه 
مکاتبات الزم برای خاتمه دادن به استفاده از این 
سوخت فسیلی در نیروگاه شهید منتظری اصفهان 
صورت گرفته است. عباس مقتدایی با بیان اینکه 
مصرف مــازوت، ســبب به خطــر افتادن ســالمت 
مردم می شود گفت: در دیدار و گفتگو با مسئوالن 
دادگســتری و محیــط زیســت این خواســته مردم 
منتقل شد و مسئوالن استان هم درصدد خاتمه 
دادن به این موضوع هستند. وی گفت: توقع ما از 
وزارت نفت، اختصاص گاز مورد نیاز نیروگاه و از وزارت 
نیرو پیگیری برای فیلتراسیون خروجی مشعل ها 

است که باید با جدیت دنبال شود.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان گفت: 
تعمیرات زودهنگام نیروگاه های ذوب آهن آغاز شده 
کثری آنها فراهم شود و  تا شرایط برای فعالیت حدا
در نتیجه با مشکالت ناشی از قطع برق که در سال 

جاری شاهد آن بودیم، مواجه نشویم.
ایرج رخصتی در بازدید از بخش های مختلف ذوب 
آهــن بــا حضــور در نیروگاه هــا و بخش آبرســانی، به 
اهمیت نیروگاه های شرکت و همچنین فعالیت های 
مربوط به تأمین آب مورد نیاز خط تولید با توجه به در 
پیش بودن فصول گرم سال و مشکالت احتمالی در 
تأمین آب و برق حاصل کمبود آب همچون سنوات 
گذشــته اشــاره کرد و افزود: در این راســتا تعمیرات 
زودهنگام نیروگاه های شرکت آغاز شده و جلسات 
بازدیدهــای میدانی به طورمنظم انجام می شــود 
کثری آنها فراهم شود و  تا شرایط برای فعالیت حدا
در نتیجه با مشکالت ناشی از قطع برق که در سال 

جاری شاهد آن بودیم، مواجه نشویم.
ذوب آهن اصفهان دارای چهار واحد نیروگاه حرارتی 
بــا ظرفیــت بیــش از ۲۲۰ مگاوات اســت کــه عمده 
ک آن از گازهــای فرایندی خط تولیــد بوده و  خــورا
به منظور دستیابی به راندمان باالتر که در نهایت 
منجر به وابســتگی کمتر به شــبکه برق سراســری 
خواهد شــد، گازهای فرایندی با گازهای طبیعی 
ترکیب می شود. به گفته سرپرست مدیریت عامل 
ذوب آهــن اصفهان، تــوان تولیدی ایــن نیروگاه ها 

به نحوی اســت که جایگزیــن نیروگاه هــای تولید 
برق شــبکه سراســری حداقل برای مصرف داخل 
گر ایــن نیروگاه ها فعالیت  کارخانــه اســت. در واقع ا
نکنند کل برق مصرفی توسط شبکه سراسری باید 
تأمین شــود. وی افزود: با این وجود در حالی که در 
جدول تعرفــه گاز، نــرخ گاز مصرفــی نیروگاهی برابر 
ک پتروشــیمی لحاظ شــده  ۱۰ درصــد تعرفــه خورا
اســت، اما تعرفــه گاز مصرفــی برای این شــرکت، با 
ک  تعرفه صنایع فوالدی برابر ۳۰ درصد تعرفه خورا
پتروشیمی محاسبه می شود که با توجه به بررسی 
پیش نویس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسالمی، با الحاق تبصره ای 
به قانون بودجه، بهای گازمصرفی شرکت هایی که 
دارای نیروگاه بوده و بخشی از برق مصرفی خود را به 
جای دریافت از شبکه سراسری با گاز طبیعی تولید 
کرده و در خود کارخانه مصرف می کنند مانند سایر 
ک  نیروگاه های موجود در شبکه برابر ۱۰ درصد خورا

پتروشیمی محاسبه شود.

معاون رییس جمهور و رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی در حکمی محمدرضا قاسمی را به عنوان 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 

منصوب کــرد. با حکم ســید مســعود میرکاظمی، 
معاون رییس جمهور و رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، محمدرضا قاسمی که از شانزدهم آبان 
ماه سال جاری سرپرست سازمان مدیریت استان 
شده بود، به عنوان رئیس آن منصوب شد. تصدی 
معاونت هــای آمــوزش، پژوهش هــای توســعه ای 
و آینــده نگــری در ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
استان اصفهان از جمله سوابق قاسمی است. پیش 
کبری، ریاست سازمان مدیریت و  از این نعمت اهلل ا

برنامه ریزی استان را بر عهده داشت.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان 
کــم پــروژه تقاطع غیر  گفــت: پخش بیــس و ترا
همســطح چرمهیــن - زمان آبــاد انجام شــده 
و آســفالت آن نیز تا پایان ســال جاری تکمیل 

می شود.
عزت اله یسلیانی رئیس اداره راه و شهرسازی 
شهرستان لنجان با بیان اینکه این شهرستان 
دارای ۳ بخــش مرکــزی، باغبهــادران و فوالد 
شــهر اســت، اظهار کــرد: وجــود صنایــع مهم 
از جملــه ذوب آهــن و صنایــع دفــاع اصفهان 
همچنیــن قومیت هــای متفــاوت و رودخانه 
به طول ۶۰ کیلومتر، این شهرســتان را بســیار 
کــرده اســت،  کوچــک  شــبیه بــه یک ایــران 
ح هــا و پروژه هــای  لــذا تســریع در اجــرای طر
حوزه هــای راه، مســکن و شهرســازی در آن 

بسیار حائز است.  
وی بیان داشت: بر این اساس امسال در حوزه 
راهسازی، دو پروژه رمپ خروجی چرمهین به 
سمت زرین شــهر قبل از پل روگذر چرمهین - 
باغبهادران و عملیات احداث سپتینگ تقاطع 
غیــر همســطح کاهریــز تکمیــل و بهره بــرداری 
شــدند. همچنین پروژه تقاطع غیر همســطح 
کم آن  چرمهیــن - زمان آبــاد پخش بیــس و ترا
انجام شده و آسفالت آن نیز تا پایان سال جاری 

تکمیل و بهره برداری می شود.  
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان 
با بیان اینکه این شهرستان در شهرهای زرین 

شــهر، ســده لنجــان، باغبهــادران، چرمهین، 
زاینده رود، باغشــاد و فوالد شهر )با مسئولیت 
شــرکت عمران فوالد شــهر( دارای مسکن ملی 
اســت، گفــت: در همین راســتا هفت هــزار متر 
مربع زمین برای ســاخت ۱۵۰ واحد مســکونی 
اختصــاص یافته اســت همچنین پیشــنهاد و 
پیگیری الحاق دو قطعه زمین به مساحت 7۰ 
هکتار جنب پارک کوهستان و ۱۵۰ هکتار جنب 

گون ها از اقدامات این اداره بوده است.   ال
ک زمین برای ۴۰۰ واحد  وی ادامه داد: ۲۰۰ پال
مســکونی در شــهر ســده لنجــان اختصــاص 
یافتــه، ســاخت ۱۰۰ واحــد مســکونی در شــهر 
باغبهــادران آغــاز و قطعه زمینی به مســاحت 
ح اقدام  ۱۵ هکتار جهت الحاق زمین برای طر
ملــی مســکن شــهر باغبهــادران اختصــاص 
داده شده اســت  همچنین ساخت ۳۲ واحد 
مسکونی در شهر زاینده رود آغاز و زمین مورد 
نیاز بــه ۴۴۵ نفــر از متقاضیان شــهر چرمهین 

گذار شد.   وا

تا چند روز آینده :

کردن مشعل های مازوت سوز  پیگیری برای خاموش 
در اصفهان

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان:

نیروگاه های ذوب آهن برای تأمین برق 
گرم مهیاتر می شوند در فصول 

انتصاب رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان مطرح کرد؛

تکمیل تقاطع غیر همسطح چرمهین - زمان آباد 
تا پایان سال ۱۴۰۰

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی در نامه ای به رئیس جمهور خواســتار 
آزادسازی تصرف های غیرقانونی بستر و حریم 
زاینــده رود شــد.  امیرحســین بانکــی پــور فــرد 
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی در نامه ای به رئیس جمهور خواســتار 

آزادسازی سواحل حریم زاینده رود شد.
در ایــن نامــه آمــده اســت: دســتور حضرتعالی 
مبنی بر آزادسازی سواحل دریای خزر و خلیج 
فارس توانست بارقه هایی از امید و عدالت را در 
بین مردم و افکار عمومی ایجاد کند و به همگی 
ثابت کند عزم دولت در فسادســتیزی و حفظ 

محیط زیست جدی و استوار است.
در همین راستا متأسفانه تصرف های غیر قانونی 
در بستر و حریم زاینده رود نیز سبب شده است 
تا این مطالبه نزد مردم و نخبگان اصفهان ایجاد 
شود تا مشابه آزادسازی سواحل، در بستر و حریم 
پیکر بی جان زاینده رود از سرچشمه تا تاالب نیز 
انجام شود چرا که این تصرف ها عالوه بر دوگانه 
عدالــت و فســاد در افکار عمومی، آســیب های 

زیست محیطی نیز به همراه داشته است.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی آورده اســت: بــا مطالبــه از مســؤوالن 
استان های اصفهان و چهار محال و بختیاری 
و برخــورد بــدون اســتثنا و اغمــاض بــا اولویــت 
دســتگاه های دولتی با متخلفان درخواســت 

مردم و افکار عمومی را اجابت فرمایید.

بــا پیشــنهاد فرمانــده نیــروی زمینــی و بــا 
تصویب فرمانــده کل ارتش، امیرســرتیپ دوم 
میهن دوســت به عنوان فرمانده مرکــز آموزش 
توپخانه و ارشد نظامی ارتش در منطقه اصفهان، 
یزد و چهارمحــال و بختیاری معرفی شــد  امیر 
سرتیپ عباس فالح، معاون هماهنگ کننده 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی در آیین 
تکریم و معارفــه ارشــد نظامی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران در منطقــه اصفهــان، یــزد و 
گر مســأله  چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ا
دفاع از کشور و ملت به صورت عاریتی و با تکیه 
بر توان خارج از کشور طرح ریزی و بنیان گذاری 
شــود، اتفاقی که بــرای اوکراین افتــاده برای هر 

کشوری خواهد افتاد. 
وی با بیان اینکه این کشور بر ناتو و آمریکا تکیه 
داشــت، تصریح کرد:دفاع یک مســأله حیاتی 
و اساســی اســت که نبایــد در آن ســهل انگاری 
شــود. فــالح تصریــح کــرد: بــا پیــروزی انقــالب 
اســالمی در ایران، دســت اســتکبار جهانــی از 
منافعی که ســال ها در ایران بــرای خود تعریف 
کرده بود کوتاه شد هر چند استکبار جهانی بارها 
سعی کرد نتایج انقالب را به نفع خود تغییر دهد. 

فرماندار شاهین شهر از مخالفت کمیته انطباق 
با افزایش بیش از ۸۰ درصــدی بودجه مصوب 
شورای اسالمی شــهر شاهین شــهر برای سال 
۱۴۰۱ خبــر داد. ســیدمحمدرضا کاظمی طبــا 
اظهار داشت: اعضا کمیته انطباق شهرستان 
شاهین شهر و میمه فرماندار، رئیس دادگستری 
و نماینده شــورای اسالمی اســتان به اتفــاق آرا 
با مصوبه شــورای اسالمی شــهر شــاهین شــهر 

مخالفت کرد. 
وی افزود: مغایرت با سیاست های کلی دولت 
و جلوگیری از افزایش فشــار هزینه ای و عوارض 
مختلف بر شهروندان شاهین شــهر با مصوبه 
شورای اسالمی شهر شاهین شهر از دالیل این 

مخالفت بوده است. 
فرماندار شاهین شهر تصریح کرد: بودجه سال 
۱۴۰۱ شــهرداری شــاهین شــهر ۶۸7 میلیــارد 
تومان در ۲۵ بهمن ماه در شورای اسالمی این 
شهر تصویب شــد و برای انطباق به فرمانداری 

ارسال شد.
 وی بــا بیان اینکــه بودجــه مصــوب ســال ۱۴۰۰ 
شهرداری شاهین شهر ۲۴۸ میلیارد تومان بوده 
اســت، ابراز داشــت: بودجه ســال ۱۴۰۱ نسبت 
به ایــن بودجــه افزایــش بیــش از ۸۰ درصــدی 
داشــته اســت. کاظمی طبا اضافه کرد: کمیته 
انطبــاق بودجه مصوب شــورای اسالمی شــهر 
الیبید را با افزایش ۱۵ درصدی به اتفاق آرا تأیید 

کرد.

خبر خبر

استان

خبر

کید  مدیرکل هماهنگی روابط عمومی های دولت با تأ
بر ضرورت روایت صحیح از فعالیت ها و دستاوردهای 
فــوالد مبارکه توســط اصحاب رســانه کشــور گفت: 
بازدید اقشار مختلف مردم به خصوص خبرنگاران از شرکت فوالد مبارکه 
منجر به خنثی شدن روایت های نادرست از این مجموعه بزرگ و مهم 

صنعتی خواهد شد.
محمود قائدی مدیرکل هماهنگی روابط عمومی های دولت در حاشیه 
بازدید جمعی از اصحاب رسانه کشــور از تصفیه خانه پساب و خطوط 
تولید شرکت فوالد مبارکه اظهارکرد: مجموعه تصفیه خانه پساب شرکت 
فوالد مبارکه برای من و جمعی از همکاران من که در این بازدید از نزدیک 
که با توجه به  شاهد فرایندهای آن بودند دستاوردی بسیار جالب بود چرا
جدی بودن چالش آب در استان اصفهان و سطح کشور، احداث چنین 

تصفیه خانه ای در این مقیاس کار بسیار بزرگی بوده و مایه افتخار است.

وی افزود: علی رغم اینکه بســیاری از رســانه های بیگانه، ضد انقالب و 
دشمنان، دستاوردهای انقالب اسالمی را آماج حمالت رسانه ای قرار 
داده و معتقدند در کشور ما توسعه ای در بخش های مختلف خصوصا 
صنایع اتفاق نیفتاده، با نگاهی بر عملکرد و دستاوردهای فوالد مبارکه به 
عنوان مولود انقالب اسالمی، متوجه خواهند شد که چنین نبوده است؛ 
در فوالد مبارکه بسیاری از جوانان همین مرز و بوم شاغل شده اند و این 

شرکت باعث افتخار برای انقالب و همین جوانان است.
مدیرکل هماهنگی روابط عمومی های دولت خاطرنشان کرد: بازدید 
اقشار مختلف مردم خصوصا اهالی قلم و رسانه از خطوط تولید فوالد 
مبارکه و دستاوردهای افتخارآمیز آن باعث می شود نسبت به روایت های 
کنــش نشــان دهند؛ این مجموعه  نادرســت در مورد ایــن مجموعه وا
حدود یک ســوم فوالد کشــور را تولید می کند و حدود ۲۰ هزار نفــر در آن 
اشــتغال دارند که پی بردن به ایــن موضوع حس خوبــی را به هر ایرانی 

منتقل می کند.
          دستاوردهای فوالد مبارکه تبلوری از عزت و افتخار ملی است

محمدجواد براتی مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه نیز در حاشــیه این 
بازدید با بیان این که دستاوردهای فوالد مبارکه تبلوری از عزت و افتخار 
ملی اســت، گفت: اصحاب رســانه کشــور نقش به ســزایی در انعکاس 
دســتاوردهای اقتصادی و صنعتی کشــور دارند و با ایــن کار می توانند 
علی رغم امیدآفرینی و تزریق آن به جامعه، حس غرور را در وجود هر ایرانی 

متجلی کنند.
وی افزود: فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی، همواره از ابتدای 
راه اندازی روند رو به رشدی داشته و پیشرفت های چشم گیری را حاصل 

کرده که در این راستا نقش بی بدیلی در پیشــران بودن رشد اقتصادی 
کشور ایفا کرده است. مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به تأثیر دستاوردهای فوالد مبارکه در پیشــبرد اهداف اقتصادی ایران 
گر دســتاوردهای این مجموعه به درســتی  اسالمی خاطرنشــان کرد: ا
روایت شوند، مطمئنا آحاد مختلف جامعه درک صحیح تری از چگونگی 

فعالیت فوالد مبارکه پیدا کرده و به آن افتخار می کنند.
وی اذعــان داشــت: در راســتای معرفــی هرچــه بیشــتر توانمندی ها و 
ظرفیت های فوالد مبارکه، طی برنامه ریزی های صورت گرفته، زمینه 
بازدید گروه های مختلف مردم اعم از نخبگان، اساتید و فرهیختگان 
دانشــگاهی، دانشــجویان، علما و روحانیون و.... فراهم شده تا همه 

بتوانند با فعالیت های این مجموعه از نزدیک آشنا شوند.
براتی تصریح کرد: خرسندیم که با هماهنگی های شرایط بازدید جمعی 
از اصحــاب رســانه کشــور از تصفیه خانه های پســاب و خطــوط تولید 
فوالد مبارکه فراهم شد و آنان توانستند فرصتی پیدا کنند تا در جلسه 
پرسش وپاسخ با حضور ۲ تن از معاونین این شرکت، ابهامات خود از روند 

فعالیت این بنگاه بزرگ اقتصادی کشور را برطرف کنند.
وی در پایان با اشــاره به مطرح شــدن موج رسانه ای صنعت ستیزی و 
نقش دشمنان انقالب اسالمی در این امر عنوان داشت: صنعت ستیزی 
ریشــه های مختلفی دارد که متأســفانه برخی از گروه ها تعمدا و برخی 
دیگر بر مبنای اطالعات غلط، در این مسیر قرار گرفته اند اما باید گفت که 
گاهی رسانی به آحاد مختلف مردم  بهترین راه مقابله با این موضوع، آ
است و بدیهی اســت که بازدید و آشنایی از نزدیک با فعالیت های این 

مجموعه، ذهنیت آنان را تغییر خواهد داد.

واحــد  شــرکت  مدیرعامــل 
اتوبوســرانی اصفهــان و حومــه 
گفــت: از ســال آینــده بــر اســاس 
گــذاری خدمات  برنامه ریزی هــای انجام شــده وا
اتوبوســرانی به بخش خصوصی را انجــام خواهیم 

داد.
گذاری  ســیدعباس روحانی با اشــاره بــه نحــوه وا
کــرد:  اتوبوس هــا بــه بخــش خصوصــی، اظهــار 
خصوصی سازی اتوبوسرانی در دولت های نهم و 
دهم به عنوان یک تکلیف بر عهده اتوبوسرانی ها 
گذاشته شــد و با توجه به اینکه قیمت اتوبوس در 
آن زمــان برای بخــش خصوصی مقــرون به صرفه 
بــود، مالــکان می توانســتند بــا پرداخــت ۱۸ تا ۲۰ 
میلیــون تومان یــک دســتگاه اتوبــوس را تحویل 
بگیرنــد و متعهــد بــه ۱۰ ســال خدمت رســانی 
باشــند، اما در حال حاضر با توجه بــه قیمت ۴.۵ 

میلیاردتومانی اتوبوس، انجام این اقدام برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نیست.
گذاری خدمات به بخش خصوصــی، مطالعاتی با عنوان  وی افزود: با تغییر اســتراتژی ها در فرایند وا
گذاری خدمات در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که مالکیت اتوبوس در اختیار شهرداری و  وا
اتوبوسرانی بماند و سرمایه گذاری اولیه توسط اتوبوسرانی انجام شود، اما بهره برداری و خدمات را به 

گذار کنیم که این گام در سال ۱۴۰۱ برداشته خواهد شد. بخش خصوصی وا

مدیرعامل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه با بیان این که با توجه به مشــکالت تولید و 
واردات اتوبوس در کشور، عمر ناوگان اتوبوسرانی 
شــهر از حد متوســط فراتر رفته اســت، ادامه داد: 
سال ۹۴ متوســط عمر ناوگان اتوبوســرانی حدود 
۴.۵ ســال بود، امــا از آن ســال بــه بعد بــا توجه به 
سیاســت های کالن دولــت و محدودیت هــای 
واردات، تولیــد و تعطیلی بعضــی از کارخانجات، 
همچنین افزایش بسیار زیاد قیمت اتوبوس های 
تولیــد شــده، میانگیــن عمر ایــن نــاوگان بــه ۱۰.۸ 
سال رسید که این شرایط شایسته شهر اصفهان 

نیست.
وی با اشــاره به خرید اتوبوس های جدید، گفت: 
سال گذشــته طی دو مرحله ۲۰ دستگاه اتوبوس 
با برند "عقاب افشــان" و ۲۵ دســتگاه اتوبوس را از 
شــرکت "ایران خودرو دیزل" خریــداری کردیم که 

در خطوط مختلف اتوبوسرانی مورد استفاده قرار گرفت.
روحانی در خصوص روند بازسازی اتوبوس های شهر، خاطرنشان کرد: در گذشته اتوبوس های جدید 
پس از گذشت پنج سال بازسازی می شد، اما در حال حاضر با توجه به عمر باالی ناوگان، اتوبوس ها 
کنون ۱۰۰ دســتگاه اتوبوس در این سطح بازسازی  در ســطح یک )از صفر تا صد( بازسازی می شود و تا

شده است.

کید کرد؛  مدیرکل هماهنگی روابط عمومی های دولت در بازدید از فوالد مبارکه تأ

دستاوردهای فوالد مبارکه تبلوری از عزت و افتخار ملی است

گذاری خدمات اتوبوسرانی به بخش خصوصی از سال آینده وا

خبر

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس:  

با تصرف های غیرقانونی 
بستر و حریم زاینده رود 

برخورد کنید

ارشد نظامی ارتش 
در منطقه اصفهان، یزد 
و چهارمحال و بختیاری 

معرفی شد 

فرمانداری شاهین شهر 
با افزایش بودجه شهرداری

کرد  مخالفت 
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جامعه4 ۵ مارس     2۰22
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی: 

تاثیر توسعه صنعتی بر آلودگی هوای اصفهان 
بیشتر از سایر منابع است

عضــو هیــات علمی دانشــگاه آزاد 
اسالمی اصفهان گفت: تاثیر توسعه 
صنعتی بر آلودگی هوای کالن شهر 
اصفهان بیشتر از سایر منابع آالیندگی است که باید در 

برنامه ریزی توسعه استان به این نکته توجه شود. 
محمــد کوشــافر در گفت وگــو با ایرنــا افــزود: صنایــع 
می توانند الگوهای جمعیتی را برهـم بزنند و بـا ایجـاد 
عواملی نظیر مهاجرت، مشـکالت زیست محیطی 
و آلودگــی هــوا را تشـــدید کننــد ؛ آلودگــی انسان ســاز 
هوا شــامل منابع ثابت)مانند آلودگی های صنایع، 
نیروگاه ها، خانگی و ساختمان ها( و متحرک) مانند 

خودروهای سبک و سنگین(است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان افزود: 
در بیان دالیل آلودگی هوا ناشی از منابع متحرک فقط 
گرچه مهم  کید کرد ا نباید روی خودروهای سواری تأ
است اما نقش ماشین های سنگین در تشدید این 
پدیده بیشتر اســت، ضمن آنکه نباید رشــد ساالنه 
تعداد منابع متحرک بیش از ظرفیت شهر را نادیده 

گرفت.
کوشافر تصریح کرد: تعداد زیادی از کامیون هایی که 
در نقاط مختلف شهر اصفهان تردد می کنند به نوعی 

وابسته به صنعت هستند. 
این پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه بابیان اینکــه الزم 
اســت روی تعداد خودروها و هم مهندســی خودرو 
برنامه ریزی شود، افزود: توسعه اصفهان باید بر اساس 
ویژگی طبیعی آن باشد به این معنا که اصول علمی با 
مدل قبلی خود فاصله گرفتــه و وارد مراحل جدید، 

خالقانه و گره گشا شود. 
عضو هیــات علمی دانشــگاه آزاد اســالمی اصفهان، 
گرچه بخشــی از دالیل این معضل، به اقلیم  افزود:  ا
اصفهان و پدیده هایی مثل وارونگی دما برمی گردد 
اما نکته مهم این است که این ویژگی های سرزمینی 

از قبل بوده، هست و خواهد بود.
کوشــا فر بابیان اینکه در برنامه توسعه اصفهان باید 
به این ویژگی های سرزمینی آن توجه می شد، افزود:  
رعایت این مهم از این به بعد نیز ضروری است و باید 

در مطالعات آمایش سرزمین موردتوجه قرار بگیرد.
این فعال محیط زیست اضافه کرد:  با توجه به اینکه 
آلودگی هوای اصفهان متأثر از شــرایط طبیعی مثل 

اقلیم و عوامل انسان ساز است،  ویژگی های اقلیم نیز 
باید موردتوجه برنامه ریزان قرار می گرفت.

وی افزود: مهندسی محیط زیست، بهبود فناوری و 
الگوی صحیح توسعه باید به طور هم زمان و در کنار 

یکدیگر موردتوجه قرار بگیرند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه معتقـد اسـت در بحـث آلودگـی هـوا 
هیـچ منبعی را نبایـد دست کم گرفـت و بـرای کنتـرل 
آلودگی هـــوا بـــاید به همــه منابع)صنایع، خـــودرو، 
نیروگاه ها، ســاختمان و عرصه های طبیعی( توجه 

شود.
عضــو هیــات علمی دانشــگاه آزاد اســالمی اصفهان 
افزود:  راهکارهای فنی و مهندسی در کنترل آلودگی 
گرچه اهمیــت دارد ولی کافی نیســت و جایگاه  هوا ا
علوم انسانی باید در مدیریت این چالش بیشتر شود.

به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست متولی 
اصلی در این رابطه است ازاین رو نقش آفرینی مؤثر این 
ک می تواند شرایط  کید بر قانون هوای پا سازمان با تأ

را بهبود بخشد.

ک بـه هــوای  کوشا فر افزود: برای اینکه قانـون هـوای پـا
ک تبدیــل شــود اراده نیــاز اســت، این قانون نقــش  پــا
نظارتـــی را بــــه ســــازمان حفاظـــت محیط زیست و 
به تبع آن بــه اداره های کل محیط زیست در استان ها 
می دهد؛ بنابرایــــن متولی اصلی آن محیط زیســت 

اســت.
عضو هیــات علمی دانشــگاه آزاد اســالمی اصفهان، 
افزود:  انتظار می رود سـازمان حفاظـت محیط زیست 
بـه همـراه ســایر نهادهای مرتبط بتوانند با عبور از موانع 

وظایفشان را بهتر از قبل انجام دهند.
وی تصریــح کــرد: یک معیــار بــرای ارزیابــی عملکرد 
نهادهــای متولی در کنترل آلودگی هــــوا، شــــاخص 
کیفیـت هـوا اسـت که مقادیـر این شـاخص در اصفهان 

مناسـب نیسـت.
کوشــافربخش مهمی از رفع آلودگی هوا را وابســته به 
مشارکت نهادهای مســوول و مــردم دانست و گفت: 
رعایــت مســائل زیســت محیطی در زندگــی فــردی 
می تواند تبدیـــل بـــه فرهنـــگ عمومی شـــده و وارد 

جامعـه و محیـط کار شـود.
آلودگــی هوا یکــی از چالش های اساســی کالن شــهر 
اصفهان و شــهرهای صنعتــی اطــراف آن اســت که 
کیددارند برای برون رفت از وضع موجود  کارشناسان تأ
باید تدابیــر اصولی اندیشــید و برنامه های عملیاتی 
و راهکارهایی بر اســاس تحقیقات علمی و دقیق در 

پیش گرفت.
بر اساس گزارش مرکز ملی تغییر هوا و اقلیم سازمان 
حفاظــت محیط زیســت، اصفهــان در بین هشــت 

کالن شهر ایران رتبه نخست آلودگی هوا را دارد.
عوامــل متعــددی در ســال های گذشــته از جمله 
صنایــع بــزرگ و کوچک آالینــده، کانون هــای گرد 
ج اســتان،  و غبــار در مناطق کویــری داخــل و خار
خشــکی رودخانه زاینــده رود و تــاالب بین المللی 
فزونــی  دودزا،  خودروهــای  تــردد  گاوخونــی، 
خودروهــای تک سرنشــین، اســتفاده از ســوخت 
مازوت و وسایل گرمایشی گازسوز برای منشا آلودگی 

هوای اصفهان بیان شده است.

خبر

رئیس پلیس فتای اســتان اصفهان از طــرح ویژه 
برخورد بــا تبلیغ و فــروش مواد محترقــه در فضای 

مجازی خبر داد. 
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی گفت: با نزدیک شدن به چهارشنبه 
آخر سال بازار فروش مواد محترقه در فضای مجازی هم رونق گرفته و 
عده ای از افراد سودجو و فرصت طلب با فروش این مواد باعث ایجاد 
خســارت های جانــی و مالــی و آســیب های روحــی و روانی بــه مردم 

می شوند.
در این میان پلیس فتا نیز در راستای انجام وظایف خود و جلوگیری 
از آسیب های احتمالی در چهارشنبه آخر سال و همچنین ایام نوروز 
اقدام به شناسایی وبگاه های فعال در زمینه آموزش، تبلیغ، و فروش 

مواد محترقه می کند.
او می گوید بر اساس قانون فروش، تبلیغ، توزیع و هرگونه معامله بدون 
مجوز، مواد محترقه و منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی جرم بوده و 

مجرمان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
به گفته سرهنگ مرتضوی برخی سایت ها در فضای مجازی اقدام 
به آموزش ســاخت مواد محترقه می کنند که خانواده ها باید در این 
خصوص مراقب فرزندان خود باشند چرا که عدم آشنایی کودکان با این 
ک است،  مواد و آموزش ناقص سایت ها در این خصوص بسیار خطرنا
همچنین والدین در این روز ها فرزندان خود را در فضای مجازی تنها 

گاه سازند. نگذارند و آن ها را از خطرات مواد محترقه آ

خبر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
از ترخیص خودرو ها و موتورسیکلت های توقیفی 
با تســهیالت ویژه به مناســبت عید مبعث و اعیاد 
شعبانیه خبر داد.  سرهنگ محمدرضا محمدی 
گفت: برابر ابالغ پلیس راهور ناجا به مناسبت عید 
ســعید مبعــث رســول گرامی اســالم )ص( و اعیــاد 
شعبانیه پیش رو خودرو ها و موتورسیکلت هایی که 
به دلیل ارتکاب تخلف توقیف شده و در پارکینگ ها 

متوقف هستند با شرایط ویژه ترخیص می شوند.
در این طرح که تا پایان روز کاری ۲۹ اسفند اجرایی 
می شود مالکان خودرو ها و موتورسیکلت هایی که 
قادر به پرداخت جریمه های خود به صورت یک جا 
نیستند می توانند بدون پیش پرداخت جریمه های 
خود را در یک سال و با هرمبلغی که تمایل دارند به 

صورت اقساطی پرداخت کنند.
رئیــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامی اســتان 
اصفهان، دریافت حداقل هزینه پارکینگ از مالکان 
خودرو هــا و موتورســیکلت های توقیفــی را از دیگر 

مزایای طرح مذکور عنوان کرد.
مالکان وسایل نقلیه توقیفی می توانند به منظور 
بهره منــدی از این تســهیالت بــه دفاتر پلیــس +۱۰ 
مراجعه و یا از طریق اپلیکیشن پلیس من به ترخیص 

وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
به گفتــه او طــرح مذکــور فقــط شــامل خودرو ها و 
موتورســیکلت هایی اســت کــه بــه دلیــل ارتکاب 
تخلف توسط مأموران پلیس راهور توقیف شدند و 
مشمول وسایل نقلیه ای که با حکم قضائی توقیف 

شدند نمی شود.

مدیرکل مشــارکت های اجتماعــی و فعالیت های 
داوطلبانه وزارت ورزش و جوانان گفت: کم توجهی 
به موضوع سالمت اجتماعی به ویژه مناطق حاشیه 
نشین تبعات ملی و کشوری در پی خواهد داشت. 

ســجاد ســالک در نشســت تخصصــی فعــاالن 
سالمت اجتماعی جوانان و تدوین برنامه اجرایی 
نسخه نویسی اجتماعی ســازمان های مردم نهاد 
جوانان کشور در اصفهان گفت: رسیدگی به وضعیت 
مناطق محروم و افراد مستضعف در سطح جامعه 
به خصوص آنانی که ســالمت از ســبد زندگی شان 
حذف شــده و یــا به خاطر مشــکالت معیشــتی به 
حاشــیه و انزوا رانده شده، بســیار جدی و ضروری 

است.
دامنه این معضالت نه تنها همان استان بلکه تمام 
کشــور را تحت الشــعاع خود قرار می دهــد بنابراین 

نمی توان به این چالش بی تفاوت بود.
او با اشاره به نسخه نویسی اجتماعی به عنوان یک 
رویکرد و برنامه تازه و بسیار بکر برای حل مشکالت 
مرتبط با سالمت اجتماعی گفت: بدون شک غلبه 
بر مشکالت اجتماعی مستلزم خالقیت ها و ابداعات 
بیشتری نســبت به گذشــته اســت و باید در میان 
همه محدودیت ها، ســختی ها و مشــکالت برای 

ارائه ایده هــای جدید و تدوین یک برنامه ســازنده 
برای کاهش مشکالت مردم کوشید.

نســخه نویســی اجتماعی برنامه بســیار سنگین، 
پرفشار و پیچیده ای است، لذا برای شروع ۲ استان 
اصفهان و البرز از لحاظ کمیت سازمان های مردم 
نهاد و هم کیفیت ســازمان های مــردم نهاد نقش 
بســیار خوبی را ایفا کرده اند به عنوان پایلوت طرح 

انتخاب شدند.
پیاده سازی و فعالیت مناسب استان های نامبرده 
سبب خواهد شد که طرح در دیگر مناطق کشور نیز 

با قوت و انگیزه بیشتر اجرا شود و تسری یابد.
ســالک بــا اشــاره بــه فعالیــت و همکاری مناســب 
شبکه ســالمت اجتماعی استان اصفهان مجمع 
ملی تشکل های جوانان کشور گفت: بدون شک 
مســاعدت این مجموعه ها در اجرای طرح بســیار 

اثربخش بود.
نشست تخصصی فعاالن سالمت اجتماعی جوانان 
و تدوین برنامــه اجرایی نسخه نویســی اجتماعی 
ســازمان های مردم نهاد جوانان کشــور به منظور 
تدوین برنامــه پایش ســالمت اجتماعــی، تعیین 
ســاختار اجرایــی و جــدول زمانــی طــرح بــا حضور 
مســووالنی از وزارت خانه هــای ورزش و جوانــان و 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان های 

مردم نهاد در هتل کوثر اصفهان برگزار شد.
بر اساس گزارش های منتشر شده ۲ هزار و ۲۰ محله 
کــم برخــوردار در کشــور وجــود دارد کــه بیــش از ۲۰ 

میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است.
اســتان اصفهــان بــا ۲۸ شهرســتان افــزون بــر پنج 
میلیون نفر جمعیت دارد که بر اساس برخی برآورد ها 

۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از آنان حاشیه نشین هستند.

فرماندار اردســتان گفت: ســاخت هنرستان فنی 
دخترانه اردستان و تخریب مدرســه فتوحی زواره 
قطعی شــده اســت.  حمیدرضــا تاملــی افــزود: در 
دیداری که با داریوش ورناصری معاون فنی و نظارت 
ســازمان نوســازی و تجهیز مدارس کشور داشتیم 
موضوع ساخت هنرســتان دخترانه در اردستان و 
تخریب و نوســازی مدرســه فتوحی در زواره نهایی 
شــد. وی اضافــه کرد: ایــن موضوع مــورد موافقت 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور قرار گرفته، دستور 
تکمیل و بهــره بــرداری از ســالن ورزشــی روســتای 
کچورستاق در بخش زواره به صورت ویژه، به مدیر 
کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان صادر 

و در اولویت فعالیت ها قرار گرفت.
فرماندار اردستان اظهار امیدواری کرد: این سالن 
که از سال ۸۵ عملیات ساخت آن آغاز شده تا دوماه 

آینده تکمیل و آماده بهره برداری شود.
تاملی با اشــاره به برنامه ریزی صــورت گرفته برای 
سفرمهراله رخشــانی مهر معاون توســعه و تجهیز 
و نوســازی مــدارس کشــور و معــاون وزیر آمــوزش و 
پرورش به شهرستان اردستان گفت: امیدواریم در 

سفرنامبرده به اردستان که در آینده نزدیک اجرایی 
خواهد شداتفاق های خوب دیگری نیز انجام شود 

که در فرصت مناسب اطالع رسانی خواهد شد.
وی در تاریــخ ۳۰ بهمن ۱۳۹7 در نشســت شــورای 
آموزش و پرورش اردستان گفته، اردستان باالترین 
سطح مدرســه های تخریبی را در استان اصفهان 
دارد که موضوع قابل قبولی نیست و تمام مدیران 
باید تــالش کننــد تــا برنامــه نوســازی این واحد ها 

پیگیری و اجرایی شود.
شهرستان ۴۳ هزار نفری اردستان با بیش از چهار 
هزار و ۳۹۵ نفر دانش آموز و7۰واحد آموزشی در ۱۱۸ 

کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است.

بهره برداری از ۲۲ کابین دادرسی الکترونیکی برای 
زندانیان در اصفهان  مدیرکل زندان هــا و اقدامات 
تأمینی و تربیتی اســتان اصفهان گفــت: به منظور 
تکریم افراد برای پیشگیری از اعزام و بدرقه فیزیکی ۲۲ 
کابین دادرسی الکترونیکی افتتاح و بهره برداری شد.  
علیرضا بابایی فارسانی در آئین کمک خیران نیکوکار 
برای تهیه جهیزیه ۵۰ نوعروس مســتمند خانواده 
زندانیان و افتتاح دادرسی الکترونیک گفت: سالروز 
بعثت پیامبر مهربانی، رستاخیز خلقت و انسانیت 
است و به مناسبت عید مبعث سه برنامه به مناسبت 
برگزار شد. او یکی از این برنامه ها را اهدای ۵۰ جهیزیه 
به نوعروسان خانواده مددجویان زندانی دانست و 

گفت: این کمک ها برای تهیه جهیزیه، به ارزش یک 
میلیارد تومان بوده است که با کمک خیران خیریه 
حضرت امام موسی کاظم )ع( به ارزش ۱۰ میلیارد ریال 
تهیه شده بود و طی آئینی با حضور مسئوالن قضائی و 
اجرایی استان به فرزندان زندانیان نیازمند اهدا شد. 
مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان 
اصفهان دربــاره برنامه دوم گفــت: به منظور تکریم 
افرادی که به هر عنوان در زندان ها هســتند و برای 
جلوگیری از اعزام و بدرقه آن ها به صورت فیزیکی به 
واسطه الزامات قانونی که گاهی باید با لباس فرم و 
پابند و دســتبند همراه شــوند، ۲۲ کابین دادرسی 

الکترونیک افتتاح و بهره برداری شد.

ترخیص خودروها و موتورسیکلت های توقیفی اصفهان
 با تسهیالت ویژه 

مدیرکل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان: 

کم توجهی به سالمت اجتماعی 
در مناطق حاشیه نشین تبعات ملی دارد 

خبر

ساخت هنرستان فنی دخترانه اردستان قطعی شد

سرپرست دانشگاه پیام نور استان اصفهان: 

دانشگاه پیام نور اصفهان در ۶۶ رشته دانشجو می پذیرد 

خبر

مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهان 
گفت: ۳۵ هــزار و ۴۵۸ نفر طی ۱۰ ماه امســال 
در استان اصفهان در نزاع مشارکت داشته و 

آسیب دیده اند. 
منصور فیروزبخت با اشــاره به وقوع نــزاع در 
استان اصفهان گفت: طی ۱۰ ماه امسال ۳۵ 
کز پزشکی  هزار و ۴۵۸ نفر به دلیل نزاع به مرا

قانونی استان اصفهان مراجعه کرده اند.
از این تعداد ۱۲ هزار و 7۳۰ نفــر زن و ۲۲ هزار و 
7۲۸ نفر مرد بوده اندکه آمار صدمات ناشی 
از نزاع در ده ماهه امسال در زنان 7.۴ درصد 
و در مردان ۳.۸ درصد افزایش داشته است.

او با اشــاره بــه افزایــش ۵.۱ درصدی نــزاع در 
اســتان اصفهان در ۱۰ ماه امســال نسبت به 
مدت مشــابه ســال گذشــته گفت: در سال 
گذشــته ۳۳ هزار و 7۴7 نفر به دلیــل نزاع به 
کز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند  مرا
که از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۵۸ نفر زن و ۲۱ هزار 

و ۸۸۹ نفر مرد بوده اند.
فیروز بخت همچنین با اشــاره به آمار مرگ و 
میر ناشی از گازگرفتگی در استان اصفهان در 
امسال گفت: در ۱۰ ماه امسال ۴۹ نفر بر اثر این 

نوع حوادث جان خود را از دست داده اند.
از بیــن فــوت شــدگان ناشــی از گازگرفتگــی 
در اســتان اصفهــان ۱۰ نفــر زن و ۳۹ نفــر مــرد 

بوده اند.
در ۹ ماهــه امســال اســتان اصفهــان بعــد از 
استان تهران رتبه دوم آمار تلفات گازگرفتگی 

را در کشور داشته است.
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهان 
همچنیــن به وقــوع ۴۵ مــورد فوت ناشــی از 
غــرق شــدگی در اســتان اصفهــان در ۱۰ مــاه 
امسال اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۳۸ نفر 

مرد و هفت نفر زن بوده اند.
فیروزبخت بــه کاهش بیــش از ۴۶ درصدی 
مرگ و میــر ناشــی از غرق شــدگی در اســتان 
اصفهان در امسال اشاره کرد و گفت: در سال 
گذشــته ۶۶ نفر شــامل ۶۶ مرد و ۱۱ نفــر زن بر 

اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده اند.
بیشــترین آمار تلفات ناشــی از غرق شــدگی 
مربــوط بــه اســتخر های کشــاورزی ۲۲ نفــر 
بوده است، پس از آن رودخانه ۱۰ نفر، استخر 
شــنا ۶ نفر، دریاچه مصنوعی و سد سه نفر و 
در دریاچــه طبیعی، کانــال، چــاه و حوض و 

حوضچه هرکدام یک نفر بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اصفهان 
از مشــاهده و ثبت پلنگ ایرانــی در منطقه 
حفاظت شــده قمصر و بــرزک کاشــان خبر 

داد. 
ایرج حشمتی گفت: تالش یکی از همیاران 
محیط زیســت در کاشــان پس از ۲ سال به 
ثمــر نشســت و توانســت بــا رد زدن، تصویر 
پلنگ ایرانــی را در منطقــه حفاظــت شــده 

قمصر و برزک این شهرستان ثبت کند.
وی بــا بیان اینکــه پلنگ ایرانــی در برخــی 
مناطــق حفاظــت شــده اصفهــان وجــود 
کــرد بتواننــد بــا  دارد، اظهــار امیــدواری 
همکاری تمامی مردم شهرســتان کاشان، 
دوست داران محیط زیست، سازمان های 
مردم نهاد و به خصوص مردم منطقه برزک 
از ایــن  گونــه جانــور منحصــر بفــرد حمایت 

ویژه ای صورت گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اصفهان 
اظهار داشــت: امید می رود با مشاهده این 
جانــور نــادر و ارزشــمند )پلنگ ایرانــی( در 
منطقــه حفاظــت شــده قمصــر و بــرزک، 
کوتوریسم به عنوان یک منبع  بتوان برای ا

اقتصادی پایدار استفاده کرد.
حشــمتی، وســعت منطقه حفاظت شده 
قمصــر و بــرزک کاشــان را ۶۰ هکتــار اعــالم و 
اضافه کرد: وســعت این منطقه نســبت به 
دیگر مناطق حفاظت شــده اصفهان کمتر 
است و در آخرین سرشماری در ماه گذشته، 
بیــش از یــک هــزار و ۲۰۰ راس از گونه هــای 
شــاخص کل، بــز، قــوچ و میــش در منطقه 

سرشماری شد.
خسارت جدی برخی معادن به کاشان 

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اصفهان 
تصریح کرد: بهره برداری بی رویه از معدن ها 
آسیب های بسیار جدی به استان اصفهان 
و به ویژه شهرستان کاشان وارد کرده است.
وی اظهــار امیــداوری کــرد بــا بهره گیــری از 
ظرفیت های گردشــگری بتــوان گونه های 
جانــوری و ذخیره هــای ژنتیکــی را بــرای 
نســل های آینــده حفــظ کــرد و نســل های 
کنونی امانت دار خوبــی برای حفظ محیط 

زیست باشد.

مشارکت ۳۵ هزارو ۴۵۸ 
اصفهانی درنزاع 

پلنگ ایرانی در منطقه 
حفاظت شده قمصر 

کاشان مشاهده شد و برزک 

برخورد با تبلیغ و فروش مواد محترقه در فضای مجازی 

قوانین ویژه به منظور کنتــرل ورود و تــردد موتور 
سیکلت سواران بر اساس مصوبه روز چهارشنبه 
شــورای ترافیک در بزرگراه ها ی اســتان اصفهان 

اجرایی می شود. 
نشســت شــورای ترافیــک اســتان در محــل 
استانداری اصفهان برگزار شد. یکی از محورهای 
گفــت و گــو در این نشســت عــدم رعایــت قوانین 
پیــاده  عابریــن  و  ســیکلت ها  موتــور  توســط 
و تصادفــات منجر بــه فــوت در حــال افزایــش در 

استان بود.
عبور از چراغ قرمز و تردد بیش از اندازه در بزرگراه ها 
مواردی بود که به عنوان نکات قابل بررسی در این 

نشست مطرح شد.
رفــع نقــاط حادثــه خیــز بــرای موتــور ســیکلت 
سواران،تشویق موتور سواران قانونمند،اجباری 
شــدن اســتفاده از کاله ایمنی،منــع تــردد موتــور 
سیکلت در بزرگراه ها و اتوبان ها،نصب تابلوهای 

ورود ممنــوع موتورســیکلت،جریمه و توقیــف 
موتورســیکلت و اعمــال قانون توســط نیروهای 
راهور به صورت حضــوری از جمله مــوارد مطرح 
شده برای کاهش تصادفات منجر به فوت موتور 

سوران در این نشست بود.
همچنین نصب عالئم ورود ممنوع موتورسیکلت 

به بزرگراه ها از جمله مهمترین این مصوبات بود.
از دیگر نکات مهم این شورا رفع نقاط حادثه خیز 
استان بود که از سال ۹۸،حدود ۲۰۴ نقطه حادثه 
خیز اصفهان شناســایی شــده بود که بخشــی از 
آنها با آشکار ســازی و رفع نقطه حادثه خیز رفع و 
کنون به ۱۴۰ نقطه رســیده اســت که مابقی رفع  ا
نقاط حادثــه خیز برای ســال آینــده برنامه ریزی 

شده است.
 بیش از نیمی از جان باختــگان تصادفات درون 
کبان موتورســیکلت  شــهری اســتان اصفهان را

هستند.

نشســت هم اندیشــی آبفــای اســتان اصفهــان و 
سازمان بسیج ادارات با موضوع چگونگی اجرای 
پویش ملی خانــه تکانــی و همــکاری پایگاه های 

مقاومت بسیج برگزار شد. 
فرمانــده کل بســیج ادارات و کارمنــدان اســتان 
اصفهان در این نشست گفت: استفاده از ظرفیت 
۱۲۰۰ پایگاه بسیج بانوان در سطح استان به منظور 
دستیابی به اهداف مورد نظر این پویش همراه با 
برگزاری مسابقات مختلف مورد توجه قرار می گیرد. 
کید بر فرهنگ سازی  سرهنگ محمد شفیعی با تا
الگوی مصرف بهینه آب گفت: بــا توجه به این که 
بسیج طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد، بازنشر 
محتوای تولید شده توسط شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان توسط پایگاه های مقاومت بسیج 
به ویژه در فضای مجازی تاثیرگذاری قابل توجهی 

دارد.

وی گفت: متاسفانه در ایام منتهی به نوروز شاهد 
افزایش بی رویه مصــرف به ویــژه در حوزه خانگی 
هستیم و الزم اســت مصرف بهینه آب در این ایام  

مورد توجه شهروندان قرار گیرد.
مهرداد خورسندی، مدیر روابط عمومی و آموزش 
همگانی آبفای استان اصفهان نیز در این نشست 
با بیان این که تابستان بسیار سختی را در تامین آب 
شرب پشت سر گذاشتیم گفت: امیدواریم بتوان 
با همکاری سازمان بسیج ادارات و بسبج بانوان، 
آموزش هــای الزم در خصــوص صرفــه جویــی در 
مصرف آب به ویژه در روزهای پایانی سال و ایام خانه 

تکانی به شهروندان ارائه کرد. 
همچنیــن در این نشســت زهره تشــیعی، رئیس 
خانــه فرهنــگ آب خالصــه ای از اقدامــات انجام 
شده توسط خانه فرهنگ آب را با محوریت فضای 

مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا تشریح کرد.

خبرخبر
قوانین ویژه برای موتورسیکلت سواران 
در بزرگراه ها ی اصفهان اجرایی می شود

ح شد؛ در نشست هم اندیشی آبفای اصفهان و سازمان بسیج ادارات مطر

برگزاری پویش ملی خانه تکانی با همکاری 
۱2۰۰ پایگاه مقاومت بسیج بانوان 
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5 ۵ مارس     2۰22 رفهنگ
تماشای »لمس فصل« در گالری گذار 

نمایشــگاهی از آثار چاپ دســتی 
»الدن ذوالفقاری« شــامل چاپ 
فلز و کالکوگرافی با عنوان »لمس 

فصل« در گالری گذار برگزارشده است.
کــرد: انتخــاب عنــوان  الدن ذوالفقــاری اظهــار 
»لمس فصل« برای این نمایشگاه چاپ، به زمان 
خلق این آثار ارتباط دارد و به سال ها و فصل های 
مختلف زندگی، طبیعــت و محیط اطراف اشــاره 
دارد؛ به بیان دیگر، جهان مانند فرد ناظری است 
که بــا اطراف خــود در تعامــل اســت و از آنجایی که 
بیشــتر این آثــار از عنصــری اصلــی برخوردارنــد 
حس المســه و همچنین لمس بــه لحاظ بینایی 
می تواند در کنــار یکدیگر قرار گرفتــه و یک فضای 

مفهومی را ایجاد کند.
وی افزود: آثار ارائه شده در نمایشگاه »لمس فصل« 
با تکنیک چــاپ دســتی و چــاپ گــود »اینتالیــو« از 
کی روی فلز( خلق  جمله چاپ فلز و کالکوگرافی )حکا
شــده اند، اما نکته قابل توجه این اســت کــه در این 
کثرا به تک ادیشن یا تک نسخه ها اشاره  نمایشگاه ا
شده که می تواند نمونه های تجربی متفاوتی باشد؛ 
ضمن این که در آن ها از رنگ های مختلفی استفاده 
که انتظار می رود در چاپ دستی از  شده اســت؛ چرا
یک اثر، نسخه های متفاوتی وجود داشته باشد، اما 
گانه ای  در تک ادیشن ها می تواند احساس های جدا

شکل بگیرد.
این هنرمند با بیان این که »لمس فصل« در گالری 
گذار، اولین نمایشــگاه انفرادی او اســت، گفت: من 
کنون در نمایشــگاه های گروهی بسیاری شرکت  تا
کردم که برخی از آثار نمایشگاه »لمس فصل« مانند 
چاپ فلزها نیز در زمان برپایی نمایشگاه های گروهی 

ارائه شده اند.
ذوالفقــاری اظهــار کــرد: فضاهــا و موضــوع آثــار در 
نمایشگاه »لمس فصل«، برخورد انسان با محیط 
اطــراف خــود و فضــای طبیعــی اســت، از ایــن رو در 
خلق این آثــار، تمرکز اصلــی بر تکنیک بوده اســت تا 

بتوانم احساس خود را منتقل کنم.
وی با بیان این که تعداد ۵۰ اثر در نمایشــگاه »لمس 
فصل« ارائه شــده است که بین ســال های ۱۳۹۴ تا 
۱۴۰۰ خلــق شــده اند، افــزود: هــدف مــن از برگــزاری 
نمایشــگاه »لمس فصل« این بود که آثار مربوط به 
دوران فعالیت خــود در زمینه چاپ دســتی و چاپ 
گود را گردآوری کنم و بتوانم از نمایشگاه های گروهی 
جدا شده و به سمت برگزاری نمایشگاه های انفرادی 

پیش بروم.
در بیانیه ایــن نمایشــگاه نیز آمده اســت که چاپ 
هنــری نتیجــه عملکردی اســت کــه از طریــق آن 
تصویر به واسطه کلیشه های چاپی روی صفحات 
دیگری منتقل و تکثیر می شدند. در چاپ دستی 
عموما انتظار می رود نسخه های متعدد همسان 
به وجود آیــد، اما بیشــتر تالش بــر مطالعه تجربی 

نمایشــگاه تک ادیشــن اســت. در این نمایشگاه 
مجموعــه ای از آثــار چــاپ دســتی و هنــری بــا 
گــراف کــه روایتــی  شــیوه های کالکوگرافــی و کوال
تجســمی با عنوان »لمس فصل« اســت کــه از آثار 
دو مجموعه با جســتارهای تصویری و موضوعی 
متنوع درباره مشــاهده جهان از نگاهی شخصی 
و ترجمــان آن در امکانــات تجســمی و تصویــری 

چاپ های دستی شکل گرفته است.
الدن ذوالفقاری متولد سال ۱۳۶۶ در اصفهان است 
که در مقطع کارشناســی و کارشناســی ارشــد رشته 
نقاشــی دانشــگاه تهران تحصیل کرده و به تدریس 
در دانشگاه سپهر اصفهان مشــغول است. برگزاری 
نمایشــگاه گروهــی چــاپ دســتی گالــری ورد در آذر 
۱۴۰۰، نمایشــگاه گروهی چاپ دستی گالری نووان 
در آذر ۱۴۰۰، نمایشــگاه گروهی چاپ دستی ساالنه 

ســاتین گالری صبا در آبان ۱۴۰۰، نمایشگاه گروهی 
چاپ دستی گالری تبادل چاپ دستی گالری الله در 
سال ۱۳۹۹، اولین دوساالنه بین المللی چاپ دستی 
دانشگاه هنر آرژانتین به سال ۲۰۱۹، نمایشگاه گروهی 
چاپ دستی گالری هان در ســال ۱۳۹۸، نمایشگاه 
بین المللی چاپ دستی میراث فرهنگی استانبول 
ترکیــه در ســال ۲۰۱۸، نمایشــگاه بین المللی مینی 
پرینت برلین در ســال ۲۰۱۸ و ششــمین سه ساالنه 
چاپ دستی مینی پرینت توکیو در سال ۲۰۱۸ از جمله 

فعالیت های این هنرمند است.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه »لمس فصل« 
می تواننــد تــا شــانزدهم اســفندماه از ســاعت ۱۰ تــا 
۱۳ و ۱۶ تــا ۲۰:۳۰ بــه گالری گــذار، واقــع در اصفهان، 
خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراش های غربی، 

ک ۱۵ مراجعه کنند. روبه روی بن بست الله، پال

کجــا  کتــاب "از تــو  نویســنده 
گر به تاریخ کشور  گریزم؟ " گفت: ا
نــگاه کنیــم توفیــق میدانــی را 
گر  مدیون زنان خواهیم بود و در دفاع مقدس نیز ا

دفاع زنان نبود، حضور مردان مثمر نبود.
معصومه وکیلــی در آئین رونمایــی از کتــاب "از تو 
کجا گریزم؟ " که از ســوی اداره کل کتابخانه های 
عمومی اســتان اصفهــان و بــا همــکاری اداره 
کتابخانه هــای عمومی شهرســتان اصفهــان بــه 
صورت مجازی در کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) 
برگزار شد، اظهار کرد: آغاز فعالیت من در خصوص 
نوشــتن متــون ادبــی و چــاپ آثــار در مجله های 
دانشــجویی و فعالیــت در گروه هــای فرهنگــی 
بسیج دانشجویی به صورت غیرمتمرکز در طول 

سال های تحصیل شکل گرفت.
وی گفت: انگیزه نوشتن کتاب "از تو کجا گریزم؟ 
" همزمان با شهادت سردار سلیمانی به ذهن من 
رسید تا فعالیت نویسندگی را به طور جدی شروع 
کنم و در اولین توفیق، کتاب "از تو کجا گریزم؟ " را 

به رشته تحریر درآوردم.
ایــن نویســنده افزود: ایــن کتــاب بــه سرگذشــت 
واقعی افراد و نقش زنان در اسطوره و بشریت اشاره 
می کند. متأسفانه تا امروز در خصوص نقش زنان 
در موفقیت جامعه ســخنی گفته نشــده اســت، 
گر به تاریخ کشور نگاه کنیم توفیق میدانی را  اما ا
گر  مدیون زنان خواهیم بود و در دفاع مقدس نیز ا

دفاع زنان نبود، حضور مردان مثمر نبود.
وکیلی اظهار کرد: کتاب "از تو کجا گریزم؟ " حضور 
زنان در دفاع مقدس و پس از آن را روایت می کند و 
بر اســاس واقعیت در دو فصل "مهاجر" و "بی قرار" 
نوشته شده است که از روزهای آخر تابستان ۱۳۵۹ 
با خاطرات زنی به نام لیال در خرمشهر آغاز می شود 
و در ادامه با فراز و نشیب زندگی و اسارت پدر ادامه 
پیدا می کند. خاطرات، با جزئیــات ظاهری افراد 
روایت می شــود که همیــن جزئیات، خواننــده را 

با این کتاب همراه می کند.
این نویســنده بــا اشــاره به ایده کتــاب "از تــو کجا 
گریــزم؟ " کــه سرگذشــت واقعــی دختربچــه ای 

گفــت: شــخصیت  ۱۰ ســاله در جنــگ اســت، 
اصلی ایــن کتــاب، یکی از بســتگان اســت کــه در 
ابتــدای کتــاب آن را ذکــر کــرده ام، امــا بــر اســاس 
درخواســت خانواده از اسامی مســتعار اســتفاده 
شده است. ایده اسم کتاب نیز از شخصیت اصلی 

داســتان گرفته شــده اســت که در هــر مرحله ای 
عشق )عشق به وطن، عشــق به خانواده و عشق 
به همسر( را تجربه می کند و از آن گریز ندارد؛ قبل 
از آن نیــز بــر اســامی "مهاجم" و "معجــزه کــن صبر 
مرا" متمرکز شــده بــودم. وکیلــی افــزود: در کتاب 
"از تــو کجــا گریــزم؟ " در بخش "مهاجــر" به جنگ 
و مهاجــرت خانــواده لیــال از خرمشــهر و در بخش 
"بی قــرار" نیــز بــه ازدواج این شــخصیت پرداخته 
شده است. این نویسنده با اشاره به کتاب بعدی 
خود در خصوص زندگی نامه دو شهید اظهار کرد: 
بــا قدیس ســازی شــخصیت های دفــاع مقدس 
بین آن ها و جوان های امروز فاصلــه می افتد و به 
همین دلیل سعی شده است تا این عشق، زمینی 
و دست یافتنی توصیف شود که همین امر موجب 
شد تا کتاب "از تو کجا گریزم؟ " مورد مطالعه همه 
اقشــار جامعه قرار بگیرد. معصومــه وکیلی متولد 
غ التحصیــل کارشناســی ارشــد  ســال ۱۳۵۶ فار
مامایی اســت و در بیمارســتان امام خمینی )ره( 

فالورجان فعالیت می کند.

تله تئاتر »کشتن کابوس ها« با موضوع دفاع مقدس 
سه جایزه جشنواره سرو را دریافت کرد. 

حبیــب نریمانــی، کارگردان ایــن اثر گفــت: تله تئاتر 
کشتن کابوس ها به علت شرایط کرونایی با لغو اجرای تئاتر صحنه ای 

آغاز شد.
او ادامه داد: با هدف زنده و پویا نگه داشتن گروه هنری مستقل بیدار، 
نمایشنامه تئاتر به  نمایشنامه تلویزیونی تغییر پیدا کرد و پس از انجام 
اصالحات مورد نیاز و تمرین با تهیه کنندگی و پشــتیبانی آقای رســول 

هنرمند، مقابل دوربین رفت.
نریمانی با اشــاره به پخش دو نوبت این اثر در شــبکه استانی اصفهان 
و شــبکه افق، اظهار کرد: ایــن کار در صفحه آپارات ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی شــهرداری اصفهان بارگزاری و با اســتقبال مخاطبان هزار و 

۲۵۰ بازدید روبرو شد.
نریمانی ادامــه داد: تله تئاتر کشــتن کابوس هــا با حضور در جشــنواره 
سرو در هفت بخش اثر برگزیده، نمایشنامه نویسی، کارگردانی هنری، 
کارگردانی تلویزیونی، طراحی صحنه، تصویربرداری و بازیگری زن نامزد 

شد که علی جعفری در بخش تصویربرداری، حبیب نریمانی در بخش 
کارگردانی هنری و محدثه رضایی در بخش بازیگری زن موفق به دریافت 

جایزه شدند.
این کارگــردان با اشــاره بــه اســتقبال از یک اثــر دفاع مقدس در شــبکه 
اجتماعی نوپای آپارات، گفت: استقبال خوب مخاطبان برای ما نکته 
قابل توجهی بود که ما را به تولید کارهای بیشتر در این زمینه واداشت 
ک« با موضوع آزادسازی خرمشهر به  و در همین راستا تله تئاتر»ناهاتا

سفارش شبکه اصفهان آماده شده است.
او با اشاره به این که تله تئاتر نسبت به تئاتر صحنه ای در اصفهان بسیار 
کمتر کار شده، گفت: در ابتدای دهه ۸۰ فرشاد احمدی دستگردی در 
حوزه تله تئاتر فعالیت داشته و چند اثر تولید کردند که بعد از آن به دلیل 

عدم پیگیری و پشتیبانی رها شد.
نریمانی زمان اوج تله تئاتر را اواسط دهه 7۰ دانست و خاطرنشان کرد: 
در آن زمان بهترین نمایش های تلویزیونی از کارگردانان مطرح تولید و از 
شبکه ۴ پخش می شد و اخیرا شرایط کرونایی به تولید مجدد کار در این 

قالب کمک کرده است.
این کارگردان از تولید تله تئاتر »رومئو_ژولیت« خبر داد و اضافه کرد: پس از 
مکبث و پرکلیس، این سومین نمایشنامه از شکسپیر است که آن را روی 
صحنه می برم که با شرایط کرونایی این اثر هم به تله تئاتری تبدیل شد 

که در آشپزخانه می گذرد و به زودی از آن رونمایی می شود. 
او در ادامه گفت: پس از تولید این نمایش تلویزیونی، تئاتر بی خوابی را 
براساس نمایشنامه مکبث با بازیگران ارمنی تولید کردیم که خوشبختانه 
در فستیوال تخصصی آثار شکســپیر بســیار مورد توجه قرار گرفت و به 
دنبــال آن گواهی اجــرای بین المللی برای گــروه هنری بیدار، ویــژه آثار 

شکسپیر صادر شد.

گریزم: کتاب از تو کجا  نویسنده 

حضور مردان در جنگ بدون دفاع زنان مثمر نبود

کابوس ها« شد سه جایزه جشنواره سرو، نصیب »کشتن 

نمایشگاه

کتاب

تئاتر

تا پایان ســال جاری، ۱۸ اقامتــگاه بومگردی با 
ســرمایه گذاری ۳ هزار میلیارد ریالی در استان 

اصفهان به بهره برداری می رسد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی استان در حاشیه مراسم افتتاح اقامتگاه 
بومگردی صباغیان گفت: با بهره برداری از این 

اقامتگاه ها برای ۱۸۰ نفر اشتغالزایی می شود.
علیرضا ایــزدی افــزود: بنابر تصمیم ســتاد ملی 
مبــارزه بــا کرونا، اســتان اصفهــان در ایــام نوروز 
پذیــرای گردشــگران داخلی و خارجــی خواهد 

بود.
کنــون، ۳۰۰ اقامتــگاه  وی بــا بیان اینکــه هــم ا
بوم گــردی در اســتان فعــال اســت، افــزود: یک 
سوم از این اقامتگاه های سنتی در کاشان واقع 

شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 

دستی استان اصفهان گفت: این استان از نظر 
تعداد اقامتــگاه ســنتی و بومگردی رتبــه اول را 

در کشور دارد.
ایزدی افزود: اقامتگاه بومگردی صباغیان – که 
بنــای آن متعلق بــه دوره قاجار اســت - بــا 7۰۰ 
مترمربع زیربنــا، ۱7 اتاق و ظرفیــت ۳۸ تخت با 

هزینه ۴۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

فرماندار اصفهــان گفت: فعالیــت خیریه های 
شهرستان اصفهان هدفمند خواهد شد تا بهره 

برداری بهتری از فعالیت آنها داشته باشیم.
ح  محمدعلی احمدی در آئین رونمایی از طر
»قرار دوازدهم« در امامزاده ابراهیم )ع( ردان 
اصفهان که همزمان با سراسر کشور آغاز شد، 
گر  ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه با بیان اینکه ا
مصداقــی از واســپاری امــور را معرفــی کنیم از 
مصادیق مهــم آن بقــاع متبرکه اســت، اظهار 
داشت: شــاهد مدیریت مردم هســتیم، بقاع 
متبرکه قطب های فرهنگی هستند و تأثیرات 

بسیار خوبی را در جامعه داشته اند.
وی با بیان اینکه توســعه بقاع متبرکه اســتان 
اصفهــان در اصفهــان بســیار خــوب اســت، 
گفت: رقابت های خوبی در این زمینه شــاهد 

بوده ایم.

ح »قرار  فرمانــدار اصفهــان بــا بیان اینکــه طــر
بقــاع  بیــن  را  رقابتــی  فضــای  دوازدهــم« 
متبرکه ایجــاد خواهد کرد، گفــت: حاصل این 
امر کاهش فقر و آسیب های اجتماعی خواهد 

بود.
وی اضافــه کــرد: تمام ســعی ما این اســت که 
فعالیــت خیریه هــای اســتان اصفهــان را نیــز 

هدفمند کنیم.

ح تاپ ســازمان  کتــاب »غایب« در قالــب طر
فرهنــگ و ارتباطــات اسالمی توســط رایزنی 
فرهنگی جمهــوری اســالمی ایران در آنکارا، 
به زبان ترکی استانبولی، چاپ و منتشر شد.

به نقــل از روابــط عمومی ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات اســالمی، کتــاب »غایب« نوشــته 
حســن بیانلو جلد هفدهم از مجموعه قصه 
نیکان اســت کــه در انتشــارات ســوره مهر به 

چاپ رسیده است. 
ایــن اثــر روایتــی داســتانی از زندگــی امــام 

زمان)عج( است.
امــام  دربــاره  کــه  داســتان هایی  تعــداد 
زمان)عج( نوشته شده بســیار کم و محدود 
اســت. بــا توجــه به اینکــه بیشــتر عمــر خــود 
را در غیبــت بــه ســر بردنــد، داســتان هایی 
کــه از ایشــان روایــت شــده یــا از زندگیشــان 
سخن گفته اســت، داســتان هایی است که 
دربــاره خانــواده، مادر ایشــان و امام حســن 

عسکری)ع( پدر ایشان است. 
اما حسن بیانلو در کتاب غایب تالش کرده تا 
با استناد به منابع معتبر، زندگی امام مهدی 
را در قالب یک داستان جذاب برای کودکان 
و نوجوانــان بنویســد و ایــن کتــاب، نتیجــه 

تالش های اوست.
این کتاب روایتی داستانی از سرگذشت امام 
زمان اســت کــه بــا زبانــی ســاده و روان برای 

کودکان و نوجوانان نگاشته شده است.
 وی یگانــه فرزند امام عســکری علیه الســالم 

یازدهمین امام شیعیان است. 
امام مهدی)عج( در ســحرگاه نیمه شــعبان 
۲۵۵ ق در ســامرا چشــم بــه جهان گشــود و 
پس از پنج سال زندگی تحت سرپرستی پدر 
و مــادر بزرگوارشــان نرجس خاتون در ســال 
۲۶۰ ق به دنبال شــهادت حضرت عسکری 
عیســی  حضــرت  همچــون  ـ  علیه الســالم 
علیه الســالم و حضــرت یحیــی علیه الســالم 
کــه در ســنین کودکی عهــده دار نبوت شــده 

بودندـ  
در پنج ســالگی منصــب امامــت شــیعیان را 
عهــده دار شــدند. آن بزرگــوار پــس از ســپری 
شــدن دوران غیبــت بــا تشــکیل حکومــت 
عدل جهانی احکام الهی را در سرتاسر زمین 

کمیت خواهد بخشید. حا
کتــاب »غایــب« بــه همــت رایزنــی فرهنگــی 
بــا  و  آنــکارا  در  اســالمی ایران  جمهــوری 
همکاری مرکز ترجمه و نشر معارف اسالمی و 
علوم انســانی ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
ح تاپ ایــن ســازمان  اســالمی در قالــب طــر
به زبــان ترکــی اســتانبولی ترجمه و از ســوی 
انتشارات اونسوز، چاپ و منتشر شده است.

با همت بلند جمعی از بانوان خوانساری هنر 
فراموش شده سکمه دوزی احیا شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خوانسار گفت: سکمه دوزی یکی 
از هنر های ســنتی و کهن صنایع دستی است 
کــه در دوره صفویــه رونــق بســیاری در اســتان 

اصفهان و به ویژه خوانسار داشته است.
 مصطفــی قانونــی افــزود: در ســکمه دوزی بــا 
نخ کشی تار و پود پارچه بافت آن را تغییر داده 
و حالتی تــوری به وجــود می آورند و ســپس با 
بخیــه زدن اشــکالی منظــم و خــاص طراحــی 

می کنند.
وی گفت: از سکمه دوزی برای نقش آرایی سفره، 
رومیزی، روتختی، روکرسی و لباس های مجلسی 

استفاده می شود.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری خوانســار افزود: ایــن هنــر بانوان 
خوانساری امسال با شماره ۲۲7۹ در فهرست 
آثــار میــراث ناملموس کشــور بــه ثبت رســیده 

است.

بهره بردای از ۱۸ اقامتگاه بومگردی در استان اصفهان

فرماندار اصفهان:

فعالیت خیریه های اصفهان هدفمند می شود

توسط رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه؛

روایتی داستانی از زندگی امام زمان)عج( 
به ترکی استانبولی منتشر شد

با همت بلند جمعی از بانوان:

احیا هنر سکمه دوزی در خوانسار

خبر

کتاب

رئیــس اداره اوقاف شهرســتان کاشــان گفت: 
بر پایه همکاری اعضای هیئت امنای مسجد 
جامــع کهنــه حمــام روزبــه بــه عنــوان موقوفه 
کســازی می شــود.  هفته  مسجد به ســرعت پا
قبل ویدیوئی از یک شهروند در مورد وضع حمام 
تاریخی روزبه کاشان مبنی بر بی توجهی به این اثر 
غ و خروس در این مکان  تاریخی و نگهداری مر
منتشر شد که حساسیت رسانه ها را برانگیخت.
همچنین افراد محل از تخریب این اثر و ساخت 
مجموعه فرهنگی مذهبی می گویند و معتقدند 
مسئوالن شهرستان باید به این موضوع ورود و 

از آسیب رسیدن بیشتر به بنا جلوگیری کنند.
          حمام روزبه، اثری فراموش شده از 

دوره قاجار
حمام روزبه در خیابان باباافضل، محله میدان 
کهنه، روبروی مسجد جامع کاشان واقع است.

این حمام تاریخی دارای بینه و ســربینه است 
و در نیمــه دوم دوره حکومــت قاجار بنا شــده.   
حمام تاریخی روزبه تا دهه هفتاد شمسی مورد 

استفاده شهروندان کاشانی قرار می گرفت.
کنون متولی آن اداره اوقاف و امور  این اثر وقفی و ا

خیریه کاشان است. 
کسازی حمام تاریخی تا آخر این هفته           پا

مســلم محمــودزاده رئیــس اداره اوقــاف و امور 
خیریه شهرستان کاشــان گفت: حمام روزبه، 
موقوفه ای اســت که درآمد آن باید در مســجد 
کنــون در اختیار  جامع کاشــان هزینــه شــود و ا
هیئت امنای مســجد اســت. او گفت: ورودی 
حمام را هیئت امنا در اختیار میوه فروش اتباع 
قرار داده که عالوه بر ســد معبر، حمام را به زباله 
دانی تبدیل کرده بود. به گفته رئیس اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان کاشان در نشست های 
هم اندیشی اداره اوقاف با هیئت امنای مسجد 
جامــع، مقــرر شــد این محــل تخلیــه و حمــام 
کسازی شود. محمودزاده می گوید:  به دلیل  پا
تاریخی و ارزشمند بودن بنا مقرر شد با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی یا هیئت امنای مسجد 
جامع پس از سیر مراحل قانونی در ادارات اوقاف 
و امور خیریه و میراث فرهنگی، حمام بازسازی 
شــود و کاربری مناســب پیــدا کند. به گفتــه او  
حذف اعیان این حمام به دلیل ارزش تاریخی 
آن از نظر اوقــاف ممنوع اســت و به یقیــن اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی نیز 
چنین اجازه ای را نخواهد داد. رئیس اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان کاشان گفت: با پیگیری 
مجدد اداره اوقاف از هیئت امنای مسجد مقرر 
کسازی و  شد که داخل حمام تا آخر این هفته پا

فعالیت مغازه دار نیز ساماندهی شود.
          به دنبال سرمایه گذار بخش خصوصی 

هستیم
عبــاس متولــی معــاون اداره میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کاشان گفت: حمام 
روزبه  بنــای تاریخــی کوچکی اســت کــه از نظر 

سازه ای سالم و اصیل باقی مانده است.
او می گوید: بررسی های کارشناســان ما نشان 
می دهد در این حمام دخل و تصرفی نشده و به 
جز الیه های کاشی که در دوره های بعد اضافه 
شــده و برخی اندود هــا در الیه هــای ســطحی، 
بنیان اثــر بــدون تغییر اســت. به گفتــه معاون 
اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دستی کاشان، در چند ماه اخیر پیگیری های 
زیادی برای مرمت حمام شده و سرمایه گذاران 
متعددی شناسایی شده اند. متولی می گوید: 
امیدواریم به بتوانیم به کمک بخش خصوصی 
و به شکل اصولی، حمام را مرمت و تغییر کاربری 

بدهیم تا آسیب بیشتری متحمل نشود.
بــه گفتــه او  البتــه شــرط مرمــت، پایبنــدی به 
معماری قاجاری حمام اســت به طوری که در 

کله و کالبد اثر هیچ تغییری ایجاد نشود. شا

فیلم مستند »دونده« براســاس زندگی بانوی 
قهرمــان و ســالمند پیشکســوت ورزش دو و 
میدانــی در تهــران کلید خــورد. فیلم مســتند 
»دونــده« که زندگــی بانوی قهرمان و ســالمند 
پیشکسوت ورزش دو و میدانی را روایت می کند 
به تهیه کنندگی و کارگردانی علیرضا سلیمانی 
در تهــران کلیــد خورد. این مســتند می کوشــد 
تا با مرور زندگــی زهرا عقیلی بانوی ســالمندی 
که با غلبه بر عوارض کهنســالی توانســته است 
افتخــارات ورزشــی متعــددی را در عرصه های 
بین المللی کســب کند، اهمیت و تاثیر مثبت 
ورزش در ســالمت روح و جســم را به مخاطبان 
نشــان بدهد. عوامــل تولید مســتند »دونده« 
عبارتند از طراح، تهیه کننده و کارگردان: علیرضا 
سلیمانی، تصویربردار: محمد ورزنده، صدابردار: 

علی علوی، تدوین: سیامک سلیمانی.

ماجرای حمامی تاریخی
 که مرغداری شد 

در قالب مستند روایت می شود؛

زن کهنسال ایرانی که قهرمان
 دو و میدانی شد

میراث تاریخی

مستند

اثر جدید هنری سعید بوجار هنرمند آران و بیدگلی در حوزه سماع خط با عنوان موکب 
پرواز رونمایی شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان گفت: این اثر از سری طرح های سماع خط، 
با تکنیک قلم راپید، ماژیک و روان نویس های رنگی روی مقوای گالسه معمولی در ابعاد ۴۰ در ۶۰ سانتی 

متر خلق شده است.

میثم نمکی با اشاره به اینکه برای طراحی این اثر هنری بیش از ۴۰ ساعت کار مفید صرف شده افزود: خالق 
اثر موکب پرواز دارای درجه هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با سابقه بیش از ۲۰ سال فعالیت در امر 
آموزش هنر مفتخر به پروانه مدیر مسئول آموزشگاه آزاد هنری با درجه یک و پروانه دائمی فعالیت است.

کنون بیش از ۱۵۰ اثر هنری در ســبک جدید از ســری طرح های سماع خط خلق و  ســعید بوجار آرانی تا
نزدیک به ۲۰ نمایشگاه انفرادی در کشور برگزار کرده است.

رونمایی از اثر جدید هنرمند آران و بیدگلی در حوزه سماع خط 

خبر
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ورزش6 ۵ مارس     2۰22
اعتبار ورزش اصفهان باز هم بر دوش گیتی پسندی ها؛

وحدت کهکشانی ها برای یک قهرمانی بی غم!
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان 
کمــال  در  چهارمین بــار  بــرای 
شایســتگی و اقتــدار بــر بــام قلــه 

فوتسال ایران ایستاد.
لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور بیست وسومین 
دوره اش را ســپری می کنــد و درحالــی کــه دو هفتــه 
به پایان رقابت هــای فصل جــاری باقی مانده، تیم 
فوتســال گیتی پســند اصفهــان موفق شــد بــا یک 
نمایــش خارق العــاده و در کمــال شایســتگی مقام 

قهرمانی را از آن خود سازد و در تاریخ ثبت کند.
اما گیتی پسندی ها برای رسیدن به این نقطه، خون 
دل زیادی خوردند و ماه ها انتظار کشیدند تا توانستند 
یک ستاره دیگر به آسمان درخشان فوتسال ایران و 

اصفهان اضافه کنند.
از آخریــن قهرمانی قرمزهای اصیل فوتســال ایران، 
پنج سال می گذشت و در این پنج سال، گیتی پسند 
هر فصل با دالیل متفــاوت و حتی اتفاقات عجیب 
دســتش از رســیدن به جام کوتاه می ماند و جــام را 
بر باالی سر رقیب ســنتی اش، یعنی مس سونگون 

می دید.
          آخرین قهرمانی!

گیتی پســند در هجدهمیــن دوره لیگ برتــر یکــی از 
مقتدرانه ترین قهرمانی های تاریخ لیــگ را با خلق 
رکوردهای جدیــد به دســت آورد؛ تیمی کــه از هفته 
نخســت تا هفتــه دهــم تمــام بازی هــا را با پیــروزی 
پشت سر گذاشــت و یازده هفته متوالی شکستی را 

متحمل نشد.
در آن لیگ، گیتی پسند با به راه انداختن زلزله ای به 
شدت ۱۰ ریشتر، در بیست و دو دیدار به ۱7 پیروزی، 
سه تساوی و دو شکست رسید و پس از زدن ۹۸ گل 
با کسب ۳7 امتیاز، تحت هدایت رضا لک و کاپیتانی 

محمد کشاورز فاتح فوتسال ایران شد.
          بررسی پنج سال حسرت به هزار و یک دلیل!

پس از آن گیتی پســندی ها با واژه ای به نام شــانس 
غریبه شــدند و هر فصــل به دالیلــی جــام را به مس 
گــذار می کردنــد، در لیــگ نوزدهــم، بــا  ســونگون وا
علیرضــا افضل و حســین شــمس حتی بــه جایگاه 
دومی هم نرسیدند؛ سالی که مس سونگون دوران 
ســلطه گری اش را آغاز کرد و بــا ۶۵ امتیــاز و تنها یک 
شکست به ترتیب با شش و چهارده امتیاز اختالف 
نسبت به تاسیسات دریایی و گیتی پسند به قهرمانی 

رسید.
در لیگ بیستم، گیتی پسند با رضا لک لیگ را به طرز 
حیرت آوری پشــت سر گذاشــت. ســالی که پلی آف 
به فوتسال ایران اضافه شــده بود و قرار بود قهرمان 
فوتسال ایران در یک فضای متفاوتی انتخاب شود؛ 
گیتی پســند از ۲۶ دیدار توانســت ۶7 امتیاز کســب 
کند و به همراه مقاومت البرز - مس سونگون ورزقان 
- شــهروند ســاری- فرش آرا مشــهد - محمدسیما 
قم - ملی حفاری اهواز و ســن ایچ ســاوه به دور دوم 
و حذفی مســابقات صعــود کــرد. امــا در دور حذفی 
پس از دوازده تایــی دادن مقاومت و پیروزی مقابل 
ملی حفاری، در فینال بازی برگشت به یک تساوی 
بدون گل رسید و بازی برگشت را پنج بر سه به مس 
گذار کرد تا حکم قهرمانی سونگونی ها  ســونگون وا
امضا شــود و صدرنشــین لیگ در پایان دســتش به 

جام نرسد.
لیگ بیست ویکم، پس از اینکه گیتی پسند با عنوان 
دومی در لیــگ به پلــی آف رفــت، با شکســت دادن 
محمدســیما و ســن ایچ در دو مرحلــه، بــاز هــم در 
الکالسیکوی فوتســال به تور مس ســونگون خورد 
و تیم گیتی پســند با هدایــت حمید بی غــم، پس از 
یک شکست چهار بر سه در خانه، بازی برگشت را با 

مس سونگون به تساوی سه بر سه رساند اما باز هم 
شکست خورد؛ این بار ضربات پنالتی مهری بود که 

به پای هتریک قهرمانی مس سونگون ثبت شد.
فصــل گذشــته نیــز شــاهد یکــی از پرهیاهوتریــن 
لیگ های فوتسال بودیم. سونگونی ها در باد هتریک 
نخوابیدند و به دنبال چهارمین قهرمانی متوالی شان 
بودنــد، در یــک طــرف مــس ســونگون بــا کادر فنی 
اصفهانــی اش کــه در رأس آن علــی افضــل و احمــد 
باغبان باشــی بودند قــرار داشــت و در ســمت دیگر، 
گیتی پسندی که با ملی پوشانش و سپردن صندلی 
سرمربیگری به نام بزرگ وحید شمسایی در اندیشه 
قهرمانی تالش می کــرد. دوره ای که ســازمان لیگ، 
نه تنها پلی آف بلکه گروه بندی را نیز به قوانین اضافه 
کــرد و هفــت تیــم در دو گــروه دســته بندی شــدند؛ 
گیتی پسندی ها با ۲7 امتیاز از گروه نخست صعود 
کردند و مس ســونگون هم با ۲۶ امتیاز از گــروه دوم 
راهی نیمه نهایی شــد؛ اما باز هم پلی آف بالی جان 
گیتی پسندی ها شد و در بین شش تیم پایانی باز هم 
مس سونگون بود که جام را باالی سر برد تا حسرت 

گیتی پسند برای قهرمانی ادامه دار باشد.
          درس امسال؛ خونسرد و منطقی به قهرمانی 

برسید!
در این فصل اما گیتی پسندی ها که همیشه به دنبال 
تقویت و پیشرفت تیمشان بوده اند تا در فوتسال ایران 
خوش بدرخشــند؛ برای هدایت تیمشــان به سراغ 
محمد کشاورز اسطوره گیتی پســند و ایران رفتند. 
محمد کشاورز در فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تصمیم گرفت که 
وارد دنیای مربیگری شود اما به عنوان مربی - بازیکن 
گا حضور پیدا کــرد و در آن  در تیم تازه صعود کــرده را
فصل با یک نمایش منطقی و قابل قبول، یک فصل 

گا رقم زد. خوب را برای را
فصلی که تمام تیم ها با جذب ستاره های مختلف، 
لیگ را از دو قطبی بودن درآوردند و نه تنها گیتی پسند 
و مس سونگون، بلکه کراپ الوند، ســن ایچ ساوه و 
مقاومت در حد یک مدعی ظاهر شــدند و باشــگاه 

سپاهان نیز وارد عرصه تیم داری در فوتسال شد.
نکته حائــز اهمیت این جاســت کــه ســازمان لیگ 
پس از چند فصل قانون پلی آف را برداشت و مجددا 

فوتسال ایران به حالت عادی خودش بازگشت.
          یک جین ستاره با لقبی که برازنده آنان است

کله و مهره هــای ملی پوش  گیتی پســند همان شــا
و نامــدارش را حفــظ کــرد؛ هرچند انتخاب کشــاورز 
به عنوان فرد نخست تیم پر ریسک محسوب می شد 
اما هیئت مدیره گیتی پســند با این تصمیم نشــان 
دادند بــرای قهرمانی به هــر دری نمی زننــد و پس از 
تغییرات پرشمار در نیمکت سرمربیگری، به دنبال 

ثبات و آرامش در تیم هستند تا مجددا اقتدارشان را 
به رخ جامعه فوتسال بکشند.

نماینده شایسته فوتسال اصفهان که با ستاره هایش 
از جملــه ســپهر محمــدی، علی اصغر حســن زاده، 
محمدرضا سنگ سفیدی، سعید احمد عباسی، 
فرهاد توکلی، علیرضا وفایی، طاها مرتضوی، میثم 
برمشــوری، میثم خیام، مهدی کریمی و بازیکنان 
جوان و آینده داری مانند مســعود یوســف، مهدی 
مهدی خانی، فرید نادری، امیرحسین رسولی، بهزاد 
رسولی و سینا اسفندیاری لقب کهکشانی را به خود 
اختصاص داده بــود، لیــگ را مقتدرانه آغاز کــرد و از 

همان هفته سوم به صدر جدول تکیه زد.
          نوبتی هم باشد نوبت کهکشانی ها است

امسال با وجود حضور چند تیم مدعی در لیگ برتر، 
دیگر نوبت گیتی پســند بود که به حقش برسد و به 
کامی خاتمه دهد. محمد کشــاورز که  پنج ســال نا
برای نخستین بار فقط در کنار زمین حضور داشت 
و تمرکزش روی مسائل فنی تیمش بود، گیتی پسند 
ک تبدیل کرد؛ آن هم با  را به یک تیم بی رحم و ترسنا
همان بازیکنانی که فصل قبل هم در تیم بودند اما 

به جام نرسیدند.
تیم تحت هدایت کشاورز، خونسرد به راهش ادامه 
داد و موفــق شــد در کمــال شایســتگی بــه اصالــت 
واقعی اش بازگردد. آنان در این فصل، الکالسیکوی 
فوتسال ایران را هم پس از جار و جنجال های بیرون از 
زمین حریف، در زمین از مس سونگون بردند و نشان 
دادند این تو بمیری ها دیگر از آن تو بمیری ها نیست.
۲۰ پیروزی، یک تساوی و سه شکست باعث شد تا 
تیم با شخصیت گیتی پسند در فصلی که ۱۲۲ گل تا 
هفته بیست و سوم زد مانند تانک از روی تمام تیم ها 
رد شود و دو هفته زودتر تا پایان فصل، قهرمانی اش 
در بیست وســومین دوره لیگ برتر فوتســال ایران را 

قطعی کند.
باشگاه گیتی پسند یک بار دیگر در تمام این سال ها 
با این قهرمانــی قاطعانه، نشــان داد کــه یدک کش 
اعتبار ورزش اصفهان است و در شرایطی که تیم های 
سپاهان و ذوب آهن در فوتبال روزبه روز بدتر می شوند 
با برنامه ریزی های حساب شــده و منطقــی، جان 
فوتبال و فوتسال اصفهان را از مرگ تدریجی نجات 

دهند.
       جنتلمن فوتسال؛ حلقه گم شده 

قهرمانی گیتی پسند
میان دو قهرمانی گیتی پســند در لیگ برتر در ســال 
۱۳۹۵ و ۱۴۰۰، یــک نــام مشــترک وجــود دارد کــه به 
زیبایــی می درخشــد و آن محمــد کشــاورز اســت. 
کشاورز در آخرین قهرمانی گیتی پسند در لیگ برتر، 

کاپیتان این تیم بود و پس از گذشــت پنج سال این 
بار در کسوت سرمربیگری دوباره با گیتی پسند غوغا 
کرد و به قهرمانی رســید. کاری که پیش از او مربیان 
بزرگ و نامدار نتوانســتند انجام دهند ولی او نشان 
داد که گیتی پســند همیشــه الیق قهرمانی بــوده و 
صرفا با مربیان پر آوازه نمی توان قهرمان شد بلکه با 
آرامش و خونسردی و ایجاد حلقه اتحاد و رفاقت در 
تیم، می توان به این دستاورد رسید. حاال می توان 
به راحتی به او لقب »جنتلمن فوتسال ایران« را داد. 
شخصی که از ســوی کانون مربیان فوتســال ایران، 
در این فصل دو بار به عنوان برترین مربی ماه انتخاب 
شد و با اعالم حسین شمس نماینده کانون مربیان، 
عنوان مربی برتر ســال فوتســال ایران نیز به کشاورز 

رسید.
          دود از کنده بلند می شود؛ چه می کند این 

احمدعباسی!
در این تیم البتــه نام هــای دیگری بودنــد که مانند 
همیشه درخشیدند؛ سپهر محمدی در درون دروازه 
یک دیوار محکم و فــوالدی بود کــه با نمایش های 
درخشــانش ســهم زیادی در موفقیت گیتی پسند 
داشــت. علی اصغر حســن زاده که سال هاست هم 
بازوبند تیم ملی را می بندد و هم کاپیتان گیتی پسند 
اســت؛ یک بازیکن خســتگی ناپذیر که بدون شک 
حضورش در کنار کشــاورز به قهرمانی گیتی پســند 
کمک بســیاری کرد. نام هــای دیگر از جملــه فرهاد 
توکلی، محمدرضا سنگ سفیدی و حتی پدیده ای 
ک برای حریفان  به نام مهدی کریمی که خواب و خورا
نگذاشتند و در پایان آقای گل کهکشانی ها، سعید 
احمدعباسی یا همان ماشین گلزنی لیگ برتر که هیچ 
تیمی را از گل های استثنایی اش بی نصیب نگذاشت 
و پس از کســب عنوان آقای گلی در فصل گذشــته با 
۲۶ گل، امسال تا هفته بیست و سوم ۳۹ گل به ثبت 
رسانده و می توان گفت پس از دبل کردن در آقای گلی، 

باالخره همراه گیتی پسند به قهرمانی هم می رسد.
          سالم آسیا!

گیتی پســند پس از پنــج ســال بــدون هیچ حــرف و 
حدیثــی، لیــگ را در ســیطره خــودش درآورد. 
کهکشــانی های ایران با اعالم کنفدراسیون فوتبال 
آســیا و بعد از وقفه دو ســاله به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا، با از سرگیری رقابت های جام باشگاه های آسیا، 
نماینده ایران در قاره کهن خواهند بود. تورنمنتی که 
از اواسط مردادماه آغاز خواهد شد و به نظر می رسد 
کشــور امــارات میزبانی ایــن دوره را برعهــده خواهد 
داشت. باید مشتاقانه منتظر بمانیم تا گیتی پسند به 
آسیا برود و با فتح دومین قهرمانی اش در آسیا، مانند 

قبل، بر آسمان فوتسال آسیا طلوع کنند.

خبر

تیم ملی ایران باید در فروردین مــاه ۱۴۰۱ به مصاف 
لبنان برود اما به گفته دبیر کل فدراســیون فوتبال 
اســتان اصفهان از میزبانی این دیدار انصراف داده 

است. 
تیم ملی فوتبال ایران پس از مسجل کردن صعودش 
به جام جهانــی، نهــم فروردین مــاه و پــس از دیدار 
چهارم فروردین ماه با کره جنوبی در سئول آخرین 
بازی خود در دور انتخابی را مقابل لبنان برگزار خواهد 
کرد. از همین رو فدراسیون فوتبال از مدت ها پیش 
به دنبال برگــزاری بازی با لبنان در شــهری به غیر از 
تهران بــوده و آن طوری که از شــواهد بر پیداســت، 
استان مشهد تنها گزینه فدراسیون برای اجرای این 

طرح است.
در همین راستا حسن کامرانی فر با اعالم خبر انصراف 
اصفهان از این میزبانی در خصوص جزئیات تصمیم 
فدراسیون گفت: ما به سه اســتان نامه زدیم. این 
سه استان با توجه به ورزشــگاه های استانداردتر و 
مســابقاتی که برگزار کرده اند، هتل های مناسب، 
پروازهــای بین المللــی ظرفیــت برگــزاری بــازی را 
داشتند. فعال فقط مشهد موافقت خود را با برگزاری 
بازی اعــالم کرده اســت. مقدمــات کار را دیده اند و 
همه کارها را هم بررسی کرده و منتظریم تا ببینیم 
آیا کنفدراسیون فوتبال آسیا موافقت می کند یا خیر.

دبیرکل فدراســیون فوتبال بــا اعالم اینکــه از میان 
سه شهر انتخابی، یکی شرایط الزم را نداشت، یکی 
انصراف داد تا تنها یک شهر بماند، افزود: به دلیل 
مسائل مربوط به هتل و پروازهای مستقیم، اهواز 
یکســری محدودیت هــا داشــت کــه ما بــه همین 
علت روی مشهد و اصفهان تمرکز کردیم. بعد هم 
اصفهان انصراف داد و قبول نکرد و در نهایت مشهد 
متقاضی این کار شــد. البته هیچ چیز هنوز قطعی 
نیست و در حال انجام بررسی های نهایی هستیم.

با توجه به صحبت های کامرانی فر مشخص نیست 
دلیل انصــراف اصفهان از ایــن رویداد چه بــوده و با 
گذشــته ســاعت ها از این صحبت، هیئت فوتبال 
کنشــی از خود  اســتان اصفهان هنوز هیچ گونــه وا

نشان نداده است.

با کنار رفتن دو عضو کادر مربی گری طالیی پوشان، 
باشــگاه ســپاهان به دنبال احیای دوباره این تیم 
اســت. بــه گزارش ایســنا، پــس از بازگشــت لحظــه 
آخری محرم نویدکیا و ملحق شــدن بــه تیمش در 
کتور روی نیمکت  فرودگاه، این مربی برای دیدار با ترا
ســپاهان نشســت؛ تصمیمی که با اصرار باشگاه بر 
ماندن نویدکیا رقم خورد اما این بار بقای نویدکیا با 

تغییراتی در کادر مربی گری همراه شده است.
شاید فصل گذشته سپاهانی ها با همین کادرفنی 
توانستند نتایجی قابل قبولی را کسب کند و سپاهان 
را به تیمی پر قدرت تبدیل کنند امــا هیات مدیره 
باشــگاه در این مقطع زمانی تصمیم گرفت محرم 
نویدکیا را نگه دارد و برای تزریق روحیه و تغییر روند 
تیم، نظری روی حفظ دستیاران نویدکیا نداشته 
باشد. بر همین اساس علیرضا مرزبان دستیار اول 
نویدکیا و محمود کریمی بازیکن سال های دور این 
باشــگاه که از جمــع کادرمربی گری ســپاهان جدا 
شــدند. محمود کریمی پس از جدایی از ســپاهان 
اعالم کرد از اینکه محرم نویدکیا برگشته خوشحال 
است اما به این نتیجه رســیده  که باید برود تا دیگر 

محرم نویدکیا تحت فشار نباشد.
کنون باشگاه و سرمربی در حال برنامه ریزی و تدارک  ا
برای مسابقات لیگ قهرمانان است اما مهم تر از این 
مساله انتخاب دســتیارانی با نگاهی تازه تر در تیم 

سپاهان است. نویدکیا خوب می داند این آخرین 
فرصت برای فرار از بحران است و با تغییر دستیاران 
و شیوه بازی تیمش می تواند ورق را برگرداند. حضور 
سپاهان در لیگ قهرمانان یک فرصت خوب برای 
نویدکیاســت تا با عملکــردی خوب خاطــرات تلخ 
ک کند؛  لیــگ بیســت ویکم را از ذهن هــواداران پــا
فرصتی اســتثنایی بــرای فرار از فشــاری که مســیر 
سپاهانی ها را تغییر می دهد. البته برخی انتقادات 
از سوی کارشناسان نسبت به عملکرد مهاجمان 
سپاهان نیز وجود دارد که شاید تغییرات کادر فنی، 
تزریق روحیه تازه به تیم و تغییر شکل بازی سپاهان 
بتواند مشکل این بخش را هم حل کند. سپاهانی ها 
در دیدار گذشــته خود با وجود شانس های خوب 
کتور را از پیش رو بردارند اما هنوز  گلزنی نتوانستند ترا
هم امیدوارند که از معدود فرصت های خود در ادامه 

فصل به خوبی استفاده کنند.

باشــگاه پورتو پس از درخشــش فوق العاده ســتاره 
کشورمان، به زبان فارسی از این بازیکن تمجید کرد.

در چارچــوب دور رفــت نیمــه نهایــی جــام حذفی 
پرتغــال، پورتــو بــه مصــاف اســپورتینگ رفــت و بــا 

درخشش طارمی به برتری دو بر یک رسید.
در این بــازی طارمی هم گل زد و هم توانســت پاس 
گل زیبا به اوانیلســون بدهد تا پورتو بازی رفت را در 
خانه حریــف با برتــری به پایان رســاند. درخشــش 
گرامی باشــگاه  طارمی باعث شــد تا صفحه اینستا
پورتو به زبان فارسی از او تمجید کند. باشگاه پورتو 
نوشت: »طارمی حریف را به آتش کشید با یک پاس 
گل با کالس و یک گل. او یک اژدهای واقعی است.«

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: باشگاه سپاهان 
دارای ورزشگاهی است که از تمام استاندارها بهره 
می برد و آمادگی میزبانی از دیدارهای تیم ملی را دارد. 
کت در حاشــیه مراســم اختتامیه  محمدرضا ســا
رقابت های لیگ برتر فوتبال پیشکسوتان اصفهان 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این رقابت ها در 
راستای تکریم پیشکسوتان فوتبال اصفهان برگزار 
شــد و باشــگاه ها نیز موظف هســتند به بازیکنان 
سال های دور خود دقت نظر و توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: این رقابت ها پس از سال ها بار دیگر 
موسفیدان عرصه ورزش و فوتبال را در ورزشگاهی که 
جای جای آن خاطره است در کنار هم جمع کرد که 

کار بسیار ارزشمندی بود.
مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان این که استان 
اصفهان سرشار از وجود پیشکسوتان فوتبال است 
کید داریم تیم ها به سمتی حرکت کنند  بیان کرد: تا
که تنهــا از پیشکســوتان و ســرمایه های اصفهانی 

اســتفاده کنند و زیبنده نیســت بازیکنی را از سایر 
شــهرها برای تیم خود در این رده سنی به خدمت 

بگیرند.
کت افزود: نسل گذشته فوتبال اصفهان، نسلی  سا
پربار و مفتخــری بوده اســت که توانمندی بســیار 

زیادی داشته اند.
وی درباره عدم حضــور تیم ون پــارس در این دیدار 
گفت؛ هیچ دلیلی برای عدم حضور موجب نمی شود 
که به پیشکســوتانی که امروز در این مراسم حضور 
داشتند بی احترامی شود. باشگاه سپاهان امکانات 
ورزشــگاه تختی را ترمیم کــرده بــود و از همه لحاظ 

آماده برگزاری این دیدار بودیم.
مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان دربــاره معرفــی 
دستیاران جدید محرم نویدکیا بیان کرد: زمانی که 
به جمع بندی نهایی دســت پیدا کردیم از طریق 

رسانه های باشگاه اعالم می کنیم.
وی درباره عدم میزبانی ایــران در رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا گفت: علی رغم این که آمادگی خود 
را برای میزبانی در ۴ شــهر اصفهان، اهواز، مشهد و 
تهران اعالم کرده بودیم اما متاســفانه فدراســیون 
در آن مقطع درگیر مشکالت داخلی خود بود و این 

امر محقق نشد.
کت در پایــان افــزود: باشــگاه ســپاهان دارای  ســا
ورزشگاهی است که از تمام استاندارها بهره می برد و 

آمادگی میزبانی از دیدارهای تیم ملی را دارد.

تیم ملی ایران باید در فروردین ماه 1۴۰1 به مصاف لبنان برود:

انصراف عجیب اصفهان از میزبانی! 

خبر

کمک می کند؟ کادر فنی سپاهان به نویدکیا  تغییرات 

کنش باشگاه پورتو به درخشش طارمی به زبان فارسی وا

مدیرعامل باشگاه سپاهان:  

نقش جهان استاندارهای الزم 
برای میزبانی دیدارهای تیم ملی را دارد 

خبر

تیم افسر آران و بیدگل در رقابت های قهرمانی زیر 
۱۶ سال استان با نتیجه یک بر صفر در مقابل آتیه 
سازان اصفهان پیروز شد و به لیگ برتر راه یافت.

رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان آران و 
بیدگل گفت: کسب عنوان های قهرمانی فوتبال 
در رده های پایه، جوانان و بزرگســاالن نشــانگر 

توانمندی های حرفه ای این باشگاه است.
ابوذر فردنژاد، تربیت ۵۰۰ دختر و پسر فوتبالیست 
در تیم های پایه، حضور در دو لیگ برتر زیر ۱۳ و ۱۴ 
سال و لیگ دسته یک زیر ۱۶ سال را از برنامه های 

راهبردی این باشگاه عنوان کرد.

دختران فریدونشهری در مسابقات او-اسپرت، 
پنج مقام کشوری کسب کردند.

زهــرا انیــکازی، مریــم ملیانــی و ســارینا مهدور 
مدال طالی ایساتیس تیمی بزرگساالن و ثمین 
رحیمی مدال طالی اســپدان انفرادی نونهال 

را کسب کردند.
کسیان جوانان به عطیه  مدال نقره رشته مبارزه ا
زمانی، مدال برنز اسپدان انفرادی جوانان به لیانا 
گوگونانی و مدال برنز رشته ایساتیس دو ستاره به 

زهرا اصالنی رسید.
این مســابقات، ۹ تا ۱۱ اســفند در سنندج برگزار 

شد.
 Obstacle مستخرج از واژه )O-Sport( او اسپرت
Sport )ورزش هــای بــا مانــع / موانــع ورزشــی( 
نام کوتاه شــده و تجاری برای تمام ورزش های 
پارســیان اصیــل اســت کــه ریشــه در فرهنــگ 

بومی کشورمان دارد.

اردوی مشترک تیم ملی بوکس ایران با ارمنستان 
لغو شد.

در حالی که قرار بود تیم ملی بوکس ایران از تاریخ 
پانزدهم اسفند سال جاری یک اردوی مشترک 
ده روزه با تیم ملی ارمنســتان را در تهــران برگزار 
کند، این اردو با نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا لغو 
شده است. فدراسیون بوکس ایران دلیل لغو این 
کسن توسط بوکسورهای  اردو را تزریق نشدن وا

تیم ارمنستان اعالم کرده است.
به این ترتیب تیم ملی بوکس بزرگســاالن ایران 
قبل از ســال جدید اردوی مشترکی با تیم های 
خارجی نخواهد داشــت و باید دید آیا در ســال 

جاری این اردو برگزار می شود یا خیر.

نخستین راند مسابقات آنرود آرسی، تحت نظر 
فدراسیون موتورســواری و اتومبیل رانی انجام 

شد.
نخستین راند مســابقات آنرود آرسی قهرمانی 
کشــور ۱۴۰۰ زیر نظر فدراســیون موتورســواری و 
اتومبیل رانی در پیســت شــهید فهمیده برگزار 
شد. این مسابقات در دو کالس نیترو و بنزینی 

برگزار و نفرات برتر در پایان مشخص شدند.
          کالس نیترو:

نفر سوم: حامد محمودی
نفر دوم: عرفان لشگری

نفر اول: وحید نظری
          کالس بنزینی:

نفر سوم: امیر حسومی
نفر دوم: حسام خرازی

نفر اول: وحید نظری
مازیار ناظمی رئیس فدراسیون در این مسابقات 
حضور پیدا کرد و جوایز نفرات برتر در پایان اهدا 
شد. الزم به ذکر است این مسابقات قرار است در 

سال ۱۴۰۱ در شش راند برگزار شود.

بر اســاس اعالم کمیتــه فوتســال، بازی های 
هفته های بیست و پنجم و بیســت و ششم 

لیگ برتر ۱۵ و ۲۰ اسفند برگزار می شود.
بازی های هفته های بیست و پنجم و بیست 
و ششم لیگ برتر ۱۵ و ۲۰ اسفند برگزار می شود.
بــر اســاس اعــالم ســایت رسمی فدراســیون 
فوتبال، روز یکشنبه، ۱۵ اسفند، هفت بازی 
برگزار می شــود کــه در دو بازی، گیتی پســند، 
قهرمان زودهنگام این فصل با سن ایچ ساوه 
و ســپاهان بــا فــوالد زرند ایرانیــان مســابقه 
می دهنــد. در هفته پایانــی هم، جمعــه، ۲۰ 
اسفند، گیتی پسند با چیپس کامل مشهد و 

کراپ الوند و سپاهان بازی می کنند.

صعود تیم افسر آران و بیدگل
 به لیگ برتر فوتبال

چند مقام 
در چنگ فریدونشهر

لغو اردوی مشترک تیم ملی
 بوکس ایران با ارمنستان

نخستین راند مسابقات 
آنرود برگزار شد

لیگ فوتسال 2۰ اسفند 
به پایان می رسد

علیرضــا مرزبان که پــس از اســتعفای کتبی محرم 
نویدکیــا از ســرمربیگری ســپاهان، بــا ســپاهان 
کنون در اصفهان حضور دارد. خداحافظی کرد هم ا
هفته گذشــته بود که محرم نویدکیا پس از رد شــدن اســتعفایش در 
کنفرانس خبری پس از دیدار مقابل ذوب آهن در دربی اصفهان، این بار 
به صورت کتبی استعفای خودش از سمت سرمربیگری سپاهان را به 

هیئت مدیره باشگاه ارائه کرد.
به دنبال آن و همزمان با این اتفاق، علیرضا مرزبان که از فصل گذشته 
و شروع کار محرم در سپاهان به جمع کادر فنی این تیم اضافه شد و 
به عنوان دستیار محرم نویدکیا در اصفهان به فعالیتش ادامه داد نیز با 
انتشار پستی در فضای مجازی از حضور در کادر فنی سپاهان استعفا 

داد و با باشگاه و هوادارانش خداحافظی کرد.
اما بعد از اینکه محرم نویدکیا باز هم با مخالفت هیئت مدیره باشگاه 

در خصوص جدایی اش از ســپاهان روبرو شــد، به این تیم بازگشــت 
کتور  و ســپاهان را در ســفر به تبریز همراهی و تیمش را در مصاف با ترا

هدایت کرد.
پــس از آن بــود کــه صحبت های زیــادی مبنی بــر درخواســت محرم 
نویدکیا از مرزبان مطرح شد که وی خواهان حضور دوباره دستیار با 
تجربه اش در کنار خود است اما این مسئله توسط خود نویدکیا تأیید 

تا تکذیب نشد.
کنون  طبق شــواهد و اطالعاتی که به ما رسیده، علیرضا مرزبان هم ا
کنون دلیل حضور وی هنوز مشخص  در استان اصفهان است، اما ا
نیست و باید دید مرزبان برای بازگشــت به سپاهان تالش می کند تا 
دوباره در کنار محرم قرار بگیرد یا برای فســخ قرارداد با این باشــگاه در 

اصفهان حضور دارد.
کت مدیرعامل باشــگاه ســپاهان اعالم کــرد هنوز  محمدرضا ســا

چیــزی قطعــی نشــده و هــر زمان 
تصمیمــی در خصــوص مانــدن یا 
رفتــن دســتیاران محــرم و آمــدن 

گرفتــه  جدیــد  مربی هــای 
شــد به اطالع هــواداران و 

اهالی فوتبــال خواهنــد 
رســاند؛ صحبتــی که 

می دهــد  نشــان 
اســت  ممکــن 
مرزبان به سپاهان 

بازگــردد و یــا شــاید 
دوران حضــور او در ســپاهان 

تمام شده باشد.

مرزبان باز می گردد؟

خبر

چهارمیــن اردوی آمادگــی تیــم گلبــال ۹ نفــره 
نابینایان جمهوری اسالمی ایران در شهر کاشان 
در دو بخش مردان و زنان در حال برگزاری است.
مهدی نبایی، ســرمربی تیــم ملی اظهار کــرد: چهارمیــن اردوی 
آماده سازی گلبالیست های نابینا وکم بینای کشور با حضور مردان 
و زنان برای حضور مسابقات پارآسیایی هانگژو که در شهرستان 
کاشــان آغاز شــده اســت زیر نظر مربیــان بــا رعایــت پروتکل های 

بهداشتی در دو نوبت صبح و عصر پیگیری می شود.
وی افزود: محمــد ابراهیم زاده مطلق، مربیگری تیــم را عهده دار 
است و سیداصغر فیاض نیز مسئول فرهنگی و سرپرست تیم است. 

محمد ســرنجی، محمد پرنیــا، مهدی عباســی، محمدمهدی 
نفیسی نسب، محسن عبدالملکی، محمدمهدی زارعی، محسن 
جلیلوند، امیرمحمــد بهرامی و میالد ســوری دعوت شــدگان به 

چهارمین مرحله اردو گلبال هستند.
نباتی گفت: در بخش زنان نیز زینب ارک دستانی به عنوان مربی 
و طیبه اســتکی به عنوان بازیکن از اصفهان در خدمت تیم ملی 

هستند.
بازی هــای پــارا آســیایی هانگژو ۲۰۲۲ روزهــای نهــم تــا پانزدهــم 
کتبر ۲۰۲۲ )هفدهم الی بیست وســوم مهر ماه ۱۴۰۱( به میزبانی  ا

شهر هانگژو چین برگزار خواهد شد.

کاشان کشور در اردوی آمادگی  گلبال ۹ نفره نابینایان  حضور تیم ملی 

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۶7

شنبه  1۴  اسفند 1۴۰۰ - 2 شعبان 1۴۴۳

7 ۵ مارس     2۰22 سالمت

گهی فقدان سند مالکیت آ
حسن بازوبندی با  تسلیم دو برگ استشهادیه شهود مدعی  مفقود شدن سند مالکیت 
ک ۴۰۶/۳۶۵7۹ در بخش ۱۶  خود به شماره چاپی ۰۰۱۹۶۰ الف ۹۵ میزان ششدانگ پال
ثبتی اصفهان در دفتر ۱۳۹۶۲۰۳۰۲۰۳۵۰۰۰7۶۵ به نامش صادر و تسلیم گردیده )دارای 
بازداشت و بدون رهن( و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم دراثر جابجایی ازبین رفته 
چون درخواست صدور سند المثنی گردیده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آ.ق.ث 
گهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد  مراتب آ
گهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارایه نماید  از تاریخ انتشار آ
گر ظرف مهلت مقرر  تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. ا
اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مرقوم صدر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر 

- ۱۲۸۶۱۶۴/ م الف

گهی تبصره یک ماده 1۰۵ آئین نامه قانون ثبت آ
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۱۲۱۵۳، تاریخ: ۰۹ /۱۴۰۰/۱۲، براساس تقاضای زینب 
رحمتی مبنی بر تعیین بها ثمنیه اعیانی پانصد و چهارده یک هزار و پانصد و شصت و 
هشتم سهم مشاع از ۴۳ سهم ششدانگ مورد ثبت در دفتر ۱7۶ صفحه ۲۸۹ مربوط به 
ک ۱۳۴۲ تبدیل شده است( از ۱۱۴ اصلی واقع در خمینی  ک ۱۴۵ و ۱۴۴ فرعی )به پال پال
شهر بخش چهارده ثبت اصفهان که دراجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری ارزش ملک فاقد ثمنیه اعیانی اعالم 
گردیده است لذا باتوجه به مفاد تبصره یک آیین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در 
گهی می شود تا ذینفع درصورتی که مدعی تضییع حقی باشد از تاریخ انتشار این  روزنامه آ
ح دعوی را به اداره  گهی به مدت ۳۰ روز به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طر آ
ح دعوی سند مالکیت  مذکور تسلیم نماید. بدیهی است درصورت عدم ارایه گواهی طر
متقاضی بدون استثنا ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و 

ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده -۱۲۸۶۰7۰ / م الف امال

گهی فقدان سند مالکیت آ
کوکب عالسوندیان فرزند علی مراد طبق  شماره: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۹۱۴۲، خانم 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و باستناد دو  درخواست وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱7۰۲۰۳۰۰۳۵۳۲۸ مور
برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند 
ک ثبتی شماره ۵۸۱۶ فرعی از 7۹۰ اصلی مجزی شده از ۴۵7۸ واقع  مالکیت ششدانگ پال
ک ذیل  در قطعه ۸ نجف آباد بخش ۱۱ ثبت اصفهان که در صفحه ۶۴۵ دفتر ۲۶۳ امال
ثبت ۱۴۶7۸۵  بنام کوکب عالسوندیان فرزند علی مراد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
خ ۱۳۹۲/۱/۱۴ دفترخانه اسناد رسمی ۱۹۹ نجف  موجب سند رهنی شماره ۲7۰۶۶ مور
آباد درقبال مبلغ  ۲7۱/۳۵۲/7۲۶ ریال و مدت ۱۴۴ ماه در رهن بانک مسکن شعبه بازار  
نجف آباد قرار دارد و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابه جایی منزل مفقود شده است. چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
گهی  نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی ذکر شده( نسبت به آن  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ
گهی تا ده روز به این اداره  یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 

گر ظرف مهلت مقرر  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. ا
اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ - حجت اله کاظم زاده 
اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف مظاهر عباسی قلعه 

شاهی - ۱۲۸7۱۲۸/ م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
ک شماره ۵۱۳ واقع در  چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی پال
هسنیجه دو اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای عباسعلی 
صادقی فرزند غالمحسین وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و 
خ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵   برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مور
ساعت ۸ صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد و درصورت مصادف با تعطیلی 
گهی به کلیه مالکین و  عملیات تحدید حدود روز بعد انجام می پذیرد. لذا بموجب این آ
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدی تا سی 
ک مهردشت علینقیان  )۳۰( روز پذیرفته خواهدشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ - ۱۲۸۴۲۹7/ م الف

آگهی

روش های درمان مو های دفن شده در زیر پوست 
در  رفتــه  فــرو  مو هــای  درمــان 
زیــر پوســت یکــی از مهم تریــن 
درمان هایــی اســت کــه خانم هــا 

دوست دارند به آن دست پیدا کنند. 
مشکل مدفون شــدن مو ها برای بســیاری از زنان در 
گروه های ســنی مختلف به دالیل مختلفی از جمله 
خشکی پوست، نحوه برداشتن مو ها و سایر عواملی که 
منجر به تجمع الیه های مرده پوست شده و این مکان 
را به یک زمین حاصلخیز برای مو های ضعیف تبدیل 

کرده است، ظاهر می شود.
از ایــن رو در ادامه به روش هایی بــرای درمان مو های 
مدفون در زیر پوست می پردازیم که به شرح زیر است:

          درمان های پزشکی
با استفاده از فناوری های مدرن، درمان این مشکل 
امکان پذیر شده است و روش های پزشکی درمان به 

شرح زیر است:
           لیزر درمانی

لیزر یکی از بهترین وسایلی است که خانم ها می توانند 
برای رهایی از مشکل مو های مدفون در زیر پوست به 
آن متوسل شوند و در عین حال پس از چند جلسه آن 
را از فولیکول های مو که به طور طبیعی رشد می کنند، 

خارج کنند.
گرچه فناوری لیزر در درمان این  شایان ذکر است که ا
مشــکل بســیار موثر خواهد بود؛ اما همچنان نیاز به 
استفاده از مرطوب کننده ها وجود دارد. زیرا لیزر یکی 
از تکنیک هایی اســت که ممکن اســت گاهی باعث 
سوختگی شود و یکی از گران ترین روش ها محسوب 

می شود.
این روش برای همه الیه ها مناسب نیست. به ویژه این 
که ایــن تکنیــک پــس از مدتــی اســتفاده از آن نیــاز به 
اثرگذاری مجــدد دارد و الزم اســت خانم ها بدانند که 
فناوری لیزر می تواند باعث ایجاد اسکار و ظاهر شدن 
جوش های سیاه شــود. بنابراین در صورتی که قصد 
استفاده از این روش را دارید، الزم است قبل از مراجعه 
کز لیزر درمانی موضوع را با متخصص پوست در  به مرا

میان بگذارید.
          پماد های دارویی

بسیاری از کرم ها و پماد های پزشکی وجود دارند که 
می توان از آن ها بــه عنوان درمان مو هــای مدفون در 
زیر پوست استفاده کرد که آن ها به چند نوع تقسیم 

می شوند که به شرح زیر است:
          کرم های الیه بردار

لوازم آرایشی پزشــکی زیادی وجود دارند که خانم ها 

می توانند برای الیه بــرداری الیه های مرده پوســت از 
آن ها اســتفاده کنند. بنابراین مو هــا به طور طبیعی 
رشد می کنند؛ اما این کرم ها فقط طبق دستور پزشک 
استفاده می شوند. زیرا حاوی مواد شیمیایی زیادی 
هستند که ممکن است باعث آسیب شوند. بنابراین 
باید با احتیاط مصرف شوند و نباید از دوز تعیین شده 

تجاوز کرد.
          پماد های مرطوب کننده

این راه حل ممکن است در کرم های مرطوب کننده ای 
باشــد که الیه های بیرونی پوســت را نرم می کنند؛ به 
طوری که مو ها می توانند به طور طبیعی نفوذ کرده و 
بیرون بزنند و به فرد این امکان را می دهد کــه آن را به 

راحتی از بین ببرد.
اما این کرم ها در صورتی که برای نوع پوست مناسب 
نباشند، باعث ایجاد جوش می شوند. بنابراین باید 
قبل از شــروع مصرف هر یک از آن ها با پزشــک در این 

مورد مشورت کرد.
          ضد التهاب

گر علت فرورفتن موها، مشکالت پوستی باشد، در آن  ا
صورت پزشک بسیاری از دارو های ضدالتهابی را تجویز 
می کند که برای درمــان آن در کوتاه مدت و به روشــی 
گر فرد دوز های تعیین  سالم عمل می کند، مخصوصا ا

شده را رعایت کند.
          کرم های رفع مو های زائد

ممکن است علت پیدایش این مشکل این باشد که 
فرد برای زایل کردن مو های خود به روش نادرســتی 
عادت کرده که در این صورت چند هفته باید صبر کند 
تا تمام مو ظاهر شده و ســپس برای از بین بردن آن با 

کرم های موبر اقدام کند.
این کرم ها مو ها را از ریشه نمی کشند، بلکه فقط آن ها 
را کوتاه می کننــد. بنابراین فولیکول در پوســت باقی 

می ماند و می تواند دوباره روی سطح آن رشد کند.
           پوست مرکبات

الیه برداری اســیدی، روش جدیدی است که برای از 
بین بردن الیه های مرده پوســت برای روشــن شدن 
پوست یک مکان استفاده می شود، اما باعث می شود 

کن در الیه های پوست بیرون بیایند. مو های سا
از آن جایی که اشتباه در اســتفاده از این مواد عواقب 
گواری را به همراه خواهد داشت، ممکن است فرد  نا
آن را تحمــل نکنــد؛ زیرا ممکن اســت باعث ســوزش 

پوست شود.
          درمــان مو هــای دفــن شــده بــا روش هــای 

طبیعی
بعد از این که با تمام روش های پزشکی درمان مو های 

مدفون زیر پوست آشنا شدیم، باید بدانیم که راه های 
طبیعــی زیــادی وجــود دارنــد کــه می تواننــد راه حل 
مناســبی برای این مشکل باشــند که این روش ها به 

شرح زیر است:
ک نرم پوســت را مالش دهید. این روش  با یک مسوا
مو های مدفون زیر پوســت را قبل از برداشــتن از بین 
می برد، مشروط بر این که این کار بعد از حمام آب گرم 
انجام شود که باعث مرطوب شدن پوست و باز کردن 

منافذ پوست می شود.
اســتفاده از ســوزن جوش بــرای از بین بــردن مو های 
مدفون شــده، به شــرطی که ایــن کار با دقــت زیادی 
انجام شــود تا باعــث اغــراق در عمل عفونت پوســت 
نشود. الیه برداری با استفاده از عناصر طبیعی مانند 
لوپین آسیاب شده و گالب انجام می شود، به گونه ای 
که این مخلوط با حــرکات دایــره ای روی بدن اعمال 
می شــود که باعــث می شــود مو هایی که زیر پوســت 

وجود دارند، بیرون بیایند.
مقــدار زیــادی آب بنوشــید تا پوســت به انــدازه کافی 

آبرسانی کند که روند خروج مو را تسهیل کند.
استفاده از تیغ به جای ســایر ابزار های موبر، مشروط 
بر این که این کار با استفاده از تیغه های تیز انجام شود و 

قبل از استفاده آن ها را استریل کنید

پوست و مو
غــذا خــوردن دیرهنــگام در شــبها از مــواردی 
اســت که عالوه بــر داشــتن ضــرر، منافعی هم 

دارد. 
بسیاری از اشخاص به دلیل برنامه کاری خود 
تمایل دارند غذای خود را شــب ها دیرهنگام 
میل کنند و برخی دیگر نیز این رویه به عادت 

شان تبدیل شده است.
گرچه این عادت بدی اســت که افــراد باید از  ا
آن اجتناب کنند اما می تواند طبق یافته های 

متخصصان، فوایدی داشته باشد.
در اینجــا می خواهیــم برخــی از فوایــد دیر غذا 

خوردن را برای شما ذکرکنیم:
1- خواب بهتر

برخــی مطالعــات نشــان می دهد افــرادی که 
شــب ها دیــر غــذا می خورنــد، خــواب راحــت 
تری دارنــد. با ایــن حال، این مســئله در مورد 
گر چنین  همه افراد صادق نیســت؛ بنابراین ا

احساسی ندارید، از آن دست بکشید.
2- تثبیت قند خون در صبحگاه

خــوردن غــذای دیرهنــگام در شــب هنــگام 
می توانــد ســبب تثبیــت ســطح قند خــون در 
گرچه این مورد نیز  صبحگاه شود. با این حال ا
تنها در برخی افراد صادق اســت، ثابت شــده 

اســت که در برخی دیگر از افراد سبب اختالل 
در خواب می شــود؛ بنابراین بــرای همه افراد 

نیز چنین چیزی توصیه نمی شود.
          عوارض جانبی دیر غذا خوردن

همانطوری که گفته شــد، دیر غــذا خوردن از 
عادات بدی اســت کــه دارای برخــی عوارضی 
جانبی اســت. در این جا به دو مورد از عوارض 

جانبی این عادت اشاره می کنیم:
افزایــش وزن: دیــر غــذا خــوردن می توانــد بــه 

افزایش وزن منجر شود.
کس معده: دیر غذا خوردن برای افرادی  رفال
که از اسید معده رنج می برند، خصوصا پیش 
از خواب مناسب نیســت؛ بنابراین بهتر است 
وعده غذایی خود را دو یا ســه ساعت پیش از 

خواب میل کنید.

زیاده روی در مصرف شــکر و تنقالت شیرین، 
زمینه ساز بروز بیماری  های مختلف می شود. 
ک ترین ماده شــناخته  شــکر به عنوان خطرنا
شده است. مصرف شکر در انواع نوشیدنی ها، 
میان وعده ها و دسر ها به وفور دیده می شود.

بر اســاس گــزارش انجمن قلــب آمریــکا، افراد 
کن در ایاالت متحده به طور متوســط 77  ســا
گــرم قنــد در روز مصــرف می کنند. ایــن میزان 
گزارش شده تقریبا ســه برابر توصیه شده برای 
بانــوان اســت. 77 گــرم شــکر معــادل نصــف 
فنجان شکر است و میزان توصیه شده معادل 

یک قاشق چای خوری است.
شــکر افــزوده برخالف شــکر طبیعــی قند هــا یا 
شربت هایی هستند که طی آماده سازی مواد 
غذایی اضافه می شــوند. شــکر افــزوده امکان 
دارد طعم غذا را بسیار خوشمزه کند، اما مصرف 
بیــش از حــد آن می تواند بــه بــدن و همچنین 
ذهــن افــراد آســیب جــدی وارد کنــد. افزایش 
مصرف قند خطر ابتال به دیابت، افزایش وزن و 

کبد چرب را به شدت افزایش می دهد.
۲۰۰۶ نشــان  مطالعــه تحقیقاتــی در ســال 
می دهد کــه قند امکان دارد به طور مســتقیم 

بــا التهاب مزمن ارتباط داشــته باشــد. تقریبا 
۱۲۵ میلیــون آمریکایــی به این بیمــاری مبتال 
هســتند. التهاب مزمــن با طیف گســترده ای 
از بیماری هــا ماننــد دیابــت، بیمــاری قلبــی، 
آلزایمر و آرتریت مرتبط است. زندگی بدون قند 
افــزوده می تواند به کاهــش خطر ابتــال به این 

بیماری ها کمک کند.
تحقیقــات علمی نشــان می دهــد تــرک شــکر 
خطر ابتال به بعضی از ســرطان ها را نیز کاهش 
می دهد. شــکر بــه ظاهــر منبــع انــرژی به نظر 
می رسد، اما کیفیت انرژی شــکر بسیار پایین 
اســت و موجــب سســتی و بی حالــی در فــرد 
می شــود. با ترک شــکر ســرزندگی را بــه زندگی 

خود ببخشید.

 B محققــان دریافته انــد ســلول های ایمنی
گرفته شــده از بیمــاران ام اس به کازئین شــیر 

حساس هستند. 
اســتفانی کورتــن، یک محقــق گفــت: بار ها از 
مبتالیان ام اس می شنویم که هنگام مصرف 

شیر، پنیر یا ماست احساس بدتری دارند.
اولیــن گام، ورود به مــاده خاصی در شــیر بود 
کــه می تواند عالئــم ام اس را افزایــش دهد. در 
تعــدادی از آزمایش هــای مــوش، محققــان 
دریافتنــد کــه کازئیــن موثــر اســت. محققــان 
بیشــتر به ایــن موضــوع عالقه منــد بودنــد که 
چگونه ایــن پروتئیــن شــیر خــاص می توانــد 

نورون های مرتبط با ام اس را تحریک کند.
چانــدر، دیگــر محقــق گفــت: مــا کازئیــن را بــا 
مولکول های مختلفی که بــرای تولید میلین 
مهم هستند، مقایسه کردیم. میلین، دارای 
یک ســاختار چربی غنی اســت کــه در اطراف 
کســون برخی از ســلول های عصبی تشــکیل  آ
شده از یک الیه عایق الکتریکی پیچیده شده 
اســت. وجود میلیــن بــرای عملکرد مناســب 
دستگاه عصبی ضروری است. از برخی جهات 
به طور قابل توجهی شــبیه بــه کازئین به نظر 
می رسد؛ به طوری که آنتی بادی های کازئین 
 MAG در حیوانــات آزمایشــگاهی نیــز علیــه

)پروتئین مرتبط با میلین( فعال بودند.
مرحلــه آخر ایــن بــود کــه مشــخص شــود این 
پاســخ خودایمنــی ناشــی از کازئیــن در واقــع 
خ می دهــد. بــرای بررســی این  در انســان ر
موضــوع، محققــان بــه چگونگــی رفتار ایــن 
آنتــی بادی های کازئیــن در بافت مغز انســان 

نگاه کردند.
این فرضیه تایید شد. آنتی بادی های کازئین 

در ســلول های مغــزی مســئول تولیــد میلین 
تجمع کردنــد. به عــالوه، محققــان دریافتند 
سلول های ایمنی B گرفته شده از بیماران ام 

اس به خصوص به کازئین حساس هستند.
ایــن مطالعــه در نهایــت به ایــن نتیجه رســید 
که رابطه بین لبنیات و عالئــم ام اس به دلیل 
پروتئین کازئین موجود در شیر است که باعث 
هجــوم آنتــی بادی های ایمنی می شــود. این 
سلول های ایمنی به دلیل شــباهت پروتئین 
کازئیــن اشــتبا ها بــه ســلول های  MAG بــه 

خاصی در مغز حمله می کنند.
محققان توجــه دارند که این مکانیســم فقط 
در افــرادی کــه از قبل حساســیت بــه لبنیات 
دارند، وجــود دارد. کورتن گفت کــه تیم او در 
حال حاضر روی آزمایشی برای بیماران ام اس 
کار می کند که می تواند حساســیت آن ها را به 

آلرژی به کازئین شناسایی کند.
کورتن گفــت: در حال حاضــر در حال توســعه 
کــه بــا آن افــراد مبتــال  خودآزمایــی هســتیم 
می توانند بررســی کنند که آیا آنتی بادی های 
مربوطــه را حمل می کنند یــا خیر. این زیرگروه 
باید از مصرف شــیر، ماســت و پنیــر خودداری 

کنند.
ح  کــه یافته هــای جدیــد مطــر یــک ســوال 
می کند این اســت که حساسیت به کازئین در 
وهله اول چه نقشی می تواند در ایجاد ام اس 

داشته باشد؟
کورتن اشــاره می کند که مطالعات مشاهده ای 
نرخ باالتــری از ام اس را در جمعیت هایی که به 
مصرف مقادیر زیادی شیر گاو شناخته شده اند، 
شناســایی کرده اند. بنابراین قابل قبول است 
کنش آلرژیک به کازئین می تواند منجر  که یک وا
به آسیب ناخواسته آنتی بادی ها به سلول های 
کنش هایی شود که منجر به  مغز و شروع آبشار وا

ام اس می شوند.
کورتن اشاره می کند که حساسیت به کازئین 
به تنهایی بــرای ابتال به ام اس کافی نیســت؛ 
زیرا چندین عامل خطر شــناخته شــده دیگر 
وجود دارند که باید برای پیشرفت بیماری با 

هم ترکیب شوند.

فواید دیر غذا خوردن در شب! 

فواید حذف شکر برای سالمتی 

لبنیات برای مبتالیان به ام اس مضر است 

تغذیه

تغذیه

ام اس

ســیب دارای توانایی هــای ضدســرطان قوی 
است که بدن را از شر سلول های سرطانی ایمن 

نگه می دارد. 
میوه و سبزیجات یکی از سالم ترین میان وعده ها 
محسوب می شوند. بعضی از افراد بر این باورند 
که پیروی از رژیم غذایی سالم بسیار دشوار است، 
اما خوردن یک ســیب در روز می تواند منجر به 

زندگی سالم و بدون بیماری شود.
ســیب؛ کلیــدی بــرای کاهــش خطــر ابتــال بــه 
بیماری هــای مزمــن اســت. همچنین ایــن 
میوه مفید برای کاهش چربی شــکم در ســال 
۲۰۲۲ شناخته شده است. افزودن چند سیب 
بــه برنامــه رژیم غذایــی موجب ســالمتی قلب 

می شود.
بر اساس یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ که در مجله 
آمریکایــی تغذیــه بالینــی منتشــر شــد، میزان 
کلســترول بد افرادی که در برنامــه غذایی خود 
از سیب استفاده کردند به میزان قابل توجهی 
کاهش پیدا کرد. همچنین استفاده از این ماده 
غذایی ارزشمند موجب گشادشدن رگ های 
خونی می شود که می تواند خطر ابتال به بیماری 

قلبی را به شدت کاهش دهد.
استفاده از سیب یکی از ساده ترین روش ها برای 
کاهش فشــار خون اســت. مطالعه ای در سال 
۲۰۲۰ منتشر شده و نشان داد که غذا های غنی 
از »فالوانول« مانند ســیب می تواند به کاهش 
فشار خون کمک بزرگی کند. روده انسان یکی از 

اعضای مهم بدن است.
خــوردن ســیب به طــور منظــم بــه تقویــت 
کمــک می کنــد.  کتری هــای مفیــد روده  با
کتری هــای  با تعــداد  افزایــش  بــه  ســیب 
کتری های« روده کمک می کند. این  کتینوبا »ا
میوه محبوب می تواند بر سالمتی انسان تأثیر 

بسیار زیادی بگذارد.

در صــورت احســاس لــرزش غیــر ارادی در 
چشم، ممکن است احساس ترس یا شوک 
کنیــم. برخــی معتقدنــد که این نشــانه یک 
بیمــاری عصبی جــدی اســت؛ امــا در واقع، 
ممکن است دالیل ساده ای پشت آن باشد.

انقبــاض  اعصــاب،  و  مغــز  متخصصــان 
چشــم را به یک اسپاســم کوچک در عصب 
ماهیچه هــای چشــمی که مســئول بســته 
شدن آن ها هستند، نسبت می دهند. از آن 
جایی که پلک ها بســیار حســاس هستند، 
محرک های مختلف می توانند این عصب را 

تحریک کنند.
با این حــال، ۶ دلیــل وجــود دارد که ممکن 
است منجر به انقباض چشم شود که باید به 

آن ها توجه کنید:
          قهوه

نوشیدن بیش از حد قهوه ممکن است منجر 
به انقباض چشــم شــود. کافئین موجود در 
قهوه متابولیسم را تحریک می کند و ضربان 
قلــب را بــاال می بــرد کــه در نتیجه لــرزش در 
چشم ها ایجاد می شود. پزشکان معتقدند 
در برخی مــوارد عضله پلک نســبت به بقیه 

عضالت بدن حساس تر است.
          استرس

استرس یکی از عوامل اصلی است که باعث 
اسپاســم عضالنــی بــه طــور کلــی می شــود. 
لرزش چشــم ممکن اســت بــه یک هشــدار 
کوچک تبدیل شــود که بدن انرژی خود را از 
دست داده است. در صورت استرس، انجام 
تمریناتــی برای شــل شــدن عضــالت مانند 
تمریــن یــوگا و کاهش تــالش روزانــه توصیه 

می شود.
          آلرژی

هنــگام حساســیت، بــدن مقــدار زیــادی 
هیستامین تولید می کند که منجر به عطسه، 
قرمزی پوســت، خارش و... می شود. پرش 

چشم یک عالمت کالسیک آلرژی است.
          کمبود خواب

کم خوابی باعث اختالالت ماهیچه ای چشم 
می شود و در این صورت هیچ چیزی مناسبتر 

از زود خوابیدن نیست.
          خشکی چشم

ساعت های طوالنی جلوی صفحه کامپیوتر 
یا جلوی تلویزیون بودن می تواند باعث تنش 
در عضلــه پلک شــود. در ایــن جا الزم اســت 
برای استراحت و خشکی چشم با قطره های 
مرطوب کننده چشم با اسید هیالورونیک 
استفاده کنید. به هر حال، نیکوتین و مصرف 
زیاد الکل نیز منجر به افزایش خشکی چشم 

می شود.
          کووید  1۹

مطالعــات متعدد ثابــت کرده اند کــه کووید 
۱۹  باعــث لــرزش چشــم می شــود. ممکــن 
اســت افــراد در حــال بهبــودی متوجه ایــن 
پیشــرفت شــوند؛ اما ایــن عالئم به ســرعت 

ناپدید می شوند.

دانستنی ها

چشم

تقویت ایمنی بدن با سیب 

علت های لرزش چشم

گهی تغییرات  آ
شــرکت منشــور مهــر ســپاهان ســهامی خاص بــه شــماره ثبــت ۴3217 
و شناســه ملــی 1۰2۶۰۶1۰۶۴۵ بــه اســتناد صورتجلســه هیــات مدیــره 
خ 1۴۰۰/11/11 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: ابراهیــم صارمی بــه  مــور
اصغــر  علــی  و  مدیرعامــل  ســمت  بــه   ۴۰72۵71۰1۶ ملــی  شــماره 
فرهنــگ بــه شــماره ملــی 1287۰3۵1۵9 بــه ســمت رییــس هیــات 
مدیــره و مهنــاز موســوی بــه شــماره ملــی ۴۰722۴8۰88 بــه ســمت 
گردیدنــد.  نایــب ریــس هیــات مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب 
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت ازقبیــل چــک، ســفته، 
رییــس  و  مدیرعامــل  امضــا  اســالمی با  عقــود  و  قراردادهــا  بــروات، 
هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار می باشــد. اداره 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و  کل ثبــت اســناد و امــال

موسســات غیرتجــاری اصفهــان )1287۰9۵( 

گهی تغییرات  آ
شــماره  بــه  محــدود  مســوولیت  بــا  شــرکت  اصفهــان  شــهد  عســلک  شــرکت 
مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه   1۰2۶۰۵89799 ملــی  شناســه  و   ۴1271 ثبــت 
خ 1۴۰۰/11/2۴ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: مرکــز اصلــی  عمومی فــوق العــاده مــور
شــرکت بــه نشــانی اســتان اصفهــان، شهرســتان اصفهــان، بخــش مرکــزی، شــهر 
ــان همرادســتگردی،  ــان صحــرای دســتگرد، خیاب اصفهــان، محلــه رســالت، خیاب
کدپســتی 81891378۶7 تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه  ک ۰، طبقــه همکــف  پــال
ک اســتان اصفهــان اداره  کل ثبــت اســناد و امــال گردیــد اداره  اساســنامه اصــالح 

)1287۰9۴( اصفهــان  غیرتجــاری  موسســات  و  شــرکت ها  ثبــت 
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گــوگل ویژگــی جدیــدی را بــرای Gboard آزمایــش 
می کنــد کــه بــر اســاس متــن پیشــنهاد ایموجی 
گــوگل  پیــش  ســال  دو  از  بیــش  می دهــد.  
کاربران اندروید را بــا Emoji Kitchen آشــنا کرد. این 
گــی ترکیبــی از دو ایموجــی مختلــف را ارائــه  ویژ
می کنــد. فــرض کنیــد احساســات یک ایموجی با 
ویژگی های ایموجی دوم ترکیب شود. این ترکیب ها 
توسط گوگل ساخته شده اند و به شدت خنده دار 
کنون، گوگل در حال  هستند. به گزارش فون آرنا؛ ا
 Gboard آزمایش یکی دیگــر از ویژگی هــای جدیــد
اســت که به کاربــران بر اســاس آنچه می نویســند، 
پیشنهادات استیکر را ارائه می دهد. این بار رنگ و 
سبک استیکر های پیشنهادی بر اساس کلمات 

و ایموجی هایی است که در متن خود وارد می کنید. 
برخی از کاربران در Reddit گفتند که این ویژگی را در 
ماه نوامبر مشاهده کردند، اما این قابلیت در حالت 
بتا باقی مانده است. به نظر می رسد این استیکر های 
مبتنی بر متن، فقط در هنگام استفاده از این ویژگی 
در دسترس هستند و وقتی به کتابخانه شکلک ها 
و ایموجی ها در تلفن خود نگاه می کنید نشان داده 
نمی شوند. این ویژگی هنوز در نسخه بتا است، پس 
گر از نسخه پایدار عمومی برنامه استفاده می کنید،  ا

هنوز نمی توانید از این قابلیت استفاده کنید.
گر می خواهید نسخه بتا Gboard را داشته باشید  ا
کنــون از ایــن ویژگی اســتفاده کنیــد، می توانید  و ا

"Gboard beta" را در گوگل جستجو کنید.

شرکت تویوتا باز هم در صدر فهرست بهترین فروش 
مجدد خودرو قــرار گرفت.  بــه تازگی جوایز بهترین 
فروش مجدد خودرو Kelley Blue Book برای سال 
۲۰۲۲ با هدف ارائه لیستی از وسایل نقلیه ای که پس 
از پنج سال مالکیت بیشترین ارزش را دارند، منتشر 
شده است. این لیست ده مورد از بهترین ها در این 
زمینه را فهرست کرده و جالب اینجاست که هفت 
مورد از گزینه ها پیکاپ هستند. به گزارش موتور وان؛ 
در صدر این لیســت، خودروی تویوتا تاندرا جدید 
قرار دارد که پس از پنج ســال مالکیت، 7۰.۲ درصد 
از ارزش خــود را حفظ کرده اســت. این بــدان معنا 
اســت که خودروی تاندرا لیمیتــد ۵۳۵۹۵ دالری 
مدل ۲۰۲۲ در زمانی که صاحبش بخواهــد آن را با 
یک خودروی جدید جایگزین کند، به طور بالقوه 

می تواند بیش از ۳7۰۰۰ دالر ارزش داشته باشد.

پــس از تانــدرا، جــی ام ســی ســیرا مــدل ۲۰۲۲ قــرار 
دارد. این خــودرو به طــور متوســط، ۶۰.۸ درصد از 
ارزش خود را حتی پس از ۵ سال حفظ می کند. این 
عدد کمتر از آنچه Tundra ارائه می دهد، است، اما 
هنوز هم بســیار باالتر از میانگیــن ۴۰ درصدی این 

صنعت است.
پیکاپ های دیگر که در جوایز بهترین فروش مجدد 
کوما،  KBB بــرای ســال ۲۰۲۲ قــرار دارند، تویوتــا تا
فورد ماوریک، فورد رنجر و جیپ گالدیاتور هستند. 
همه این خودرو ها پس از ۶۰ ماه، بیش از ۵۰ درصد 

ارزش خود را حفظ می کنند.
به طــور کلــی، تویوتــا در صــدر فهرســت برند های 
KBB با بهترین ارزش فروش مجدد قرار دارد و برای 
پنجمین بار در شش سال گذشته این عنوان را از آن 

خود کرده است.

کنش های پیام واتساپ هنوز برای iOS، اندروید و  وا
دسکتاپ در دست توسعه است. 

به نظر می رسد واتساپ در حال کار بر روی قابلیتی 
اســت که به کاربــران امــکان می دهــد با اســتفاده 
کنش  از ایموجی به پیام های موجود در واتساپ وا
نشــان دهند و این اپلیکیشــن اخیــرا روی توانایی 
کنــش پیام هــا کار می کند.  مشــاهده اطالعــات وا
کنــون، گفتــه می شــود که ســرویس پیام رســانی  ا
متعلق به متــا در حــال کار بــر روی یک انیمیشــن 
کنش  جدید برای زمانی است که کاربر به یک پیام وا
کنش  به پیام ها ابتدا در نسخه  نشان می دهد.  وا
بتا برای اندرویــد، iOS، واتســاپ وب و برنامه های 
گــزارش  می شــود.  آزمایــش  رسمی دســکتاپ 
جدیدی توسط ردیاب ویژگی WABetaInfo نشان 
می دهد که انیمیشــن های جدیدی در واتســاپ 
کنش بــه پیام ها در حال  برای اندروید در هنگام وا

توسعه هستند. این ویژگی در حال توسعه است و در 
حال حاضر برای کاربران در دسترس نیست، اما ین 
قابلیت جدید در برخی تصاویر مشاهده شده است. 
ک گذاشته شده از برنامه اندروید  انیمیشن به اشترا
و برنامه دسکتاپ واتساپ، هر دو شکلک یکسانی 
را نشان می دهند. شکلک های شســت رو به باال، 
قلب قرمز، چهره ای با اشــک از شوق، چهره شوکه 
شــده، صورت گریان، و شــکلک های دســت روی 
هم در حال حاضر مشخص نیست که آیا واتساپ 
به کاربران اجازه می دهد پس از تکمیل توســعه به 
کنش نشــان دهند  پیام ها با ایموجی های دیگر وا
کنش های پیام های واتساپ برای اولین  یا خیر. وا
گوســت ۲۰۲۱ مشــاهده شــد و این شــرکت  بــار در آ
ماه هاست که این ویژگی را توسعه می دهد، در حالی 
که جزئیاتی اجمالی از این ویژگی به صورت آنالین 
مشاهده می شــود و به کاربران ایده ای درباره آنچه 

انتظار دارند می دهد.
کنش بــه پیام هــا با ایموجــی یک ویژگــی جدید  وا
نیست این ویژگی در حال حاضر در چندین پلتفرم 
گرام،  پیام رسان از جمله فیس بوک مسنجر، اینستا
سیگنال و تلگرام در دسترس است. واتساپ هنوز 
کنش  به پیام ها را اعالم نکرده است  رسما قابلیت وا
و این ویژگی می تواند تغییرات و بهبود های بیشتری 

را قبل از انتشار برای کاربران ایجاد کند.

نــوروز ۱۴۰۱ در راه اســت و روزهایمــان بیش از هر 
زمان دیگری رنگ خانه تکانی و زدودن گردو غبار 

از خانه را به خود گرفته است. 
خانه تکانی ها، اما دیگر مانند گذشــته نیست. 

حــاال هــر کار کوچکــی در خانــه را می تــوان بــه 
متخصص خود سپرد؛ از گردگیری و شست وشو، 
تا تمیز کردن دیوارها و لکه گیری مبل و شستن 

فرش که هزینه بر است.

گوگل   Gboard پیشنهاد ایموجی های جدید در برنامه

شرکت تویوتا در صدر فهرست بهترین فروش مجدد خودرو 

کنش به پیام های واتساپ  قابلیت وا
در اندروید مشاهده شد 

خانه تکانی عید چقدر هزینه دارد؟

فناوری

خانه تکانی

آشنایی با ۸ حسگر کاربردی 
در دوربین گوشی های هوشمند 

تلفن هــای  دوربین هــای 
هوشــمند حســگر هایی دارند 
که با استفاده از آن ها می توانید 

کیفیت تصاویر خود را بهبود ببخشید. 
ثبت یک تصویر با گوشی های امروزی کار راحتی 
اســت و تنها نیــاز به یــک ضربــه ســاده دارد، اما از 
عوامــل و ویژگی های زیادی نیز بی خبر هســتیم 
کــه می تواننــد خروجــی تصاویــر دوربین گوشــی 

هوشمندمان را تغییر دهند.
یکی از بخش هایی که دوربین گوشــی هوشمند 
به آن وابســته اســت، سنســور تصویر است. یک 
حسگر تصویر، نوری را که از طریق لنز وارد می شود 
و یک عکس دیجیتالی در تلفن هوشمند شکل 
می دهد، دریافت می کند. این حســگر ها با لنز ها 
جفت می شوند تا خروجی مورد نظر را ارائه دهند.

کثر سازندگان گوشی های هوشمند حالت های  ا
ویــژه ای را در دوربین هــای خود قــرار می دهند تا 
به کاربــران کمــک کننــد از دوربین گوشــی خود 
بهترین بهره را ببرند. در این گــزارش می توانید با 
انواع مختلف حســگر های دوربین گوشــی های 

هوشمند آشنا شوید.
کرو           حسگر ما

کــرو بــه کاربران ایــن اجــازه را  حســگر یــا لنــز ما
می دهد که از نزدیک اشــیاء تصاویــری را به ثبت 
برســانند. این حســگر می توانــد بــا دسترســی به 
کرو در دوربین گوشی های همراه فعال  حالت ما
کرو این اجــازه را می دهند  شــود. حســگر های ما
کــه تصاویری بــا جزئیــات فــراوان را از ســوژه مورد 
نظر خود که در فاصله ۱۰ ســانتی متری قرار دارند 

ثبت کنید.
)ToF( حسگر دوربین مدت پرواز          

این سنسور از تابش فروسرخ )مادون قرمز( برای 
تخمین و به دست آوردن اطالعات مربوط به عمق 
اســتفاده می کند. با اســتفاده از ســرعت نور، این 
سنسور مدت زمانی که طول می کشد بازتاب نور به 
دوربین برسد را تخمین میزند. این سنسور بیشتر 

در گوشی های پرچمدار شرکت ها مورد استفاده 
قرار می گیرد تا قابلیت بلور پس زمینه را فعال کند.

          حسگر عمق
همانطور که از نام این سنســور پیداســت، نقش 
اصلــی آن تشــخیص عمــق اســت. این سنســور 
کمک می کند که دارندگان گوشی های هوشمند 
تصاویــری حرفــه ای را به ثبت برســانند. حســگر 
عمق هم در دوربین اصلی و هم در دوربین جلوی 
گوشــی ها تعبیه شــده و تصاویری که بــه صورت 
پرتــره گرفتــه می شــوند حاصــل اســتفاده از این 

سنسور هستند.
          لنز تله فوتو

با کمک حسگر تله فوتو در گوشی های هوشمند 
خــود می توانیــد روی یــک شــئ یــا یــک منظــره 
خاص متمرکز شــوید. این سنسور به شــما اجازه 
می دهد که از فواصل دور هم بتوانید از یک شــئ 
عکســبرداری کنید. به طــور دقیقتر لنــز تله فوتو 
قابلیت بزرگنمایی اپتیــکال را فراهــم می کند که 
خروجی بهتری را نسبت به بزرگنمایی دیجیتالی 

ارائه می دهد.

)LiDAR( سنسور الیدار          
سنسور های الیدار در مدل های پرو گوشی های 
آیفــون ۱۲ و ۱۳ تعبیه شــده اند و نوعــی از دوربین 

مدت پرواز محسوب می شوند.
 ایــن نــوع سنســور در تکنولــوژی اتومبیل هــای 
خــودران و همینطــور نقشــه های هوایی بســیار 
محبــوب و موثــر واقــع شــد. سنســور های الیدار 
چندین ســیگنال را تولیــد می کنند که به اشــیاء 
اطــراف برخــورد می کنــد و دوبــاره بــه سنســور باز 

می گردد. 
مدت زمانی که طول می کشــد این سیگنال ها از 
سنســور خارج شــوند و دوباره به ســمت سنسور 
بــاز گردند انــدازه گیــری و از آن هــا بــرای ثبــت 
نقشــه اســتفاده می شــود. از آن جایــی که ایــن 
سنســور کمک می کند به طور دقیق عمق اشیاء 
اطراف اندازه گیری شــوند، در هنگام اســتفاده از 

عناصر واقعیت مجازی به کارتان خواهد آمد.
          لنز الترا واید

گر تا به حال تصاویر ســلفی و تصاویــر منظره ای  ا
که زاویه گســترده ای دارند را دیده باشید متوجه 

خواهید شــد که ایــن عکس ها حاصل اســتفاده 
از سنســور الترا واید هســتند. این سنسور میدان 
گسترده ای از دید را ایجاد می کند و می توان گفت 
هر چیزی که چشــم شــما در آن لحظــه می تواند 

ببیند را به ثبت می رساند.
          سنسور مونوکروم

تعــداد محــدودی از گوشــی های هوشــمند نیــز 
با سنســوری عرضه شــدند کــه به طور خــاص به 
ثبــت تصاویر مونوکــروم یا همــان تصاویر ســیاه و 
سفید اختصاص داشــت. این لنز کمک می کند 
که تصاویر سیاه و سفید را با کیفیت بهتری ثبت 
کنید. جدیدترین گوشی های هوشمند می تواند 
تنظیمــات تصاویــری را کــه از حســگر های رنگی 
دریافت کرده انــد را تغییر دهند و تصاویر ســیاه و 

کیفیتی را ثبت کنند. سفید با
          سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز

ایــن سیســتم کــه بــه اختصــار )PDAF( نامیــده 
می شود به کاربران گوشی های هوشمند کمک 
می کند بدون اینکه برای فوکوس آهسته دوربین 

صبر کنند، تصاویری شفاف را به ثبت برسانند.

فناوری

داستان کوتاه

پرده آشــپزخانه در زیبایــی و دکوراســیون کل 
آشپزخانه تاثیرگذار اســت. البته عالوه بر اینکه 
به مدل انتخابی توجه می کنید، الزم است به 

جنس آن هم توجه داشته باشید.
          مدل پرده آشپزخانه به سبک مدرن

معمــوال زمانــی کــه پــرده ســاده تری انتخاب 
می کنیــد، مانــدگاری بیشــتری نســبت بــه 
پرده های لوکس و کالسیک دارد. این موضوع 
به ایــن دلیل اســت کــه پرده های کالســیک و 
لوکس به دلیل شلوغی و طرح دار بودن، زودتر 

خسته و کسل کننده می شوند.
          پرده ریلی برای آشپزخانه

یکی دیگر از پرده های پرطرفدار برای آشپزخانه، 
پرده های ریلی هستند. با اینکه این نوع از پرده 
کمی قدیمی است اما امروزه طرح های متنوعی 
بــرای آن ایجــاد کرده انــد تا ســالیق مختلــف را 
پوشش داده باشند. این نوع از پرده  طرفداران 
زیــادی دارد زیــرا کامال ســبک بــوده و اغلب به 

راحتی با سایر لوازم منزل ست می شوند.
          پرده حریر برای آشپزخانه

برای اینکــه بتوانیــد نور بیشــتری را به ســمت 
داخل منــزل هدایــت کنیــد، می توانیــد پرده 
حریر را انتخاب کنید. در نظر داشته باشید که 
پرده های حریر معموال آلودگی را بیشتر نشان 
می دهند و برای آشپزخانه هایی که اجاق گاز از 

پرده دور است، مناسب تر هستند. 
          مدل پرده آشپزخانه باال رونده

یکــی دیگــر از گزینه هایی کــه برای آشــپزخانه 
کامــال مناســب بــوده پرده هــای بــاال رونــده 
است. این نوع از پرده ها عالوه بر اینکه دوخت 
کامال مناســبی دارند، فضای بسیار کمی را هم 
اشغال می کنند. نکته مثبت دیگر در رابطه با این 
پرده ها، سادگی و راحتی کار با آن ها است. این 
پرده هــا به راحتــی جمــع می شــوند و در زمان 

دلخواه می توانید آن ها را باز کنید.
          مدل پرده کالسیک برای آشپزخانه

با اینکــه بــرای آشــپزخانه پرده هــای مــدرن 
گزینه های بهتری هســتند، ولی خیلی از افراد 
به علت سبک به کار برده شــده در آشپزخانه و 
سایر قسمت های منزل، تمایل دارند که پرده 
آشپزخانه هم کالسیک باشد. در چنین سبکی 
گر پرده ای را انتخاب کنید  هیچ اشکالی ندارد ا
که واالن، طرح، گوشواره و منگوله داشته باشد.

          پرده برای آشپزخانه کوچک
توصیه می کنیم برای آشپزخانه های کوچک، 
مدلــی را انتخــاب کنیــد کــه ویژگی های زیــر را 

داشته باشد:
• طرح شلوغ و دوخت زیاد نداشته باشد

• ترجیحا خطوط و طرح های عمودی داشته 
باشد که ابعاد را بزرگ تر نشان دهد

• رنگ تیره نداشته باشد
• چین کمتری داشته باشد

          پرده زبرا برای آشپزخانه
پرده هــای زبــرا یکــی از بهتریــن گزینه هــا برای 
آشپزخانه هســتند. این نوع از پرده ها معموال 
با دیوار ســت شــده و متناســب بــا آن انتخاب 
می شوند. این سبک از پرده ها امروزه طرفداران 
زیادی دارند. پرده زبرا طرح های متنوعی دارد 
که اغلب با کیفیت مناسبی ساخته می شود. 
پرده های زبرا از این نظر که در آشپزخانه فضای 
کمی را اشــغال می کنند، گزینه های مناســبی 

هستند.

پسر کوچکی برای ماد ربزرگش توضیح می د هد  
که چگونه همه چیز ایراد  د ارد : مد رسه، خانواد ه، 

د وستان و... 
ماد ربزرگ که مشغول پختن کیک است، از پسر 

کوچولو می پرسد  که کیک د وست د ارد ؟ 
پاسخ پسر کوچولو البته مثبت است. 

ـ  روغن چطور؟ 
ـ  نه! 

ـ  و حاال د و تا تخم  مرغ. 
ـ  نه ماد ربزرگ. 

ـ  آرد چی؟ از آرد  خوشت می آید ؟ جوش شیرین 
چطور؟ 

ـ نــه ماد ربــزرگ! حالــم از همه شــان بــه هــم 
می خورد. 

ـ  بلــه. همه این چیزهـــا بــه تنهایــی بد  به نظــــر 
می رســند . اما وقتی به د رســتی با هم مخلوط 

شوند ، یک کیک خوشمزه د رست می شود . 
نکته!

خد اونــد  هم به همیــــن ترتیب عمــل می کند . 
خیلی از اوقات تعجب می کنیم که چرا خد اوند  
باید  بگذارد  ما چنیـــن د وران سختی را بگذرانیم. 
اما او می د انــد  که وقتی همـه این سختـــی ها را به 
د رستی د ر کنار هم قـــرار د هد ، نتیجه همیشه 
خوب است.  ما تنها بایـد  به او اعتماد  کنیم، د ر 
نهایت همه این پیشامد ها با هم به یک نتیجه 

فوق العاد ه می رسند .

پرطرفدارترین پرده ها 
در دکوراسیون آشپزخانه

کیک پختن

کباب لبنانی یــا کباب کفتــا یکی از 
خوشمزه ترین کباب ها است که به 
صورت های مختلف تهیه می شود 
و شما می توانید این غذای خوشــمزه را همراه با نان و 

سس یا همراه با برنج زعفرانی میل کنید.
کفتا کباب یا کباب کفتا یک نوع غذای گوشتی است 
کش و لبنان درست می کنند.  که مردم کشورهای مرا
مردم همه کشــورها عالوه بر غذاهــای محلی و خاص 
کشور خودشان، دوست دارند غذاهای ملل مختلف را 
امتحان کنند؛ هر چه این غذاها به ذائقه شان نزدیک تر 
باشد، بیشتر مورد پسندشان قرار می گیرد. ایرانی ها هم 
مثل مردم بقیه کشورها، دنبال یادگیری غذاهای ملل 
مختلف هستند، چون یادگیری غذاهای متنوع شما را 

از خوردن غذاهای تکراری راحت می کند. 
          مواد الزم برای کباب کفتا

• گوشت چرخ کرده ۴۰۰ گرم

• چربی گوشت ۹۰ گرم
• پیاز متوسط ۱ عدد

• فلفل پاپریکا ۲ قاشق چای خوری
• پودر زیره ۱ قاشق چای خوری
• نمک ۱/۴ قاشق چای خوری

• فلفل سیاه ۱/۴ قاشق چای خوری
• فلفــل کایــن ۱/۸ قاشــق چای خــوری )نوعی فلفل 

قرمز تند(
• جعفری تازه خردشده ۱/۴ پیمانه

• گشنیز تازه خردشده ۱/۴ پیمانه
• برگ نعنا تازه خردشده ۱ قاشق غذاخوری

• پودر دارچین ۱ قاشق چای خوری
          طرز تهیه کباب کفتا

          مرحله اول
برای تهیه مواد کباب ابتدا پیاز را پوست بگیرید و داخل 
یک کاسه بزرگ خیلی ریز خرد کنید. البته می توانید پیاز 

را رنده نیز بکنید. گوشت، تمامی ادویه ها و سبزی های 
خردشده را به پیاز اضافه کنید و کامال مخلوط کنید تا 
همه مواد با هم میکس شوند. سپس روی گوشت را 
بپوشانید و به مدت ۱ ساعت داخل یخچال قرار دهید.

          مرحله دوم
قبل از اینکه کباب ها را سیخ کنید قالب گریل را روشن 
کنید تا گرم شود. مقداری از مایع کفتا کباب را بردارید و 
به شکل استوانه یا سوسیس درآورید و سیخ را به داخل 
آن فشار دهید، سپس با دست منسجم کنید تا کباب 
دور ســیخ فیکس شــود. وقتی همه کباب ها را ســیخ 

گرفتید آن ها را روی گریل قرار دهید تا بپزند. با توجه به 
ضخامت کباب کفتا زمان پخت آن کم یا زیاد می شود.

با دقــت به کباب هــا نگاه کنید که نســوزند و خشــک 
نشوند. وقتی همه کباب ها آماده شدند، خیلی سریع 
آن را سرو کنید یا اینکه داخل فویل آلومینیومی بپیچید 

تا سرد نشوند.
          نکات کلیدی برای تهیه کباب کفتا

• برای تهیه کباب کفتا می توانید از مخلوط گوشــت 
گوساله و بره نیز استفاده کنید.

گر مایع کباب شــما زیاد باشــد تا چهار روز توی یک  • ا
ظرف در بسته داخل یخچال قابل نگهداری است.

• وقتی از سیخ چوبی برای درســت کردن کفتا کباب 
استفاده می کنید، یکی دو ساعت آن ها را داخل آب قرار 

دهید تا هنگام حرارت دیدن نسوزند.
گر زغال یا دستگاه گریل ندارید کباب ها را داخل تابه  • ا

درست کنید.

کفتا لبنانی کباب  طرز تهیه 

کوهــه از  قلعــه تاریخــی ســه 
جاهــای دیدنی زابل به شــمار 
مــی رود و بعــد از کــوه خواجــه 
دومیــن بنــای بلنــد دشــت وســیع سیســتان 

محسوب می شود. 
این قلعه در زمینی مســتطیل شــکل و مرتفع، با 
مســاحتی حــدود ۳7۰۰ متر مربع ســاخته شــده 
است و دو مسیر ورودی از جهت شرق و غرب دارد. 
مســیر ورودی غربــی قلعه غیرقابــل تــردد و دچار 
خرابی هــای زیادی شــده اســت. مســیر ورودی 

شرقی نیز سراشیبی تندی دارد. 

معرفی قلعه سه کوهه

گردشگری

دستپخت

امیررضا؛ در مسیر یک رویا
امیررضا در۵ ســالگی مبتال به بیماری پینه 
پالستوم)تومور( شد و پس از ۲ سال درمان در 
ک و تهران بهبود یافت. بیمارستان های ارا

والدین امیررضا از زمانی که متوجه عالقه او 
به خوانندگی می شــوند، تصمیم می گیرند 
با کمک موسســه خیریه کودکان سرطانی 
در برنامه های ایــن موسســه از او بــه عنوان 

خواننده استفاده کنند.
کنون که امیرضا ۹ ســاله اســت و یکسال از  ا
بهبودی کاملش می گذرد، کار خوانندگی را 
جدی تر از قبل دنبال می کند و برای بهبود 
روحیه کودکان سرطانی که در بیمارستان 
بستری و تحت درمان هستند آواز می خواند 

تا شاید برای دقایقی شاد شوند.
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