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رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان از افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در بازار خبر داد. 
حمیدرضا قندی رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان با اشاره به علت گران شدن ناگهانی 
خودرو گفت: حدود ۲۰ روزی است که نوسانات قیمت خودرو در کشور روند افزایشی داشته است و 
علت آن هم حرف های غیرکارشناسی است، برای مثال رئیس یک شرکت یا خودروساز در بحث افزایش 
قیمت دخالت می کنند و همین منجر به نوسانات نرخ خودرو شده است و راجع به نرخ خودرو افراد 

متخصص باید اظهار نظر کنند.
وی پیرامون عرضه خودرو تصریح کرد: عرضه خودرو در بازار کاهش یافته است و قرعه کشی ها در رهن 
هستند که پروسه ای زمانبر است به گونه ای که اآلن خودرو هایی که چندماهی است شرکت سایپا فاکتور 
می کند و پالک نیز خورده اند تا زمانی که از تهران به دست مشتری برسد حدود دو ماه زمان می برد و نباید 
خودرویی که پالک شده است دو ماه در کارخانه باقی بماند و بعد از پالک ۲۴ ساعته باید به دست مشتری 

برسد. مشکل حمل خودرو از تهران به شهرستان ها از دالیل دیگر افزایش قیمت ها است.

افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در بازار:

گاز در حال افزایش است قیمت خودرو تخته 

چالش های پایانه بار هوایی اصفهان ؛

گلوگاه اصلی  پرواز، 
کارگوترمینال اصفهان

رئیس کل بانک مرکزی به مدیران بانک ها:

بانک ها پرداخت تسهیالت 
کنند خرد را روان 

خشکی ۱۲۴ حلقه چاه 
در محدوده طرح آبرسانی 

اصفهان بزرگ

آیین تکریم و معارفه فرماندار 
اصفهان برگزار شد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان: 

طرح منع تردد شبانه 
تأثیری در ترافیک 

اصفهان ندارد

2

2

۳

۳
ناظمی، 

تعطیلی معادن گچ در اصفهاننامزد برترین داور فوتسال جهان شد
۶

۴

سینمای ایران 
در جایگاه سوم جهان 

کارگردان های زن  از نظر تعداد 
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# اصفهان  تنها  نیست

معاون شهردار اصفهان: 

تراموای اصفهان؛ 
در دوراهی آری یا نه
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استاندار اصفهان گفت: این استان آلوده ترین هوا را در کشور 
دارد و کاهش آن نیازمند برنامه ریزی، هماهنگی و همراهی 
تمامی بخش ها بویژه صنایع است.  سید رضا مرتضوی در کار 
گروه مقابله با آلودگی هوا در استانداری اصفهان افزود: بازنگری و 
اجرای مصوباتی که پیش تر در کاهش آالینده ها موثر بود، اثربخش 
و  ضروریست.  وی با بیان اینکه هوای پاک جزو حقوق عامه یه شمار 
می رود خاطرنشان کرد: توجه و عمل به رعایت این حقوق الزم بوده 

و دستگاه های مرتبط باید بدرستی به وظایف خود عمل کنند. 
استاندار اصفهان با اشاره به تاکید مسووالن کشوری مبنی بر توجه 
به صرفه جویی در مصرف گاز به دلیل سرمای هوا خاطرنشان کرد: 
جا دارد که متولیان استانی نیز با اطالع رسانی جامع بر این موضوع 

تاکید کنند تا به دنبال آن کاهش آلودگی هوا را نیز شاهد باشیم. 
مرتضوی با تاکید بر همراهی همه جانبه برای کاهش مصرف گاز و 
ادامه استفاده نشدن از مازوت در نیروگاه ها تصریح کرد: این امر به 

مدیریت مصرف نیاز دارد. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان 
گفت: یکی از راهکارهایی که می توان با استفاده از آن شاهد 
کاهش مصرف گاز خانگی  و کمتر شدن آالینده ها باشیم  این است 
که نرخ آن در ماه های سرد سال مانند نرخ صنعتی محاسبه شود. 
مدیرکل محیط زیست اصفهان نیز در این نشست اظهارداشت: 
کاهش آالینده ها در استان نیازمند تعامل همه جانبه دستگاه ها 
و سازمان های مرتبط و همچنین مردم است.   ایرج حشمتی 
افزود: تعطیلی واحدهای آالینده همچون مجموعه های تولید 
آجر ضروریست و می طلبد که واحدهای فعال در روزهای با آلوده 
بیشتر از تولید خود بکاهند.  همچنین مهدی خضری مدیرکل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان نیز در این جلسه با 
اشاره به تالش برای کاهش آالیندگی ناوگان حمل و نقل سنگین، 
اظهارداشت: بر همین اساس صدور هرگونه بارنامه به معاینه 
فنی نیاز دارد.  کارگروه مقابله با آلودگی هوا با هدف بررسی این 
پدیده مخرب و راهکارهای برون رفت از آن با حضور مسووالن 
دستگاه های اجرایی مرتبط در سالن اجتماعات استانداری 
اصفهان برگزار شد.  آالینده های هوای اصفهان همواره در فصول 
سرد افزایش می یابد و وارونگی هوا به دفعات دیده می شود که به 
نگرانی ساکنان منطقه دامن زده است. بر اساس گزارش مرکز 
ملی تغییر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، اصفهان در 
بین هشت کالنشهر ایران )شامل تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، 

کرج، اهواز، شیراز و اراک( رتبه نخست آلودگی هوا را دارد. آلودگی 
هوا یکی از چالش های اساسی کالنشهر اصفهان و شهرهای 
صنعتی اطراف آن است که کارشناسان تاکید دارند برای برون رفت 
از وضع موجود باید تدابیر اصولی اندیشید و برنامه های عملیاتی 

و راهکارهایی بر اساس تحقیقات علمی و دقیق در پیش گرفت.
۷۰ درصد صنایع اصفهان در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان 
متمرکزند که به دنبال آن موضوع مهاجرت، تمرکز جمعیت و 
توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری با میانگین سنی 
باال و فرسوده، استقرار واحدهای کارگاهی و صنفی بالقوه آالینده 
در بافت شهری و سایر عوامل در کنار شرایط خاص اقلیمی و 
هواشناسی از علل اصلی آلودگی هوای کالنشهر اصفهان است.

نماینده، ولی فقیه در استان اصفهان: قضات در خط مقدم 
آزادسازی زندانیان واجد شرایط هستند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار رئیس کل 
دادگستری استان با تاکید بر استمرار روحیه عدالت گستری 
مجموعه دستگاه قضایی استان گفت: توجه به اجرای سیاست 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها در قوه قضاییه از جمله مهمترین 

مطالبات است.
آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد با اشاره به درمان و برخورد 
با معتادان افزود: اگر مصرف کنندگان مواد مخدر از مواهب 

اجتماعی محروم شوند، رغبت به اعتیاد کاهش می یابد و باید 
قوانین مناسب و بازدارنده ای وضع شود، تا معتادان از عواقب 
گاه شوند و از ترس محرومیت  شوم این بالی خانمان سوز آ

اجتماعی به سمت مواد مخدر نروند.
حجت االسالم و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری هم 
در این دیدار گفت: نقشه راه در پیشبرد اهداف همچون چراغ راه 
در پیش روست و با همکاری و همدلی همکارانم در دادگستری 
و نیز سایر مسؤوالن اجرایی استان در اجرای این محور های 
راهبردی و پاسخگویی به مطالبات مردمی گام بر خواهیم داشت.

مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان گفت: در صدد هستیم در 

آبان ماه در منطقه ٩ اصفهان اقدام به کاشت حدود ۱۰ هزار 
مترمربع گل فرش کنیم که مراحل مزایده و خرید گل های 

فصلی انجام شده است. 
سید سلمان قاضی عسگر مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان 
گفت: یکی از اهداف مهم شهرداری منطقه ٩ افزایش 

فضا های سبز و بوستان ها با محوریت ورزش همگانی است.
وی افزود: در این راستا فضا های سبز منطقه ٩ به وسایل 
ورزشی تجهیز و پیاده راه ها برای پیاده روی شهروندان توسعه 

می یابد.
مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به 

وجود فضا های سبز تفرجگاهی و ١٢٠ کیلومتر نهر در این 
منطقه و پوشش درختان مختلف در حدود ۱۳۰ هزار اصله 

درخت، باید توجه زیادی به پیاده روی و گردشگری داشت.
وی ادامه داد: در صدد هستیم در آبان ماه در منطقه ٩ اقدام 
به کاشت حدود ۱۰ هزار مترمربع گل فرش کنیم که مراحل 

مزایده و خرید گل های فصلی انجام شده است.
قاضی عسگر با اشاره به ورزشگاه شهدای غرب خیابان 
بهشت، گفت: مراحل ساخت ورزشگاه در حال اتمام بوده و 
تجهیزات این مجموعه خریداری شده است که در ماه جاری 

نصب و به زودی مورد بهره  برداری قرار می گیرد.

استاندار اصفهان:

اصفهان آلوده ترین هوا را در کشور دارد

قضات در خط مقدم رهایی زندانیان 

کاشت ۱۰ هزار متر مربع گل فرش در منطقه ۹ اصفهان 

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظردارد ازطریق مناقصه عمومی خرید  
را مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/9/۶

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت 8:۰۰ روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/9/7

 محل دریافت اسناد: 
WWW.abfaesfahan.irسایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:

  8-۶۶8۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳1 )داخلی ۳88(
نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰8/2۰

نوبت اول 
گهیمناقصهعمومی آ

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید دریچه منهول فاضالبی چدنی 17۳/2 - ۳ - ۴۰۰
کیلویی  9۰ C2۵۰  1.۵1۰.۰۰۰.۰۰۰جاریلوالدار

خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی 18۳ - ۳ - ۴۰۰
کوپلر سرخود در قطر  2۰۰ میلیمتر 91۳.۰۰۰.۰۰۰جاریکاروگیت 
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بر اساس آمار اعالمی بانک مرکزی حجم نقدینگی 
کشور در پایان شهریور امسال از ۴ هزار هزار میلیارد 

تومان فراتر رفته است.
بانک مرکزی آمارهای اقتصادی نیمه نخســت 
سال جاری را اعالم کرد که بر اساس آن نقدینگی 
کشور در شهریور ۱۴۰۰، ۴,۶۷۶ هزار میلیارد تومان 
است. این در حالی است که در مدت مشابه سال 
گذشــته )شــهریور ۱۳۹۹( نقدینگــی ۲,۸۹۵ هزار 

میلیارد تومان بود.
بر ایــن اســاس رشــد نقدینگــی در شــهریور ۱۴۰۰ 
نسبت به شــهریور ۱۳۹۹ افزایش ۴۰.۵ درصدی 

داشته است.
همچنیــن خالــص دارایی هــای خارجــی بانک 
مرکــزی در پایان شــهریور ۱۴۰۰ حدود ۵ هــزار هزار 
میلیارد تومان است. این در حالی است که خالص 
دارایی های خارجی در پایان شهریور سال گذشته 
۳,۶۰۰ هــزار میلیــارد تومان بوده اســت که رشــد 

۳۶.۵ درصدی را به ثبت رسانده است.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در 
شهریور امسال حدود ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
اعالم شــده در حالی که این شــاخص در شهریور 
سال گذشته ۱۷ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بود که 

کاهش ۷۸.۶ درصدی رخ داده است.
بانک مرکزی مطالبات خود از بانک ها را در پایان 
شهریور امسال ۱۲۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعالم 
کرده این در حالی است که این رقم در پایان شهریور 
سال گذشــته ۱۲۹ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان بود و 

کاهش ۱.۴ درصدی را شاهد هستیم.
این بانک میزان اسکناس و مسکوکات در جریان 
را ۸۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان اعالم کرده در حالی 
که در شهریور سال گذشته ۶۹ هزار و ۸۱۰ میلیارد 
تومان اسکناس جاری وجود داشته است که رشد 

۱۷.۷ درصدی را رقم زده است.
ســپرده های بانک ها و مؤسســات اعتبــاری نزد 
بانک مرکزی نیز ۴۳۶ هــزار و ۷۶۰ میلیارد تومان 
در شهریور امســال بود در حالی که سال گذشته 
بانک ها ۳۰۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان سپرده نزد 
بانک مرکزی داشته اند که افزایش ۴۴.۵ درصدی 

رقم خورده است.
پایه پولی شهریور امسال از ســمت منابع ۵,۱۸۹ 
هزار میلیارد تومان و از سمت مصارف نیز همین 
رقم بوده است. پایه پولی منابع و مصارف شهریور 
پارســال نیــز ۳,۷۲۰ هــزار میلیــارد تومان بــود که 

افزایش ۳۹.۵ درصدی اتفاق افتاده است.

سیدمســعود میرکاظمی در حکمی محمدرضا 
قاسمی را به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان اصفهان منصوب کرد.
سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه در حکمی محمدرضــا قاســمی را بــه 
عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان اصفهــان منصوب کــرد. قاســمی پیش 
از این معاونت آمــوزش و پژوهش های توســعه و 
آینده نگری را در ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان اصفهان بر عهــده داشــت. پیــش از این 
کبــری، ریاســت ســازمان مدیریت و  نعمت اهلل ا

برنامه ریزی استان اصفهان را بر عهده داشت.

بانک مرکزی تسهیالت ساخت مســکن بر اساس 
قانون جهش تولید یا همان نهضت ملی مسکن را به 

مدیران عامل بانک های کشور ابالغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، بر اساس قانون 
جهش تولید مســکن و تصمیمات گرفته شده در 
شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیالت قانون 
جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، 
شهرهای باالی ۱ میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون 
کز اســتان ۳۵۰ میلیــون تومان و ســایر  تومــان، مرا
شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان، همچنین در 
روســتاها ۲۵۰ میلیون تومــان در نظر گرفته شــده 
است. بر این اســاس ۲۷ بانک عامل باید بر اساس 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سیصد و شصت هزار میلیارد 
تومان تسهیالت ساخت مســکن را به متقاضیان 

پرداخت کنند.
پیشتر اواسط مهرماه این موضوع در شورای عالی 

مسکن مطرح شده بود.
طرح جهش تولیــد و تامین مســکن در پنج فصل 
جهت تکلیف دولت به ســاخت مســکن با فراهم 
کــردن زیــر ســاخت های الزم از ســوی کمیســیون 

عمران مجلس شورای اسالمی تهیه شده است.
در طــرح جهــش تولیــد و تامین مســکن بــا در نظر 
گرفتن ســازو کارهایی جهــت تامین منابــع مالی، 
تامین زمیــن، تامین مصالح ســاختمانی و تامین 
خدمات ساختمانی، سعی شده تا بستر الزم برای 
ساخت مســکن فراهم و دولت مکلف شده تا طی 
۴ سال، ساالنه یک میلیون واحد مسکونی تولید 

و عرضه نماید.

رئیس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان 
از افزایــش ۱۰ درصــدی قیمــت خــودرو در بــازار 

خبر داد. 
حمیدرضا قندی رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
خودروی اصفهان با اشــاره به علت گران شــدن 
گهانــی خــودرو گفــت: حــدود ۲۰ روزی اســت  نا
کــه نوســانات قیمــت خــودرو در کشــور رونــد 
افزایشی داشته اســت و علت آن هم حرف های 
غیرکارشناســی اســت، بــرای مثــال رئیــس یک 
شــرکت یــا خودروســاز در بحــث افزایــش قیمت 
دخالت می کنند و همین منجر به نوسانات نرخ 
خودرو شــده اســت و راجع به نــرخ خــودرو افراد 

متخصص باید اظهار نظر کنند.
وی پیرامــون عرضه خــودرو تصریح کــرد: عرضه 
خودرو در بازار کاهش یافته است و قرعه کشی ها در 
رهن هستند که پروسه ای زمانبر است به گونه ای 
که اآلن خودرو هایی که چندماهی است شرکت 
ک نیز خورده اند تا زمانی  کتور می کند و پال سایپا فا
که از تهران به دست مشتری برسد حدود دو ماه 
ک شــده  زمــان می بــرد و نبایــد خودرویی که پال
ک  است دو ماه در کارخانه باقی بماند و بعد از پال
۲۴ ساعته باید به دست مشتری برسد. مشکل 
حمل خــودرو از تهران به شهرســتان ها از دالیل 

دیگر افزایش قیمت ها است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان 
با اشــاره به میزان افزایش قیمت خــودرو در این 
۲۰ روز گذشــته افزود: با ۱۰ درصد افزایش قیمت 
خــودرو در طول ایــن ۲۰ روز گذشــته مواجــه 
بوده ایم که منظور مــا افزایش نــرخ خودرو های 
داخلی است، زیرا خودرو های خارجی با دالر و ارز 

محاسبه می شوند.
وی دربــاره انبوه شــدن خودرو هــای خارجی در 

مرز و ترخیص نشــدن آن ها بیان کرد: این بحث 
اشتباه که آزادسازی خودرو های خارجی موجود 
در گمرک موجب ارزان تر شدن خودرو می شود و 
گر  دلیل بر گرانی نرخ خودرو های داخلی نیست؛ ا
بازار خودرو خارجی و واردات آزاد شود حداقل نیاز 

به ۱۰۰ هزار خودرو داریم.
قندی با بیان شرایط ثبات بازار ادامه داد: زمانی 
نرخ خودرو به ثبات می رســد کــه صحبت های 
غیرکارشناســی صــورت نگیــرد، عرضــه در بــازار 
کتور شوند و  فراوان شود، به سرعت خودرو ها فا
کتورشدن از تهران به شهرستان ها  سریعا بعد از فا
منتقل شود و همه این ها برای ثبات قیمت است 
و به منظور کاهش قیمت، عرضه خودرو در بازار 

باید بسیار زیاد شود.
وی پیرامون کاهش عرضه خــودرو تصریح کرد: 
احتمــال می دهیــم کــه کارخانه هــا بــا کســری 
عمدی بعضی از قطعات خودرو عرضه را کاهش 

داده اند تا قیمت ها باالتر رود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان 
بــا اشــاره بــه تقاضــای مــردم بــرای خودرو های 
کــه خودرو هــای  گفــت: زمانــی  دســت دوم 
صفرکیلومتــر افزایش قیمــت یابند به دنبــال آن 
تقاضای مردم برای خرید خودرو های دست دوم 

بیشتر می شود.

نقدینگی از ۴ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفت

خبر

کاال و  کیفیــت  مدیــرکل دفتــر ارزیابــی 
خدمات ســازمان ملی اســتاندارد ایران 
با بیان اینکــه کیفیــت در رقابت ســالم و 
برابر اســت، گفت: در موضوع استاندارد 
خودروهــا خطــوط قرمــزی وجــود دارد 
و همــواره حداقل هــا رعایــت می شــود، 
اما این سازمان هیچ گاه به خودروهایی 
نظیر پراید و وانت نیسان نشان کیفیت 

نداده است.
به گزارش ایرنا، علی سعادتی در نشست 
خبــری بــه مناســبت فــرا رســیدن روز 
ملی کیفیــت، اظهــار کــرد: ارزیابی های 
کیفــی و اعطــای ســتاره های کیفــی بــه 
کنون توسط وزارت صنعت،  خودروها، ا
معدن و تجارت انجام می شــود، اما این 
ارزیابی هــا در قالــب ارزیابی هــای تعالــی 

کیفی سازمان ملی استاندارد نیست.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت بین المللــی 
بــرای  را  مشــکالتی  کــه  تحریم هــا  و 
خودروســازان داخلــی بــه وجــود آورده، 
کــرد: امیدواریــم تدویــن نظــام  اضافــه 
جامــع کیفیت کــه در دســتور کار اســت 
با مشــارکت آحاد دســتگاه ها و مــردم به 
نتیجه برســد کــه در این صــورت، وزارت 
صنعت در موضوع کیفیت خودرو متولی 
خواهــد بــود و ســازمان ملــی اســتاندارد 
وظیفه نظارت را بر عهده خواهد داشت.
کاال و  کیفیــت  مدیــرکل دفتــر ارزیابــی 
خدمات سازمان ملی استاندارد ایران در 
ادامه از تدوین سند راهبرد ملی کیفیت 
بــا مشــارکت ســازمان ملــی اســتاندارد و 
مــدت  در  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه 
ســه ســال خبــر داد و گفت: ایــن راهبــرد 
ملــی بــا مشــارکت همــه وزارتخانه هــا و 
عالــی  شــورای  عضــو  دســتگاه های 

استاندارد تدوین خواهد شد.
زیــر  در  کــرد:  خاطرنشــان  ســعادتی 
مجموعه ایــن ســند مباحثــی همچــون 
کیفیــت و  خ  کیفیــت، نــر جایــزه ملــی 
مشــخص شــدن مــدل ارزیابــی آن دیده 
خ کیفیــت، برای  شــده که در موضــوع نر
خ رشــد کیفیــت و جایگاه  هر محصول نر
کیفی محصول در هر سال نسبت به سال 

پایه مشخص خواهد شد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایــران خودرو، از 
ح های  حذف شــرط ســند در رهــن در طر

فروش ایران خودرو خبر داد.
گــروه صنعتی ایــران خــودرو  گــزارش  بــه 
مقیمی بــا  فرشــاد  آقــای  )ایکوپــرس(؛ 
در  رهــن  در  ســند  شــرط  بیان اینکــه 
ح هــای فروش ایــران خــودرو حــذف  طر
شد گفت: از هفته آینده به فروش خودرو 
با ســند آزاد اقــدام خواهیم کــرد و مالکان 
ح هــای  خودرو هــای فــروش رفتــه در طر
گذشته نیز می توانند از طریق نمایندگی ها 
نســبت به فک رهن اســناد خودرو اقدام 

کنند.
ح از طریق  وی افزود: روش اجرای این طر
پیامک به مشتریان اطالع رسانی خواهد 

شد.
مقیمی گفت: طبق تصمیم وزارت صمت، 
از هفتــه آینــده تیــراژ تولیــد روزانه ایــران 
خودرو به بیــش از ۲۵۰۰ دســتگاه خواهد 
رسید که نسبت به برنامه مصوب، روزانه 

۲۰ درصد افزایش تیراژ خواهیم داشت.
مدیرعامــل گــروه صنعتی ایــران خــودرو، 
با اشــاره بــه نتایج اصــالح قیمــت خودرو 
و واقعــی ســازی آن و رفع ایــن مانــع بزرگ 
در تولیــد خــودرو از ســوی وزارت صمت، 
خــروج از زیــان و حفــظ حقــوق ذینفعــان 
و مشــتریان ایران خــودرو را از نتایج ایــن 
اقــدام دانســت و گفت: بــا فــروش خودرو 
به قیمت واقعی و افزایــش عرضه به بازار، 
قیمت های کاذب فعلی در بازار خودرو نیز 

تعدیل خواهد شد.
وی افزود: از ســوی دیگــر افزایش مقیاس 
تولیــد، ســبب کاهــش هزینه هــا و بهــای 
تمام شده تولید در بلندمدت خواهد شد 

که به نفع مشتریان خواهد بود.

خبر چالش های پایانه بار هوایی اصفهان ؛

پرواز،گلوگاهاصلیکارگوترمینالاصفهان
گرچــه کارگو ترمینــال بــه عنوان  ا
یکــی از زیرســاخت های مهــم 
توسعه صادرات در اصفهان بعد از 
حدود دو دهه به بهره برداری رسید، اما امروز چالش 
بزرگ این زیرســاخت، نداشتن ایرالین اختصاصی 

در این استان است.
گرچه استاندار ســابق اصفهان اردیبهشت  ایسنا: ا
ســال ۹۸ وعــده داده بــود تــا ســه مــاه دیگر ایرالیــن 
اختصاصی اصفهان تاسیس شود، اما این مهم نه 
تنها تا به امروز راه اندازی نشده، بلکه تاسیس آن در 
بالتکلیفی به سر می برد، از سوی دیگر طی چند سال 
گذشته با وجودی که همواره بر مزیت های صادراتی 
کید شده و کارگوترمینال اصفهان به عنوان  استان تا
یکی از زیرساخت های مهم صادراتی شهریور سال 
۹۸ بعد از حدود دو دهه به بهره برداری رسید، اما این 
زیرساخت صادراتی بدون پرواز بیس دچار مشکالت 

بسیاری است.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
اصفهــان درباره ایجاد ایرالیــن بیــس در اصفهــان 
توضیح می دهد: قــرار بود در مقطعی فــوالد مبارکه 
به ایجاد ایرالین بیس اصفهان کمک کند و با وجود 
گرفتن برخی مجوزها به دلیل برخی مشکالت این کار 
منتفی شد که بعد از آن از طریق اتاق بازرگانی و دیگر 
سرمایه گذاری تشکیل ایرالین اختصاصی را پیگیری 
کنــون نیز به دنبــال دریافــت مجوزهای  کردیم که ا

الزم هستند.
گرچه ایــن  حســن قاضــی عســگر بــا بیان اینکــه ا
کار اندکی زمان می برد، اما قطعا به نتیجه می رسید، 
کید کرد: قطعــا یکی از زیرســاخت های صادرات  تا
غیرنفتــی از مســیر کارگــو ترمینال، ایجاد ایرالیــن 
کــه کارگــو یکــی از ســودآورترین  بیــس اســت، چرا
زیرســاخت های اقتصادی استان اســت. البته در 
آینــده نزدیــک مجوزهــای الزم برای ایجاد ایرالین 

بیس اصفهان صادر خواهد شد.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس نیــز دربــاره 
نداشتن ایرالین اختصاصی اصفهان با وجود ظرفیت 
صنعتی و گردشگری این اســتان می گوید: موضوع 
اصلــی جــذب ســرمایه گذار بــرای تاســیس ایرالین 
اخصاصی است و گویا چند شرکت تمایل به سرمایه 
گذاری بر ایجاد ایرالین اختصاصی اصفهان داشته اند 
و برخــی مجوزهــا را دریافــت کرده اند، اما بــه دالیل 

اقتصادی و... از ادامه کار خودداری کردند.
مهدی طغیانی با اشــاره به اینکه اصفهــان با توجه 
به ظرفیت های بــاالی بار و داشــتن کارگــو ترمینال 
گردشــگری نیازمنــد  و همچنیــن جاذبه هــای 
کید می کند: به  داشتن ایرالین اختصاصی است، تا
طور قطع تقاضا برای توسعه کارگوترمینال وجود دارد، 
اما این کار نیازمند توسعه و تنوع مقاصد پروازی کارگو 

برای کاهش هزینه های صادراتی است.
کید بر اینکه تنوع مقاصد پروازی کارگوترمینال  او با تا
نیازمند ایجاد پــرواز اختصاصــی از اصفهان اســت، 
تصریح می کند: بــه طور قطــع باید تمرکــز مدیریت 
اصفهان به سمت تالش برای صادرات محور شدن 
اســتان و صــادرات کاالهای ســبک بــا ارزش افزوده 
کــه به نظر می رســد،  بــاال از محــل کارگو باشــد، چرا
امروز کاالهایی که از محل هوایی صادرات می شود 

کاالهای سنگین با ارزش افزوده پایین است.

     کاهش 7۰ درصدی صادرات از پروازهای 
کارگو اصفهان

همچنیــن به گفتــه رئیس هیئــت مدیــره اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 
گرچه کارگو اصفهان ظرفیت خوبی  استان اصفهان، ا
برای توسعه صادرات است و امروز بیش از ۲۰ استان 
کشور از این پایانه استفاده می کنند، اما اصفهانی ها 

هنوز از این ظرفیت بهره نبرده اند.
احمدرضــا همتــی می گویــد: براســاس آمــار گمرک 
متاســفانه میزان صــادرات از پروازهــای چارتر کارگو 
ترمینال اصفهان حــدود ۷۰ درصد کاهش داشــته 
اســت و در حال حاضر از لحاظ در اختیار قرار گرفتن 
هواپیمای مخصوص چارتر بار در مضیقه هستیم 
و ناچاریــم در زمین دیگــران بازی کنیم نــه در زمین 
خودمان. او توضیح می دهد: پیش از این صادرات 
کارگو از طریق ایران ایر انجام می شــد که بعد از آن به 
گذار شــد کــه دوباره ایران ایر با  پروازهای قشــم ایر وا
شرایط بهتر پروازهای چارتر کارگو را بر عهده گرفت، 
اما بعدا به دالیلی این پروازها لغو و امروز تنها از طریق 
پرواز الجزیره محصوالت کارگو به کویت صادر می شود 
کــه ظرفیــت آن نصــف هواپیماهــای قبلی اســت و 

مشکالتی را ایجاد کرده است.
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی استان اصفهان 
کید بر اینکه تــا زمانی کارگو اصفهــان هواپیما در  با تا
اختیار نداشته باشــد این محدودیت ها برای کارگو 
وجــود دارد، اضافــه می کنــد: البته شــرکت پرشــین 
کارگو برای خرید هواپیما اعالم آمادگی کرده اســت، 
اما نیازمند دریافت تسهیالت ارزان قیمت از استان 
است، اما تا زمانی که تغییرات مدیریتی استان ادامه 

دارد، امکان طرح این موضوع نیست.
     نبود پرواز اولین ضربه را به کارگو اصفهان 

می زند
نماینده شرکت پرشین کارگو در اصفهان نیز با اشاره 
به اینکه امسال با کاهش چشمگیر صادرات از کارگو 
اصفهان مواجه شــده ایم و نه تنها تعداد پروازهای 

کارگو کم شده، از ســوی دیگر ظرفیت بار پروازها نیز 
کمتر شده است.

داوود ســناراد درباره دلیل کاهش صــادرات از کارگو 
اصفهان می گویــد: اصفهان آغــاز کننــده پروازهای 
کارگو از ایران به کشــور کویت بود و در آن زمان تعداد 
رقبای ما کم بود، اما استان های دیگر با الگو گرفتن 
از کارگو اصفهان اقدام به راه انــدازی پروازهای باری 
در این مسیر کردند، همچنین برای صادرکنندگان 
شــرایط و حمایت هایــی در نظــر گرفته شــد که این 
حمایت ها موجب شــد آنهــا در ردیف رقبــای کارگو 
اصفهان قرار گیرند و بازار برای کارگو اصفهان کم شد. 
در حالــی که با توجــه به آمــار خیره کننده صــادرات 
هوایــی از یــک کارگوترمینــال تــازه تاســیس، انتظار 
حمایت هــای مالــی و... اســتانی از صادرکننــدگان 
استان و کارگوترمینال اصفهان را داشتیم. او درباره 
نداشــتن پرواز بیس اصفهان، اظهــار می کند: یکی 
از دالیل موفقیت اســتان های دیگر کشــور داشتن 
پروازهای اختصاصی است. نماینده شرکت پرشین 
کارگو در اصفهان با اشاره به دو مشکل کارگو اصفهان، 
می گوید: تعداد پروازهای خارجی از فرودگاه اصفهان 
کم است، بنابراین نبود پرواز نخستین ضربه را به کارگو 
گر در اصفهان ایرالین  اصفهان می زند، از سوی دیگر ا
اختصاصی وجــود داشــته باشــد در رقابــت با بقیه 

استان ها موفق تر خواهیم بود.
او بــا بیان اینکــه وقتــی کارگــو اصفهــان راه انــدازی 
شــد، اعالم کردیم کــه یکــی از گلوگاه هــا از بین رفت 
کید  و گلوگاه های بعدی باید شناســایی شــوند، تا
می کند: امروز نبود پرواز مناسب به سایر کشورها در 

اصفهان گلوگاه اصلی کارگو اصفهان است.
     توسعه کارگو اصفهان بدون پرواز بیس بی 

اثر است
او بــا بیان اینکــه کارگــو ترمینال هــا دهانــه خروجی 
گر فاز  بارها بــرای پروازها هســتند، می گوید: حتــی ا
دوم کارگو اصفهــان را پرقــدرت انجام دهیــم، اما در 
اصل پروازها دایر نباشــند، توســعه این زیرســاخت 
بی اثر خواهد بود، بنابراین در کنار فــاز دو کارگو باید 

برای بقای اصفهان در سیستم حمل و نقل به فکر 
احداث پروازهای خارجی و بین المللی باشیم و راه 
را بــرای ورود ایرالین هــای دیگر به کشــور بــاز کنیم، 
همچنیــن در کنــار آن اصفهان ایرالین اختصاصی 
داشته باشد تا بتواند از ظرفیت های خالی پروازهای 

آن استفاده کند.
سناراد درباره ورود پرشین کارگو برای خرید هواپیما، 
می گوید: شــاید امــکان خریــد هواپیما توســط این 
شــرکت وجود داشــته باشــد، اما بایــد در ایــن حوزه 
حمایت هــای مالــی انجــام پذیــرد، در عیــن حــال 
بسیار شایسته اســت که ارگان های دیگر در استان 
در ایــن مــورد ورود کننــد تــا در مســائل پیــش رو از 
حمایت های ایــن ارگان ها به عنوان ســرمایه گذار و 

حامی استفاده درستی صورت گیرد.
     ایرالین اختصاصی هویتی برای اصفهان

گر پرشین کارگو یک هواپیمای  او تاکید می کند: حتی ا
اختصاصی داشته باشد، خود استان اصفهان نیز باید 
که این مهم،  دارای یک ایرالین اختصاصی باشد، چرا

هویتی برای اصفهان خواهد بود.
نماینــده شــرکت پرشــین کارگــو در اصفهــان درباره 
آخرین وضعیت کارگــو اصفهان از ابتدای امســال تا 
۱۶ آبــان ماه، می گویــد: در مجمــوع ۷۹ پرواز بــاری و 
مسافری ۹۵۰ هزار و ۸۷۸ تن کاال به ارزش ۳ میلیون 
و ۴۰۳ هزار و ۲۵۸ دالر کاال از کارگو اصفهان صادر شده 
است. او همچنین با بیان اینکه از مجموع ۷۹ پرواز، ۶۱ 
پرواز باری و ۱۸ پرواز مسافری از مسیر کارگو اصفهان 
برقرار شده است، توضیح می دهد: از ابتدای امسال 
کنون ۹۳۶ هزار و ۹۴۷ تن کاال به ارزش ۳ میلیون  تا
و ۳۲۳ هــزار و ۶۷۳ دالر از چارتر بــاری کارگو اصفهان 
صادر شده است همچنین ۱۳ هزار و ۹۳۱ تن کاال به 
ارزش ۷۹ هزار و ۵۸۵ دالر از پروازهای مسافری کارگو 

صادر شده است.
ســناراد اضافه می کنــد: در ســال ۹۹ نیــز در مجموع 
۱۸۸ پرواز باری کارگو ترمینــال اصفهان ۳ میلیون و 
۲۹۷ هزار و ۸۹۶ تن کاال به ارزش ۱۳ میلیون و ۵۳۳ 
هزار و ۴۸۹ دالر به مقصد مورد نظر صادر شده است.

رئیــس کل بانــک مرکــزی از مدیــران عامــل بانک ها 
خواست در پرداخت وام های خرد به اشخاص دارای 

رتبه اعتباری مناسب تسهیلگری کنند.
به گزارش بانک مرکزی، »علی صالح آبادی« در جلسه دوره ای با مدیران 
عامل بانک ها، اظهار کرد: یکی از مطالبات مردم از شبکه بانکی، تسهیل 

در اعطای تسهیالت است و در این راستا انتظار می رود شبکه بانکی با توجه 
به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط ســهل تری را درباره سازوکار اعطای 

تسهیالت خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب در نظر بگیرد.
وی در خصوص تدوین الیحه بودجه سال آینده، گفت: مفروضات طرح 
شده برای تدوین قانون بودجه سال آینده توسط دولت، مطلوب است 

و پیش بینی می شود شاهد بهبود در شرایط اقتصاد کالن کشور باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد 
که تکالیف قانونی که برای بانک ها در نظر گرفته می شود، قابلیت اجرا 
داشته و بانک ها بتوانند به طور کامل تکالیف مربوطه را اجرا کنند تا رضایت 
ذی نفعان از عملکرد شــبکه بانکی بهبود یابد و در این راستا، مشارکت 

فعاالنه شبکه بانکی در کنار بانک مرکزی ضروری است.
کید کرد: بانک مرکزی  صالح آبادی با اشاره به ناترازی برخی بانک ها، تا
نســبت به موضــوع اضافه برداشــت بانک هــا از بانــک مرکزی، همــواره 
حساسیت داشته و رفع این مشکل که درباره برخی بانک ها به ناترازی 
مزمن تبدیل شده است را در دستور کار دارد و در این زمینه، اهتمام ویژه 

بانک های ذی ربط ضروری است.
وی با اشــاره به ضــرورت تقویت بــازار پــول و ســرمایه و هم افزایی هرچه 
بیشتر بین این دو بازار در راستای رفع نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع 
مالی، تصریح کرد: بازار سرمایه در کنار شبکه بانکی، می تواند نقش قابل 
توجهی در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ایفا کند و از این رو، همکاری و 

هم افزایی بازار پول و بازار سرمایه باید تقویت شود.
رئیس کل بانــک مرکزی بــا اشــاره به شــرایط ارزی کشــور، گفــت: ارزش 
معامالت ارز در ســامانه نیما در هفت ماهه امســال معادل کل سال ۹۹ 
کنون معادل ۱.۱ میلیارد  بوده و در بازار متشکل ارزی نیز حجم معامالت تا
دالر بوده که نشان از بهبود شرایط ارزی کشور است و پیش بینی می کنیم 

همین روند رو به رشد تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد.

وزیــر راه و شهرســازی از برنامه ریزی بــرای تهیه امــکان بازپرداخت 
اقساط تسهیالت مسکن به روش پلکانی و متناسب با سطح درآمد 

خانوار خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، وزیر 
راه و شهرســازی در حاشیه سیزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت 
و ماشــین آالت در جمع خبرنگاران با اشــاره به ضرورت اســتفاده از 

تجربیان پیشین در ساخت مسکن اظهار کرد: بنا داریم در نهضت 
ملی مســکن از تجربه خوب مســکن مهــر که مزیت هــای خوبی نیز 
داشته است استفاده کنیم، معایب آن را نیز در نظر بگیریم و بتوانیم 

روند بهتری را شکل دهیم.
قاســمی در ادامــه با اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده بــرای ثبت نام 
کنون  مجردها در نهضت ملی مسکن گفت: بر اساس قانون فعلی که ا

مبنای کار است، خانم های مجرد باالی ۳۵ و زنان مجرد سرپرست 
خانواده می توانند برای دریافت واحدهای مسکونی ثبت نام کنند. 
اما بر اساس توافقی که با دولت و شخص آقای رئیس جمهور شده 
است، و دوشنبه آینده در جلسه ای بررســی و یقینا مصوبه خواهد 
شد، بنا داریم امکانی را فراهم کنیم که مجردها در طرح ثبت نام کرده 

و هنگام تحویل مسکن ازدواج خود را ثابت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی به مدیران بانک ها:

کنند بانک ها پرداخت تسهیالت خرد را روان 

کنند مردان مجرد در طرح »نهضت ملی مسکن« ثبت  نام 

محمدرضا قاسمی سرپرست سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان شد

کرد  بانک مرکزی تسهیالت جهش تولید مسکن را ابالغ 

افزایش 1۰ درصدی قیمت خودرو در بازار:

گاز در حال افزایش است  قیمت خودرو تخته 

سازمان ملی استاندارد
 هیچ گاه به پراید و نیسان

کیفیت نداد  نشان 

حذف سند در رهن فروش 
محصوالت ایران خودرو

خبر

خبر
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معاون شهردار اصفهان:

تراموایاصفهان؛دردوراهیآرییانه

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

و  مشــکالت  از  یکــی  امــروزه 
معضالت زندگی شهری، ازدحام 
ترافیک و ســختی عبور و مرور در 
ســطح شــهرها به ویژه کالنشــهرها اســت؛ در این 
میان اهمیت بررســی راهکارهای نوین برای نیل 
کم  به حمــل و نقــل پایــدار و کاهش مشــکالت ترا

ترافیکی دوچندان است.
کالنشــهرها  گزارش ایمنــا، کنتــرل ترافیــک  بــه 
در ســال های اخیــر بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 
مشــکالت مدیران و برنامه ریزان مســائل شهری 
مطرح بوده است به گونه ای که ارائه راه حل های 
متداول نظیر توســعه معابر به لحــاظ هزینه های 
کالن و افزایــش بــی رویــه تعــداد وســایل نقلیــه 
شــخصی نتوانســته بــه عنــوان راه حــل قطعــی و 
مناسب در جهت رفع معضل ترافیک کالنشهرها 
تلقی شــود؛ البتــه راهکارهــای متعــددی از قبیل 
تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله مترو، 
ح شده  تراموا، احداث مســیرهای دوچرخه مطر
است که طبق نظر کارشناسان این مهم نیز باید با 

توجه به بافت شهرها تحقق یابد.
اصفهان نیز از جمله کالنشــهرهایی که با معضل 
ترافیک دست و پنجه نرم می کند؛ از این رو معاونت 
حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تصمیــم دارد 
در دوره جدید مدیریت شــهری مباحــث را بر پایه 
علمی و کارشناسی بررســی کند تا در کنار تسهیل 
در عبور و مرور شهروندان به محیط زیست آسیبی 
وارد نشــود در این راستا با »حســین حق شناس ، 
معــاون حمل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهان 
به گفت و گو نشســتیم کــه مشــروح آن را در ادامه 

می خوانید:
     در دوره جدید چه راهکار نوینی برای 

تقویت حمل و نقل عمومی و مدیریت ترافیک 
شهر دارید؟

در ایــن دوره مدیریت شــهری حوزه حمــل و نقل 
بــا توجه بــه الگــوی مــد نظــر شــهردار اصفهــان بر 
مبنای محله محوری، فرهنگ و هوشمندسازی 
و همچنیــن طبــق دو برنامــه حــوزه حمــل و نقل 
و برنامه هــای بلندمــدت ۱۴۰۵ شــامل کاهــش 
آلودگــی هــوا، افزایش ایمنــی و کاهــش تصادفات 
برنامه ریــزی خواهــد کــرد. الگوی ایــن محورهــا 
در جلســات متعدد پیــاده و قالــب بودجــه آن در 
حال برنامه ریزی اســت. هوشمندســازی شامل 
هماهنگــی و یکپارچه ســازی ســازمان های قطار 
کســیرانی اســت کــه بــا  شــهری، اتوبوســرانی و تا
هماهنگی بین بخش ها مشــکل ترافیک برطرف 
کنــون مــردم بــه علــت نداشــتن  می شــود، زیــرا ا
اطمینــان و جذابیــت الزم از خــودرو شــخصی 

استفاده می کنند.
زمانی که شهروند بداند از مبدا تا مقصد سفر چه 
مدت زمان در مسیر اســت به طور حتم به سمت 
حمل و نقل عمومی جذب می شود، البته در نظر 
داریم با مدیریت حمل و نقل همگانی به گونه ای 
برنامه ریزی کنیــم که خــودرو شــخصی وارد مرکز 
گر خودرو و موتورســیکلتی قصد  شــهر نشــود و یا ا
عزیمــت بــه مرکــز شــهر را دارد، بایــد معاینــه فنــی 
هوشمند داشته باشد و از سویی دیگر هزینه سفر 
به مرکز شــهر را بپردازد، این طرح از گذشــته آماده 
کنون در نظر داریم مقدمــات اجرایی آن  شــده و ا

را فراهم کنیم؛ عدالت حکــم می کند خودروهای 
شــخصی و موتورســیکلت های غیر اســتانداردی 
که باعث آلودگی هوا می شــوند و به زیر ســاخت ها 
آسیب و ترافیک ایجاد می کنند، هزینه سفر به مرکز 
شــهر را بپردازنــد؛ در این صورت مدیریت شــهری 
هزینه ســفر با خــودرو شــخصی را در حمــل و نقل 

عمومی استفاده خواهد کرد.
پرداخت هزینه باعث کمتر استفاده کردن از خودرو 
شخصی می شود و تنها افرادی که نیاز واجب دارند 
از خــودرو شــخصی اســتفاده خواهند کرد بــه طور 
مثال خیابان شمس آبادی مشکل ترافیک دارد زیرا 
برخی خودروها ساعت های طوالنی در حاشیه این 
گر این پارک هوشمند باشد و  خیابان پارک کرده و ا
فرد هزینه آن را پرداخت کند، دیگر تنها کسی که نیاز 
واقعی دارد در پارک های حاشــیه ای پارک و هزینه 
پارکینگ را پرداخت می کنند، زیرا برای مغازه دار و 
کارمند دیگر به صرفه نیســت که در آنجا پارک کند 
و خود بــه خــود مدیریت ترافیــک انجــام، ترافیک 
کم و اعمال جریمه ها به صورت هوشــمند صورت 
گون دارد که  می گیرد. هوشــمند ســازی ابعاد گونا
در زمینه ایمن سازی، کاهش تصادفات و تلفات نیز 

می توان از آن استفاده کرد.
     برای بازنگری و توسعه مسیرهای دوچرخه 

چه برنامه ای دارید؟
در ســال ۹۴ مطالعات جامع حمل و نقل از ســوی 
دانشگاه صنعتی انجام شد، مطالعات جامع حمل 
و نقل همگانی، طرح محدوده ترافیک، طرح ایمنی 
و طرح پارکینگ به صورت یکپارچه دیده شد، قرار 
بر این بود که در برنامه زمان بندی شده و هماهنگ 
با یــک دیگر اجــرا شــود. در دوره گذشــته بــه دلیل 
محدودیت هــا و ســلیقه مختلف مدیران شــهری 
طرح ها هماهنگ اجرا نشــد و مرحله ای و مطابق 
با سلیقه مدیران اجرا شده است به طور مثال برای 
مسیر دوچرخه سواری پیشنهاد شده بود در ابتدا 
در منطقه مرکــزی شــهر در خطوطی کــه کمترین 
تداخل با ترافیک دارد این طرح اجرا شود، به طور 
مثال از ظرفیت خیابان کم ترافیــک و مادی ها در 

کنار ایستگاه های دوچرخه اجرا شود.
کــه در  ح مســیر دوچرخــه ســواری این بــود  طــر
مرکــز شــهر همــراه با ایســتگاه کرایــه دوچرخــه به 

صورت پایلوت انجام شود تا شهروندان به عنوان 
یک الگــو موفــق بپذیرنــد و کم کــم ســایر مناطق 
درخواست مسیر دوچرخه ســواری را بدهند تا به 
مرور گسترش پیدا کند و خود شهروندان متقاضی 
مســیر دوچرخه ســواری در مناطــق و محله های 
خــود باشــند. مســیر دوچرخه ســه درجــه بندی 
دارد که مسیر دوچرخه درجه یک شامل مسیری 
می شود که از لحاظ فیزیکی کامال جدا شده باشد، 
مسیر دوچرخه درجه دو شامل مسیری می شود که 
با رنگ جدا شده باشد و مسیر دوچرخه درجه سه 
شامل حرکت دوچرخه سوار با ترافیک است. با این 
الگو طرح جامعی در سال ۹۴ ارائه شد، اما اجرای آن 
از همان سال به تعویق افتاد و طرح های دیگر مثل 
خط یک مترو و خطوط بی آر تی راه اندازی شد، اما 
برخی طرح ها مانعی بر سر راه خود داشت که طرح 

مسیر دوچرخه یکی از آن طرح ها است.
در دوره گذشــته طــرح مســیر دوچرخه با حســن 
نیت اجرا شده اســت، اما به خاطر رعایت نشدن 
کید شــده بود  زمان بندی هــا و اصولی کــه بر آن تا
و برخــی ناهماهنگی هــا کــه بــا پیشــنهاد پلیــس 
ح در برخی مناطق  برخی مســیرها تغییر کرد، طر
به درستی اجرا نشد که شکایت مردم را به دنبال 
ح بــا توجــه بــه  داشــت بــه همیــن علت ایــن طــر
طرح اولیه نیاز به بازنگــری دارد، در این راســتا در 
حال تشــکیل کمیتــه هســتیم تــا در یــک الگوی 
دموکراســی بــا حضــور ذی نفعــان و مخالفان این 
طرح با شاخصه های علمی بازنگری و اشکاالت آن 
رفع شود. یکی از مشکالت طرح اجرا شده رعایت 

نشدن پیوستگی آن است.
     برای راه اندازی تراموا چه برنامه دارید آیا 
ح اجرایی  با توجه به اختالف نظرها این طر

می شود؟
ح  ح جامع پیــش نرفتــه و طر اصفهان طبــق طــر
تراموایی که ســال ۹۴ پیشنهاد شــده در مسیر به 
گذار شــد یعنــی ۱۱ خط حمل  مطالعات بعدی وا
و نقل همگانی پیشــنهاد شــد که با بررسی بحث 
اقتصادی و فنــی تصمیم گیری شــود کــه تراموا یا 
BRT باشــد. مدیریت قبلی طبق سلیقه گرایش 
به تراموا داشت، زیرا تراموا از سال ۸۴ در اصفهان 
پیش بینی شده بود در این راستا مدیریت شهری 

دوره گذشته تراموا را در خط میدان آزادی و میدان 
جمهوری تا پل میدان استقالل اولویت قرار داد، 
البته اولویت دوره های گذشــته پل امام خمینی 

بود که در دوره گذشته تغییر پیدا کرد.
ح چند مشــکل اساســی داشــت ترامــوا از  این طر
روبروی دانشگاه اصفهان شروع می شد که اساتید 
دانشگاه معترض بودند، زیرا نکات فنی آن از محل 
دپو در میدان آزادی و محل دور زدن بررسی نشده 
بود، همچنیــن توجیه اقتصــادی آن نیز درســت 
نبود هرچند مدیریت شهری دوره قبل معتقد بود 
که وظیفه شهرداری تأمین هزینه این طرح است. 
ح های ریلی در  بر این اســاس با توجه به اینکه طر
کمیسیون حمل و نقل شورای ترافیک شهرهای 
کشور زیر مجموعه سازمان شهرداری ها و معاون 
وزارت کشور تصویب می شود در قالب یک نامه به 
وزارت کشور اشکاالت مطالعات تراموای اصفهان 
را از نظر اقتصادی، فنی و علمی ارسال کردم، زیرا 
احســاس می شــد در آخر دوره مدیریــت قبلی بی 

دقتی هایی انجام شده است.
قرار بر این بــود که اصفهــان به عنوان اولین شــهر 
طرح تراموا به تصویب برسد و بعد در سایر شهرها 
اجرا شود که خیلی از لحاظ بودجه ای برای کشور 
مضر بود به طــور مثــال در اصفهان حــدود پنج تا 
۱۰ هــزار میلیــارد تومــان بودجه شــهر بــرای تراموا 
گر تصویب  صرف می شد و این بودجه ای بود که ا
می شد این دوره از مدیریت شــهری تمام بودجه 

خود را باید صرف تراموا می کرد.
این اتفــاق نهیبی به شــورای شــهر دوره گذشــته 
زد و شــهرداری را بازخواســت کــرد که چــرا در این 
طرح از اساتید کمک و راهنمایی نگرفتید در این 
راستا شورای اسالمی شهر دوره گذشته جلسات 
ح به تعویق  مناظره ای را با اساتید برگزار کرد و طر

افتاد.
در ایــن دوره جدیــد مدیریــت شــهری معاونــت 
کیــد دارد بنابراین  حمل و نقل به بحــث علمی تا
نه می گوئیــم تراموا آری و نه می گوئیــم تراموا خیر؛ 
در واقع تصمیم گیــری زود اســت و باید بــا رویکرد 
علمی و دید جامع به این مهم بپردازیــم، در واقع 
معتقد هســتیم تراموا در بلند مدت باید مطالعه 

و بررسی شود.

وقوع خشکســالی های اخیر منجر به خشــکی 
ح آبرســانی  ۱۲۴ حلقــه چــاه در محــدوده طــر

اصفهان بزرگ شده است.
معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان 
اصفهــان علت ایــن کاهــش را خشــکی زاینده 
رود و افت ســطح آب های زیرزمینــی بیان کرد 
و گفــت: پارســال حجــم تولیــد آب از چاه های 
فلمن به میزان ۷۰۰ لیتر در ثانیه بود که امسال 

به صفر رسید.
کبــری محدوده طرح آبرســانی اصفهان  ناصر ا

بزرگ را شــامل ۵۷ شــهر و ۳۸۰ روســتا دانست 
و گفت: میــزان آبدهی ۱۴۰ حلقه چــاه دیگر نیز 
در ایــن محــدوده بین ۳۰ تــا ۷۰ درصــد کاهش 

یافته است.
وی در ســال ۱۳۹۹ حجم تولید آب از چاه های 
فلمن به میزان ۷۰۰ لیتر در ثانیه بود که امسال 
به صفر رسید. وی مجموع آب تولیدی از منابع 
سطحی و زیرزمینی در ۹۸ شهر و ۹۴۹ روستای 
استان اصفهان در سال گذشته را ۱۴ هزار و ۷۰۰ 
لیتر اعالم کرد و گفت به دلیل خشکسالی های 
پی در پی، ایــن رقم در ســال ۱۴۰۰ به حدود ۱۳ 

هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه کاهش یافت.
معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان 
اصفهان سهم چاه ها در تولید آب مورد نیاز در 
ســال گذشــته را ۲۵۰۰ لیتر در ثانیه اعالم کرد و 
گفت: این میزان در سال جاری به کمتر از ۲۰۰۰ 

لیتر در ثانیه رسیده است.

معادن گچ در کالنشــهر اصفهان باهــدف کاهش 
انتشار ریز گرد ها و گردوغبار از ابتدای امسال تعطیل 

شده اند و اجازه فعالیت ندارند.
 معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکه بر اساس طرح جامع مقابله با گرد و غبار، 
همه معادن گچ موجود در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر 
اصفهان باید تعطیل شوند گفت: بیشتر کوره های 
گچ پــزی اطــراف اصفهــان هم بــه دنبــال تعطیلی 
معادن و نبود مواد اولیه درخواســت تغییر کاربری 
داده انــد که این مســاله در دســتور کار اســتانداری 

قرارگرفته است. 
محمــد ســرجوقیان مجمــوع مجوز هــای معدن 
استان را یک هزار و ۳۰۰ فقره اعالم کرد و افزود: از این 
تعداد ۸۴۳ معدن پروانه بهره بــرداری، ۱۵۰ معدن 
مجوز برداشت شن و ماســه و طرح های عمرانی و 
کتشاف و گواهی کشف دارند. ۳۰۰ معدن نیز پروانه ا

ســرجوقیان بابیان اینکه ۱۳۶ معدن در کالنشــهر 
اصفهــان درزمینــه تولید ســنگ تزیینــی، مصالح 
ســاختمانی، ســنگ آهن، ســرب و روی فعالیــت 
می کننــد، گفــت: انــواع ســنگ های ســاختمانی 
شامل مرمریت، تراورتن، مرمر، گرانیت با رنگ های 
مختلف، مواد فلزی شامل طال، سرب، روی، آهن 
و مس، مواد غیرفلزی شامل بنتونیت، دولومیت 
ک هــای صنعتــی همچنیــن انــواع مصالــح  و خا
ســاختمانی شــامل شــن و ماســه و گچ در اســتان 

اصفهان وجود دارد.

حقابــه  دیگــر  مصــارف  افزایــش  دلیــل  بــه 
کشاورزان اصفهانی پرداخت نشده است.

ساســانی مدیــرکل حفاظــت و بهــره بــرداری 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان در ارتبــاط 
تلفنــی بــا بخــش خبــری ۲۰ شــبکه اصفهــان 
گفــت: بــا پایــش بارش هــای آذر و دی و پایش 
حجم مخزن ســد زاینده رود و میــزان ورودی 
به مخــزن برای رهــا ســازی آب تصمیم گیری 

می شود.
جمعــی از کشــاورزان غــرب وشــرق اســتان بــا 
حضور مقابل آب منطقه ای و صداوســیمای 
مرکز اصفهان خواستار تحقق ســهم آب برای 

کشت پاییزه گندم شدند.
بــه گفته حســین وحیــدا عضــو هیــات مدیره 
کشــاورزان اســتان اصفهــان: طبــق  صنــف 
مصوبه شورای تامین استان در خرداد امسال 
۲۵۰ میلیون مترمکعب سهم آب برای کشت 
محصــوالت کشــاورزان تخصیص داده شــده 
بــود درحالیکــه ۷۰ میلیــون مترمکعــب آن 

تامین شد.
معیشــت ۱۰۰ هــزار کشــاورز در منطقــه شــرق 
شهرستان اصفهان با خشکسالی های پیاپی 
و اختصــاص نیافتن حقابه آنــان از زاینده رود 

دچار مشکل جدی شده است.

موتــوری  خدمــات  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری اصفهــان با اشــاره به آماده ســازی 
تجهیــزات و امکانــات بــرای مقابله با شــرایط 
نامســاعد جوی گفــت: تجهیــزات و امکانات 
الزم بــرای رفــع آبگرفتگــی و بــرودت هــوا مهیا 
و آمــاده شــده اســت تــا در مواقــع نیــاز مــورد 

استفاده قرار گیرد.
حســن نظــام زاده در رابطــه بــا آمــاده ســازی 
تجهیزات و امکانات سازمان خدمات موتوری 
برای مقابله با شــرایط نامســاعد جوی اظهار 
کرد: در سازمان خدمات موتوری، برای فصل 
زمســتان مکاتبه ای بــا مناطق مختلف شــهر 
انجــام و مــوارد الزم گوشــزد شــده اســت کــه 
تجهیزات و امکانــات الزم برای رفع آبگرفتگی 
و برودت هــوا را مهیا و آماده کننــد تا در مواقع 

نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: در ســطح شــهر مخازنی تعبیه 
شــده که با شــن و ماشــه پر شــده اســت تــا در 
کــه  سراشــیبی ها، بزرگراه هــا و مکان هایــی 
ممکــن اســت جــاده یــخ زده باشــد، مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد؛ تمــام ماشــین آالتــی که 
در اختیار مناطق قرار داده شــده آماده به کار 
هستند تا در صورت لزوم از کامیون کمپرسی 
برای پاشــیدن نمک و شــن و ماســه استفاده 

شود.
موتــوری  خدمــات  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری اصفهــان افــزود: ســازمان ســه 
دســتگاه »نمک پــاش« دارد کــه دو عــدد آن 
روی بنز ۱۹۲۱ نصب است و یک عدد دیگر روی 
بنز ۹۱۱ قرار دارد که در تابستان این کامیون ها 
به کمپرسی تبدیل شده و مصالح ساختمانی 
با آن جابه جا می شود. زمانی که جاده لغزنده 
اســت، ترکیــب نمک و شــن توســط دســتگاه 
»نمک پــاش« به صــورت مکانیزه و با ســرعت 

مطلــوب در ســطح معابــر پخش می شــود. در 
نظر داریم برای فصل زمستان این سه دستگاه 
را در بزرگــراه دوطبقــه امــام خمینــی، تقاطــع 
غیر همسطح ســردار ســلیمانی و جنوب شهر 
مســتقر کرده تــا در صــورت لــزوم ســریعا مورد 

استفاده قرار گیرد.
نظــام زاده بــا اشــاره بــه آماده بــاش ســازمان 
خدمات موتــوری تصریــح کرد: ســعی کردیم 
تجهیزات این سازمان را بروز کنیم در این راستا 
تمامی تجهیــزات مثــل بیل هــا، کامیون هــا و 
گریدرها نیز آمــاده اســتفاده در روزهای بارانی 

و برفی است.
وی خاطرنشــان کرد: در تجهیزات و امکانات 
کمبودهایــی وجــود دارد، امــا اعتبــارات الزم 
برای جبران آن در نظر گرفته شده است؛ البته 
با این وجود در صورت وقوع حادثه در ســطح 
شهر آمادگی کامل داریم که نسبت به رفع آن 

مشکل اقدام کنیم.
موتــوری  خدمــات  ســازمان  مدیرعامــل 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: یک دستگاه 
جرثقیــل ۱۵ تنــی نیز خریداری شــده اســت تا 
در صورت تصادف خودروهای ســنگین مورد 

استفاده قرار گیرد.

خشکی ۱۲۴ حلقه چاه 
در محدوده طرح آبرسانی اصفهان بزرگ

گچ در اصفهان تعطیلی معادن 

کشاورزان پرداخت نشده است ؟ چرا حقابه 

آماده باش شهرداری اصفهان 
برای مقابله با شرایط نامساعد جوی

بیش از یک کیلومتر بهینه ســازی شبکه های 
برق سرای ملک التجار بازار قیصریه اصفهان در 

چهار مرحله ساماندهی شد.
مدیر برق منطقه یک شرکت توزیع برق اصفهان 
گفت: ساماندهی شبکه های برق سرای ملک 
التجار بــازار قیصریه اصفهــان در چهــار مرحله 
نصب ترانس هوایی، کابل کشی فشار متوسط و 
ضعیف، بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی 
داخل سرای ملک التجار و حذف شبکه فرسوده 

نا ایمن با بیش از ۶ هزار میلیون ریال اجرا شد.
علیرضا عریضی با بیان اینکه در این طرح شبکه 
فشار ضعیف ســیمی که از پشــت بام به صورت 
ک عبور کرده بود و شبکه داخلی ملک  خطرنا

التجار را تغذیه می کرد حذف شد.
وی گفت: یک دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت 
۴۰۰ کیلــو ولــت آمپرنصــب و در مدار قــرار گرفت 
و اصالح شــبکه با کابل خــود نگهداربــه همراه 
تعویض پایه های فرســوده و نصب ۲۱ دستگاه 
چراغ LED و همچنین ۹ اصله پایه فشار ضعیف 
و ۲ اصله پایه فشار متوسط در این طرح اجرا شد.

بازار قیصریه اصفهان از بزرگترین و مجلل ترین 
کز خرید و فروش در دوران صفویه به حساب  مرا

می آمد.
این بازار در بافت تاریخی اصفهان که عمدتا به 
فعالیت فرش فروشان اختصاص دارد و در حال 
حاضر بــه عنــوان بزرگترین مرکــز عرضه صنایع 
دستی در استان اصفهان شناخته می شود که 
در ســال ۱۰۲۹ هجری قمری در شــمال میدان 

تاریخی امام ساخته شد.

رییس گروه آمارهای ثبتی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان گفت: سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ برای اولین 

مرتبه با الگوی ثبتی مبنا اجرا خواهد شد.
سید علی قرشی نوش آبادی اظهار کرد: در این 
روش بــه جــای مراجعــه آمارگیــران بــه منــزل 
شــهروندان و کســب اطالعات خانــوار، داده ها 
و اطالعات دســتگاه های اجرایــی و عمومی به 
صورت منســجم در اختیار مرکــز آمار ایــران قرار 

می گیرد.
وی افزود: شهروندان در مراجعه به دستگاه های 
مختلف، اطالعاتی شامل کد ملی و کد پستی را 
ارائه  می کنند که این اطالعات مبنای عمل قرار 
می گیرد و نظــام آمارهای ثبتــی مبنا جایگزین 

آمارهای سنتی  می شود.
رییس گروه آمارهای ثبتی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان، تصریح کرد: نظام 
آماری ثبتــی مبنا بــا هــدف نوین ســازی نظام 
کثر کشــورهای دنیــا جایگزین نظام  آماری در ا
آماری سنتی شده است و بر این اساس امسال 
در شــهرهای منتخب از پنج اســتان اصفهان، 
همدان، آذربایجان غربی، خوزستان و خراسان 

شمالی اجرا می شود.
قرشی نوش آبادی گفت: جهت درستی آمار، به 
صورت آزمایشی، سرشماری ســنتی در ۱۴ هزار 
خانوار و جمعیت حدود ۵۶ هزار نفر جمعیت از 
اول تا ۲۰ آبان  در کاشان اجرا می شود و آمارگیران 
بــه همــه مکان هــا مراجعــه کــرده و اطالعــات 

کنان اقامتگاه های دائمی را ثبت می کنند. سا
وی افــزود: در مرحلــه دوم، نتایــج حاصــل از 
سرشماری سنتی با آمار دستگاه های اجرایی 
مقایســه و تطبیــق خواهد شــد تا کاســتی ها و 
نقص های آماری سیســتم بانک هــای آماری 

شناسایی شده و برطرف شود.
رییس گروه آمارهای ثبتی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان اصفهان، افزود: بر اســاس 
دســتورالعمل های آمــار جهانــی،  اطالعــات 
جمعیتی باید به تفکیک سن،  جنس، فعالیت،  
دین، قومیت، معلولیت و تا سطح کوچک ترین 
 منطقه جغرافیایی وجود داشته باشد و آمارهای 

ثبتی مبنا نیز با این هدف تهیه می شود.
قرشی نوش آبادی تصریح کرد: در نظام آماری 
ثبتی مبنا، کد ملی به عنوان کد یکتای اطالعات 
شخصی، کدپستی به عنوان کد یکتای اطالعات 
ک  ملکی و کد تجاری جهت اطالعات شغلی مال
کزی مثل ســازمان  عمل قرار می گیرد کــه از مرا
ثبــت احــوال، آمــوزش و پــرورش، مخابــرات، 

سازمان ثبت اسناد تهیه می شود.
کید کرد: نظام آماری مــدون، جامع و به  وی تأ
هنگام یکی از ارکان طراحی برنامه های توسعه 
است و امیدواریم دســتاوردهای خوبی در این 
زمینه کسب کنیم. رییس گروه آمارهای ثبتی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
در مورد موانع اجــرای نظام آمــاری ثبتی مبنا، 
تصریح کرد: متأسفانه برخی نهادها، همکاری 
مناسب را با مرکز آمار ندارند و ارائه داده ها روالی 
یک طرفه دارد و قانــون دیگــری را برای توجیه 

عدم همکاری خود مطرح می کنند.

خبر خبر

استان

خبر

عنــوان  بــه  احمــدی  محمدعلــی  آیینــی  در 
سرپرســت فرمانــداری اصفهــان معرفــی و از 

خدمات حسین سیستانی قدردانی شد.
نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در این مراسم 
کید بر اینکه مهمترین کار در اصفهان برای مسئوالن و فرماندار  با تا
پیگیری مسئله آب است، گفت: اینکه کشاورزان معترض شیشه 

یــا پنجــره اداره آب را بشــکنند، قطعــا محرکــی در کارشــان بــوده، 
کــه کشــاورزان عاقل تــر از آن هســتند کــه دســت به ایــن گونه  چرا

اقدامات بزنند.
آیــت اهلل طباطبایــی نــژاد در ادامــه بــا اشــاره بــه شــخصیت آقای 
گی های بــارز فرماندار  سیســتانی فرماندار قبلی گفت: یکــی از ویژ
سابق اصفهان مردمی بودنش بود به طوری که در اتاقش همواره 

به روی مــردم و مراجعه کننــدگان باز بــود. اســتاندار اصفهان هم 
در حاشــیه جلســه معارفه فرماندار شهرســتان اصفهان با اشــاره 
به اینکه سیستانی با کوله باری از تجربیات فعالیت کرد و این تجربه 
به کمک مردم اصفهان آمد و شــرایط را به ســمت نــگاه هم افزای 
در شهرســتان پیش بــرد گفت:مدیــری که قــرار اســت از این پس 
سکاندار فرمانداری اصفهان باشد، سابقه حضور در وزارت کشور 
را داشــته و، فرمانــداران را مدیریت می کرده اســت کــه امیدواریم 
شاهد دوره طالیی فعالیت »محمد علی احمدی« در فرمانداری 

اصفهان باشیم. 
کسیناسیون  مرتضوی افزود: اتفاقات خوبی با تغییر مدیریت در وا
اجرا شــد؛ بــه طــوری کــه در اصفهــان ۷۴ درصــد جمعیــت هدف 
کســینه شــدند و در تالش هســتیم این عدد را به مراتــب باالتر و  وا

قابل قبول برسانیم تا شرایط مساعد شود.
محمد علی احمدی فرماندار جدید اصفهان با اشــاره به اینکه در 
آســتانه ۲۵ آبان روز حماســه ایثار اصفهان به عنــوان خدمت گزار 
مردم شــهید پــرور شهرســتان اصفهان معرفی شــده گفــت: برای 
درک بهتر مشکالت مردم به نقاط مختلف شهرستان سفر می کند.
سیستانی فرماندار ســابق اصفهان هم با اشاره اینکه کشاورزان با 
داشــتن حقابه نباید به سرنوشــت کنونی دچار می شدند، گفت: 
کاهش بارش رحمت الهی و مشکالتی همچون خشکی زاینده رود 
شــرایط ســختی را بــرای کشــاورزان بــه وجــود آورد؛ بــا وجود ایــن 
ســختی ها، تالش برای فراهم کردن بهبود وضعیت آن ها با ایجاد 

مشاغل خانگی و توجه به صنایع دستی ادامه داشت.

ح هــای آبخیــزداری اســتان اصفهــان  ۷۰۰ میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای اجــرای طر
اختصاص یافته است.

 مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان گفت: ایــن میــزان اعتبــار بیــن 
ح های آبخیزداری اجرایی می شود. ع وقت طر شهرستان های استان توزیع و در اسر

محمد علی کاظمی با اشاره به اجرای بیش از ۱۶۹ طرح ابخیزداری در سال گذشته در استان گفت: 
ح در دستور کار قرار دارد. امسال نیز حدود ۱۰ طر

وی گفت: ســاختمان اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری بخش میمه تا پایان ســال بــه بهره برداری 
می رسد.

آیین تکریم و معارفه فرماندار اصفهان برگزار شد

اختصاص ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری استان

خبر

خبر

ساماندهی عظیم شبکه های
 برق در بازار قیصریه 

اصفهان

سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن سال ۱۴۰۵ به روش

 ثبتی مبنا خواهد بود
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
گفت: از ساعت ۲۲ به بعد اعمال شدن یا نشدن 
قانون محدودیــت تردد تأثیری در ترافیک شــهر 

اصفهان ندارد. 
سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور استان اصفهان 
گفــت: طــرح منــع تــردد شــبانه در ســتاد ملــی کرونــا مصــوب و در 
اســتان ها نیز اجرا شــد، در مورد کارآمد بودن این طــرح در کنترل 
همه گیری کرونا نیز باید مسئوالن بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 
نظر دهند، اما در حوزه ترافیکی در اصفهان، اصراری به منع تردد 

شبانه نداریم.
وی بابیان اینکه از ســاعت ۱۰ شــب تــا ۳ صبح مشــکل ترافیکی در 
اصفهان نداریم و نیازی به اعمال محدودیت تردد برای این ساعات 
نیست، گفت: در حوزه سالمت حتما ستاد مقابله با کرونا تشخیص 
داده که این طرح در پیشگیری از انتشــار ویروس مؤثر است و این 
موضوع در تخصص من نیست، اما در حوزه ترافیک تأثیری ندارد.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان، افزود: از ساعت ۱۰ شب به بعد 
چه محدودیت تردد باشــد و چه نباشــد، تأثیری در ترافیک شــهر 

ندارد، اما اجرای طرح زوج و فرد واقعا در حــوزه ترافیکی تأثیر دارد 
و مطالبه مردم است.

وی بابیان اینکه در ساعات و محدوده اجرای طرح زوج و فرد بیشتر 

خیابان های مرکز شهر شلوغ است و ترافیک سنگینی داریم، گفت: 
مردم از این ترافیک ســنگین گالیه دارند و یکــی از راه های تعدیل 

ترافیک در هسته مرکزی شهر اجرای طرح زوج و فرد است.
ســرهنگ محمدی به اجرای طرح منع تردد شــبانه در کل شهر و 
حتی بزرگراه ها اشــاره و خاطرنشــان کــرد: طرح زوج و فــرد فقط در 
هســته مرکزی شــهر اجرا می شــود. جریمه طرح منع تردد شــبانه 
۲۱۰ هزار تومــان و طرح زوج و فرد ۱۵۰ هزار تومان اســت که توســط 
دوربین های ترافیکی و مأموران راهنمایی و رانندگی ثبت می شود.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان در مــورد پیامک های جریمه 
اشــتباهی که بــرای شــهروندان ارســال می شــود نیز گفــت: وقتی 
پیامک در دســت بررســی می آید تخلف ثبت شــده، اما در دســت 
گر پیامک اشتباه آمده باشد جای نگرانی  بررسی است، بنابراین ا
نــدارد و پیامــک تایید نهایــی صــادر نمی شــود، امــا در صورتی که 
شهروندی پیامک تایید نهایی با شناسه قبض و شناسه پرداخت 
بــرای جریمــه در زمــان و مکانی که حضــور نداشــته دریافــت کند 
قابلیت رسیدگی دارد و باید به اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی 

مراجعه و رفع اثر کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان: 

طرح منع تردد شبانه تأثیری در ترافیک اصفهان ندارد 

رسیدگیبهشکایتهایمردمیباخط۱۴۲۰
مدیرکل تأمین اجتماعی استان 
اصفهان گفــت: مرکــز ارتباطات 
و  اســت  فعــال  مردمــی ۱۴۲۰ 
مســتمری بگیــران شــکایات خــود را به ایــن خط 
اعــالم کننــد و اعتراضــات وارد آنهــا اعــالم شــده و 
رؤسای شعب باید پاســخگوی این اعتراض های 

مردمی باشند. 
محســن ریاضی مدیرکل تأمین اجتماعی استان 
اصفهان گفت: سازمان تأمین اجتماعی با حجم 
گســترده ای از افــراد جامعــه بــرای ارائــه خدمــت 
مواجه است و با بیش از از نیمی از جمعیت کشور 
ارتباط دارد و در شرایط کنونی قریب به ۱۴ میلیون 

بیمه شده تأمین اجتماعی در کشور وجود دارد.
وی اضافــه کــرد: قریــب بــه یــک میلیــون و ۳۰۰ هزار 
کارفرمــا وجــود دارد و قریــب بــه ســه میلیــون و ۷۰۰ 
گر با خانواده این افراد  مستمری بگیر وجود دارد که ا
محاسبه شود با بیش از نیمی از جمعیت کشور تعامل 
دارد و در استان اصفهان این درصد به ۶۵ می رسد و 

آمار استان از میانگین کشوری باالتر است.
کید  مدیرکل تأمین اجتماعی اســتان اصفهان تا
کرد: با توجه به حجم مراجعه کننده ها و ذی نفعان 
کــه در ســازمان تأمیــن  یکــی از سیاســت هایی 
اجتماعــی هم در بخــش بیمه ای و هــم در بخش 
درمــان پیگیری شــد اینکه بتوانیم خدمــات را به 

صورت غیرحضوری ارائه دهیم.
وی ادامه داد: این حرکت از ابتدای سال ۱۳۹۰ در 
سازمان تأمین اجتماعی شروع شــد و در ابتدای 
دهــه ۹۰ بحــث پرداخــت غیرحضوری حــق بیمه 
و ارســال لیســت را داشــتیم تا صف هــای طوالنی 
ارائه لیســت و پرداخت بیمه را با این روند کاهش 

دهیم.
ریاضــی تصریــح کــرد: از ســال گذشــته خدمــات 
غیرحضوری در بخش بیمــه ای و درمان پیگیری 
شد و در بخش بیمه ای با اجرای طرح ۳۰۷۰ تعداد 
۳۰ خدمت پر مراجعه به شــعب تأمین اجتماعی 
کــه ۷۰ درصــد مراجعــات کارفرمــا، بیمــه شــده و 

مستمری بگیر بود غیرحضوری شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی اســتان اصفهان گفت: 
تأمیــن اجتماعــی به دنبــال کاهــش ۷۰ درصدی 
مراجعــات بــود و در شــرایط کنونــی بــا نظــارت بــر 
شعبه ها می توان ادعا کرد قریب به ۳۰ تا ۴۰ درصد 
حجــم مراجعــات بــا اجــرای طــرح ۳۰۷۰ کاهــش 
پیــدا کــرده اســت و در شــعبه های کوچک تــر در 

شهرســتان ها مطابــق ادعــای همــکاران کاهش 
مراجعــات به شــعبه ها حــدود ۵۰ درصــد کاهش 

پیدا کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: مواردی چون کمک هزینه 
ازدواج، کفــن و دفــن، نــام نویســی بیمه هــای 
اختیاری و نام نویسی بیمه شدگان تبعی و موارد 
دیگر که قریب بــه ۳۰ خدمت بوده هــم به صورت 
غیرحضــوری انجــام می شــود همچنیــن بحــث 
مشترک حذف دفترچه های درمانی هم با حوزه 

درمان از اواخر سال ۱۳۹۹ شروع شد.
ریاضی افزود: اعتبار و اســتحقاق درمان بیمه ای 
بر عهــده حــوزه درمانــی بــوده اســت، این روند در 
کــز درمــان اصفهــان از ســال قبــل شــروع شــد  مرا
و بــه دلیل اینکــه تجربــه موفقــی بــود بــه درمــان 
غیرمســتقیم هم ارائه دادیــم و کار مشــترکی بین 
بخش بیمه ای و درمان اســت و بخش عمده این 

برنامه هم بر عهده حوزه درمانی است.
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان در 
خصوص ارائه وام ها به مســتمری بگیران، اظهار 
کــرد: یکــی از انتظــارات مــردم از ســازمان تأمیــن 
اجتماعی این اســت کــه معیشــت آنهــا در دوران 
بازنشســتگی تأمیــن شــود و ایــن برنامــه در قالب 

مستمری و کمک های جانبی به مستمری بگیران 
پرداخــت می شــود و قریب به دو ســالی می شــود 

که این برنامه شدت بیشتری پیدا کرده است.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهایی 
بــا بانــک رفــاه، برنامه هایــی بــرای اعطــای وام به 
بازنشســتگان داشــته که تعداد این وام ها نسبت 
بــه ســنوات قبــل ۲۰ برابــر شــده اســت و بــر مبنای 
فرایندهای انجام شده و توافق های صورت گرفته 

متولی این کار کانون های بازنشستگی هستند.
کیــد کــرد: بازنشســتگان می تواننــد بــا  ریاضــی تا
مراجعه به این کانون ها و شــرایط مشخص شده 
مبلــغ وام هــای هفــت میلیــون تومانــی را بــدون 
ضمانت نامــه و انجــام کارهــای اداری بــا شــرایط 
آسان تری دریافت کنند، مستمری بازنشستگان 
نوعی ضمانت بــرای پرداخت وام و تســهیالت به 
آنهاست و ارائه خدمات نیز به صورت غیرحضوری 

انجام می شود.
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان در 
مــورد رســیدگی بــه شــکایت های مردمی تصریح 
کــرد: با توجــه بــه جمعیت تحــت پوشــش تأمین 
اجتماعــی حدود دو ســال اســت ســازمان تأمین 
اجتماعــی مرکــز ارتباطــات مردمــی ۱۴۲۰ را فعــال 

کرده و مســتمری بگیران می توانند درخواست ها 
و شــکایت های خــود را اعــالم کــرده و اعتراضــات 
وارده آنهــا اعــالم می شــود و رؤســای شــعب بایــد 
گر  پاســخگوی این اعتراض های مردمی باشند و ا
پاســخگو نبودند با پیامک این عدم پاسخگویی 
اعالم می شود و اداره کل تأمین اجتماعی استان 
برای رســیدگی به این شکایت ها بســیار حساس 

است.
وی در مــورد بیمــه زنــان خانــه دار و دانشــجویان 
تصریــح کــرد: در همــه اســتان ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی سیاســت گســترش پوشــش بیمه ای 
دارد تا کل افراد جامعه بتوانند تحت پوشش قرار 
گیرند، این سازمان پوشش بیمه ای مادر و دختر 
هر خانواده را مورد هــدف قــرار داده و آنها را تحت 

پوشش بیمه ای قرار می دهد.
کــرد: دانشــجویان تحــت  ریاضــی خاطرنشــان 
پوشش بیمه دانشجویی هســتند، با اجرای این 
برنامه کل خانواده هدف گذاری شده که در قالب 
بیمــه زنــان خانــه دار و دانشــجویان آنهــا را تحت 
پوشش قرار دهد و ارتباط دو سویه با همشهریان و 
اطالع رسانی باعث احساس رضایت مندی بیشتر 

آنها می شود.

خبر

خبر

رییس هیات مدیــره مجمع خیرین مدرسه ســاز 
اســتان اصفهان گفت: بطور متوسط هر ســال ۶۰ 
پروژه مدرسه سازی و هر روز یک کالس درس توسط 

خیرین استان ساخته شده است. 
مجتبی مالاحمدی در جمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان افزود: 
در زمان حاضر آموزش و پرورش استان به ۱۷۸ مدرسه و یک هزار و ۵۰۰ 

کالس درس، نیاز فوری دارد.
وی اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز سربازان عرصه تعلیم و تربیت در 
جنگ با جهل و نادانی هستند و باور دارند ابرهای توسعه و پیشرفت 

کشور بر حیات مدارس می بارد.

 مالاحمدی با اشــاره به تاسیس مجمع خیرین مدرسه ســاز از سال 
کنون گفت: در ۱۰ دوره فعالیت هیات مدیره مجمع، یک هزار و  ۱۳۷۸ تا
۳۹۰ طرح آموزشی با هشت هزار و ۲۰۰  کالس درس ساخته شده است.  
وی اضافه کرد: در زمان حاضر یک هزار و ۵۰۰ خیر مدرسه ساز  از جمله 

۲۰۰ بانو عضو مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان هستند.
رییس هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ســاز اســتان اصفهان با 
اشاره به برگزاری ۲۳ دوره جشنواره خیرین مدرسه ساز افزود: هدف این 
جشــنواره تکریم و تشــویق خیرین و وفاق در راه توسعه این فرهنگ 

ارزشمند است.
وی نیاز بــه احداث فضاهــای جدید آموزشــی، تخریب و بازســازی 

مدارس، ســاخت ســالن های چندمنظــوره و کارگاه های آموزشــی 
متناسب با رویکرد جدید آموزشی کشور و استانداردسازی گرمایش 
مدارس را از مهمترین اولویت ها و نیازهای اســتان دانست و افزود: 
بواسطه شیوع کرونا ۲ اولویت آماده سازی و تجهیز در جهت آموزش 
الکترونیک و توجه به امور بهداشــتی نیز در دستور کار ما قرار گرفته 

است.
مالاحمدی ادامه داد: پرداخت سهم دولت در مدارس مشارکتی که 
با کمک خیرین ساخته می شود، تسهیل صدور مجوزهای الزم و رفع 
مشکالت مالیاتی و بیمه ای خیرین در راستای مدرسه ســازی نیز از 

ضروریاتی است که مسووالن دولتی باید دنبال کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان نیز در این نشست گفت: 
یکی از دســتاوردهای انقالب اســالمی حضور فعال خیرین در عرصه 
گر خیرین نبودند نمی توانستیم بخش عمده ای  مدرسه سازی است و ا

از دانش آموزان و فرهنگیان را سازماندهی کنیم.
محمد اعتدادی خاطرنشان کرد: اصفهان برغم اینکه استانی برخوردار 
شناخته می شود، سرانه آموزشی پایین دارد و الزم است در این عرصه 

ورود پیدا کرد.
 بیست و سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان، امروز با حضور 
خیرین مدرسه ساز شهرهای اصفهان و کاشان و هیات مدیره مجمع 

خیرین مدرسه ساز استان در استانداری برگزار شد.
در این مدارس از تعدادی از خیرین مدرسه ساز تجلیل شد.

معاون برنامه ریزی و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس 
کشــور اخیرا در جلســه انتخابات هیات مدیره جدید مجمع خیران 
کنون ۳۳۰ پــروژه فعال  مدرسه ســاز اســتان اصفهان اعالم کرد: هم ا

خیرساز مدرسه در این استان وجود دارد.
وی افزود: ایــن تعداد پــروژه فعال، عدد باالیی اســت، آن هــم در این 

شرایط سخت اقتصادی که جز لطف خداوند نیست.
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معاون مشــارکت های مردمــی اداره کل نوســازی، 
توســعه و تجهیز مدارس اصفهــان گفــت: در حال 
حاضر ۷۶ درصد از کالس های درس استان دارای 
سیستم گرمایشی اســتاندارد هستند.  علی اصغر 
کــران معــاون مشــارکت های مردمــی اداره کل  زا
نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس اصفهــان بــا 
بیان اینکــه در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۹ همــه 
بخاری هــای نفتــی در ســطح اســتان اصفهــان از 
مدارس جمع آوری شد و در حال حاضر ۷۶ درصد 
از کالس هــا دارای سیســتم گرمایشــی اســتاندارد 
هستند،  گفت: از سال ۱۳۹۹ طرح استانداردسازی 
سیستم های گرمایشــی مدارس شروع شــد که بر 
مبنای این طــرح توانســتیم ۲۱ هــزار و ۴۰۸ کالس 
درس را استانداردســازی کنیم. او با اشاره به طرح 
تخریب و بازسازی مدارس فرسوده که از سال ۱۳۸۵ 
شروع شده است، افزود: تا کنون ۳ هزار و ۱۰۷ کالس 

درس از طرح تخریب و بازسازی مدارس فرسوده اجرا 
شده که از این تعداد ۲ هزار و ۹۱۲ کالس به آموزش و 
پرورش تحویل داده شده و ۱۹۵ کالس درس نیز در 
دست اجرا است. معاون مشارکت های مردمی اداره 
کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان بیان 
کرد: به طــور کلی ۴۷۵ پــروژه بــا ۲ هــزار و ۷۵ کالس 
درس در استان نیازمند توسعه و نوسازی هستند 

که اقدامات اولیه آنها انجام شده است.

رییــس دانشــگاه اصفهــان گفــت: برنامه درســی 
دانشــگاه ها بایــد بــه گونــه ای تدویــن شــود کــه 
گیری مباحث تخصصی  دانشجویان عالوه بر فرا

به مهارت های اشتغال پذیری نیز مجهز شوند. 
هوشــنگ طالبــی در مراســم آغــاز بــه کار دومیــن 
همایش ملــی » برنامــه درســی و اشــتغال« که به 
میزبانی دانشگاه اصفهان و از طریق فضای مجازی 
برگــزار شــد، افــزود: دانش آموختــه دانشــگاهی با 
شــاخص های بــاالی اشــتغال پذیــری به عنوان 
نیروی کار برای جامعه و اقتصاد کشور بشمار می آید 
به همین دلیل نقش دانشگاه ها در اشتغال پذیری 

دانشجویان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
کیــد کــرد: دانشــگاه ها نبایــد برنامه هــای  وی تأ
آموزشــی خود را فقط بــه درس هــای اختصاصی 
محدود کنند بلکــه الزم اســت دانشــجویان را به 
آموزه های اشتغال پذیری مجهز کنند تا آن ها پس 
از دانش آموختگی، فرد مفیدی برای جامعه باشند 

و نقش فعالی ایفا کنند.
رییــس دانشــگاه اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه 
کــه مهارت هــای  دانش آموختــه دانشــگاهی 
اشتغال پذیری را کسب کرده باشــد دارای قدرت 
شناسایی مساله، حل مساله و سازمان دهی آن 
اســت، گفت: برنامه درســی یکی از ابزارهای مهم 
برای اشتغال پذیری دانشجویان است به همین 
دلیل دانشــگاه های کشــور باید در جهت تدوین 
سرفصل های درسی برای تقویت مهارت اشتغال 
پذیــری در کنــار آمــوزش درس هــای تخصصــی، 

اقدام کنند.
طالبــی برگزاری ایــن همایــش را مقدمــه ای برای 
اقدام دانشگاه ها در این زمینه دانست و اضافه کرد: 
همچنین الزم است این باور در بین مدیران، برنامه 
ریزان و سیاست گذاران ما ایجاد شود و لزوم کسب 
مهارت اشتغال پذیری دانشجویان در دانشگاه ها 

را بپذیرند تا بتوانند برنامه های متناســب با آن را 
پیاده کنند.

وی آموزش استادان دانشگاه را برای آماده سازی 
آن ها جهت پیاده سازی برنامه های درسی جدید 
باهدف افزایش مهارت اشتغال پذیری دانشجویان 
ضروری دانست و اظهار داشت: دانشگاه اصفهان 
آمادگــی خــود را بــرای اقــدام در ایــن مســیر اعــالم 

می کند.
دبیر علمی دومین همایش " برنامه درسی و اشتغال  
نیز در این مراسم گفت: برنامه درسی به منزله قلب 
نظام آموزشــی حائز مرتبــه باالیی اســت و باید به 
پرورش فضیلت هایی مانند خداباوری، صداقت، 
دقــت، خلــوص و مهارت هــای اشــتغال پذیــری 

منجر شود.
محمدرضا نیلی افزود: این همایش باهدف توجه 
به تحول در برنامه درســی آموزش عالی کشــور در 
جهت اشتغال پذیری دانشجویان در چهار نیمروز 

در ۲ هفته متوالی برگزار می شود.
نیلی اظهار داشــت: در این همایش، ۹ سخنرانی 
علمی، ۶ مقاله منتخب و سه نشست تخصصی 
برگزار می شــود که چهار تن از ســخنرانان از خارج 

کشور ازجمله از استرالیا و ایرلند هستند.
پروفسور پیتر مک ایلوین از استرالیا نیز در این رویداد 
علمی در ســخنرانی خــود بــا موضوع  همســویی 
خدمــات شــغلی و آمــوزش عالــی در اســترالیا بــه 
حمایــت اجتماعــی در جهــت اشــتغال پذیــری 
کید کرد و گفت: ما هنوز متخصصان  دانشجویان تأ
چندانی درزمینه رشد مسیر شغلی دانشجویان 

نداریم که باید برای رفع آن برنامه ریزی شود.
به گفتــه وی، تحقیقات انجام شــده در اســترالیا 
نشان می دهد برنامه های درسی تدوین شده در 
جهت مسیر شغلی و مشاوره ها، اثربخشی زیادی در 

اشتغال پذیری دانشجویان داشته است.

خبر

گرمایشی ۷۶ درصد از  استانداردسازی سیستم 
کالس های درس استان اصفهان 

رییس دانشگاه اصفهان:

دانشگاه ها باید دانشجویان را 
کنند به مهارت های اشتغال پذیری مجهز 

خبر

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
اســتان اصفهــان گفــت: از ابتــدای امســال 
کنون ۲ هزار خدمت حقوقی به مددجویان  تا
کمیتــه امــداد امــام خمینــی ) ره( اســتان 

اصفهان ارائه شده است. 
ع مدیرکل کمیته امدادامام خمینی  کریم زار
)ره( استان اصفهان با اشاره به ضرورت توجه 
به مسائل حقوقی مددجویان کمیته امداد 
امــام خمینــی )ره( اســتان اصفهــان گفــت: 
کنــون دو هــزار خدمت  از ابتــدای امســال تا
حقوقی توسط این نهاد با همکاری جمعی 
از وکال و نیکوکاران به مددجویان ارائه شــده 

است.
مدیرکل کمیته امدادامام خمینی )ره( استان 
اصفهان بــا اشــاره به اینکه بیشــتر خدمات 
حقوقی مربوط به مشکالت خانواده، مالی، 
ثبتی و ملکی مددجویان اســت، ادامه داد: 
در ایــن مــدت ۷۰۰ پرونــده مددجویــی بــا 
ارتباط مناســب با کانون وکالی دادگستری 
و مرکز مشاوران قوه قضائیه مورد رسیدگی در 

مجامع حقوقی استان قرار گرفت.
وی خدمــات حقوقــی را بخــش مهمــی از 
خدمــات کمیتــه امــداد بــه جامعــه تحــت 
حمایت این نهاد عنوان کرد و گفت: ۳۰۰ میز 
خدمت حقوقی برای بهره مندی مددجویان 
فعال است و ۶۱ وکیل نیکوکار، با کمیته امداد 

استان همکاری دارند.
گاهــی  کیــد بــر اهمیــت آ ع در ادامــه بــا تا زار
افراد جامعه از حقوق خــود و قوانین مرتبط 
بــا زندگــی روزمــره، افــزود: بــا هــدف افزایش 
دانش حقوقی، ۳۵ دوره آموزشی به صورت 
حضوری و غیرحضوری برای هفت هزار و ۱۵۱ 

نفر از مددجویان در امسال  برگزار شد.
وی در پایــان با تشــریح چارچــوب خدمات 
ارائه شــده توســط این نهــاد بــه مددجویان 
گفت: احقاق حقــوق جامعه تحت حمایت 
عالوه بر تقویت روحیه این افــراد، در برخی از 
پرونده ها به کاهش مشــکالت و در مواردی 
به توانمندی اقتصادی آن ها کمک خواهد 

کرد.

در بارندگی هــای اخیــر حــدود ۳ میلیون 
بند هــای  در  ســیالب  مترمکعــب 

آبخیزداری استان اصفهان ذخیره شد. 
آبخیــزداری  معــاون  امینــی  ابوطالــب 
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
استان اصفهان با بیان اینکه سازه پخش 
ســیالب روســتای ابیــازن در شهرســتان 
نطنــز در بارندگی هــای اخیــر حــدود ۲۰۰ 
هزار مترمکعب آبگیری کرد گفت: با وجود 
بارش هــای خــوب در ایــن شهرســتان، 
بسیاری از سازه های آبخیزداری از جمله 
اریســمان و خالدآبــاد  در روســتا های 
آبگیــری نشــد و بــه علــت خشــکی زمیــن 

جریان سیالبی به بند ها نرسید.
وی با اشاره به اینکه وقوع سیالب بیشتر 
در کمشــچه شهرســتان برخــوار و جــاده 
حسن آباد- رامشه در شرق اصفهان بود، 
افزود: ســیالب در رامشه خســارت هایی 
گذاشــت، امــا بند هــا در ایــن  بــر جــای 
منطقــه نیــز آبگیــری شــد؛ در کمشــچه 
ح  نیــز در حوضــه ای کــه بارندگی بــود طر
آبخیزداری نداشتیم، اما سیالب در سازه 
محدوده برخوار به ســمت شــاهین شهر 

مهار شد.
منابــع  کل  اداره  آبخیــزداری  معــاون 
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان 
بــا بیان اینکــه ســازه های آبخیــزداری در 
مناطق غربی اســتان از جمله خوانســار، 
در  فریدونشــهر  و  فریــدن  گلپایــگان، 
کــم آبگیــری  بارندگی هــای اخیــر خیلــی 
شد، افزود: دیگرمناطق اســتان از جمله 
شهرســتان کاشــان بــا وجــود بارش های 
بیــش از ۳۰ میلیمتــر بــه دلیــل خشــک 
خ نــداد و بند های  بودن زمین ســیالب ر

آبخیزداری آبگیری نشد.
ح آبخیزداری  امینی همچنین بــه ۱۱ طــر
کــرد و گفت: ایــن  در دســت اجــرا اشــاره 
شهرســتان   ۱۱ در  ملــی  ح هــای  طر
برنامه ریــزی شــده، اما بــا توجــه به اینکه 
امسال اعتبارات نقدی نبوده و به صورت 
اسنادی است، عملیات اجرایی تعدادی 

ح ها آغاز شده است. از این طر
گر اعتبارات ابالغ شده  وی با بیان اینکه ا
کــه بیــش از ۶۷ میلیــارد تومــان اســت، 
کند ایــن  پیــدا  اختصــاص  صددرصــد 
ح ها در فریدونشهر ســمیرم، کاشان،  طر
لنجــان، شهرســتان اصفهان و روســتای 

محمدآباد تکمیل می شود.

ارائه ۲ هزار خدمت حقوقی 
به مددجویان اصفهانی 

ذخیره سه میلیون مترمکعب 
سیالب در بند های 
آبخیزداری اصفهان 

رییس هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان:

کالس درس می سازند خیرین اصفهانی، روزانه یک 

آیت اهلل طباطبایی نژاد گفت: فرصت بسیار خوبی 
برای تربیت جوانــان در اختیار نیروهــای نظامی و 
انتظامی است و نیاز است در این مسیر به آنها مسائل 

دینی آموخته شود و فرصت صرف این موارد شود. 
آیت اهلل ســید یوســف طباطبایی نژاد امام جمعه 
و نماینــده ولی فقیــه در اســتان اصفهــان در دیدار 
با فرماندهان پادگان آموزشــی شهید بهشتی)ره( 
کریم که با فرمــان امــام)ره( و رهبر  گفت: خــدا را شــا
معظم انقالب برای نیروهای مســلح، برنامه های 

عقیدتی-سیاسی برگزار شد.
کیــد زیادی  وی ادامــه داد: رهبــر معظــم انقالب تأ
بر مســائل فرهنگــی داشــته اند و بیــان کردند فرق 
نیروهای ما با دیگر کشــورها به سالح نیست بلکه 
متدین و معتقد بودن نیروها اســت و این موضوع 

باعث شد در جنگ پیروز شویم.
نماینده ولی فقیــه در اســتان اصفهان بیــان کرد: 
نکته بعد اینکه نیاز است کرسی آزاد اندیشی برگزار 
شود؛ زمانی که می خواهید درس دین بدهید افراد 
آزاد باشند که سؤال بپرسند، در پاسخ به سؤاالت، 
نظامی برخورد نکنید و از پرسیدن سواالت مختلف 

استقبال کنید و آن ها را قانع کنید.
کراه  آیــت اهلل طباطبایی نــژاد یــادآور شــد: آیــه »الا
فی الدین« بد معنا شده است و برخی فکر می کنند 
نمــاز خوانــدن زور نیســت در صورتــی کــه به ایــن 
کراه نیست زیرا  معناست که در اصل ورود به دین ا
امری قلبی است و به اجبار نمی شود؛ هر شخصی 

بخواهد مرامی پیدا کند نیاز است به او تلقین شود 
زیرا با زور و اجبار ممکن نیســت؛ جســم با زور قابل 
تسخیر شدن است اما روح اینطور نیست و در این 

مسیر نیاز است آموزش قلبی داده شود.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: هم تمرین های عملــی نیاز اســت و هم اینکه 
هرچه در دل افراد اســت پاســخ داده شود؛ فرصت 
بسیار خوبی برای تربیت جوانان در اختیار نیروهای 
نظامی و انتظامی است و نیاز است در این مسیر به 
آنها مسائل دینی آموخته شود و فرصت صرف این 

موارد شود.
امام جمعه اصفهان در انتها خطاب به مسئوالن 
پادگان آموزشــی شهید بهشــتی اصفهان، عنوان 
کرد: نیاز است با شخصی که تخلف می کند با محبت 

برخورد کنیم و نه با زور و اجبار.
همچنین در ایــن دیدار فرمانــده پادگان آموزشــی 
شــهید بهشــتی نیــروی انتظامی اظهــار داشــت: 
مجموعه شــهید بهشــتی اصفهان در حال حاضر 
۴ گردان آموزشی نیروهای کادر را در اختیاردارد که 
در ۲ رسته یگان ویژه و انتظامی آموزش می بینند و 
در طول ۱ سال به مدت ۶ ماه دوره های عمومی و ۶ 
ماه دوره تخصصی در رشته های بیان شده آموزش 

می بینند.
فرمانده پادگان آموزشی نیروی انتظامی توضیح داد: 
با توجه به مأموریت ذاتی نیروی انتظامی و گستردگی 
فعالیت هــا، در تمام مأموریت های اســتان بخش 
عظیمی از نیروها از مجموعه شهید بهشتی هستند.
وی در انتهــا خاطرنشــان کــرد: به جــز کالس های 
میدانــی و عملــی حــدود ۲۶۰ ســاعت کالس های 
عقیدتــی شــامل احــکام، قــرآن، سیاســی و... 
برگزار می شــود و ســعی شــده این کالس ها فضای 
نظامی حاکم نباشد و بعد از کالس ها نیز یک روحانی 
از روحانیونی که در مؤسسه امام خمینی)ره( آموزش 

دیده اند آماده پاسخگویی به شبهات هستند.

امام جمعه اصفهان: 

فرصت بسیار خوبی برای تربیت جوانان 
در اختیار نیروهای نظامی و انتظامی است 
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سایه روشن یک طرح فرهنگی ملی؛ 

کاشانازپسپایتختینهجالبالغهبرآمدهاست؟
در حالــی دبیرخانــه پایتختــی 
نهج البالغه در کاشــان از اجرای 
برنامه های متنوع خبر می دهد 
که برخی کارشناسان معتقدند این طرح هنوز حتی 

گیر نشده است.  از لحاظ رسانه ای فرا
نام کاشــان همواره با علم و ادب و هنر همــراه بود. 
شــهری کــه بــه داشــتن فقهــا و علمایــی همچون 
نراقییــن، مــال حبیــب اهلل و مــال فتــح اهلل شــریف 
کاشانی، مال محسن فیض کاشانی، قطب راوندی 
و غیاث الدین جمشــید کاشــانی به خــود می نازد 
و بــا هنرمندانی همچون کمــال الملک، ســهراب 
سپهری و سپیده کاشانی ظرافت طبع مردمانش 

را به رخ می کشد.
کاشــان دیار عالمــه قطب راونــدی و ســید ابوالرضا 
راونــدی هــم هســت، نخســتین شــارحان نهــج 
البالغه، جمال الدین محمد بن حسین بن قریب 
کاشــانی نخســتین حافــظ نهج البالغــه و معاصــر 
سید رضی مولف نهج البالغه بوده که توانسته این 
کتاب گرانســنگ را از حفــظ کتابت کنــد و آیت اهلل 
آشیخ احمدی کاشانی، نگارنده نخستین معجم 
کنون افزون بر ۵۰ نفر حافظ  نهج البالغه. کاشــان ا
نهج البالغه، هزار و ۲۰۰ نفر حافظ بخش هایی از این 
کتاب، ۲۰۰ نفر حافظ کل قرآن کریم و ۱۵ حافظ کل 

صحیفه سجادیه دارد.
ایــن شهرســتان از ۲۱ مهــر ســال ۱۳۹۹ به مــدت ۲ 
سال به عنوان نخستین پایتخت نهج البالغه کشور 
معرفی شــد. در نیمه دوره پایتختی تــالش کردیم 
بدانیم در کاشــان برای ترویج نهج البالغــه در این 

یک سال چه کردند؟
     گفتمان سازی فرهنگ نهج البالغه با 

تدوین 8۰ طرح
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رئیــس  نمکــی  میثــم 
اسالمی کاشــان و رئیس دبیرخانه دائمی پایتخت 
نهج البالغه ایــران بــا اشــاره بــه تدوین شــیوه نامه 
کلی برای طرح ملی پایتخــت نهج البالغه و تعیین 
تکلیف اهداف و برنامه های اجرایی آن گفت: ستاد 
اجرایی در تهران، شورای هماهنگی در اصفهان و 
ستادی در کاشان حدود ۸۰ برنامه با ابعاد مختلف 
به منظور گفتمان ســازی ترویج فرهنــگ علوی و 
نهج البالغه بــرای مخاطبان عام و خــاص جامعه 
و به طور محســوس و ملموس تردر حــوزه فرهنگ 

عمومی تدوین کرده اند.
او با بیان اینکــه حــدود ۳۵ برنامــه دارای اولویت از 
مجمــوع ۸۰ برنامــه ارســالی بــرای اجرا نهایی شــد 
افزود: یک طرح اولیه با در نظرگرفتن تمام ویژگی ها، 
ســاختار های الزم و انتخــاب موسســه مجــری و 
حامی برای هر یک از ۳۵ برنامه متناسب با موضوع 
آن آماده ســازی و پیش بینی شــده در ســه ســطح 

ملی، استانی و شهرستانی اجرا شود.
     اجرای طرح ملی خانه های نهج البالغه و 

میراث پدری
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی کاشان اظهار 
کرد: از مهمترین این طرح ها، طرح ملی خانه های 
نهج البالغــه و مســابقه میــراث پدری بــا محوریت 
موسسه امیرالمومنین )ع( است که در گستره ملی 
اجرا می شود و برگزاری کنگره بین المللی امام علی 
)ع( و نهج البالغه هم به همت دانشگاه آزاد در حال 

تدارک است.
نمکی ادامه داد: تجلیل از فعاالن و پیشکســوتان 
نهج البالغــه در ســطح ملــی، تولیــدات هنــری و 

رســانه ای با مضامین نهج البالغه، تولید و انتشــار 
چهــار شــماره فصلنامــه نهج البالغــه در فضــای 
مجازی، ســاخت ۱۰ فیلم حرفه ای ســه دقیقه ای 
بر اساس حکمت های نهج البالغه و مسابقه ملی 
حفظ کلمات قصار نهج البالغه از دیگر برنامه های 
شاخص اســت. او افزود: جشــنواره معرفی برترین 
پایان نامه سال نهج البالغه با رویکرد دانشجویی و 
حوزوی و شب شعر و جشنواره ملی شعر نهج البالغه 

ازمهم ترین برنامه های ملی است.
رئیس دبیرخانه دائمی پایتخت نهج البالغه طرح 
شب های نهج البالغه با مشارکت مســاجد را یکی 
از اقدامــات مهــم در ترویــج آموزه های ایــن کتــاب 
دانســت و گفــت: طــرح بــه دبیرخانــه ســتاد عالی 
هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری 
مســاجد کشــور ارجاع شــده تا با ابــالغ آن، امامان 
جماعات مســاجد یک شــب درهفته نمازگزاران را 
با مضامین بلند، تربیتی و آموزنده این کتاب گران 

سنگ آشنا کنند.
     تولید محتوا در گستره استانی و شهرستانی

جشــنواره  برگــزاری  از  حمایــت  گفــت:  نمکــی 
خوشنویســی، تولید فیلــم ۴۰ دقیقه ای کاشــان و 
نهج البالغه، حمایت از تولیدات هنری و رسانه ای 
با مضامین تربیتی نهج البالغه، برگزاری جشنواره 
ادبی »من و نهــج البالغه« در حــوزه دانش آموزی، 
نشست های تخصصی در واحد های دانشگاه های 
آزاد اســتان اصفهان و برپایی شــب های شعر نهج 
البالغه در همه شهرستان ها بخشی از برنامه های 

پایتختی نهج البالغه درگستره استانی است.
او افزود: برگزاری جشــنواره تصویرسازی مضامین 
نهــج البالغــه، میزگرد هــای تخصصــی بــا حضــور 
کارشناسان و استادان، نشســت های کتابخوان، 
برگــزاری همایــش راوندی هــا و نهــج البالغه هــا به 
عنوان اولین شارحان و خادمان حوزه نهج البالغه 
و برگزاری رویداد فرهنگی هنری رسانه ای بچه های 
غدیر با چاپ کتاب مصور ۴۸۰ حکمت نهج البالغه 
از برنامه هــای شهرســتانی پایتختــی نهــج البالغه 

بوده است.
     برخی دستگاه ها به دنبال کارنامه سازی 

هستند
حجت االســالم مجتبــی حســن زاده مدیــر عامــل 

موسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت امیرالمؤمنیــن 
کاشــان، با اشــاره بــه ۱۷ ســال تــالش شــبانه روزی 
خادمان نهج البالغه در این موسسه گفت: موسسه 
امیرالمومنین )ع( در تحقق رسالت خود که تبلیغ و 
ترویج هر چه بهتر معارف ناب علوی است کوتاهی 
نمی کند، اما انتظار می رفت دستگاه های مرتبط و 
نهاد هایی که وظیفه فرهنگ سازی دارند، جدی تر 

به میدان بیایند.
کیــد کرد:بعــد از انتخــاب کاشــان بــه عنــوان  او تا
پایتخــت نهج البالغــه تــالش کردیــم بــا تقویــت 
اقدامات خود از جمله اجرای طرح ملی خانه های 
نهج البالغــه به وظیفــه خود عمــل کنیــم و در این 
مسیر منتظر حمایت دستگاه های دولتی نماندیم.

مدیــر عامــل موسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت 
امیرالمؤمنین کاشــان بــا انتقاد از کــم کاری برخی 
گذاری  نهاد های مجــری طرح های پایتختــی و وا
وظایفشان به خادمان و دغدغه مندان بی ادعای 
نهج البالغه گفت: آن ها ســعی در پر کردن کارنامه 

خود داشتند و این موضوع پنهان نخواهد ماند.
حجت االســالم مجتبــی حســن زاده اظهــار کــرد: 
کوتاهی برخی از مسئوالن که این کار وظیفه ذاتی 
آنهاســت، پیامد هــای خوبــی بــه همــراه نخواهد 

داشت.
     اقدامات کافی و راضی کننده نبوده است

مصطفــی عباســی مقدم عضــو هیئــت علمی گروه 
الهیــات و معــارف اســالمی - علــوم قــرآن و حدیث 
دانشگاه کاشان گفت: اجرای این طرح که حدود 
یــک ســال از آن می گــذرد از زوایــای مختلــف قابل 

ارزیابی است.
او بــا اشــاره به اینکه به طــور قطــع اجرای این طرح 
فرصت بسیار مغتنم فرهنگی برای فعالیت علمی و 
ترویجی در سایه نهج البالغه است افزود: تالش های 
مســئوالن ارشــد شهرســتان از جمله امــام جمعه 
باید با همکاری همه جانبه مدیران دستگاه های 
اجرایی به برنامه ریزی دقیق و روشن منجر می شد.
عضو هیئــت علمی دانشــگاه کاشــان بــا اشــاره به 
تهیه برنامه هایی که پیگیری اجرای آن ها نیازمند 
دبیرخانه چابکی بود تصریح کرد:، اما این دبیرخانه 
هنوز تشکیل نشده است و به نظر می رسد که حدود 
هفت تا هشت مسئول تراز اول و اصلی شهرستان 

در دســتگاه های مختلف بایســت به این موضوع 
اهتمام بیشتری داشته باشند.

     نهاد های تخصصی آنطور که باید، پای کار 
نیامدند

عباسی مقدم گفت: به نظر می رسد مدیریت شهری 
با وجود وعده های فــراوان، حتی فضای عمومی و 
بصری شهرستان را متناسب با پایتختی نهج البالغه 

آراسته و زیباسازی نکرده است.
او با بیان اینکه حتی برای مردم شهر اطالع رسانی 
و تبلیغ کافی نشــده گفت: به طــور طبیعی انتقال 
منظــم اطالعــات برنامه هــا از دبیرخانــه بــه همــه 
مجامع، ادارات، سازمان ها، مدارس و دانشگاه ها 
گاهــی از محتواها، خود نیز  ضروری بود تــا آن ها با آ
تشــویق بــه اجــرای برنامه هــا و مشــارکت در آن ها 

شوند.
اســتاد دانشــگاه کاشــان اظهار کرد: ضعــف اطالع 
رســانی و نبود تبلیغات رســانه ای مناســب سبب 
شده دستگاه های متولی اهتمام ویژه ای به طرح 
نداشته باشند و حتی نهاد های تخصصی مسئول 
در عرصه فرهنگی از جمله اداره تبلیغات اسالمی، 
دانشــگاه ها و آموزش و پرورش چندان به مباحث 

علمی ورود نکردند.
عباســی مقدم گفت: فعالیت رســانه ای پایتختی 
نهج البالغه هم محدود بود و رســانه های انگشت 
شماری در این زمینه وارد عمل شدند در حالی که 
بــدون انحصار گرایــی، بایــد از تمام کارشناســان و 

نهاد های فعال کمک گرفت.
او صحبت های خود را اینطور جمع بندی کرد: در 
مجموع به دلیل عالقه و پیگیری موضوع توســط 
برخی از شهروندان، شــاهد اجرای برنامه هایی در 
زمینه طرح پایتختی بودیم و امیدواریم که در مدت 
باقی مانده شاهد برنامه های بیشــتر، باشکوه تر و 

موثرتری باشیم.
کاشــان بــه عنــوان نخســتین دبیرخانــه دائمــی 
 دوساالنه پایتخت نهج البالغه ایران انتخاب شده 
گر قدر دانسته و از آن برای تحقق  است؛ فرصتی که ا
اهداف تعیین شــده در ترویج این کتاب ارزشمند 
استفاده شود می تواند عنوان پایتختی را برای این 
شــهر باقی بگذارد و گرنه این افتخار و امتیاز ســلب 

می شود. 

رئیــس اداره میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری 
اردســتان گفت: اسکلت های 
کشــف شــده در معــدن الپلنــگ روســتای چاه 

ریسه اردستان مومیایی طبیعی شده است. 
مهــدی مشــهدی بــا بیان اینکه چنــدی پیش 
چنــد اســکلت در یکــی از معــادن اردســتان 
کشف شــد، اظهار کرد: با بررســی هایی که روی 
اســکلت های کشــف شــده در معــدن الپلنــگ 
روستای چاه ریسه اردستان انجام شده متوجه 
شــدیم کــه اســکلت های کشــف شــده توســط 

افرادی، مومیایی طبیعی شده است.
وی بــا بیان اینکــه مکانــی که ایــن اجســاد بــه 
دســت آمده یک مــکان تاریخــی با قدمــت زیاد 
است و کوره های ذوب فلز با قدمت زیاد در این 
منطقه به دســت آمده بود، افزود: کارشناسان 
میراث فرهنگی قدمت دست کن های طبیعی و 
اشکالی که در این معدن وجود داشت را حدود 

چندین میلیون سال تخمین می زنند.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی صنایع دســتی 
گفــت: در بازدیــد از  گردشــگری اردســتان  و 

محــل پیدایــش اجســاد کــه در ارتفــاع حــدودا 
۳۵ متری تــا قله کوه بــود به کانال های دســت 
کن و یا طبیعی برخورد کردیم که وجود اشــکال 
هندســی بســیار زیبــا از جنــس نمک یا رســوب 
آهکی کربنــات که در ســقف این کانال ها وجود 
داشــت مربوط به چنــد میلیون ســال قبل بود 
کــه متأســفانه به دلیــل کارکــردن ماشــین آالت 
و برداشــت هایی کــه صــورت گرفتــه تعــدادی 
از کانال ها بــه طور کامــل تخریــب و از بین رفته 
کــه در  کوره هایــی  گفــت:  اســت. مشــهدی 
معــدن کوه های الپلنگ اردســتان وجــود دارد 
از هندســه مهندســی جالبــی برخوردار اســت و 
برآورد می شــود که از زمان قبل از اســالم باشــد 
که این موضوع می تواند نشان از دوره جدیدی 
در تاریــخ و تمــدن چندهزارســاله شهرســتان 

اردستان داشته باشد.
وی افــزود: معدن الپلنــگ اردســتان ابتدا طی 
هــزاران ســال قبــل توســط ایرانیان از آن مــواد 
معدنی روی و ســرب استخراج می شــد و در آن 
زمــان معادن بــه صــورت زیرزمینــی بــوده و کار 
اســتخراج توســط کارگران کــه اغلــب از بومیان 

محلــی از روســتاهای چاه ریســه و باقرآبــاد و... 
استفاده می شده به صورت دستی و  کار انتقال 
آن از کــوه بــه پاییــن توســط چهارپایــان و یــا به 
صــورت شــوتینگ )بــه پایین انداختــن( انجام 

می شده است.
     اتمام عملیات مرمت مسجد جامع 

اردستان

وی با اشاره به اتمام عملیات مرمت و بازسازی 
بخش هایی از مسجد جامع اردستان با هزینه 
حــدود یــک میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال، 
گفت: عملیات بازسازی و مرمت مسجد خسرو 
اردستان به زودی و با اعتبار حدود ۵۰۰ میلیون 

ریال به صورت امانی آغاز خواهد شد.
مشــهدی تصریح کرد: اولویت میراث فرهنگی 
بــرای مرمــت و بهســازی بــا بناهایــی اســت که 
ابتــدا ثبــت میــراث فرهنگــی باشــد و اینکــه از 
نظــر خطرپذیــری در وضعیــت هشــدار باشــد. 
خوشــبختانه در حــال حاضــر ابنیــه تاریخــی و 
ارزشــمندی در شهرســتان وجــود نــدارد که در 

وضعیت تخریب قرار داشته باشد.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی صنایع دســتی 
گالیــه  گردشــگری اردســتان در خصــوص  و 
مســئوالن اردســتان دربــاره وضعیــت مســجد 
جامع اردســتان، گفــت: اداره میــراث فرهنگی 
در سه سال گذشــته حدود ۲.۵ میلیارد تومان 
در بخش هــای مختلــف مســجد هزینــه کــرده 
اســت و تا حــدود زیادی تمــام عملیــات مرمت 

و استحکام بخشی آن به اتمام رسیده است.

مرمت تزئینات نقاشی کاروانسرای گمرک بازار کاشان به پایان رسید. معاون مدیر کل و رئیس 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان گفت: کاروانسرای گمرک یا شریف 
خان بازار کاشان یکی از آثار ارزشمند مجموعه تاریخی کاشان است که قدمت آن حدودا به 
دوره صفویه تا قاجار می رسد. مهران سرمدیان افزود:کاروانسرای گمرک یکی از بنا های ثبتی 
مجموعه بازار کاشان است که در امتداد راسته اصلی بازار و مجاورت میدان تاریخی سنگ در زمینی به مساحت 

کسازی، تثبیت، استحکام بخشی  ۲۰۰۰ متر مربع ساخته شده است. وی با اشاره به اینکه این مرمت شامل پا
و موزون سازی طرحی و رنگی ترنج و لچکی های بخش ورودی کاروانسرا است گفت: با توجه به آسیب های به 
وجود آمده در این کاروانسرا در سنوات گذشته، مرمت بخش اول و دوم تزئینات نقاشی های قسمت ورودی 

داالن اصلی این بنا را در ماه های اخیر آقای شبانی یکی از استادکاران این اداره انجام و به پایان رسانده است. 
این بنا ۲۵ اسفند سال ۱۳۷۹ به شماره ۳۶۲۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان:

کشف شده در اردستان مومیایی طبیعی هستند اسکلت های 

کاشان  گمرک بازار  کاروانسرای  پایان مرمت تزئینات نقاشی 

گزارش

خبر

میراث 
تاریخی

فیلم سینمایی "دوشیزه جان" و سریال تلویزیونی 
"ســاحل مکــران" هــر دو بــه تهیه کنندگــی رضــا 

وفاداری به زودی جلوی دوربین می رود. 
در این دو اثــر به کارگردانی مصطفی درویشــی به 
مضامینی همچون آداب و رســوم ازدواج بومی، 

ورزش و رسوم بلوچی مکران پرداخته می شود.
"ســاحل مکــران" در جنــوب شــرقی هرمــزگان، 
شهر بندری سیریک، میناب، رودان و روستای 
برنطیــن در 1٣ قســمت ۴۵ دقیقــه ای جلــوی 
دوربیــن مــی رود. اقتصــاد گردشــگری، آب و هوا 
و بحــران آب، ازدواج در جنــوب، اشــتغال زایی و 
صادرات مرکبــات از جمله لیمــو، زغــال و خرما از 
روستای برنطین و بنادر مکران به سراسر جهان، 

در این مجموعه روایت می شود.

در این سریال، تعدادی از بازیگران شناخته شده 
در کنار بازیگران بومی به ایفای نقش می پردازند.

وفــاداری، پیــش از ایــن، تهیه کنندگــی آثــاری 
همچون عــروس بندر، ناخدا شــعمیر و مســتند 
سفرنامه مارکو، ایرانگرد را در کارنامه خود به ثبت 

رسانده است.

برنامه »خاتون« بــا حضور مادران موفق از شــبکه 
رادیویی گفت وگو روی آنتن می رود.

فرهاد دهنوی تهیه کننــده »خاتــون« درباره این 
برنامــه کــه از رادیو گفــت و گــو روی آنتن مــی رود و 
به مادران موفق می پــردازد، گفت: ایــن برنامه به 
دعوت و گفتگو با مادران موفق ایرانــی می پردازد. 
یعنــی مادرانی که با وجود داشــتن چنــد فرزند اما 
موفقیت های بزرگ علمی، تحصیلی، اجتماعی و 

شغلی کسب کرده اند.
وی تصریــح کرد: ایــن برنامــه در کنار معرفــی زنان 
موفق، هدف الگوســازی برای عــدم منافات بین 
نقــش مادرانگــی و زنانگــی در جامعــه امــروز را پی 

گیری می کند.
تهیه کننده برنامه »خاتون« اظهار کرد: بر آنیم در 
برنامه »خاتون« در قالبی صمیمی، به صحبت با 
مادرانی بپردازیم که توانسته اند در کنار ایفای نقش 
به عنوان مادر، به فعالیت های اجتماعی خود نیز نه 
تنها ادامه دهند بلکه به موفقیت های قابل توجهی 

نیز دست یابند.
دهنوی تصریح کرد: توجه برنامه »خاتــون« روی 
مسئله مادرانگی است و درباره این صحبت می کنیم 
که صاحب فرزند شــدن تداخلی با موفقیت های 
اجتماعی بانوان ندارد و مادر شــدن حتی به زنان 
کمک می کند کــه درک بهتــری از محیــط جامعه 
پیدا کنند و حتی از آقایان هم دغدغه مندتر بشوند.

وی افــزود: در این برنامه همچنین با همســر و پدر 

زنان موفق به طور تلفنی مصاحبه و از حمایت های 
آنها قدردانی و تشکر می کنیم.

تهیــه کننــده »خاتــون« ادامــه داد: اجرای ایــن 
برنامه به عهــده خانــم راحله امینیان اســت. این 
مجری از ســال ۸۵ هیچ اجرایی در رادیو نداشته و 
برنامه »خاتون« را می توان بازگشت وی به اجرای 
رادیویی بعد از ۱۵ سال دانست. سردبیر این برنامه 
نیز امیرحسین ســیدآبادی است و کار هماهنگی 

برنامه را راضیه دولتی بر عهده دارد.
وی در پایــان گفــت: خاتــون در ۱۳ قســمت ۶۰ 
دقیقه ای، روزهای سه شنبه از ساعت ۱۱ روی آنتن 

رادیو گفت وگو می رود. 
رادیــو گفــت و گــو، روی مــوج اف ام ردیــف ۱۰۳.۵ 
مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و 
شنیدن است. و عالقه مندان می توانند با مراجعه 
radiogoftogo. به سایت رادیو گفت و گو به نشانی

ir فایل صوتی و مکتوب برنامه های این شــبکه را 
دنبال کنند.

رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
اصفهان گفت: به مناسبت ۲۵ آبان روز حماسه 
استان اصفهان برنامه های محله محور با عنوان 
»۳۷۰ رود بی پایان« و »شهید کوچه ما روشنایی 

شهرما« اجرا خواهد شد.
مجتبی شاهمرادی در نشست خبری با اصحاب 
رســانه بــا اشــاره بــه برگــزاری برنامــه »۳۷۰ رود 
بی پایان« به مناسبت ۲۵ آبان روز حماسه استان 
اصفهان اظهار داشت: این رویداد می تواند یکی 
از نقاط درخشــان تاریخ ایران و اصفهان باشــد 
که این عنوان اشاره به ۳۷۰ شهید تشییع شده 
در این روز دارد اما سعی شده در برنامه ها به همه 
شــهدا پرداخته و محصوالت هنری و نمایشــی 
مناسبی تولید شود. وی ادامه داد: با همکاری 
بنیاد شهید تجلیل و قدردانی از خانواده شهدا با 
محوریت بیت شهید به مدت یک هفته انجام 
می شــود و رویــداد »شــهید کوچه ما روشــنایی 

شهرما« در هر محله اجرا خواهد شد.
معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان فرهنگــی 
اجتماعی ورزشــی اصفهان بــا بیان اینکــه ۳۷۰ 
چراغ به یاد شــهدا در سطح شهر روشن خواهد 
شــد، گفت: همزمان با این اتفاق پل ۲۵ آبان و 

معابر شهر آذین بندی می شود.
     انتشار کتابچه شهید کوچه ما روشنایی 

شهر ما
وی خاطر نشان کرد: کتابچه ای در خصوص این 

روز مهم و با عنوان »شــهید کوچه ما روشــنایی 
شهر ما« تولید شده که مخاطب اصلی ما یعنی 
نوجوانان و جوانــان با فرهنگ ایثار، شــهادت و 

رشادت های جوانان این سرزمین آشنا شوند.
شاهمرادی با بیان اینکه مرکزاین اتفاق میدان 
امام )ره( بوده اســت، گفت: یک رویداد شهری 
در میدان امام )ره( برنامه ریزی شده که به مدت 
چهار شــب به صورت برنامه های ترکیبــی برگزار 
می شود و با تمهیدات ویژه فضاسازی مناسبی 
انجام شــده تا میــدان امــام )ره( بــدون هیچ اثر 

مخربی رخت حماسه بر تن کند.
     دعوت اعضای کمیسیون فرهنگی 

مجلس به اصفهان
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
اصفهان ادامه داد: همزمان با این رویداد تولید 
دو اثر هنــری با موضوع حماســه و ایثار اصفهان 
رونمایی و به گنجینه آثار هنری اصفهان اضافه 

خواهد شد.
کیــد بر اینکــه برنامــه »۳۷۰ رود بــی  وی بــا تا
پایان« محله محور برگزار می شــود، گفت: برای 
بهره مندی همه مردم از این رویداد سعی شده 
تا در یک مکان مشخص متمرکز نباشــد و برای 
توسعه این رویدادها در سطح ملی نیز با همکاری 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مقرر شد که 
اعضــای کمیســیون فرهنگی مجلــس مهمان 

اصفهان هستند.

رمان »کودکستان آقامرسل« نوشته داوود امیریان 
توســط انتشــارات کتابســتان معرفت بــه چاپ 

دوازدهم رسید. 
رمان »کودکستان آقامرسل«نوشته داوود امیریان 
به تازگی توسط انتشــارات کتابستان معرفت به 

چاپ دوازدهم رسیده است.
این رمان دنباله رمان دیگر امیریان با عنوان »گردان 
قاطرچی ها« است و داســتانش درباره گروهی از 
رزمنــدگان دفاع مقدس اســت کــه در گردانی به 
نام »بالل« حضور دارند. فرماندهان این گردان با 
اعالم خبر تشکیل یک یگان ویژه از نیروهای این 
گردان، باعث ایجاد جو رقابت میان این رزمندگان 
برای حضــور در یــگان ویژه می شــوند. یگانی که 
بنابر تصورات این نیروها قرار اســت کارهای ویژه  
نظامی انجام دهد اما پس از اعالم اسامی اعضای 
گردان مشــخص می شــود؛ موضوع چیز دیگری 
است. این کتاب با ۲۴۴صفحه و قیمت ۵۳هزار 

تومان روانه بازار نشر شده است.

»دوشیزه جان« و »ساحل مکران«
 در جنوب جلوی دوربین می رود

گشت  راحله امینیان بعد از ۱۵ سال به رادیو باز

۲۵ آبان در اصفهان »۳۷۰ رود بی پایان« جاری است

توسط انتشارات کتابستان؛

قامرسل« به چاپ دوازدهم رسید »کودکستان آ

فیلم و سریال

تازه های نشر

رادیو

کتاب

رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی کاشان گفت: خانه قدیمی نمایان 
شده از زیر  زمین در این شهرســتان بر اثر ریزش 

سطح زمین، فاقد ارزش تاریخی است. 
مهران ســرمدیان رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی کاشــان گفــت: بر 
اثــر بارندگی های چند روز گذشــته، قســمتی از 
آســفالت یکــی از پارکینگ های مســطح شــهر 
کاشــان فرو ریخته و آثاری از یک اتاق مربوط به 
یک خانــه قدیمــی در زیرزمین نمایان شــد که 
تصاویر ایــن اتــاق قدیمی به ســرعت در فضای 

مجازی منتشر شد.
او ادامــه داد: قبــل از راه اندازی ایــن پارکینــگ، 
در این محل خانه قدیمی و مخروبــه ای وجود 
داشت که به دلیل شدت خرابی و همچنین رها 
شدن از سوی مالک و با توجه به ریزش بسیاری 
از سقف ها و ترک خوردگی دیوارهای باقی مانده 
و احتمــال ریزش دیــوار در کوچه مجــاور، مورد 

اعتراض و پیگیری اهالی و همسایه ها بود.
سرمدیان افزود: به دلیل احتمال بروز خطر و پس 
از صدور اخطارهای مکرر به مالک و پیگیری های 
قانونی، شهرداری کاشان با توجه به فاقد ارزش 
تاریخــی بودن ایــن خانــه قدیمــی، اقــدام بــه 
تخریب و برچیــدن آوار باقی مانــده از این بنای 

قدیمی مخروبه کرد.
رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی کاشان تصریح کرد: اتاق کوچکی 
که در تصاویر منتشر شده مشهود است، مربوط 
به زیرزمین ایــن خانه قدیمی و مخروبه اســت 
که هنگام تسطیح و آوار برداری، به دلیل وجود 
آوارهای زیــاد در محل، قابل مشــاهده نبوده و 
در زمان انجام عملیات تسطیح و آسفالت، این 
مکان به شکل ســالم در زیر ســطح زمین باقی 
مانده بود که بر اثر بارندگی ممتد چند روز گذشته 
در شهر کاشان، سقف آن سست و دچار ریزش 

گهانی شد. نا
کیــد کرد: ایــن چنیــن مــوارد در بافت های  او تا
تاریخــی و قدیمــی، اتفاق نــادری نیســت و فرو 
ریزش ســطح معابری که در گذشــته تسطیح 
شــده اند، بــه دالیلــی همچــون بارندگی هــای 
سنگین، آسیب دیدن لوله های شبکه انتقال 

آب و موارد مشابه اتقاق افتاده است.

در روز دوم برگزاری جشــنواره سینمای ایران 
در شــانتیئی فرانســه، کنفرانــس »ســینما؛ 
آیینه روح ایرانی« با حضــور کارگردانان ایرانی 
و فرانســوی و ســید علیرضــا خلیلــی، دبیــر 

جشنواره برگزار شد.
در این کنفرانس درباره موضوعاتی چون آینده 
ســینمای ایران، معضــالت ســینمای ایران، 
جوانــان و ســینمای ایران، نقــش زنــان در 

سینمای ایران بحث و گفت و گو شد.
روح اهلل حسینی استاد دانشگاه تهران و رئیس 
دپارتمان مطالعات اروپا و آمریکای دانشکده 
مطالعات دانشــگاه تهــران در ایــن کنفرانس 
در خصــوص تحــوالت اخیر ســینمای ایران، 
گفت: چرا در خبرنامه فوکوس که یک گزارش 
سالیانه از جشنواره کن است سینمای ایران 
در سه خط بعد از سینمای عربستان و امارات 
معرفی می شود، در حالی که سینمای ایران 

یکی از پرقدرت ترین سینماها دنیاست.
گر و کارشناس  »آلن برونه«،نویسنده، سینما
در ایــن  هــم  ســینمای ایران  فرانســوی 
کنفرانس گفت: به گفته محققین آمریکایی، 
سینمای ایران رتبه سوم سینمای پرتعداد از 
لحاظ کارگردانان زن است که این بسیار جای 

خرسندی دارد.
در ادامــه برنامه هــای روز دوم جشــنواره، بــه 
دعوت رئیس کاخ و موزه شانتیئی، کارگردانان 
حاضــر در جشــنواره از ایــن مــوزه، مجموعــه 

تاریخی و گنجینه بازدید کردند.
اتفــاق جالــب توجــه در ایــن بازدیــد بــرای 
کارگردانان و میهمانان جشــنواره این بود که 
مجموعه نفیس شــاهنامه ای که متعلق به 
قرن ۱۶ و منحصر به فرد است برای میهمانان 
نمایش داده شــد. این شاهنامه ســال ۱۸۶۰ 
کنون  میالدی خریداری شــده و از آن زمان تا

در این کاخ موزه نگهداری می شود.
شــانتیئی  در  ســینمای ایران  جشــنواره 
از ۱۳ الــی ۱۶ آبــان مــاه ســال جــاری در کشــور 
فرانســه به ابتکار مرکــز »ایــران و فرانســه« و با 
همکاری شهرداری شانتیئی و مجموعه کاخ 
تاریخی این شهر و چندین نهاد دیگر فرانسوی 

در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کاشان: 

خانه نمایان شده از زیر  زمین 
فاقد ارزش تاریخی است 

سینمای ایران در جایگاه 
سوم جهان از نظر تعداد 

کارگردان های زن 

خبر

سینما
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گلر ذوب آهن :

قصدداریمذوبآهندوبارهبهروزهایاوجبازگردد
»امیــدوارم در ادامــه رقابت هــای 
لیــگ برتــر بتوانیــم نتایــج خوبی 
کســب کنیــم و دل همــه دوســت 
داران ذوب آهن را شاد کنیم. بی صبرانه منتظر حضور 
هواداران در ورزشگاه هستیم و قطعا با حضور و حمایت 
آن ها می توانیم عملکرد خوبی داشــته باشــیم.« به 
گزارش ایمنا، حبیب فر عباسی گلر جوان و خوش آتیه 
ذوب آهن این روزها در موفقیت تیمش نقش بسزایی 
دارد. وی با مهار پنالتی سجاد شهباز زاده در شهرآورد 
اصفهان توانست ذوب آهن را در این بازی نگه دارد و 
در ادامه مسابقه نیز با عکس العمل های خوب خود 
دروازه خود را بسته نگه داشت تا دومین برد ذوبی ها 
در لیگ بیست و یکم ثبت شود. درخشش فرعباسی 
در این دیدار و بازی های گذشته ذوب آهن بهانه ای 
شد تا با وی به گفت و گو بپردازیم که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید:
     در ابتدا در خصوص بازی با سپاهان صحبت 

کن. فکر می کردی بتوانی پنالتی مهمی رو مهار 
کنی؟ در واقع در نیمه اول ذوب آهن تحت فشار 
سپاهان بود و بعد از مهار پنالتی به نوعی شرایط 

به نفع ذوب آهن بازگشت.
بازی با سپاهان حساسیت های خود را داشت. این 
دیــدار یــک شــهرآورد بــزرگ در فوتبال ایران اســت. 
کرم که توانســتیم این مســابقه مهــم را با  خدا را شــا
موفقیت پشــت ســر بگذاریم. کمی در ابتدای بازی 
مسابقه را به حریف دادیم اما رفته رفته و بعد از مهار 
پنالتی توانستیم سوار بر بازی شویم و در نهایت بنا با 
برنامه ریزی کادر فنی توانستیم گل بزنیم و سه امتیاز 

بازی را بگیریم.
     سپاهان را چطور دیدی؟ تیم محرم نوید کیا 

یکی از مدعیان قهرمانی امسال است.
قطعا همین طور اســت. ســپاهان تیم خوبــی دارد 
و در ایــن چند ســاله جزو مدعیــان قهرمانی اســت. 
آنها خــط حمله بســیار خوبــی دارنــد و مطمئنــا در 
ادامه لیــگ برتر نیــز می توانند جزو تیم هــای موفق 
لیگ باشــند. برای این تیم و محرم نوید کیــا آرزوی 

موفقیت می کنم.

- همانطور که اشاره کردی مهار پنالتی از سوی شما 
ورق را برگرداند. در مورد این موقعیت مهم سپاهان 

صحبت کن.
جا دارد از زحمات آقای اینانلو تشکر کنم. قبل از بازی 
آنالیز خوبی از پنالتی های ســپاهان از سوی ایشــان 
صــورت گرفــت. راهنمایی هــای خوبــی از طــرف 
آقای اینانلو به من شد و در نهایت این زحمات جواب 
داد. به نوعی حدس می زدم شهباززاده سمت راست 

ضربه می زند و توانستم آن ضربه را مهار کنم.
     در مورد خط دفاعی تیم صحبت کن. چقدر 

با مدافعان تیم هماهنگ شده ای و وضعیت آنها 
را چطور می بینی؟

از همه بازیکنان حاضر در خط دفاع تیم مان تشــکر 
می کنم، آن ها در هر بازی از جان مایه می گذارند. با 
مدافعان تیم هماهنگی خوبی دارم و واقعا همه آن ها 
عالی هستند. امیدوارم بتوانیم در ادامه رقابت ها نیز 

همین عملکرد خوب را حفظ کنیم.
     اخیرا محرومیت گردان به پایان رسیده 

است. قطعا در ادامه رقابت خوبی بین شما و 
شهاب گردان شکل می گیرد.

با شهاب رفاقت خوبی دارم. قطعا این رفاقت باعث 
می شــود رقابتــی خوبــی بیــن مــا شــکل بگیــرد. در 
نهایت این موضوع هم به خودمان و هم به موفقیت 
تیم کمک زیادی می کند. هدف هر دوی ما این است 
که به ذوب آهن کمک کنیم. شهاب گلر با تجربه ای 

است. قطعا در این مسیر از تجارب او بهره می گیرم.
     با توجه به اینکه در هفته های اخیر درون 

دروازه ذوب آهن خیلی خوب عمل کرده ای به 
دعوت شدن به تیم ملی هم فکر می کنی؟

قطعــا آرزوی هــر بازیکنی دعــوت به تیم ملی اســت. 
امیدوارم به زودی با عملکردی که دارم بتوانم نظر کادر 
فنی تیم ملی را جلب کنم. اما این را باید بگویم که در 
حال حاضر بیشتر تمرکز روی بهتر شدن عملکردم دارم 

تا به بهترین وجه ممکن تأثیرگذار باشم.
     به نظر می رسد مهدی تارتار این فصل تیم 

خوبی برای ذوب آهن بسته است. فکر می کنی 
در پایان فصل جایگاه ذوب آهن کجای جدول 

باشد؟
فوتبــال غیــر قابــل پیش بینــی اســت امــا تمــام 
تالشمان این است با کمک تارتار و کادر فنی با دانشی 

که حضور دارند بتوانیم در لیگ امسال موفق باشیم. 
در واقع قصد داریم ذوب آهن دوباره به روزهای اوج 

خود بازگردد.
گر صحبتی با هواداران ذوب آهن       و در آخر ا

داری می توانی آن را مطرح کنی تا از این تریبون به 
گوش آنها برسد.

باید از همه هــواداران بــزرگ ذوب آهن تشــکر کنم. 
آنها در هیچ شرایطی تیم را تنها نمی گذارند. در واقع 
حضورشان برای ما بمب روحیه است. این را باید از 
همین تریبون بگویم که قطعا ما بازیکنان تیم ذوب 
آهن تمــام توانمــان را بــرای خوشــحالی آنهــا انجام 
می دهیم. این را می دانم که هواداران ذوب آهن در 
سال های اخیر اذیت شده اند و حاال وقت این است 

که روزهای تلخ فراموش شوند.
     و اما صحبت پایانی…

امیدوارم در ادامه رقابت های لیگ برتر بتوانیم نتایج 
خوبی کســب کنیم و دل همه دوســت داران ذوب 
آهن را شــاد کنیــم، البتــه بی صبرانه منتظــر حضور 
آنها در ورزشگاه هســتیم و قطعا با حضور و حمایت 

هواداران می توانیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

خبر

داور زن بین المللی فوتسال ایران نامزد دریافت 
جایزه بهترین داور سال ۲۰۲۱ شد.

فدراســیون بین المللــی آمــار و تاریــخ فوتبــال 
)IFFHS( اســامی نامزد های برتریــن داوران 

زن فوتبال و فوتسال جهان در سال ۲۰۲۱ 
را منتشــر کــرد کــه نــام گالره ناظمــی داور 
بین المللی فوتسال ایران هم در آن دیده 

می شود.
ناظمی قضاوت در مســابقات بین 

المللــی معتبــری، چــون فینــال 
جــام باشــگاه های جهــان را در 
ســال ۲۰۱۹ در کارنامــه دارد، در 
مســابقات جــام جهانــی ۲۰۲۱ 
کــرد و در  فوتســال قضــاوت 
تیــم داوری دیــدار فینال ایــن 

رقابت ها نیز حضور داشت.

"آناســتازیا پوســتوویتوا" از روســیه، "اســتفانی 
فراپارت" از فرانسه، "استر استابلی" از سوئیس، 
"کاترینــا مونــزول" از اوکرایــن، "شــونا شــکروال" 
از هلنــد، "ادینــا آلــوس باتیســتا" از برزیــل، 
"ماریانــا ده آلمیــدا" از آرژانتیــن، "والریــا 
پالمــا" از شــیلی، "کارن دیــاس مدنیــا" 
از مکزیــک، "آتریــن نســبیت" از آمریــکا، 
"ملیســا بورخــس" از هنــدوراس، 
"سالیما موکانســانگا" از رواندا، 
"برنادت کویمیرا" از ماالوی، 
"کیت جیســویز" از استرالیا 
و "یوشــیما یاماشــیتا" از 
ژاپن دیگــر نامزد های 
برتریــن داور ســال 
۲۰۲۱ فوتبال جهان 

هستند.

مســابقات لیــگ ورزش هــای ســنتی، بازی های 
بومی و محلی بانوان اســتان اصفهــان به میزبانی 
مجموعه ورزشی الغدیر روستای تیرانچی خمینی 

شهر برگزار شد.
نایب رئیس هیئت ورزشی روســتایی و بازی های 
بومی محلی استان اصفهان گفت: در این مسابقات 
حدود ۱۸۰ ورزشــکار از شهرســتان های اســتان در 
رشــته های هفــت ســنگ و چوب کشــی شــرکت 

کردند.
خانم امین جواهری افزود: ۱۱ تیم در رشته ورزشی 
هفت سنگ و ۹ شهرستان به صورت انفرادی در ۵ 

وزن در رشته چوب کشی رقابت کردند.
وی گفت: در پایان این مســابقات در رشته هفت 
سنگ تیم های آران و بیدگل، نجف آباد و اردستان 

به عناوین اول تا سوم دست یافتند و در رشته چوب 
کشی به ترتیب شرکت کنندگان سمیرم، شهرضا، 
فریدونشهر، سمیرم، نجف آباد در اوزان مختلف به 

عنوان اول را کسب کردند.
برگزیدگان این مسابقات به لیگ کشــوری که ماه 

آینده در تهران برگزار می شود راه یافتند.

میتــرا نــوری بــه عنــوان رئیــس کمیته توســعه 
فدراسیون هندبال آسیا )AHF( انتخاب شد.

در جریــان برگــزاری نخســتین نشســت هیئت 
رئیسه فدراسیون هندبال آسیا در دوره جدید 
میتــرا نــوری بــه عنــوان رئیــس کمیته توســعه 

انتخاب شد.
میترا نــوری در حال حاضر عضو هیئت رئیســه 
فدراســیون هندبال جمهوری اسالمی است و 
پیش از این و از سال ۲۰۱۳ میالدی عضو کمیته 

توسعه فدراسیون هندبال آسیا بوده است.
میترا نوری نخســتین بانوی آسیایی است که 
عهده دار ریاست یکی از کمیته های فدراسیون 

هندبال آسیا می شود.
کمیتــه  رئیــس  وی همچنیــن جوان تریــن 

فدراسیون هندبال آسیا نیز به شمار می رود.
همچنیــن در جریــان نشســت هیئــت رئیســه 

فدراسیون هندبال آسیا روســای کمیته های 
مسابقات، داوران، آموزش و مربیان، بازاریابی، 
جوانان و مدارس هندبال، کشور های در حال 

توسعه و کمیته پزشکی نیز انتخاب شدند.
کدل رئیس فدراسیون  پیش از این نیز علیرضا پا
هندبال ایــران بــه عنــوان عضــو هیئت رئیســه 

فدراسیون هندبال آسیا انتخاب شده بود.

هفتــه دوم لیگ برتــر زنان بــا پیــروزی تیم های 
باریــج اســانس و ذوب آهــن و شکســت ریــف 

اصفهان پیگیری شد.
قهرمانــی  والیبــال  مســابقات  دوم  هفتــه 
باشــگاه های برتــر زنان ایــران جــام »ســردار 
دل ها« ذوب آهن اصفهان با نتیجه سه بر صفر 

همشهری خود ریف اصفهان را شکست داد.

همچنین بارج اسانس کاشان نیز با نتیجه سه 
بر صفر جوانان زرتشتی یزد را مغلوب خود کرد.

ذوب آهــن و باریــج اســانس بــا دو بــرد و شــش 
امتیاز در رده های دوم وســوم جــدول رقابت ها 

جای دارند.
ریف اصفهان بدون بــرد و امتیاز در رده هشــتم 

جدول قرار گرفته است.

زنان بسکتبالیست ایران برای صعود به نیمه نهایی 
کاپ آسیا باید با اندونزی رقابت کنند.

به گزارش ایسنا، مرحله گروهی مسابقات بسکتبال 
قهرمانی دســته دوم زنان آسیا سه شنبه شب، ۱۸ 
آبان بــه پایان رســید که تیم هــای لبنــان و اردن به 
ترتیب از گروه اول و دوم به عنوان صدرنشین راهی 
مرحله نیمه نهایی شدند. ایران هم برای صعود به 

نیمه نهایی باید با اندونزی به رقابت بپردازد.
تیم ایــران در گــروه اول مســابقات بــا دو شکســت 
مقابل لبنان و ســوریه در جایگاه ســوم قــرار گرفت 
و با تیــم دوم گــروه ب که اندونزی اســت، به رقابت 

خواهد پرداخت.
دیدار تیم های ایران و اندونزی چهارشنبه، ۱۹ آبان 

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه برگزار می شود.
لبنان، ایران، سوریه )گروه اول(، قزاقستان، اندونزی 
و اردن )گروه دوم( تیم هــای حاضر در این رقابت ها 
هســتند که تنها قهرمان این دســته به دسته اول 

آسیا صعود می کند.
برنــده دیدارهای ایــران با اندونــزی و ســوریه بــا 
قزاقستان به نیمه نهایی راه پیدا می کنند و بازنده ها 
هم برای کســب جایگاه پنجم و ششــم بــه رقابت 

خواهند پرداخت.

در هفته نخست لیگ وزنه برداری بزرگساالن، وزنه 

بــرداران اصفهانی رتبه هــای برتر جــدول امتیازات 
سینکالیر کسب کردند

به گزارش فدراسیون وزنه برداری، رسول معتمدی 
و امیر حقوقی هر دو از ذوب آهن رتبه های اول و سوم 

جدول بخش بزرگساالن را بدست آوردند.
همچنین در رده بنی تیمی تیم های فوالدین ذوب 
آمل، ذوب آهن اصفهان و ملی حفاری نیز رتبه های 
برتر جدول رده بندی تیمی در بخش بزرگساالن را از 

آن خود کردند.

ناظمی، نامزد برترین داور فوتسال جهان شد

خبر

برگزاری مسابقات بازی های بومی و محلی بانوان 
استان اصفهان

یک ایرانی 
کمیته توسعه فدراسیون هندبال آسیا شد رئیس 

کاشان پیروزی ذوب آهن و باریج اسانس 

اندونزی حریف زنان بسکتبال ایران در کاپ آسیا شد

کسب رتبه های برتر   وزنه برداران اصفهانی

خبر

همزمــان بــا اعطــای مجوز هــای محــدود 
حضور هواداران در ورزشگاه ها باشگاه ذوب 
آهــن امکانــات جدیــدی را بــرای ورزشــگاه 

فوالد شهر ایجاد کرد.
گزارش ایمنــا، پــس از آنکــه ســازمان  بــه 
لیــگ فوتبال کشــور و همچنین مســئوالن 
فدراســیون پزشــکی ورزشــی اعــالم کردنــد 
گران فوتبــال می تواننــد از ۲۰ آبــان  تماشــا
مــاه بــه صــورت محــدود وارد ورزشــگاه 
شــوند باشــگاه ذوب آهن جهت رفــاه حال 
هواداران ایــن تیــم امکاناتــی در خصــوص 
خرید بلیط الکترونیک و ورود و تخلیه سریع 
از ورزشــگاه و همچنین افزایش ورودی ها، 
افزایش گیت های ایستاده، افزایش سرویس 
بهداشــتی، افزایــش فروشــگاه البســه و 
موادغذایی و ایجاد اتاق فرماندهی ورزشگاه 

راه اندازی کرد.
در گذشته نیز ورزشگاه فوالدشهر به عنوان 
مجهزتریــن ورزشــگاه ایران از نظــر پایــش 
تصویری بــه ۹۷ دوربین مداربســته و فیدر 
دوم ورودی بــرق اســتادیوم از دو شــهر 

فوالدشهر و ایمان شهر مجهز شده بود.
این در حالی اســت کــه نماینــدگان AFC و 
فدراســیون فوتبــال از ورزشــگاه فوالدشــهر 
بازدید کردند تا امکانات زیر ساختی فوتبال 

کشورمان را بررسی کنند.

باشــگاه ذوب آهــن بــه جدایــی محمــد 
صلصالی عضو ســابق کادر فنــی ذوب آهن 
که با انتشار پستی از جمع گاندوها جدا شد 

کنش نشان داد. وا
به گزارش روابط عمومی باشگاه ذوب آهن، 
محمد صلصالی بازیکن و عضو ســابق کادر 
فنی ذوب آهــن با انتشــار پســتی در فضای 

مجازی از جمع سبزپوشان جدا شد. 
باشگاه ذوب آهن در خصوص این جدایی 
توضیحاتــی ارائــه داد. در بیانیــه ای کــه از 
سوی مسئوالن باشــگاه ذوب آهن منتشر 
شــده آمــده اســت: همانگونــه کــه اهالــی 
ورزش و عالقه مندان به فوتبال و هواداران 
عزیــز مســتحضرند تیــم فوتبــال ذوب آهن 
پــس از گذرانــدن یــک دوران بحرانــی و فراز 
و فرودهــای بســیار در حــال حاضر بــا به کار 
گیــری مربــی خــوش فکــر و بزرگــی همچون 
مهدی تارتار و کادر فنــی باتجربه، با دانش 
و ترکیبــی از بازیکنــان جــوان و بــا انگیــزه نه 
تنها بحران را پشت سر گذاشــته بلکه امروز 
می رود تا به عنوان تیمی منسجم و مدعی، 
مدافــع عنــوان و نــام بــزرگ نایــب قهرمــان 

آسیا باشد.
اما متأسفانه شــاهد ارائه سخنانی در مورد 
جدایی آقای صلصالی هستیم که به هیچ 

عنوان صحت ندارد.
واقعیت جدایی ایشان بسیار ساده و صریح 
اســت؛ علــی رغــم تمایــل بســیار باشــگاه و 
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن به حضور و 
همــکاری آقای صلصالی، ایشــان بــه دلیل 
عدم توافق در قرارداد با باشــگاه ذوب آهن 
اصفهان، تصمیم به جدایی از تیم فوتبال 
بزرگســاالن گرفتند و مثل همیشــه عضوی 
از خانواده بزرگ ذوب آهــن بوده و خواهند 

بود.

میزان مصدومیت دو بازیکــن تیم فوتبال 
ســپاهان پــس از دربی اصفهان مشــخص 

شد.
دانیال اســماعیلی فــر مدافع ســپاهان که 
به دلیــل مصدومیــت تعویض شــد، دچار 
آســیب دیدگی از ناحیه مچ پا شده و تحت 
نظــر پزشــکان تیــم مشــغول فیزیوتراپــی 

است.
ایــن بازیکــن بــا نظــر پزشــکان مدتــی را به 
صورت انفرادی تمریــن خواهد کرد و پس 
از بررســی های نهایی و بیشــتر می تواند به 

تمرینات تیمی اضافه شود.
شــهریار مغانلو مهاجم ســپاهان نیــز دیگر 
مصدوم این تیم در بازی با ذوب آهن است 
و در دربــی اصفهان دچار آســیب دیدگی از 

ناحیه کشاله ران شد.
این بازیکن نیز بــا نظر کادر پزشــکی و بنابر 
احتیاط چند روز به صورت انفرادی تمرین 
می کند و سپس به تمرینات گروهی اضافه 

خواهد شد.
کتور روز جمعه  دیدار دو تیم ســپاهان و ترا
۲۸ آبــان در ورزشــگاه نقــش جهــان برگــزار 

خواهد شد.

امکانات جدید ورزشگاه
 ذوب آهن در فوالدشهر

کنش باشگاه ذوب آهن  وا
به جدایی صلصالی

آخرین وضعیت مصدومیت
 دو بازیکن سپاهان 

پس از دربی

مربی سپاهان گفت: شکست برای همه تیم ها رخ 
می دهد و تا همین هفته چهارم هم بعضی از نتایج 

تیم های مدعی غیر منتظره بود.
فرهــاد بهادرانــی در گفت وگــو با ایســنا، دربــاره عملکــرد ســپاهان در 
هفته های ابتدایی اظهار کرد: روند خوبی را در این چهار هفته داشتیم 
و تنها در نیمــه دوم بازی با ذوب آهن به مشــکل خوردیــم. در بازی با 
هوادار، این تیم مقابل ما بسته بازی کرد تا گل نخورد و بعد از آن در ضد 
حمالت گلزنی کنند. بازی مقابل تیم هایی که فشرده بازی می کنند، 

سختی های خاص خودش را دارد و نمی توانید بگویید تیم تان خوب 
بازی نکرد چون احتمال گلزنی مقابل فوتبال دفاعی کمتر می شود.

او ادامه داد: باید در موقعیت های کمی که به دست میاورید، بهترین 
استفاده را داشته باشد. در بازی با هوادار سه امتیاز را گرفتیم و در بازی 
ذوب آهن در نیمــه اول خــوب کار کردیم. ذوب آهن تغییــرات زیادی 
نسبت به فصل گذشته داشته و دیدگاه شان هم عوض شده است. 
دیدگاه آقای تارتار هم ابتدا گل نخوردن و بعد از آن حمله و ضد حمله 
است. به نظر من شکست برای همه تیم ها زیاد رخ می دهد و تا همین 

هفته چهارم هم بعضی از نتایج تیم های مدعی غیر منتظره بود.  
مربی سپاهان با بیان این که همه تیم ها می خواهند امتیاز بگیرند و با 
تمام وجود تالش کنند، گفت: با این حال خداراشــکر سپاهان ثبات 
بیشتری نسبت به سال گذشته دارد و جایگزین خوبی برای بازیکنان 
خروجی جذب تیم شدند. توانستیم با همان کیفیت  سال گذشته 
بازیکن بگیریم و و هدف مان این اســت کاری که سال گذشته شروع 
کردیم را امســال با کیفیت بهتری ارائه دهیم. بعد از یک فصل و نیم، 
بچه ها آشنایی بیشتری نسبت به تفکرات آقای نویدکیا پیدا کرده اند 
و چند بازیکن جدید دارند خودشان را با شرایط تیم وقف می دهند. 
امیدواریم بتوانیم ابتدا بازی های خوبی انجام دهیم و در ادامه  نتیجه 

خوبی هم در پی خواهد داشت.
او درباره انتقادات به خط حمله و مهاجمان سپاهان گفت: این مساله 
حاد نیســت چون در تمام دنیا ممکن است شــرایط فصل گذشته را 
نداشته باشید. برخی تیم ها ممکن است در گلزنی موفق باشند اما 
فصل بعد توسط دیگر تیم ها آنالیز شــوند و به دردسر بیفتند. سجاد 
شهباززاده در فصل گذشته آقای گل شد و نگاه ها و انتظارات از او باال 
رفته است. مدافعان حریف هم نگاه  بیشتری به او دارند و در یارگیری 
روی او بیشتر تمرکز می کنند. البته هنوز هم دیر نشده و فرصت دارد تا 

خودش را بیشتر نشان دهد.
بهادرانی با بیان این که شهریار مغانلو به تازگی جذب شده و عملکردش 
طبیعی است، گفت: او مهاجم با کیفیتی است و روی هوا و زمین مهارت 
خوبــی دارد اما شــاید هماهنگ نبودن اولیه باعث شــده به مشــکل 
بخورد. مطمئن باشید به راحتی می تواند در بازی های آینده خودش 
را نشــان دهد و گل های زیادی بزند. من قول می دهم چنین اتفاقی 
رخ دهد چون بازیکنی که کیفیت داشــته باشــد، مطمئنــا می تواند 

مثمرثمر باشد.

بهادرانی: بعضی از نتایج تیم های مدعی غیر منتظره بود

خبر

تیم ذوب آهــن در هفته هفتم 
رقابت های لیگ برتر بسکتبال 
گذار کرد. بازی را مقابل کاله وا

تیــم بســکتبال ذوب آهــن در هفتــه هفتــم 
رقابت هــای لیگ برتر بســکتبال بــه مصاف تیم 
کاله رفت که با نتیجه ۸۰ بر ۶۹ از این تیم شکست 

خورد.
     کوارتر اول:

امتیــاز اول را ذوبی هــا به نــام خود ثبــت کردند، 
بازی بــا نتیجه ۱۳ بــر ۴ به نفع ذوب آهن اســت، 
تایم اســتراحت برای کاله گرفته شــد. بازیکنان 
کاله با زدن پرتاب های سه امتیازی و عملکردی 
بهتــر اختــالف را کــم کردنــد. فــرزاد کوهیــان در 
خواســت تایم اســتراحت کــرد، جالل آقــا میری 
امتیــاز ۱۴ را برای کاله گرفت، ســجاد مشــایخی 
با پرتابی دقیق اجازه نداد برتری کالــه ادامه دار 
باشــد ولی در ادامه ایــن بازیکنان کاله هســتند 
که با نتیجــه ۱۸ بــر ۱۵ پیــش می افتند. ارســالن 
کاظمی با پرتابی دو امتیازی اختالف را کم کرد. 
پرتاب ســه امتیازی بازیکن ذوب آهــن نا موفق 
اســت، اما در مقابل پرتاب ســه امتیــازی جالل 
آقامیــری وارد حلقــه ذوب آهــن شــد تــا بــازی با 

نتیجه ۲۲ بر ۱۷ به سود کاله پیش برود. بازیکن 
ذوب آهن دوپرتاب پنالتی خود را به گل تبدیل 
کرد، جــالل آقامیــری عملکــردی خوبــی در این 
بازی بــه نمایــش گذاشــته اســت. کوارتــر اول با 

نتیجه ۲۴ بر ۱۹ به نفع کاله تمام شد.
     کوارتر دوم:

ذوبی ها اختالف امتیاز را کم کردند اما بازیکنان 
کاله هم عقب نشینی نمی کنند و بازی با نتیجه 
۲۷ بر ۲۱ به نفع این تیم اســت. پرتاب های ســه 
امتیــازی بازیکنــان کالــه بــر خــالف پرتاب های 

ذوب آهــن وارد حلقــه می شــود. بازیکنــان کاله 
از دفاع نفر به نفر اســتفاده کردند و با نتیجه ۳۵ 
بــر ۲۴ از ذوب آهــن جلو هســتند. بازیکنان کاله 
بازهــم پرتــاب ســه امتیــازی وارد حلقــه کردند، 
کوهیان مدام بازیکنان خــود را تعویض می کند. 
ارســالن کاظمی امتیــاز ۳۱ را بــرای ذوب آهــن 
گرفت، بازیکنان ذوب آهن روی یک توپ گیری 
اختالف امتیاز را کم کردند. وقت استراحت برای 
ذوب آهن گرفته شد، کوارتر دوم با نتیجه ۴۷ بر 

۴۰ با برتری کاله مازندران به پایان رسید.

     کوارتر سوم:
اولیــن امتیاز در ایــن کوارتر توســط آرمــان زنگنه 
ثبت شــد، محمد مهدی لــک زایی فــرد پرتاب 
سه امتیازی برای کاله داشت. بازی با نتیجه ۵۷ 
بر ۵۰ به ســود کاله پیش می رود، اختالف امتیاز 
به عدد پنج رســید. باالخره پرتاب سه امتیازی 
ذوبی هــا وارد حلقــه کالــه شــد، صحبت هــای 
کوهیان بین دو نیمه روی بازیکنان این تیم تأثیر 
داشته است. بازی در کوارتر سوم بسیار جنگنده 
از جانب دو تیــم پیش می رود، ذوبی ها توســط 
اشکان خلیل نژاد در امتیاز ۶۱ با کاله به تساوی 
رسیدند. دوپرتاب پنالتی بازیکن کاله وارد حلقه 
ذوب آهــن شــد و در پایان ایــن کوارتــر دوتیــم بــا 

امتیاز ۶۳ زمین را ترک کردند.
     کوارتر چهارم:

فرید اصالنی با توپ گیری که داشت ذوب آهن را 
به امتیاز ۶۵ رساند، در آن طرف زمین بازیکن کاله 
پرتابی سه امتیازی داشــت. بازی با نتیجه ۷۰ بر 
۶۹ به نفع کاله است، دو تیم پا به پای هم در امتیاز 
گیری پیش می روند. بازیکنان کاله اختالف امتیاز 
را به عدد هفت رساندند، در نهایت بازی با نتیجه 

۸۰ بر ۶۹ به سود کاله به پایان رسید.

لیگ برتر بسکتبال:

کم آورد کاله  ذوب آهن مقابل 

خبر
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درمانسرماخوردگیبا۱۰دارویگیاهی
دارو های طبیعی موثر همیشه ایده 
آل ترین گزینــه برای درمان ســرما 
خوردگــی محســوب می شــوند.  
فصل ســرما فرا رســیده و احتماال 
بســیاری از ما یک یا حتی چند بــار ســرماخوردگی را 
تجربه خواهیم کرد. هرچند دارو های بدون نسخه 
می توانند به بهبودی شما کمک کنند، اما دارو های 
طبیعی موثر همیشــه ایده آل ترین گزینه محسوب 
می شــوند. در این نوشــتار بــا ۱۰ داروی گیاهــی برای 

سرماخوردگی آشنا خواهید شد.
1. زنجبیل

کی بســیار قوی می تواند به کاهش  این ریشــه خورا
التهاب ناشی از ســرماخوردگی و ســرفه کمک کند. 
تاثیــر چــای زنجبیــل بــرای کاهــش التهــاب بســیار 
بیش تر خواهد بود در صورتی که کمی لیمو نیز به آن 
اضافه کنید. همان طور که می دانیم لیمو به میزان 
فراوانی ویتامین سی دارد، بنابراین می تواند التهابی 
را که منجر به گلودرد می شــود، کاهش دهد. عالوه 
بر این، لیمو به تقویت سیستم ایمنی کمک می کند 
و رادیکال هــای آزاد را از بین می بــرد. به این ترتیب با 
نوشیدن چای زنجبیل و لیمو، هم می توانید لطف 
بسیار بزرگی به بدن تان بکنید و هم از طعم و مزه عالی 

آن لذت خواهید برد.
2. داروی گیاهی برای سرماخوردگی؛ نعناع

دمنوش نعناع باعث می شود احساس بسیار خوب و 
فوق العاده ای در گلوی تان داشته باشید و کمی انرژی 
بیشتر به بدن تان خواهد بخشید. کافی است چند 
عدد برگ نعنــاع تــازه را درون یــک لیــوان بیندازید و 
روی آن آب جــوش بریزید، روی لیوان را بپوشــانید و 
بگذارید چند دقیقه بماند بعد از آنکه کمی خنک شد 
و در حالی که هنوز گرم است از آن بنوشید. بد نیست 
بدانید این ۶ چای و دمنوش فوق العاده هم به تقویت 

سیستم ایمنی بدن کمک می کنند.
۳. زنیان رومی

دانه های زنیــان رومی یا اجوان طبیعتی گــرم دارند 
و در بســیاری از درمان هــای خانگــی بــرای کاهــش 
سرماخوردگی و سرفه و درمان سرماخوردگی کودکان 
استفاده می شوند یک قاشق چایخوری دانه ی زنیان 
رومی را به مدت یک دقیقه در یک تابه تفت بدهید تا 
بوی آن بلند شود. کودکان بزرگ تر می توانند این دود 
را به طور مستقیم تنفس کنند، اما برای نوزادان شما 
می توانیــد آن را در یک تکه پارچه حبس کنید و بعد 
پارچه را در نزدیکی بالش کودک قرار بدهید. این کار به 

بهبود تنفس کمک خواهد کرد.
۴. داروی گیاهی برای سرماخوردگی؛ ریحان

به منظور درمان ســرماخوردگی می توانید از ریحان 
نیز استفاده کنید. برای انجام این درمان می توانید 
۴ تا ۵ بــرگ ریحــان را در نیم لیتــر آب بیندازیــد و بعد 
ترکیب را بــه مدت ۳ تــا ۴ دقیقــه بجوشــانید. اجازه 
بدهید آب خنک شــود. به جای آبی کــه برای تهیه 
غذا اســتفاده می کنید، این آب را به کار ببریــد. نوزاد 
همچنیــن می تواند بــه جــای آب معمولی ایــن آب 
ریحان را بنوشد. این آب نه تنها عالئم سرماخوردگی 
را تســکین می دهد بلکه سیســتم ایمنی بدن را نیز 

تقویت می کند.
کالیپتوس ۵. روغن ا

کالیپتــوس یکــی از عناصــر رایج در بســیاری  روغــن ا
از دارو هــای ســرماخوردگی و ضــد درد اســت و بــرای 
از بین بردن گرفتگی بینی تاثیر بســیار زیــادی دارد. 
برای نــوزادان و کــودکان نوپا، می توانیــد چند قطره 
از ایــن روغــن را در یک پارچــه بریزیــد و آن در نزدیکی 
رختخواب کودک بگذارید تا بوی آن را استنشاق کند. 
برای کودکان، می توانید کمی از روغن را روی پیشانی 
اســتعمال کنید یا چند قطــره از آن را داخــل آب داغ 

بریزید تا بخارش را استنشاق کند.
۶. جوز هندی

بــرای انجام ایــن درمــان مقــدار کمی جوز هنــدی را 
آسیاب کنید و چند قطره روغن حیوانی به آن اضافه 

کنید. ترکیب حاصل را روی پیشانی تان بمالید.
7. روغن آویشن

در صورتی که به مدت طوالنی از عالئم سرماخوردگی و 
سرفه رنج می برید و مصرف آنتی بیوتیک ها نیز نتوانسته 
است مشکل تان را حل کند، شاید بهتر باشد این روغن 
عصاره ای پرخاصیت را نیز به عنوان داروی گیاهی برای 
سرماخوردگی امتحان کنید. استفاده از روغن آویشن، 
بر خالف مصرف آنتی بیوتیک های قوی، برای سالمت 
کلیه ها، قلب، کبد، معده، و بینایی خطری به همراه 
ندارد. این روغن قادر است عفونت های قفسه ی سینه 
)ریه ها، برونش، حنجره و حلــق( را درمان، و ســرفه را 
متوقف کند. این ۲۵ آنتی بیوتیک طبیعی نیز شما را از 

دارو های شیمیایی بی نیاز می کند.
8. بابونه

بابونه نوعی گیاه ضد التهاب مالیم است. این گیاه در 
ترکیب با لیمو و عسل یک درمان قطعی و فوق العاده 

تشکیل می دهد.

طرز تهیه چای بابونه: ۱ قاشق چایخوری بابونه را در 
۱ فنجان آب جوش به مدت ۲۰ دقیقه دم کنید. هر 
روز قبل از هر وعده ی غذایی یک سوم فنجان از این 
دمنوش گیاهی بنوشید. می توانید برای طعم دهی، 
به آن عسل نیز اضافه کنید. البته خواص چای بابونه 

به همین مورد ختم نمی شود.
9. آقطی

آقطی نوعی گیاه دارویی اســت که به مدت طوالنی 
برای درمان سرماخوردگی و آنفوالنزا مورد استفاده قرار 
گرفته است. این گیاه دارویی حاوی بیوفالونوئید ها 
است که به عنوان تقویت کننده های سیستم ایمنی 
بدن عمل می کنند. آقطی دارای خواص ضد التهابی 
است که به کاهش تورم در سینوس ها کمک می کند.

1۰. داروی گیاهی برای سرماخوردگی؛ عصاره 
هسته گریپ فروت

خواص ضد میکروبی عصاره ی دانه ی گریپ فروت 
می تواند بــرای از بین بــردن عفونت ویروســی مفید 
باشــد. عصــاره را بــه آب اضافــه کنیــد و خــوب با هم 
مخلــوط کنیــد. ترکیــب حاصــل را بنوشــید. بــرای 
کــودکان، ۳ تا ۵ قطــره عصــاره را به همین مقــدار آب 

اضافه کنید.

سرما
خوردگی

اســتفاده از روغن هایی کــه در آن ها از اســید چرب 
استفاده شده، برای پوست های چرب بسیار مضر 
ک است.  مراقبت از پوست چرب نسبت  و خطرنا
به پوست های دیگر بسیار سخت تر است و باید با 

حساسیت بیشتری انجام شود.
برخی از افــراد که به پوســت چرب دچار هســتند، 
انواع روغن ها و پمادها را برای مراقب از پوست خود 
استفاده می کنند اما این اقدام مشکل گشا نیست و 
برعکس باعث می شود تا پوست حساس تر و بعضا 

چرب تر شود.
در ادامه این گزارش به ۷ روغن اشــاره شــده اســت 
که مصرف آن بــرای افرادی که پوســت چرب دارند 
توصیه نمی شود زیرا نه تنها از پوست آنها مراقبت 

نمی کند بلکه نتیجه عکس می دهد:
     روغن نارگیل

روغن های ســنگین تر و غنــی از اســیدهای چرب، 
مرطوب کننده هــای فوق العــاده ای هســتند، امــا 
می توانند برای پوست های حساس تحریک کننده 
باشند، به همین دلیل است که استفاده موضعی 
از روغن های نارگیل برای افرادی که پوست چرب 

دارند پیشنهاد نمی شود.
کائو       روغن گرفته شده از دانه کا

کائو گرفته می شود دارای  روغن هایی که از دانه کا
کســیدان های محافظ پوســت و همچنین  آنتی ا
اسیدهای چرب هستند، به همین دلیل این روغن 
می توانــد بــرای پوســت های چــرب، بــه خصوص 
روی صــورت، بیــش از حــد باعث مســدود شــدن 

منافذ شود.
     روغن کنجد

روغن کنجــد نیــز از این مورد مســتثنی نیســت اما 

نسبت به موارد دیگر ضرر کمتری برای پوست های 
چــرب دارد بســیاری از پوســت های چــرب بــه 
کنــش نشــان می دهنــد و باعــث  روغــن کنجــد وا

حساسیت های پوستی می شوند.
گر پوست چربی  با این وجود پیشنهاد می شود که ا
دارید، قبل اســتفاده از روغن کنجد، مقداری از آن 
را روی پوست خود امتحان کنید و پس از گذشت 
گر دچار حساسیت نشدید، مصرف  چند ساعت ا

آن را ادامه دهید.
     روغن جوانه گندم

جوانه گندم در صورتی که در ساالد یا غذا استفاده 
شود، برای جوانی پوست و طراوت آن بسیار مفید 
است اما روغن گرفته شده از آن به پوست و موهای 

چرب بیشترین آسیب را می رساند.
      روغن هسته زرد آلو

به طور کلی روغن هایی که در آنها از اســید اولئیک 
کنش  استفاده شده باشد برای پوست های چرب وا
منفی دارنــد  چرا که ایــن نوع از اســیدها در دســته 
اســیدهای چرب هســتند  به غیــر از روغن هســته 
کادو  زردآلو، مقداری از این روغن در روغن زیتون، آوا

و بادام شیرین نیز استفاده شده است.

گر پوست چرب دارید این مطلب را از دست ندهید  ا

پوست و مو

سالمت

پوست و مو

گهانی ایجاد  عالئم آرتروز می تواند به تدریج یا نا
شــود، این عالئم و چگونگی بروز آن ها بسته به 

نوع آرتروز متفاوت است. 
کی است  آرتروز یکی از بیماری های مزمن و دردنا
که باعــث بــروز تــورم، التهــاب و درد در مفاصل 
می شود. براساس آمار رسمی اعالم شده بیش 
از ۳۵۰ میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتال 
هستند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
آمریــکا اعــالم کــرده اســت یــک نفــر از هــر ۴ فرد 

بزرگسال در این کشور از آرتروز رنج می برد.
روش هــای مختلفی بــرای درمان آرتــروز وجود 
دارد که شامل اســتفاده از دارو، عمل جراحی و 
تغییر سبک زندگی می شود. یکی از این موارد، 
تغییر رژیم غذایــی برای کنتــرل عالئم بیماری 
است. در حقیقت برخی مواد غذایی برای این 
بیماران مناســب بــوده و برخی دیگــر می تواند 

عالئم بیماری را تشدید کند.
به طــور معمــول آرتــروز پس از ســن ۴۰ ســالگی 
خود را نشان می دهد و در زنان رایج تر از مردان 
است. جراحت و دیگر بیماری ها می تواند خطر 
بــروز آرتــروز را تشــدید کند. این بیماری بیشــتر 
مفاصل دســتان، زانو، ســتون فقــرات و لگن را 

درگیر می کند.
گرچــه عالئــم آرتــروز بســیار گســترده اســت امــا 
رایج تریــن آن هــا شــامل درد مفاصــل، نرمــی و 
سفتی آن می شود. التهاب در مفصل و اطراف 
آن، محدودیــت در حرکــت مفاصــل، قرمــزی 
و گرمی مفاصــل درگیر شــده و ضعــف و تحلیل 

ماهیچه ها از دیگر عالئم این بیماری است.
مواردی همچون قرار داشتن در معرض آلودگی، 
ســبک زندگی، کهولــت ســن و وراثــت از جمله 
عوامل دخیل در بروز آرتروز محسوب می شود. 
متاسفانه راهکار قطعی برای درمان ارتروز وجود 
نــدارد، امــا می تــوان بــا برخــی اقدامــات عالئم 

بیماری را کنترل کرد.
از جمله مــواد غذایــی که باعث تشــدید عالئم 

آرتروز می شود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- شکر: متاسفانه امروزه شکر در بسیاری از مواد 
غذایی به ویژه مواد غذایی فرآوری شده وجود 
دارد. یک مطالعه در آمریکا نشــان داده اســت 
مصرف مواد غذایی حاوی شکر می تواند باعث 
ترشح ســیتوکین ها در بدن شــود که التهاب را 

تشدید می کند.
۲- چربی های اشــباع شــده: غذا هــای حاوی 
چربی های اشباع شده مانند پیتزا و پنیر می تواند 
باعث بروز التهاب در بدن شود. مطالعات متعدد 
نشان داده اســت این گونه چربی ها التهاب در 

بافت ها و اندام ها را درپی دارد.
۳- چربی هــای ترانــس: مطالعه دانشــمندان 
دانشــگاه هاروارد نشــان می دهــد چربی هــای 
ترانس که بــه وفور در فســت فود هــا و غذا های 
سرخ شده وجود دارد خطر بروز التهاب در بدن 

را تشدید می کند.
۴- اسید چرب امگا ۶: برخالف اسید چرب امگا 
۳ که به کاهش التهابــات بدن کمک می کند، 
اســید چــرب امــگا ۶ باعــث تشــدید التهابــات 
می شــود. اســید چــرب امــگا ۶ در روغن هــای 
گیاهی مانند آفتاب گردان، بادام زمینی و مایونز 

یافت می شود.
شــده:  تصفیــه  ۵-کربوهیدرات هــای 
کربوهیدرات های  تصفیه شده به غالتی اطالق 
می شود که ســبوس و ســایر بخش های آن ها 
کارونی و پاستا از  جدا شده است. نان سفید، ما
جمله کربوهیدرات های تصفیه شده هستند. 
بهتر است از غالت کامل شامل نان سبوس دار 

در رژیم غذایی خود استفاده کنید.

ترکیب ویروس کرونا با بیماری های سبک 
دیگر به ایجاد "بمب اتمی" در ارگانیسم بدن 

انسان منجر می شود. 
ک پزشــک متخصص ریه در این  سرگی بابا
خصوص بیان کــرد: کوویــد ۱۹ در وهله اول 
به ریه آســیب می رســاند. در صــورت پیوند 
ســایر بیماری هــا بــه ویــروس کرونــا خطــر 
چندیــن برابــر افزایــش می یابــد. بــا چنین 
آســیب شناســی، عناصر پیــری زودرس به 
گهانی در افراد ۷۰ ساله و باالتر تحریک  طور نا
می شــود. به همین دلیــل ریه ها شــروع به 

کوچک شدن می کنند.
گــر ترکیبــی از ایــن  ایــن پزشــک افــزود: ا
بیماری ها با کووید ۱۹وجود داشــته باشد، 
ماننــد یک بمــب اتمی اســت کــه در داخل 

بدن انسان منفجر می شود. "
ح کــرد:  تــرک ســیگار و همچنین  وی مطــر
کرونــا بــه  کسیناســیون علیــه ویــروس  وا
جلوگیــری از عواقب منفی کمــک می کند. 
ســپس ریه هــا بــه تدریــج شــروع بــه بهبود 
می کنند و خطر عــوارض ناشــی از کووید ۱۹ 

کاهش می یابد.

آرتروز

مواد غذایی که عالئم 
آرتروز را تشدید می کنند 

ویروس کرونا 
در بدن "بمب اتم" می سازد 

کسینه  نتایج یک بررســی نشــان می دهد، افراد وا
نشــده ۱۶ برابر بیشــتر در معرض خطر مرگ ناشــی 
از کووید ۱۹ هســتند. ایالت نیو ســاوت ولز اســترالیا 
کسینه نشده ۱۶ برابر بیشتر در  )NSW( در گزارشی اعالم کرد که افراد وا
بخش مراقبت های ویژه قرار می گیرند یا بر اثر ابتال به کووید ۱۹ جان خود 
کید دارد.  کسیناسیون تا را از دست می دهند و تمام داده ها بر الزام وا
داده های بخش بهداشت NSWنشان داد تنها ۱۱ درصد از ۴۱۲ نفری 
کتبر در اثر شیوع دلتا جان خود را از دست  که در طی چهار ماه تا اوایل ا
کسینه شده بودند. میانگین سنی این افراد ۸۲ سال  دادند، کامال وا

بود. کری چانت، از مقامات بهداشتی نیوساوت ولز، می گوید: جوانانی 
کسن داشتند، میزان کمتری از عفونت را تجربه کردند و تقریبا  که دو دز وا
هیچ بیماری جدی نداشتند، در حالی که افرادی که در این گروه سنی 
کسینه نشده بودند، در معرض خطر بیشتری برای ابتال به کووید۱۹ و  وا
بستری در بیمارستان قرار داشتند. یافته های این گزارش با داده های 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده که در ماه سپتامبر 
کسینه نشده بودند، ۱۱ برابر بیشتر از افرادی که به  اعالم کرد افرادی که وا
کسینه شده بودند، در معرض خطر مرگ ناشی از کووید ۱۹  طور کامل وا

هستند، مطابقت داشت.

در طب سنتی، در خصوص خواص و مزاج نارنگی این 
گونه آمده است که:

• از دیدگاه طب ایرانی دارای طبیعتی سرد و تر است.

• صفرا بر و فرونشاننده لهیب معده و کبد است.
• این میوه میوه بادشکن و خلط آور است و خون را تصفیه و زیاد می کند.

• نارنگی سبب نشاط قلب شده وخفقان را از بین می برد.
• موجب تسکین تیزی خون و صفرا شده و تشنگی را نیز کم می کند.

• نارنگی، بهترین میوه برای افراد گرم مزاجی است که قصد گرفتن رژیم 
الغری دارند.

گر نارنگی شیرین  • نارنگی، نسبت به پرتقال رطوبت بیشتری دارد، اما ا
باشد، سردی آن کمتر بوده و طبع معتدل و مرطوبی خواهد داشت؛ به 
همین دلیل برای اغلب افراد با طبع خشک، بسیار نافع بوده و مشکالت 

ناشی از خشکی زیاد را برطرف خواهد کرد
     نارنگی را با سفیدی های چسبیده به پوستش بخورید، زیرا:

ســفیدی های چســبیده بــه پوســت پرتقــال و نارنگــی، بهتریــن ماده 
برای ایمن شدن در برابر سرطان پوست، دشمن دیابت و التهابند و بهتر 

از هر دارویی کلسترول خون را پایین می آورند.
     مصلح نارنگی چیست؟

بر مبنــای نظر حکمای طب ســنتی، مصلحی کــه برای اغلــب میوه ها 
مناسب دانســته شــده، عســل بوده و نارنگی هم از این قاعده مستثنا 

نیست. عالوه بر عسل، گل انگبین نیز مصلح نارنگی معرفی شده است.

کرونا هستند  کسینه نشده بیشتر در معرض ابتال به  افراد وا

خواص و مزاج نارنگی در طب سنتی 

کرونا

طب سنتی

ورزش جزو اصولی ترین اقداماتی است که هر فرد 
برای تضمین سالمتی خود باید انجام دهد. 

همه ما می دانیــم کــه ورزش کردن ســالمتی ما را 
تضمین می کند همچنین افرادی که مرتب ورزش 
می کنند، نســبت به افرادی که ورزش نمی کنند، 
بسیار کمتر در معرض ابتال به بیماری های مزمن 

قرار می گیرند.
ک و مزمن  در ادامه این گزارش به ۵ بیماری خطرنا
اشــاره شــده اســت که هیچ فرد ورزشــکاری به آن 

مبتال نمی شود.
      اضطراب و افسردگی

ورزش هورمون های اندورفین را افزایش می دهد، 
هورمون هایــی کــه باعث ایجــاد حــس خــوب در 
شما می شــوند. این باعث رشد ســلولی و عصبی 
نیز می شود که تحقیقات نشــان می دهد که این 

سلول ها افسردگی و اضطراب را تسکین می دهد.
ورزش کــردن در فضــای بــاز بــرای از بیــن بــردن 
اضطراب و افسردگی تاثیر بیشتری دارد همچنین 

باعث بهزیستی روانی نیز می شود.
     کنترل فشار خون

بسیاری از افرادی که از افزایش وزن رنج می برند، در 
نهایت به فشار خون مبتال خواهد شد، اما زمانی که 
وزن خود را کنترل کنید خطر ابتال به فشار خون به 
حداقل می رسد؛ بنابراین بزرگ ترین و بهترین راه 
برای کنترل وزن ورزش و بعد از آن رعایت وعده های 
غذایی است. این دو مورد در کنترل فشار خون به 
قدری موثر هستند که می توان تمام دارو های این 

بیماری را کنار گذاشت.
     کلسترول

کلســترول به راحتی و بدون اســتفاده از دارو قابل 
کنترل و پیشگیری است به شــرطی که از ورزش از 

برنامه های روزانه حذف نشود.
هنگامی که شــما ورزش می کنید، ســوخت و ساز 
بــدن افزایش پیــدا می کنــد و پمپــاژ خون بیشــتر 
می شود، در نتیجه منجر به تناسب اندام و سالمت 

قلب می شود.
      پوکی استخوان

پوکــی و نرمی اســتخوان دو بیمــاری بســیار بزرگ 
گر مایل  مخصوصا برای افراد با سن زیاد است پس ا
به این نیســتید که با افزایش سن استخوان های 
شــما شــکننده شــود پس ورزش را در برنامه های 
روزانه خود قرار دهید تا تحمل استخوان های بدن 

افزایش پیدا کند.
      سرطان

ورزش کردن بر اساس مکانیزم های مختلف، خطر 
ابتال به هر نوع از سرطانی را کاهش می دهد. از طرف 
دیگر چاقی یکی از عوامل بزرگ در ابتال به سرطان 
اســت پس با انجام ورزش می توان از این بیماری 

مرگبار جلوگیری کرد.

ماســک هویج یکی از راهکار هــای ارزان قیمت 
خانگــی بــرای حفاظــت و تقویــت مــوی ســر 

محسوب می شود. 
تمامی مردم دوست دارند ظاهری آراسته و زیبا 
داشته باشند؛ به همین دلیل مردم به حفاظت 
و تمیزی بدن، پوست و موی خود توجه ویژه ای 
دارند هم اینک در فصل پاییز قرار داریم و این امر 
بدان معناســت که موی ســر انســان در معرض 

هوای خشک و باد قرار دارد.
به همین دلیل آســیب به مو های ســر در فصل 
پاییز بسیار مرسوم است و افراد باید توجه ویژه ای 
به ایــن موضــوع داشــته باشــند با ایــن وجــود، 
می توانید با تهیه یک ماسک ارزان قیمت از موی 

سر خود در این فصل محافظت کنید.
هویج دارای خواص بی شماری است و بسیاری 
از متخصصــان گنجاندن آن بــه رژیــم غذایی را 
توصیه می کنند با این حال، کمتر کسی می داند 
که هویــج یــک درمــان خانگــی طبیعــی و ارزان 
قیمــت بــرای مــوی ســر اســت. هویــج غنــی از 
ویتامین های A و E اســت که برای مو و پوست 

سر بسیار مفید است.
ایــن دو ویتامین باعث تحریک رشــد موی ســر 
شده و با افزایش خون رسانی به پوست سر، مانع 
از ریزش آن ها می شوند. زنانی که مو های کوتاه 
دارند و مشــتاق رشد ســریع آن ها هستند بهتر 

است مصرف هویج را افزایش دهند.
کی هویج، ماســک تهیه  عالوه بــر مصــرف خورا
شــده از ایــن گیــاه نیــز یکــی دیگــر از گزینه های 
مناسب برای کمک به رشــد و حفاظت از موی 
سر محسوب می شــود. هویج عالوه بر مرطوب 
کردن موی سر، به دلیل دارا بودن ویتامین های 
A و E، باعــث درخشــندگی و شــادابی بیشــتر 

موهایتان می شود.
بــرای تهیه ماســک خانگی هویــج، بــه دو عدد 
هویج متوسط، دو قاشــق غذاخوری ماست، و 
غ نیازمند هستید. در ابتدا هویج ها  یک تخم مر
را بجوشــانید تا پخته شــده و نرم شــود. سپس 
هویج های پخته شده را له کرده و ماست و تخم 

غ را به آن بیافزایید و به خوبی هم بزنید. مر
حال ماسک شــما آماده اســت. این ترکیب را بر 
روی مو و پوســت ســر گذاشــته و به آرامی ماساژ 
دهید. ماساژ باعث می شود که این ترکیب بهتر 
بر روی پوست و موی شما نشسته و مواد مغذی 
آن جذب شود. این ماسک خانگی باید دستکم 
۴۵ دقیقــه بــر روی پوســت ســر بماند و ســپس 

می توانید آن را بشویید. 
می توانید این ماسک را دو بار در هفته استفاده 
کنید و شاهد فواید اعجاب انگیز آن باشید. این 
ماســک می تواند مانع از آسیب های پاییزی به 

موی سرتان شود.

با ورزش از این ۵ بیماری در امان باشید 

ماسک اعجاب انگیز هویج برای رشد 
و حفاظت از موی سر 

کرونا

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۱۷۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۵ آقای فتح 
اله فاضل نجف آبادی فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت ۱۵/۶۰ مترمربع 
مجزی شده از پالک شماره 9۲ اصلی واقع در قطعه ۵ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۰۵، تاریخ انتشار نوبت  دوم: 
۱۴۰۰/۰8/۲۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۱۳۷۱ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی  مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و درمهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 

قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۷89۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱9 جمال حسینی فرزند سیدحسن بشماره 
شناسنامه ۱۴۱ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲9۱۳۲۱۰۷۱ در ششدانگ یکباب گاراژ احداثی 
برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۳۶۵ فرعی از اصلی ۷۷۲۵ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به 
مساحت ۱۶89/9 مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۰۵، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰8/۲۰ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی 

صادقی وصفی – ۱۲۱۲۴۶۱ / م الف

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۵۰۰۰۱۷۰، ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض و بالمنازع متقاضی آقای اصغر رحیمی ناغانی فرزند فالمرز 
بشماره شناسنامه ۵9۶۷9 صادره از اصفهان در یک باب مغازه به مساحت ۵۱/۲۲ متر مربع به پالک 
۳۰۱ اصلی واقع در بخش ۱۶ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای تقی محبی به آدرس حاجی 
بلوار شاهد پالک ۳8 محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. نوبت اول: ۱۴۰۰/8/۰۵، نوبت دوم: ۱۴۰۰/8/۲۰ - علی جوانی رییس ثبت اسناد و 

امالک شاهین شهر – ۱۲۱۲۰۵9 / م الف

آگهی
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ج بــه تازگــی از  کمپانــی بریتانیایــی زیــپ چــار
پاوربانک اختصاصی بــرای خودروهای برقی 
در انــدازه یــک چمــدان مســافرتی رونمایــی 

کرده است.
ج )ZipCharge( بــه تازگی از  کمپانی زیپ چــار
نوع جدیدی از شــارژر های همــراه خود برای 
خودروهــای برقــی رونمایــی کــرده اســت که 
احتماال  می توانــد کاربرانی که بــه دلیل ترس 
از کمبود برد این خودروها اقدام به جایگزینی 
آنها با خودروهای بنزینــی می کنند را به خرید 

یک خودروی برقی قانع کند.
این استارتاپ بریتانیایی به تازگی از پاوربانک 
ویژه ای برای خودروهای برقی رونمایی کرده 
ج گــو نــام دارد. اندازه این  اســت که زیپ چــار
پاوربانــک در حــد یــک چمــدان اســت و وزن 
آن به ۵۰ پوند  می رســد. عــالوه بر این طراحی 
خ دار و دســته های این محصــول موجب  چــر
شده است که کاربران بتوانند این پاوربانک را 
در صندوق عقب خود قرار داده و هر زمان که 
نیاز دارند آن را به راحتی در بیاورند و خودروی 

خود را شارژ کنند. 
ج مدعی شــده است که این  کمپانی زیپ چار
پــاور بانــک بعــد از اتصال بــه خودرو بــه مدت 
۳۰ دقیقه  می تواند تا بــرد ۲۰  مایلی را برای هر 
نوع خودروی برقــی تضمین کنــد. همچنین 
نســخه ای دیگر از این محصول کــه با ظرفیت 
بیشتر ساخته شده است  می تواند برد خودرو 

را به ۴۰ مایل برساند.
این دستگاه با هر خودروی برقی یا هیبریدی 
مجهــز بــه ســوکت شــارژ نــوع ۲ کار  می کنــد و  
می تواند در طی مدت ۳۰ دقیقه تا یک ساعت 
خــودرو را تــا ۱۰۰ درصــد شــارژ کنــد. همچنین 
کاربران  می توانند ایــن پاوربانک را با اتصال به 
هر سوکتی شــارژ کرده و با اســتفاده از نرم افزار 
ارائه شــده برای ایــن محصــول، زمان شــارژ را 
برای ســاعت هایی به غیــر از اوج مصــرف برق 

برنامه ریزی کنند.
البته ایــن شــارژر هنــوز بــه صــورت رســمی به 
بــازار عرضــه نشــده اســت و کمپانــی ســازنده 
قصد دارد کــه نســخه های ۴ و ۸ کیلوواتی آن 
را در ســه ماهه اخر ســال ۲۰۲۲ به بــازار عرضه 
کنــد. همچنین امــکان اجاره ایــن محصول با 
پرداخــت ۶۷ دالر در مــاه فراهم اســت و البته 
کاربــران  می تواننــد در صــورت تمایل این پاور 
بانــک را خریداری کننــد اما قیمــت نهایی آن 

هنوز مشخص نشده است.

با توجــه بــه کمبــود جهانــی تراشــه، گوشــی  های 
هوشمند سری آیفون ۱۴ اپل از تراشه ۳ نانومتری 
بهره مند نخواهند شد.  هنوز ۱۰ ماه تا معرفی سری 
گوشــی های هوشــمند آیفون ۱۴ زمان باقی مانده 
است و با توجه به محبوبیت آیفون های اپل، باید 

انتظار پیشرفت های قابل توجهی داشته باشیم.
براســاس جدیدتریــن اطالعــات فــاش شــده، 
 A۱۶ گوشــی های ســری آیفــون ۱۴ اپــل بــه تراشــه
بایونیک مجهز خواهند شد. نشت قبلی اطالعات 

نشان داد که Bionic A۱۶ توسط شرکت TSMC با 
استفاده از فناوری ۳ نانومتری ساخته خواهد شد. 
با این حال، نشت جدید اطالعات نشان می دهد 
کــه تراشــه Bionic A۱۶ بــا اســتفاده از یــک فرآینــد 
 Bionic A۱۵ و Bionic A۱۴ ۵ نانومتــری، مشــابه

ساخته خواهد شد.
تراشــه،  جهانــی  کمبــود  دلیــل  بــه  کنــون  ا
ریخته گری های سیلیکونی مانند TSMC در حال 
حاضر بــر افزایش تولید بــا اســتفاده از فناوری های 
موجــود متمرکــز شــده اند تا اینکه ســاخت ســری 

جدیدی را شروع کنند.
گفته می شود، TSMC ممکن است اواخر سال ۲۰۲۲ 
شروع به تولید تراشه های ۳ نانومتری کند تا برخی 
از محصوالت اپل را تامین کند. با این حال، در حال 
حاضر چیزی به صورت رسمی تایید نشده است. 
کمبود تراشــه احتماال تا اواســط ســال ۲۰۲۲ پایان 

خواهد یافت.

گاهی برخی از افراد دوست دارند در دکوراسیون 
منزل خود تغییراتی دهند و تنوعی ایجاد کنند. 
یکی از این روش ها برای تغییــر ظاهری منزل، 

استفاده از کاغذ دیواری است. 
در این مطلب می خواهیم راه های تمیز کردن 
کاغذ دیواری بدون اینکه خدشه ای وارد شود 

و پاره شود، را بیان کنیم.
همان طور کــه گفتیم کاغــذ دیــواری در ظاهر 
منزل تغییراتــی را ایجــاد می کند و فضــای آن را 
زیباتر می کند، امــا گاهی دقیق تریــن افراد هم 
هنــگام تمیز کــردن آن نتوانند اصولــی و خوب 

تمیز کنند.
     تمیز کردن کاغذ دیواری

کاغــذ  کــردن  بــرای تمیــز  یکــی از روش هــا 
قاشــق  دو  حــدود  کــه  اســت  دیواری ایــن 
چای خوری مایع ظرف شــویی را در یک ظرف 
آب گرم حل کنید. برای جلوگیری از رنگی شدن 
کاغذ دیواری با شوینده های رنگی، از شوینده 
مناسب اســتفاده کنید. یک حوله یا اسفنج را 
درون محلــول خیــس کنیــد و آب اضافــه آن را 

درون سطل آب بچالنید.

ابتــدا در جایــی از دیــوار کــه به راحتــی دیــده 
گــر بــه  نمی شــود، محلــول را امتحــان کنیــد. ا
کاغــذ دیــواری آســیبی وارد نشــد فراینــد تمیــز 
کردن را شــروع کنیــد. تمیز کــردن را بــا حرکات 
بــاال بــه پاییــن، عمــودی و بــا حــرکات دورانــی 

انجام دهید.
همچنین بــرای تمیز کردن کاغــذ دیواری یک 
ســطل آب و دســتمال تمیــز برداریــد و کاغــذ 
دیــواری را بــا آب تمیــز بشــویید. از آب زیــاد 
اســتفاده نکنید. شــما نمی خواهید درنهایت 

ک داشته باشید. دیواری نمنا
برای جلوگیری از مرطوب یا خیس شدن کاغذ 
دیــواری، یــک دســتمال تمیــز دیگــر بردارید و 

بالفاصله کاغذ دیواری را خشک کنید.
برای آب کشــی و خشــک کردن کاغــذ دیواری 
ک  یک پارچه تمیز را به آب آغشته و شروع به پا

کردن اثر مایع از روی دیوار کنید.
حواستان باشد که آب پارچه را به خوبی بگیرید 
تا دیــوار خیلــی مرطوب نشــود. ســپس با یک 
حوله آب باقی مانــده روی دیــوار را بگیرید تا از 
رطوبت و آسیب کاغذ دیواری جلوگیری کنید.

گوگل پی به یک منوی میانبر برای دسترسی آسان  
تر به برخی از ویژگی  ها مجهز می شود. 

اپلیکیشن جدید گوگل پی که سال گذشته معرفی 
شد و جای اپلیکیشن قدیمی گوگل پی را گرفت، به 
موفقیتی که گوگل انتظار داشــت نرسیده است. 
کنون گوگل در حال  طبق جدیدترین گزارش ها، ا
تالش برای افزودن یک منوی میانبر جدید است 

تا استفاده از این برنامه را آسان تر و ساده تر کند.
به روز رسانی جدید به صورت، حساب به حساب 
در حــال انتشــار اســت و میانبــر جدیــدی را ارائــه 
می دهد کــه در برگه اصلی برنامه ظاهر می شــود. 
منوی جدیــد چهار میانبــر را به بخش هــای رایج 

برنامه Google Pay اضافه می کند.
در میانبر هــای جدیــد اضافه شــده، اولیــن مورد 
صفحه تنظیمات پرداخت بدون تماس اســت، 
جایــی کــه می توانیــد بــه ســرعت کارت را تغییــر 
دهید. این ویژگی همچنین از طریق دکمه ای در 
باالی رابط کاربری در همان صفحه قابل دسترس 
است، اما میانبر دسترسی و درک نحوه دسترسی به 

ویژگی را آسان تر می کند.
میانبــر دوم به صفحــه ارســال و درخواســت پول 
منتهی می شــود. این ویژگی یکی دیگر از مواردی 
است که از قبل در رابط کاربری اپلیکیشن موجود 
کــی از ایــن اســت کــه گزینــه  اســت. تغییــرات حا
"مشاهده پیشــنهادات" در قسمت سمت چپ 
ظاهر می شود، در حالی که گزینه "ردیابی هزینه" 
کنــون در قســمت ســمت راســت قــرار دارد. این  ا
میانبر هــا همگــی از قبــل در دســترس هســتند، 
بنابراین به احتمال زیاد فقط برای کمک به کاربران 

برای داشتن تجربه کاربری بهتر تعبیه شده اند.

ساخت پاوربانکی در اندازه چمدان برای خودروهای برقی

گوشی  های سری آیفون ۱۴ اپل مشخص شدند  تراشه 

کنیم؟  کاغذ دیواری منزل خود را تمیز  چگونه 

کاربری بهتر  بروزرسانی Google Pay برای ارائه تجربه 

فناوری

ترفند ها

WatchGT۳چراساعتهوشمندهواوی
بهترینانتخاببرایورزشکاراناست؟

هواوی را باید یکی از خالق ترین 
و نوآورترین شرکت ها در زمینه 
ساعت های هوشمند دانست 
کــه همــواره نشــان داده محصوالتش تــا چه حد 
به نیازهای کاربــران نزدیک بــوده و قابلیت های 
متنوعی را به صورت همزمان ارائه می کنند. این 
 ۳ Watch GT شرکت با معرفی ساعت هوشــمند
هر آنچه یک ورزشکار در سطوح مختلف، از فردی 
که تنها برای سالمتی ورزش می کند تا ورزشکاران 
آماتور و حتی حرفه ای می خواهد را گرد هم آورده 
اســت. در ادامه به این سوال پاســخ خواهیم داد 
که چرا هواوی Watch GT۳ بهترین انتخاب برای 

ورزشکاران است؟
     بدنه با کیفیت و مستحکم

هــواوی در ســاخت بدنه ایــن ســاعت از ترکیــب 
هوشمندانه ای از شیشــه گرمادیده خمیده سه 
بعدی همــراه با حاشــیه ای از فــوالد ضــد زنگ و 
زیــره ای از پالســتیک مســتحکم اســتفاده کرده 
است. در واقع این ترکیب می تواند ضمانت کند 
که نه شیشه ساعت شما به راحتی خش برداشته 
و خطــری نمایشــگر بــا کیفیــت و AMOLED آن 
را تهدیــد می کند، نــه لزومــی دارد تــا نگران ایجاد 
خراشــیدگی روی بدنه ســاعت در یک اســتفاده 
روزمره یا حتی فعالیت هایی مانند طبیعت گردی 
باشید و نه حتی قسمت پشت ساعت باعث ایجاد 
حساسیت پوست دست ناشی از در ارتباط بودن 

طوالنی با فلزات می شود.
از سوی دیگر هواوی گواهینامه های محافظتی 
متنوعــی را در این ســاعت بــه دســت آورده کــه از 
مهمتریــن آنها بایــد بــه اســتاندارد محافظت در 
برابر نفوذ آب ۵ATM اشاره کنیم. این استاندارد 
بدان معناست که این ساعت هوشمند تا عمق ۵۰ 
متری آب بدون مشکل کار خواهد کرد و به همین 
ترتیب می تواند در هر نوع شــرایط جــوی بارانی، 
استخر شنا یا حتی غواصی نیز بدون محدودیت 

مورد استفاده قرار گیرد.
     انبوه حسگرهای محیطی و سالمتی

یکی دیگر از ویژگی های بســیار خوب این ساعت 
اســتفاده از سنســورهای متنوعــی اســت کــه به 
دســتگاه اجــازه درک بیشــتر از محیــط و شــرایط 
کاربر را داده و کمک می کند تا داده های سالمتی 

و ورزشی، به صورت کامل و دقیق ثبت شوند.
این ساعت از سنسور شتاب سنج، ژیروسکوپ، 
سنسور ژئومغناطیسی )جاذبه(، سنسور سنجش 
ضربان قلب نوری، سنسور فشار هوا و همچنین 

سنسور دمای محیطی استفاده می کند. 
استفاده از نرم افزارهای متعدد و کاربردی بر پایه 
سیســتم عامل هارمونی در این ســاعت همراه با 
 GPS قــرار دادن قابلیــت دریافت ســیگنال های
به صــورت آفالیــن نیز بــه شــما کمک می کنــد تا 
فعالیت های ورزشی مختلف، از جمله ورزش های 
هوازی خود را به بهترین نحو مدیریت کنید. برای 
مثال می توانید یک برنامه دو تمرینی را اجرا کرده، 
مسیر حرکت خود در طی آن را مشاهده، ضربان 
قلب و حتی سرعت متوسط خود طی برنامه را به 
همراه انبوهــی دیگر از اطالعات مشــاهده کنید. 
در این میان فشارسنج بارومتری ساعت نیز کمک 
می کند حتی به ارتفاعی از کره زمین ســفر کرده یا 

در آن ورزش می کنید نیز اشراف داشته باشید.
جــدای از مــوارد فــوق، سنســور شتاب ســنج بــه 
شــما کمک می کنــد تــا ژســت های حرکتــی را نیز 
برای کنترل ســاعت خود در پیش گرفته و زمانی 
که دست هایتان، در مســیر کوهنوردی یا ورزش 
کثیف شده یا حالت نامناسبی دارند نیز بتوانید با 

ساعت خود کار کنید.
البته ایــن تنهــا یــک مثــال ســاده از قابلیت های 
جانبی ایــن ســاعت اســت و شــاید بتــوان گفــت 
که هیــچ محدودیتی بــا اســتفاده از نرم افزارهای 
مختلف بر پایــه HarmonyOS ویژه ســاعت های 

هوشمند در هواوی Watch GT ۳ وجود ندارد.
     قابلیت های سالمتی

همانطور که در بخش سنســورها گفته شــد این 
ســاعت از سنســورهای ضربــان قلــب نــوری، 
شتاب ســنج و سنســور دما اســتفاده می کند که 
بازخورد مناســبی از وضعیت ســالمتی کاربر ارائه 

می دهند.
واچ جــی تــی ۳ قــادر به اندازه گیــری ۲۴ ســاعته 
کســیژن خون  شــاخص SpO۲ یا همان ســطح ا
همــراه با ســنجش ضربــان قلــب بســیار دقیق تر 

از نســخه های قبــل اســت. پایــش و نظــارت 
ســطح کیفی خواب کاربــراز جملــه قابلیت های 

سالمتی این ساعت است.
قابلیــت TruSeen ۵.۰ اســتفاده شــده در ایــن 
ســاعت به معنای بهره گیری از فناوری بروز شده 
و مهمی است که دقت عمل حسگر ضربان قلب 
را به خوبی افزایش می دهد. برای عملکرد هر چه 
بهتر این بخش، الگوریتم های هوش مصنوعی نیز 
وارد کار شده و کمک می کنند تا سنجش ضربان 
قلب و دیگر پارامترهای زیستی دستگاه در بهترین 

شرایط خود قرار گیرد.
     باتری و شارژدهی 

مانند بسیاری از ســاعت های هوشمند این رده 
بازار، هواوی نیز راهکار شــارژ بی ســیم را برای این 
ســاعت در نظر گرفته اســت. اما نکته جالب تر در 
بخش باتری اتفــاق می افتــد؛ جایی کــه هواوی 
اعالم نمــوده بــا یــک اســتفاده عــادی از ســاعت 
گر  می توان هــر هفته یــک بــار آن را شــارژ نمــود و ا
اســتفاده کمتــری از ســاعت داشــته باشــید نیــز 
ممکن است این زمان تا ۱۴ روز بدون نیاز به شارژ 

مستقیم، افزایش یابد.

فناوری

داستان کوتاه

عشایر عادت دارند برای مهمان مهمی که 
کننــد،  ســر می رســد گوســفندی قربانــی 
حال اینکــه مــردم مناطــق کویــر بــه جــای 
گوســفند یکی از درختان نخل شــان را ســر 
می زنند. در شهرستان بافق از توابع استان 
یــزد رســم بر ایــن اســت تــا هــرگاه مهمــان 
ویژه ای دارند، یکی از درختان خرما را ســر 
ببرند و پنیر خرما را پیشکش  مهمان کنند.
بســیاری از مســائل درخــت خرمــا مشــابه 
انسان اســت و بســیاری از اصطالحاتی که 
برای انســان به کار مــی رود، بــرای درخت 
خرما هم بــه کار می رود؛ بــرای مثال وقتی 
انسان بچه ای را به دنیا می آورد، می گوییم 
زایمان کــرده اســت زمانی هم کــه درخت 
خرما خوشــه در می آورد می گوییم زایمان 

کرده است.
هیچ چیز این درخت دور ریختنی نیســت. 
خرما درون خودش یک دل دارد که داخل 
آن یــک پنیــر ســفید رنــگ اســت. این دل 
وظیفه غذارســانی به شــاخ و برگ را دارد و 
خوشــه خرمــا کل مــواد غذایی خــودش را 
از همیــن دل می گیرد. ایــن دل خرما قابل 

خوردن است.
     تاریخچه برداشت پنیر

زمانــی که مهمانــی از راه می رســید و چون 
امــکان پذیرایــی در کویــر محــدود بــوده، 
اهالی کویر عالوه بر خرمایی که در تابستان 
بــه دســت می آوردنــد، در زمســتان یکــی 
از درخت هــای نــر را می کشــتند و بعــد از 
آنکــه پوســت تنــه  آن را می کندنــد بــه دل 
کــه پنیــر خرمــا در آن  ســفیدی می رســند 
است. طبع این پنیر هم سرد است. بعد از 
آنکه پنیر را به قطعــات کوچک تر می برند، 
روی پوســت نخل که به آن لیف می گویند 

همراه با شیره و سکنجبین سرو می کنند.
     زمان برداشت پنیر

معموال در ایام نوروز و روز ۱۳ بدر بعد از آنکه 
درخت های خرما زایمــان می کنند، مردم 
به طبیعــت می رونــد و درخت نــر خرمایی 
که زایمان نکرده است را می کشند و از پنیر 

آن استفاده می کنند.
     درخت خرما یا کنده

ایــن درخــت تنــه بزرگــی دارد که مــا به آن 
کنــده می گوییــم. بیــن کنــده و ته شــاخه 
کــه حالــت شــتر ماننــدی دارد،  خرمــا 
تورهایــی بــه ظرافــت چســبیده کــه دورتا 
دور خرما وجــود دارد که بــه آن لیف خرما 
می گوینــد. البتــه بــه زبــان محلــی بــه آن 
»ســیس« می گویند. ایــن ســیس قــدرت 
اشتعال بسیاری دارد و به عنوان آتش زنه 
هم از آن اســتفاده می کننــد. از لیف خرما 
صنایع دستی درست می کنند و یا پادری 
هم می بافند. عده ای معتقدند اسم بافق 

از کلمه بافته گرفته شده است.

معلم یک مدرســه به بچه های کالس گفت 
که می خواهد با آنها بازی کند؛ او به آنها گفت 
که فردا هر کدام یک کیسه پالستیکی بردارند 
و درون آن به تعداد آدمهایی که از آنها بدشان 
می آیــد، ســیب زمینــی بریزنــد و بــا خــود بــه 

کودکستان بیاورند.
فردا بچه ها با کیسه های پالستیکی به مدرسه 
آمدند. در کیســه  بعضی هــا ۲، بعضی هــا ۳ و 

بعضی ها ۵ سیب زمینی بود. 
معلم به بچه ها گفت: تا یک هفته هر کجا که 

می روند کیسه پالستیکی را با خود ببرند.
روزهــا بــه همیــن ترتیــب گذشــت و کــم کــم 
بچه ها شروع کردند به شکایت از بوی سیب 
زمینی های گندیــده. به عــالوه، آن هایی که 
سیب زمینی بیشتری داشتند از حمل آن بار 

سنگین خسته شده بودند.
پس از گذشــت یک هفته بازی باالخره تمام 

شد و بچه ها راحت شدند. 
معلــم از بچه هــا پرســید: از اینکه یــک هفته 
سیب زمینی ها را با خود حمل می کردید چه 

احساسی داشتید؟ 
ســیب  بودنــد،  مجبــور  از اینکــه  بچه هــا 
زمینی های بد بو و سنگین را همه جا با خود 

حمل کنند شکایت داشتند.
آنگاه معلم منظور اصلی خود را از این بازی، این 
چنین توضیح داد: این درست شبیه وضعیتی 
است که شما کینه آدم هایی که دوستشان 
ندارید را در دل خود نگه می دارید و همه جا با 
خود می برید. بوی بد کینه و نفرت قلب شما 
را فاسد می کند و شما آن را همه جا همراه خود 

حمل می کنید. 
حاال که شــما بوی بد سیب زمینی ها را فقط 
برای یک هفته نتوانستید تحمل کنید پس 
چطور می خواهید بوی بد نفرت را برای تمام 

عمر در دل خود تحمل کنید؟

اینجا برای مهمان، 
درخت سر می برند

بوی نفرت

چوروس یک شیرینی اسپانیایی 
اســت کــه شــبیه بامیــه درســت 
می شــود. بامیــه در شــربت قــرار 
می گیرد، ولی چوروس را در پودر قند یا شکر دارچینی 
می غلتانند یا در سس شکالت می زنند و می خورند.

     مواد الزم
• آرد سفید: یک پیمانه

• آب: یک پیمانه
• شکالت تخته ای: به میزان دلخواه

• کره: ۸۰ گرم
غ: ۲ عدد • تخم مر

• دارچین: یک قاشق غذاخوری
• شکر: ۴ قاشق غذاخوری

• نمــک و پــودر وانیــل: یــک چهــارم قاشــق 
چای خوری

     طرز تهیه چوروس شیرینی اسپانیایی

     مرحله اول
بــرای تهیــه چــوروس ابتــدا یــک پیمانــه آب را به 
همراه ۳ قاشق غذاخوری شکر، پودر وانیل و کره 
درون قابلمه می ریزیم و روی حرارت قرار می دهیم 
و اجــازه  می دهیــم کــره و شــکر کامال ذوب شــود. 
وقتی اطراف قابلمه ریزجوش زد، قابلمه را از روی 
حرارت برمی داریم. بعــد از اینکه قابلمــه را از روی 

حرارت برداشتیم، به یکباره آرد را اضافه می کنیم 
و تند هم می زنیم تا خمیری شکل شود.

     مرحله دوم
در این مرحله، نمــک را هم اضافــه می کنیم و هم 
می زنیم. سپس خمیر را به یک ظرف دیگر منتقل 

می کنیم و با لیسک باز می کنیم تا سرد شود.
     مرحله سوم

بعــد از اینکــه خمیــر از حــرارت افتــاد و خنک شــد 
)نیــازی نیســت خمیــر کامــال ســرد شــود، کمی از 
غ ها را تک تک  حرارت بیفتد کافی است( تخم مر
غ را  به خمیــر اضافــه می کنیم. ابتــدا یک تخم مــر
اضافه می کنیم و با همزن برقی مخلوط می کنیم. 
غ دوم را اضافه  بعد از اینکه مخلوط  شــد، تخم مر
می کنیــم و دوبــاره بــه مــدت ۲ تــا ۳ دقیقــه هــم 

می زنیم تا مخلوط شود.
     مرحله چهارم

غ کامال بــا مواد  در این مرحلــه، زمانی کــه تخم مر
مخلوط شــد، باید خمیر نهایی ماننــد تصویر، به 
کی برســد. در این مرحله،  همچین بافت چسبنا
ماســوره طــرح دار را درون قیــف قــرار می دهیــم و 

خمیر را داخل قیف می ریزیم.
     مرحله پنجم

درون یــک قابلمه مقــداری روغــن می ریزیــم )به 
طوری کــه خمیــر کامــال درون روغــن قــرار بگیرد( 
و اجــازه می دهیــم بــه خوبــی داغ شــود. ســپس 
خمیــری را کــه داخل قیــف ریختیــم درون روغن 

داغ سرخ می کنیم.
بعد از اینکه چوروس ما آماده شد، درون یک ظرف 
شکر و دارچین را با هم مخلوط می کنیم و چوروس 
را به شــکر و دارچین آغشــته می کنیم. بــه دلخواه 
می توانید چوروس را با شکالت آب شده هم سرو 

کنید و لذت ببرید.

شیرینی اسپانیایی، ساده و بدون فر

عمارت ســردار مفخم بجنورد 
بزرگ ترین و شــاخص ترین اثر 
معمــاری باقی مانــده از دوره 
قاجار در خراسان شمالی اســت و از دیدنی های 
بجنورد در شمال شرق شهر به شمار می  رود. در 
دوره قاجار عمارت مفخم همراه با بناهای دیگری 
از جملــه آیینه خانــه، کاله فرنگــی، حوضخانــه 
و ســردر، در بــاغ بزرگــی قرار داشــته کــه مجموعه 

دارالحکومه مفخم را تشکیل می داده اند.

عمارت سردار 
مفخم بجنورد 

گردشگری

دستپخت

آئین تکریم و معارفه 
فرماندار اصفهان

آئین تکریم و معارفه فرماندار اصفهان با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه اصفهان، عضو مجلس خبرگان 
رهبری، شــهردار و رئیس شورای شهر 
اصفهان و جمعی از مسئوالن استانی 
برگزار شــد؛ در این مراســم محمد علی 
احمدی به عنوان فرماندار جدید شهر 
اصفهان معرفی و از تالش های حسین 

سیستانی قدردانی شد.
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