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شهردار اصفهان گفت: باید تا جایی که می توان به سمت شریک کردن مردم در اداره شهر به اقتضای استعدادها و 
ظرفیت های هر منطقه برویم و انگیزه در مردم ایجاد شود تا در آبادانی شهر کمک کنند.

علی قاســم زاده در آئین تکریم و معارفه خدمتگزاران مردم در شهرداری اصفهان ضمن تبریک هفته بسیج و روز 
تاریخی تولد اصفهان، اظهار کرد: در دوره جدید مدیریت شهری تمام تالشمان این است که شعار »اصفهان، شهر 
زندگی« تحقق پیدا کند، الگویی که به عنوان الگوی مدیریت شهری انتخاب شده است الگوی شهر همگراست که 

دارای اصولی است.
وی با بیان اینکه یکی از اصول اساسی شهر همگرا بحث مقبولیت است، تصریح کرد: مدیری می تواند موفق باشد 

که مورد پذیرش جامعه قرار بگیرد، ارتباط و رابطه خوب با بدنه شهرداری و مردم باید پیش فرض همه مدیران باشد.
شهردار اصفهان ادامه داد: اگر نتوانیم در سطحی ترین رابطه با مردم که همان ارتباط کالمی است ارتباط خوبی برقرار 
کرده و به فهم مشترک برسیم موفق نخواهیم بود، پیش نیاز مقبولیت ارتباط مؤثر، حسنه و صادقانه با مردم است. 

شخصیت مدیران شهرداری باید شخصیت همخوانی میان قول، فعل و نیت آنها باشد.

شهردار اصفهان: 

مردمرادرآبادانیاصفهانشریکمیکنیم

شرکت های دانش بنیان دانشگاه صنعتی اصفهان :

برگزیدگانجشنوارهملی
فنآفرینیشیخبهایی

کاهش۷۰۰میلیونمترمکعبی
آبورودیبهسدزایندهرود

۱۵درصدثبتنامشدگان
مسکنملیدراصفهان،

واجدشرایطهستند

طرحآبخوانحاشیه
بزرگراهکاشانآماده

بهرهبرداریتایکماهآینده

وضعیتنامطلوب
ذخایرخونی

استاناصفهان
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۳ آن هایی که در فضای مجازی تهمت می زنند را هرگز نمی بخشم

اولویتوخطقرمزمنتیماست!

اصفهانمیزبان۷کشورفعال
درحوزهسنگومعادنمیشود
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# اصفهان  تنها  نیست

ح کرد:  مدیرعامل فوالد مبارکه مطر

شرکتفوالدمبارکهحامیو
کمکرسانپروژهفوالدسازی

فوالدسفیددشت
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کیانوشکیانی-سرپرستشهرداریشاهینشهر

شــهرداری شــاهین شــهر به اســتناد مجوز شــماره 2۵۳2/ش مورخ 1۳98/1۰/22 شــورای 
ــه  ــروژه متــرو شــاهین شــهر ب ــی پ ــع مال ــرای تامیــن مناب محتــرم اسالمی شــهر درنظــردارد ب
اصفهــان، تعــداد 1۰ قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در بلــوار طالقانــی ورودی شــهرک پردیــس 
گهــی مزایــده بــه صــورت نقــد بــه  کارشناســی و ازطریــق آ طــرح تفکیکــی نیایــش را بــا قیمــت 

فــروش برســاند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری 
کثــر تــا پایــان وقــت  بــه واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
اداری روز دوشــنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/22 به دبیرخانه حراســت تحویل نمایند. شــهرداری در 

1228۶81 / م الفرد یــا قبــول یــک یــا کلیه پیشــنهادها مختار اســت.

نوبت چاپ اول
گهیمزایدهعمومی)نوبتاول( آ

محمدحسینفائضپور-سرپرستشهرداریآرانوبیدگل

شــهرداری آران و بیــدگل درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــورای اسالمی شــهر بــه شــماره 1۴1۳ مــورخ 1۴۰۰/8/2۰ نســبت بــه 
انتخــاب پیمانــکار جهــت خریــد و اجــرای بلوک فرش خیابان مفتح بــه مبلــغ 12/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ازطریق مناقصه به بخش 

خصوصــی طبــق آییــن نامــه مالــی شــهرداریها بــه شــرح ذیــل اقــدام نماید:
1(  دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی
2( برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۳( شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
۴( سایر اطالعات و جزییات مربوط به موضوع پروژه در اسناد مناقصه است.

۵( مدت زمان اجرای پروژه ۶ ماه می باشد.
گهــی نســبت بــه  کننــدگان می تواننــد از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ایــن آ مهلــت و نحــوه و محــل دریافــت و قبــول اســناد: شــرکت 
دریافــت اســناد از واحــد امــور پیمــان و قراردادهــا اقــدام و تــا پایــان وقــت اداری روز دوازدهــم پــس از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ایــن 

کــت پیشــنهادی خــود بــه دفتــر حراســت شــهرداری اقــدام نمایید. گهــی نســبت بــه تحویــل پا 12289۰1 / م الفآ

نوبت چاپ اول
گهیمناقصه)مرحلهاول( آ

ادارهکلنوسازیمدارساستاناصفهان

1( دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 
2( موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

۳( تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
گهی 1۴۰۰/9/1 لغایت مورخ 1۴۰۰/9/۴   الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آ

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 1۴۰۰/9/1۶
کات اسناد مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/9/17 در محل سالن جلسات   ج( زمان گشایش پا

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه( نحــوه عقــد قــرارداد بــه صــورت زیربنایــی براســاس بخشــنامه ســرجمع )شــماره 9۶/1299188 مــورخ 9۶/۵/۴ و تبیین مواردی از بخشــنامه 
ســرجمع به شــماره 97/۴۴۶8۶1 مورخ 97/8/22 و اصالحیه بخشــنامه ســرجمع به شــماره 1۴۰۰/۳۴۴۶۵۶ مورخ 1۴۰۰/7/2۴( می باشــد.
کل نوســازی مدارس اســتان اصفهان )تلفن  گلدســته مقابل درب شــرقی بازار هنر اداره  نشــانی تحویل اســناد مناقصه: اصفهان خیابان باغ 

تماس: ۳2222889(
۴( نــوع تضمیــن قابــل قبــول شــرکت در مناقصــه:  الــف( ســپرده )واریــز بــه شــبای شــماره 78۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰۳۰۶۰7۶7۰۰8۵ تمرکــز وجــوه ســپرده 

بانــک مرکــزی ب( ضمانتنامه معتبر بانکی
۵( مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از  متن ایــن مناقصــه در پایگاه اینترنتــی www.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابــل رویــت می باشــد و 
کتها ازطریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس  گران و بازگشــایی پا دریافت اســناد مناقصه تا ارایه پیشــنهاد مناقصه 

www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد.

نوبت چاپ دوم

گهیمناقصهعمومییکمرحلهای آ
شماره19۵2۶مورخ1۴۰۰/8/29

شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

مبلغ برآورد اولیه به ریال 
)بر اساس فهرست بها 

سال 1۴۰۰(

نوبت 
مناقصه

اول۳279/۰۰۰/۰۰۰۵/۵۶۰/9۴۴/۰۰۴ ماه2۰۰۰۰۰۴۰۳8۰۰۰۰2۵تکمیل مدرسه اشنویی )سالن( آران و بیدگل1

2
سرویس بهداشتی مدارس مناطق کاشان، آران و بیدگل 

و نطنز )۳ عدد(
اول22۳2/۰۰۰/۰۰۰۴/۶2۳/92۳/۶۰7  ماه2۰۰۰۰۰۴۰۳8۰۰۰۰2۶

۳
سرویس بهداشتی مدارس مناطق شاهین شهر، میمه، 

برخوار )۳ عدد(
اول22۴9/۰۰۰/۰۰۰۴/977/۴9۰/9۳7 ماه2۰۰۰۰۰۴۰۳8۰۰۰۰27

۴
سرویس بهداشتی مدارس مناطق گلپایگان، مهردشت، 

خوانسار )۳ عدد(
اول2۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶/۵8۴/1۴8/988 ماه2۰۰۰۰۰۴۰۳8۰۰۰۰28

122782۶ / م الف
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ســامانه »تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بانک 
مرکزی« به نشانی ve.cbi.ir تنها مرجع رسمی برای 
ثبت نام متقاضیان تسهیالت یاد شده است و این 
ســامانه ارتباطی با هیچ یــک از ســایت های فعال 

در این زمینه ندارد.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانــک مرکزی، حســب 
اطالعــات موجــود و بررســی های انجام شــده و به 
دلیل فعالیت برخی سایت ها در زمینه تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج، به اطالع هم وطنان می رساند 
که »سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک 
مرکزی« به نشانی ve.cbi.ir تنها مرجع رسمی برای 
ثبت نام متقاضیان تسهیالت یاد شده است و این 
ســامانه ارتباطی با هیچ یــک از ســایت های فعال 

در این زمینه ندارد.
لذا متقاضیان می توانند به طور مستقیم نسبت به 

ثبت نام خود در سامانه یاد شده اقدام کنند.
در راستای اجرای بند )الف( تبصره ۱۶ قانون بودجه 
ســال جــاری و حمایــت از ازدواج، از ابتــدای ســال 
جاری تا پایان وقت اداری ۲۳ آبان ماه سال جاری، 
بالغ بــر ۶۳۹ هــزار و ۶۹۵ نفر و بــه مبلغ ۵۵۳ هــزار و 
۸۳۱ میلیارد ریال از تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بهره مند شــده اند و تعداد ۲۰۸ هزار و ۷۲ نفر نفر نیز 
متقاضی در صــف برای اســتفاده از تســهیالت یاد 

شده هستند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از قطع گاز ادارات و 
سازمان های دولتی پرمصرف خبر داد.

مجید چگینی در مصاحبه با  خبرگزاری صداوسیما 
با اشاره به ابالغیه معاون اول رئیس جمهور مبنی 
بر صرفه جویی گاز در ادارات و سازمان های دولتی 
گفت: پــس از صدور ایــن ابالغیــه همکاران مــن در 
شرکت ملی گاز تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا 
بتوانیم سازمان ها و ادارات دولتی را کنترل کرده تا 

میزان مصرف سوخت شان پایین بیاید.
 وی افزود: در این زمینه بازرسی هایی را آغاز کردیم و 
در شروع کار از سازمان ها و ادارات وابسته به وزارت 
نفت آغاز کرده ایم تا نشان دهیم خودمان پیشگام 

در این قضیه هستیم.
 مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران گفت: براســاس 
ابالغیه معاون اول رئیس جمهور ســازمان ها باید 

دمای محیط خود را بین ۱۸ تــا ۲۱ درجه قرار دهند 
و موتورخانه هــا و سیســتم های گرمایشی شــان را 
یک ساعت زودتر از شــروع کار روشن و یک ساعت 
قبل از پایان کار خاموش کنند و در روز های تعطیل 
سیستم های گرمایشی را خاموش نگه دارند.  وی 
افزود: در اجرای این ابالغیه ابتدا به ارگان ها و اداراتی 
که ایــن مســاله را رعایت نکننــد اخطار کتبــی داده 
گر باز هم تخلفی دیده  می شود، اما در مرحله دوم ا

شود گاز آن ارگان و سازمان را قطع خواهیم کرد.
 چگینی در خصوص راهکار های کنترل مشترکان 
پرمصــرف خانگــی هــم گفــت: در ایــن زمینــه نیــز 
برنامه هایی داریم و جرایم بســیار سنگینی را برای 

آن دسته از مشترکان پرمصرف در نظر گرفته ایم.
 وی با تکذیب شایعاتی مبنی بر گران شدن قیمت 
گاز خانگــی افــزود: هیــچ افزایــش قیمتی بــرای گاز 
نخواهیــم داشــت و کســانی کــه براســاس الگــوی 
مصرف گاز را بهینه اســتفاده کنند افزایش قیمت 
نخواهنــد داشــت، اما تعرفــه مشــترکان پرمصرف 
افزایش می یابد.  مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در 
خصوص میزان افزایش تعرفه گاز مشترکان پرمصرف 
گفت: هنوز میــزان افزایش این تعرفه ها مشــخص 
نشده است، اما جریمه مشترکان پرمصرف بسیار 

سنگین و قابل توجه است.

سرپرســت مدیریت هماهنگــی و نظــارت بر تولید 
کید بر رعایت صرفه جویی  شرکت ملی گاز ایران با تا
کنون مصــرف گاز از  در مصرف گاز طبیعی، گفت: ا
تولید پیشــی گرفته اســت. به گزارش  شرکت ملی 
گاز ایران، "احمد زمانی" اظهار کــرد: با کاهش دما، 
مردم صرفه جویی در مصرف گاز و استفاده بهینه 
را در دســتور کار خود قرار دهند، زیرا فقط با رعایت 
الگوی مصرف بهینه می توانیم ناترازی گاز در بخش 
تولیــد و مصــرف را کاهش دهیــم و از این زمســتان 
کنون  زودرس به سالمت عبور کنیم. وی ادامه داد: ا
مصرف بر تولید گاز پیشــی گرفته است و این یعنی 
ناترازی گاز در بخش تولید و مصرف؛ بنابراین باید 
توجه ویژه ای به رعایت الگوی مصرف بهینه داشته 
باشیم. سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر 

تولید شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: با بخش نامه 
معاون اول رئیس جمهوری درباره ضوابط مصرف 
انرژی، سازمان های دولتی در رعایت الگوی مصرف 
بهینه پیش قدم شده اند. زمانی تصریح کرد: در این 
کید در  فصل، مهــم رعایت دمــای مــورد تأییــد و تا
منازل اســت؛ زیرا با افزایش برودت هوا، مصرف در 
بخش خانگی به شدت افزایش می یابد، بنابراین 
کید ما بیشتر روی رعایت دمای رفاه در منازل )۱۸  تا
تا ۲۱ درجه سانتی گراد(، پوشیدن لباس های گرم، 
محدود کردن فضای گرمایشی در منازل و خاموش 
کن  کردن وســایل گرمایشــی زمان ترک منازل و اما
دولتی و اجتماعی اســت و این اقدام های به ظاهر 
ساده، می تواند از افت فشــار یا قطعی احتمالی در 

شبکه پیشگیری کند.

معاون عمرانی فرماندار گلپایگان با اشاره به پخت 
نان سبوس دار در این شهرستان، گفت: سهمیه آرد 
نانوایان در صورت استفاده از جوش شیرین و تولید 

نان بی کفیت، کم می شود.
مجید نوری در جلسه تجلیل از پیشکسوتان صنعت 
آرد و نان این شهرستان، اظهار کرد: پیگیری هایی 
انجام دادیم تا در کارخانه آرد گلپایگان، سبوس آرد 
افزایش یابد و تعدادی از نانوایان به صورت آزمایشی 

آرد سبوس دار دریافت کنند.
وی با اشاره به افزایش سهمیه آرد نانوایان نمونه، 
افزود: بر اساس مصوبه کارگروه آرد و نان، سهمیه آرد 
نانوایان در صورت استفاده از جوش شیرین و تولید 

نان بی کیفیت، کم می شود.
معاون عمرانی فرماندار گلپایگان با اشاره به طرح 
مشــکالت نانوایــان توســط رئیــس اتحادیه ایــن 
کید کرد:  صنف در کارگــروه آرد و نان شهرســتان، تا
رضایتمندی مردم از پخت نان در الویت است؛ لذا 
اتحادیه نانوایان کالس های آموزشی در مورد نحوه 

پخت نان با کیفیت و بهداشتی برگزار کند.
         تولید آرد کامل نیاز به تأمین صد درصدی 

گندم داخلی دارد
در ادامه ایــن نشســت عبــاس عبــاس زاده، رئیس 
کارخانــه "آرد عظیم گلپــا" اظهار کرد: طی یکســال 
گذشــته با خرید ماشــین آالت مدرن و متناسب با 
اســتاندارهای بین المللی، کیفیت آرد دو چندان 

شده است.
وی بــا بیان اینکــه تولیــد آرد کامــل نیــاز بــه تأمین 
کنون ۸۰  صددرصدی گندم داخلی دارد، افــزود: ا
درصد گندم مورد نیاز این کارخانه از خارج وارد و تنها 

۲۰ درصد آن گندم ایرانی است.
کید بــر ضرورت  رئیس کارخانــه آرد عظیم گلپا با تأ

فرهنگ سازی در مصرف نان تیره، گفت: از دیدگاه 
مــردم، نان ســفید، با کیفیــت اســت، امــا از میزان 
ســبوس و درجه اهمیت غذایی کمتری برخوردار 

است.
محمد شــریفی، رئیس اتاق اصنــاف گلپایگان نیز 
اظهار کرد: نانوایان گرمای تنور را به جان می خرند 
تا سفره های مردم خالی از نان نباشد و از این رو نزد 

مردم جایگاه ویژه ای دارند.
وی افزود: شــغل نانوایی از مشاغل سخت است و 
درآمد آن ها پاسخگوی هزینه هایشان نیست، اما 
برای جلب رضایتمندی مردم هیچ گاه نباید در تهیه 

نان با کیفیت و بهداشتی کوتاهی کنند.
         فعالیت 12۶ نانوایی در شهرستان گلپایگان

در ادامه، مهدی عظیمی، رئیس اتحادیه نانوایان 
شهرستان گلپایگان با اشاره به حساس بودن مردم 
نســبت به پخت نان با کیفیت و بهداشتی، اظهار 
کرد: نان قوت غالب مردم است و نانوایان نیز باید با 
تولید نان با کیفیت و بهداشتی رضایتمندی مردم 

را حاصل کنند.
رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان گلپایگان با اشاره 
به فعالیت ۱۲۶ نانوایی در این شهرستان، گفت: ۱۰۹ 
نانوایی از محل آرد یارانه ای و ۱۵ نانوایی با نیمه یارانه 

و دو نانوایی با آرد آزاد مشغول به فعالیت هستند.

سامانهثبتناموامازدواجاعالمشد

خبر

دو شرکت رویشی دانشگاه صنعتی اصفهان در 
جمع برگزیدگان شانزدهمین دوره جشنواره 

ملی فن آفرینی شیخ بهایی قرار گرفتند.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان در ایــن دوره از جشــنواره ملــی فن 
آفرینــی شــیخ بهایــی کــه در روز هــای ۲۶ و 
۲۷ آبــان ۱۴۰۰ در شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان برگزار شد، شرکت دانا تجهیز پتروآب 
با مدیریت دکتــر احمدرضا زمانــی به عنوان 
برگزیده رتبه اول بخش شرکت های فن آفرین 

نوپا انتخاب شد.
در ایــن بخــش شــرکت دانــا تجهیز موفــق به 
دریافــت تندیــس زریــن جشــنواره، جایــزه 
نقدی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
جایزه نقدی گرنت فناوری صندوق نوآوری 
و شکوفایی و تسهیالت ارزان قیمت صندوق 

نوآوری و شکوفایی شد.
همچنین شرکت دیده رایان صنعتی اصفهان 
با مدیریت رسول امیر فتاحی به عنوان برگزیده 
رتبه اول در بخش شرکت های فن آفرین رشد 

یافته معرفی شد.
ایــن شــرکت نیــز بــا دریافــت تندیــس زریــن 
جشــنواره، جایــزه نقــدی شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی اصفهــان، جایــزه نقــدی گرنــت 
فنــاوری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و 
تســهیالت ارزان قیمــت صنــدوق نــوآوری و 

شکوفایی، را هم دریافت کرد.
جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به عنوان 
اولیــن و برتریــن رویداد فنــاوری و فــن آفرینی 
کشــور تالش می کنــد تا بــا حمایت و تشــویق 
شــرکت های دانــش بنیــان در راســتای حل 
مســائل و چالش های اساسی کشــور و رونق 

کسب و کار های دانایی محور گام بردارد.

۱۵ درصــد ثبــت نــام شــدگان مســکن ملــی در 
اصفهان، واجد شرایط هستند.

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
گفت: بیــش از ۱۵۰ هــزار نفر در این اســتان برای 
دریافت مســکن ملی ثبت نام کرده اند که بین 
۱۰ تا ۱۵ درصد آنان واجد شرایط دریافت مسکن 

هستند.
کنان  علیرضا قاری قرآن افزود: متقاضیان و سا
شــهر اصفهان برای ثبت نــام در طرح مســکن 
ملی می تواننــد از واحد های پیش بینی شــده 
در شهر های بهارستان و شاهین شهر انتخاب 

کنند.
وی بابیان اینکه نیمی از فرآیند اداری تخصیص 
طرح هــای مســکن ملــی انجــام شــده اســت، 
گفت: در صورت تأمین منابع مالی و تخصیص 
زمین، تسهیالت بانکی برای احداث مسکن به 

متقاضیان اختصاص می یابد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان چالش 
اصلی پیش روی مســکن ملی را گــذر از مراحل 
اداری دانســت و افزود: درصورتی که تسهیالت 
موردنظر و فرآیند اداری سریع تر صورت بگیرد، 
ساخت مســکن ملی با ســرعت باالتری انجام 

می گیرد.
طرح ملی تولید مســکن باهدف ســاخت ۴۰۰ 
هــزار واحــد مســکونی در کل کشــور در دســت 
اجراســت که ســهم اســتان اصفهان ۷۰ هــزار و 

۷۸۰ واحد است.

مدیــرکل هماهنگــی دفتــر توزیــع و فــروش 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران از صدور مجوز 

عرضه  ۱۵۰ هزار تن برنج در بازار خبر داد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، »حجت 
کــرد: براســاس مجــوز،  براتعلــی« اظهــار 
۱۵۰ هــزار تــن برنج طــی دو مرحلــه از طریق 

شبکه های توزیع عرضه خواهد شد.
وی افــزود: در مرحلــه اول ۱۰۰ هــزار تــن و در 
مرحلــه دوم ۵۰ هــزار تــن دیگــر از برنج های 
وارداتی شرکت بازرگانی دولتی ایران با همان 
قیمت های تثبیتی قبلی وارد شبکه توزیع 

در بازار خواهد شد.
مدیــرکل هماهنگــی دفتــر توزیــع و فــروش 
شــرکت بازرگانی دولتی ایــران افــزود: از اول 
شهریور ۱۵۰ هزار تن برنج برای توزیع در بازار 
اختصاص داده شــده که ۱۲۵ هــزار تن وارد 

شبکه توزیع شده است.
کنــون  براتعلــی گفــت: از ابتــدای امســال تا
۲۴۶ هــزار تــن برنــج بــه بــازار عرضه شــده و 
موجودی این کاال در کشور مطلوب است.

خبر کاهش۷۰۰میلیونمترمکعبیآبورودی
بهسدزایندهرود

رئیس حوضه آبریز زاینده رود گفت: 
حــدود ۷۰۰ میلیــون متــر مکعــب 
ورودی آب ســد زاینده رود کاهش 
یافته و بــه حــدود ۸۲۲ میلیــون متر مکعب در ســال 

رسیده است.
هوشــنگ مالیی در برنامــه گفتگوی ویــژه افــزود: در 
سال های گذشته یک و نیم میلیارد متر مکعب روان 

آب وارد سد زاینده رود می شد.
وی با بیان اینکه میانگین بارش دراز مدت در حوضه 
آبریز زاینده رود ۲۴۴ میلیون میلی متر اســت، اضافه 
کرد: وســعت حوضه ایــن رودخانــه ۲۷ هــزار کیلومتر 
مربع اســت که از این مقدار هزارو ۹۰۰ کیلومتر مربع در 
استان چهار محال بختیاری و بقیه در استان اصفهان 

قرار دارد.
وی گفت: بیش از ۸ میلیارد متر مکعب بیالن منفی 
دشت های استان اصفهان است و ساالنه سطح آب 
زیر زمینی در این حوضه آبریز به طور میانگین حدود 

۵۶ سانتی متر کاهش می یابد.
مالیی افــزود: به طــول میانگین ســاالنه بیــش از ۲۰۰ 
میلیون متر مکعب اضافه برداشت از حوضه آبریز زاینده 

رود در زمانی که بارش ها نرمال باشد، داریم.
وی ادامه داد: در زمانی که بارش بحرانی می شود میزان 
آب های زیر زمینی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و سطح 

آب پایین تر می آید.
رئیس حوضــه آبریــز زاینــده رود گفــت: در حوضه باال 
دست سد زاینده رود و منطقه کوهرنگ در دوره مدت 
۵۱ ساله به طور میانگین ساالنه هزار و ۴۰۵ میلی متر 
بارندگی داشــتیم، اما در ۱۰ ســال گذشــته با توجه به 
کم شدن دوره خشکسالی در کشــور میزان بارش  حا
در منطقه کوهرنگ به هزار و ۲۷۳ میلی متر در ســال 
کاهش یافته اســت و در ســال آبی ســال گذشــته این 
میزان به ۸۲۲ میلی متر رســید کــه ۵۸۳ میلی متر در 

مقایسه با دوره دراز مدت کاهش بارندگی داشتیم.
مالیی اضافه کرد: با کاهش بارش روان آب ها بیشــتر 
کم می شــود و این بر تغذیه ســفره های آب زیر زمینی 

اصفهان تاثیر گذاشته است.
وی افزود: در ۵۰ سال گذشته حدود ۲ درصد میانگین 
دمای حوضه آبریزی زاینده رود افزایش یافته و افزایش 
دما بــه معنای تبخیــر بیشــتر و کاهش برف و ســطح 

پوشش برف است.
رئیس حوضه آبریز زاینــده رود گفت: حــدود ۲۰۰ هزار 
هکتــار اراضــی تحــت پوشــش شــبکه های آبرســانی 
رودخانه زاینده رود اســت و در باال دســت سد زاینده 
رود نیز حدود ۸۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد 
که یا از رودخانه برداشت مستقیم می کنند یا چاهک و 

چاه احداث کرده اند.

وی ادامه داد: برنامه جامعی برای تغییر الگوی کشت 
در حوضه آبریز زاینده رود نداریم، اما برنامه ای در دست 

تدوین است.
مالیی افزود: اجرای این برنامه نیازمند فراهم شــدن 

زیر ساخت هاست.
وی گفت: بسیاری از اراضی حوضه آبریزی زاینده رود 
زیرکشت گندم قرار دارد، اما در بخشی هنوز برنج کشت 

می شود و جایگزینی برای آن معرفی نشده است.
مالیــی اضافه کــرد: در حــال تحلیــل وضع موجــود و 
جمع آوری داده ها در حوضه آبریز زاینده رود در استان 
چهارمحال بختیاری و اصفهان هستیم و پایش منظم 
دوره ای در منطقه در حال انجام است و برداشت های 

غیرمجاز منابع آب شناسایی شده است.
وی افزود: سیستم آبیاری اراضی کشاورزی حوضه آبریز 
زاینده رود ۵۰ درصد ســنتی و ۵۰ درصد ســامانه های 

تحت فشار است.
رئیــس حوضــه آبریــز زاینــده رود گفــت: وزارت جهاد 
کشاورزی در سال های گذشته بر اساس منابعی که در 
اختیار داشته طرح های آبیاری تحت فشار را تدوین و 
برخی را اجرا کرده اســت، اما در این زمینه درخواست 
کشاورزان برای استفاده از این سیستم و کمک دولتی 

برای ایجاد آبیاری تحت فشار اهمیت دارد.
کنون بار آبی جدیدی بر  وی با بیان اینکه از سال ۹۲ تا
حوضه آبی زاینده رود تحمیل نشده است، ادامه داد: 
امسال یکی از خشک ترین سال آبی را سپری می کنیم 
و خشکسالی موجب شده است اقدامات خوب انجام 

شده چندان دیده نشود.
مالیی با اشــاره به اینکــه صنایــع ذوب آهن، فــوالد و 
پاالیشگاه ها در استان اصفهان صنایع ملی هستند، 
افزود: این صنایع ۲۰۰ میلیون متر مکعب ساالنه آب 
استفاده می کنند البته میزان مصرف آب افرادی را که 

کن شده اند نیز باید در نظر گرفت. در این مناطق سا
وی با بیان اینکه ۸۰ تا ۱۰۰ متر مکعب نیاز آب شرب هر نفر 
در سال است، گفت: بر اساس جمعیت ۵ میلیون نفری 
حوضه آبریز زاینده رود سرانه آب در اصفهان در مقایسه 

با شاخص های کل کشور بسیار کمتر است.
مالیی افزود: از جمله برنامه ها برای کاهش مصرف آب 
صنایع استان اصفهان استفاده آن ها از پساب شهری 
کنون نیمــی از مصــرف آب صنایع از پســاب  اســت و ا

تامین می شود.
وی ادامــه داد: صنایــع اســتان اصفهــان کمتــر از ۵۰ 
میلیون متر مکعب از آب زاینده رود در سال استفاده 
می کنند که تالش می کنیم این میزان را در سال های 

آینده به صفر برسانیم.
رئیس حوضــه آبریــز زاینــده رود گفــت: حق آبه هــا در 
اســتان اصفهان بــه دوره شــیخ بهایــی باز می گــردد، 
اما ســند جدید تخصیص آب ایــن رودخانــه در حال 

تدوین است.
وی اضافــه کــرد: بیشــترین مصــرف آب در بخــش 
کشــاورزی و میانگین ســرانه اراضی کشــت آبــی ما در 

مقایسه با دنیا بیش از ۲ برابر است.
مالیی افزود: به ازای هر نفر ۱۰۰ هکتار اراضی کشت آبی 

داریم و به ازای هر متر مکعب آب استفاده شده حدود 
یک و دو دهم کیلو گرم محصول تولید می کنیم که باید 

به بیش از دو کیلو گرم افزایش یابد.
محمدرضا محبوب فر کارشناس منابع آب و توسعه 
پایدار نیز در این برنامه گفت: با توجه به رشد حمل و 
نقل، صنعت و جمعیت در جهان تغییرات اقلیمی و 

کاهش بارش ایجاد شده است.
وی افــزود: در ایــران نیــز میانگیــن بارش هــا کمتــر از 
میانگین های جهانی و ۲۴۳ میلی متر در سال است، 
اما آنچه که ما را با دنیا متمایز می کند، مسئله مدیریت 
آب اســت. میــزان بــارش در کشــور های خاورمیانــه 
از ایران کمتر است، اما آن ها با مدیریت آب از این بحران 

عبور کردند.
محبوب فر افزود: به دلیل کاهــش بارندگی ها در دنیا 
تولید محصــوالت غذایی کاهــش یافته اســت، اما با 
مدیریت منابع آب از میزان هدر رفت آن با کشاورزی 

مدرن جلوگیری کرده اند.
وی ادامــه داد: در ۲۰ ســال گذشــته میــزان بارش هــا 
در کشور به طور میانگین ۱۵ تا ۳۵ درصد کاهش، اما 

برداشت ما از منابع آب افزایش یافته است.
 کارشــناس منابع آب و توســعه پایــدار افــزود: در عین 
حال این میزان کاهش بارندگــی نمی تواند ۸۰ درصد 
کشور را با بحران آبی روبرو کند و این فقط به مدیریت 

منابع آب باز می گردد.
وی اضافه کرد: پیش بینی می شود در ۱۵ سال آینده 

بارش ها به مرور از این وضع خارج شود و افزایش یابد.

ســخنگوی گمرک گفت: ایران در هفت ماه نخست 
امسال ۵۸ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۷۳۳ دالر خودرو و لوازم 
یدکی صادر کرد که هفت میلیون و ۲۱۷ هزار و ۲۶۵ دالر 

آن مربوط به صادرات انواع خودرو بوده است.
به گزارش  گمرک، »سید روح اله لطیفی« اظهار کرد: از ابتدای امسال تا 
پایان مهرماه هفت میلیون و ۲۱۷ هزار و ۲۶۵ دالر انواع خودرو به ۱۲ کشور 
صادر شده که از این میزان، یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۴۸۴ دالر خودرو ۱۵۰۰ 

سی سی به هشت کشور صادر شد.
وی افزود: جمهــوری آذربایجــان بــا خریــد ۹۷۱ هــزار و ۸۹۸ دالر در صدر 
خریدارهای خودروهای ایرانی قرار دارد و چین، اسپانیا، روسیه، سنگال، 

اوکراین، عراق و ترکیه در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
ســخنگوی گمرک درباره صادرات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲ هزار ســی سی، 
تصریح کرد: ارزش صادرات این خودروها در هفت ماهه امسال ۴۴۹ هزار 
و ۱۲۴ دالر بود که به ۶ کشور عراق با ۲۷۴ هزار و ۲۲۵ دالر، سنگال با ۶۳ هزار 
و ۶۰ دالر، اسپانیا با ۴۰ هزار و ۱۹۸ دالر، روسیه با ۳۴ هزار و ۷۲۵ دالر، تایوان 

با ۳۳ هزار و ۷۵۲ دالر و امارات با سه هزار و ۱۶۴ دالر صادر شد.
لطیفی با بیان اینکــه ۱۶ هــزار و ۵۰۰ دالر خودروهــای ۲ هزار تا ۲۵۰۰ ســی 
سی به جمهوری آذربایجان صادر شده است، خاطرنشان کرد: در هفت 

ماه امســال چهار میلیون و ۷۳۹ هــزار و ۳۳۲ دالر خودروی نیمه دیزلی 
و دیزلی ۲۵۰۰ تا سه هزار سی ســی به عراق صادر شــد، تایوان نیز ۸۰ هزار 
دالر خودروی نیمه دیزلی ۱۵۰۰ سی سی تا ۲ هزار سی سی از ایران واردات 
داشته و روسیه نیز یک هزار و ۹۲۹ دالر از این نوع خودرو از ایران خریداری 

کرده است.
کید کرد: ۸۲۵ هزار و ۸۹۶ دالر خودروهای حمل کاال و متفرقه نیز  وی تا
توسط کویت به ارزش ۱۴۸ هزار دالر، ونزوئال به ارزش ۶۷۲ هزار دالر و دیگر 

کشورها با پنج هزار و ۸۹۶ دالر از ایران خریداری شد.
سخنگوی گمرک درباره صادرات لوازم یدکی خودرو، تصریح کرد: در هفت 
ماهه امسال ۵۱ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۴۶۸ دالر لوازم یدکی خودرو صادر شد 
که ۱۴ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۳۰۵ دالر مربوط به بدنه خودرو، سه میلیون و 
۸۴۹ هزار و ۴۲۵ دالر اجزا و قطعات مربوط به بدنه، سه میلیون و ۱۹۰ هزار 
و ۳۲۶ دالر محــور خودرو، ۲ میلیون و ۵۸۴ هــزار و ۹ دالر انــواع رادیاتور، ۲ 
میلیون و ۹۷ هزار و ۲۱۷ دالر چرخ دنده و بازوهای انتقال نیرو، یک میلیون 
و ۷۷۵ هزار و ۱۲۹ دالر کمک فنر، ۸۵۰ هزار و ۶۶ دالر انواع چرخ و قطعات و 

۶۴۲ هزار و ۴۹۲ دالر اجزا و قطعات تریلرها بود.
لطیفی افزود: ۴۵۹ هزار و ۲۴۱ دالر ســیبک و قطعات آن، ۳۸۵ هزار ۳۲۶ 
دالر دسته موتور و قطعات، ۳۷۲ هزار و ۲۳ دالر چراغ، المپ و راهنما، ۳۰۴ 
هزار و ۸۱۵ دالر لنت ترمز، ۲۶۹ هزار و ۴۶۶ دالر کاسه و دیسک ترمز، ۲۴۹ 
گزوز و قطعات، ۱۵۶ هزار  هزار و ۷۲ دالر انواع سپر، ۲۳۰ هزار و ۵۷۴ دالر انواع ا
و ۲۸۲ دالر انواع کمربند، ۳۳ هزار و ۲۴۵ دالر جعبه دنــده، ۳۰ هزار و ۳۶۰ 
دالر اجزا و قطعات کالچ و ۲۰ هزار و ۴۹۸ دالر صندلی خودرو در این مدت 

به کشورهای دیگر صادر شد.
کید کرد: ۱۹ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۹۳۵ دالر سایر اجزا و قطعات دیگر  وی تا

مرتبط به خودرو نیز در این مدت صادر شده است.

دبیر انجمن مرغداران اســتان اصفهان گفت: 
غ بــا حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  گر تولیدکننده مر ا
بخواهد تمام نهاده خود را به صورت آزاد تهیه 
کند ابتدا با کمبود نقدینگی مواجه می شود و از سوی دیگر مصرف 

کننده قادر به تامین مرغ ۹۰ هزار تومانی نیست.
کزاد در گفت وگو با ایسنا، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر  بهرام پا
غ، اظهار کرد: در حال حاضر در مجلس  آن بر قیمت تمام شده مر

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دو فوریت خارج شده است.
گر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب برسد به طور قطع  وی افزود: ا
با انفجار قیمت مرغ مواجه خواهیم شد و ابتدا قیمت هر کیلو مرغ 
برای مصرف کننده در چند هفته اول حــذف ارز دولتی به ۷۰ هزار 

تومان و بعد از آن به ۹۰ هزار تومان می رسد.
دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 

دو مدل نهاده در بازار وجود دارد، گفت: مرغداران بخشی از نهاده ها را از سامانه بازارگاه خریداری می کنند که این 
سهمیه معموال با تاخیر به دست تولیدکننده می رسد که در این فاصله، تولیدکنندگان نهاده های خود از بازار 

آزاد تهیه می کنند.
گر تولیدکننده مرغ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد تمام نهاده خود را به صورت آزاد تهیه کند ابتدا با  وی گفت: ا

کمبود نقدینگی مواجه می شود و از سوی دیگر مصرف کننده قادر به تامین مرغ ۹۰ هزار تومانی نیست.

پاکزاد با بیان اینکه قرار بود ۱۱۰ هزار تومان یارانه به مصرف کننده بابت 
افزایش قیمت مرغ و تخم و مرغ پرداخت کنند، افزود: در حال حاضر 
سرانه مصرف مرغ در ایران ۲۸ کیلوگرم در سال و در ماه ۲.۵ کیلوگرم 
گر یارانه ۱۱۰ هزار تومانی  گر مرغ ۹۰ هزار تومان شود، حتی ا است، اما ا
پرداخت شود، هر ایرانی با این رقم تنها توان یک کیلو و ۲۰۰ گرم مرغ 

دارد و به مرور مرغ و تخم مرغ از سفره های مردم حذف می شود.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد دولت با کسری بودجه مواجه است 
کید کرد:  و می خواهد آن را با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جبران کند، تا
یارانه ۱۱۰ هزار تومانی جبران هزینه های مردم را نمی کند و مصرف 

کننده دیگر توان تولید مرغ و تخم مرغ را نخواهد داشت.
دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان با اشاره به کاهش مصرف 
گــر ارز ۴۲۰۰ تومانــی از نهاده هــای  گوشــت در بیــن مــردم، گفــت: ا
دامی حذف شــود به طور قطع گوشت قرمز از ســبد غذایی مردم 

حذف خواهد شد.
کید کرد: با این سیاست عالوه بر کاهش تولید مرغ، تنها دیگر دو یا سه دهک باالی جامعه امکان خرید مرغ  وی تا
گر قرار  را دارند و هفت دهک پایین جامعه دیگر امکان خرید و خوردن مرغ و تخم مرغ را نخواهند داشت، البته ا
باشد این یارانه به سایر یارانه ها و هزینه ها اضافه شود، با توجه به هزینه های باالی زندگی مردم، افراد دیگر امکان 

خرید این محصوالت پروتئینی را نخواهند داشت.

سخنگوی گمرک اعالم کرد:

صادرات۵۸.۴میلیوندالرخودروولوازمیدکیدرهفتماه

ارز دولتی حذف شود : 

غبه۹۰هزارتومانمیرسد مر

گازاداراتپرمصرفقطعمیشود

گرفت گازازتولیدپیشی مصرف

کسرمیشود سهمیهآردنانوایانمتخلف

شرکت های دانش بنیان دانشگاه 
صنعتی اصفهان :

برگزیدگانجشنوارهملی
فنآفرینیشیخبهایی

۱۵درصدثبتنامشدگان
مسکنملیدراصفهان،

واجدشرایطهستند

۱۵۰هزارتنبرنجوارداتی
دربازارتوزیعمیشود

خبر

خبر

خبر
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مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

شرکتفوالدمبارکهحامیوکمکرسان
پروژهفوالدسازیفوالدسفیددشت

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه 
و  تــالش  بــا  امیدواریــم  گفــت: 
همــت مدیــران مجموعــه فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری تا پیش از سال 
1۴۰1 به اهداف تعریف شده برای این صنعت دست 
پیدا کنیم و در نخستین گام، کوره قوس الکتریکی آن 

را راه اندازی نماییم.
محمدیاســر طیــب  نیــا، مدیرعامــل شــرکت فوالد 
مبارکه، در جلســه بــا مدیرعامــل و مدیران شــرکت 
کید بر  فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با تأ
ضرورت پیگیری رفع مسائل و مشکالت این شرکت 
اظهار کرد: مدیــران و دســت اندرکاران در مجموعه 
فــوالد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری بایــد 
پیگیر مسائل و مشکالت موجود باشند و از پیگیری 

خسته نشوند.
وی بــا بیان اینکــه بــرای بهره بــرداری از پــروژه 
فوالدسازی فوالد سفیددشت نباید زمان را از دست 
داد، افزود: این پروژه نتیجه یک عمر تالش مجموعه 
فوالد سفیددشت اســت و باید توســط مدیرعامل 
شرکت فوالد سفیددشت به نتیجه برسد. در همین 
راستا آمادگی شــرکت فوالد مبارکه به عنوان حامی و 
کمک رســان بــرای به نتیجــه رســاندن این پــروژه را 
اعالم می کنــم؛ البته آزادســازی تجهیــزات از گمرک 
در این خصوص اهمیت زیادی دارد و الزم اســت در 
گر  پیمانکار کوتاهی  هر مرحله از اجرای این پروژه، ا
کرد، خودتــان کار را ادامــه دهید و آن را به ســرانجام 

برسانید.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با 
کم بر کشور، تحت هیچ شرایطی  توجه به شرایط حا
نباید از سرعت پروژه های گروه  فوالد مبارکه کاسته 
شود، بنابراین باید محکم و با انرژی و انگیزه به جلو 
حرکــت کــرد و ایــن انتظــار از  مدیــران شــرکت فوالد 
سفیددشــت می رود که با تمــام قوا بــه جلو حرکت 

کند.
وی ادامــه داد: موضوعــات مربــوط بــه مگامــدول 
شــرکت فوالد سفیددشــت نیز باید با همکاری امور  
که  سرمایه گذاری مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، چرا
سیاست فوالد مبارکه بر مبنای توسعه است؛ در این 
میان بحث مواد اولیه، انــرژی، هزینه حمل ونقل و 
محل موردنظر بــرای احداث واحد مگامــدول باید 
بررسی و کار کارشناسی شده و آمایش سرزمین برای 

آن انجام شود.
کید  طیب نیا در خصوص ضرورت کاهش هزینه ها تأ
کرد: کاهش هزینه تولید همواره از بحث های جدی ما 
کنون به واسطه قیمت انرژی و شرایط کشور،  بوده و ا
راه اندازی مدول های احیا دارای توجیه اقتصادی 
است، اما در آینده مشخص نیست که قیمت گاز و 
دیگر موارد در وضعیت فعلی باقی بمانند. پس باید در 
فوالد مبارکه و مجموعه های وابسته به آن، مباحث 
مربوط به انرژی، کاهش مصارف آب و محیط زیست 

به عنوان اهداف اصلی در نظر گرفته شوند.

وی بــا بیان اینکــه مباحــث مربــوط بــه انــرژی از 
چالش های جدی کشور است و در آینده نیز جدی تر  
می شــود، گفت: در شــرایط فعلی می توان انعطاف 
بیشتری در روش های تولید و حرکت به سمت جلو 
گر قرار است طرح توسعه ای تعریف  داشت؛ بنابراین ا
شود، مباحث بهره وری و ترکیب محصوالت باید از 

کنون مدنظر قرار گیرد. ا
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در حال 
حاضر برخی واحدهــای زیرمجموعه فــوالد مبارکه 
صرفــا روی توســعه کمی تولیــد در حــال فعالیــت و 
گــر واحد جدیــدی به  برنامه ریــزی هســتند، پــس ا
مجموعه فوالد مبارکه اضافه شد، باید مأموریت ها 
تقسیم بندی شود و یک بخش توسعه کمی و دیگر 
واحدها توســعه کیفــی را انجــام دهند و الزم اســت 
که ایــن موضــوع را در اســتراتژی های خــود تعریــف 
کنیــم. وی با اشــاره به جــذب نیــرو و ســرمایه های 
ســرمایه گذاری های  داشــت:  عنــوان  انســانی 
انجام شــده در شــرکت فوالد مبارکه تنها به واسطه 
منابــع مالــی نبــوده، بلکه بــه دلیــل وجــود دانش 
فنی و مدیریتی ســرمایه های انســانی بوده است و 
همین عامل در شرکت فوالد سفیددشت نیز صدق 
می کند؛ فــوالد مبارکه از نظر ســرمایه های انســانی 
الگــوی مناســبی بــرای شــرکت های زیرمجموعــه 
خود است، بنابراین باید در کنار کاهش هزینه های 
تولید و افزایش بهره وری، مباحث مربوط به آموزش 
ســرمایه های انســانی و ارتقــای ســطح کیفــی آن 
مدنظر قــرار گیرند تا این شــرکت ها همچــون فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری بتوانند در آینده 

موفق باشند.
طیب نیا با بیان اینکه عامل موفقیت فوالد مبارکه، 

ســرمایه های انســانی فعال و کارآمد اســت، اضافه 
کرد: جذب نیروی انســانی کیفی باید در دستور کار 
باشد؛ درواقع باید استانداردهایی برای این موضوع 
مدنظر قرار گیرد، اقدامی که در شرکت فوالد مبارکه نیز 

مطرح شده است.
وی ابراز داشــت: در اســتان چهارمحال و بختیاری 
سرمایه های انسانی زیادی وجود دارد که باید برای 
فعالیــت در صنعت جــذب شــوند و این به شــرطی 
است که از استانداردهای تعریف شده برای جذب 
سرمایه های انسانی کوتاه نیاییم و براساس کیفیت 
کــه کیفیت  و کارایــی افراد، ایــن اتفــاق بیفتــد؛ چرا
سرمایه های انسانی خط قرمز ما محسوب می شود؛ 
کیفیت سرمایه انسانی تضمین کننده ســودآوری و 
درآمدزایی یک مجموعه صنعتی موفق خواهد بود 
و از تعطیلــی آن نیز جلوگیری خواهد کــرد؛ بنابراین 
هیچ گاه نباید در مباحث اقتصادی و کیفیت سرمایه 
انسانی از اســتانداردهای خود عقب نشینی کنیم، 
که این یکی از مسائل مهم و استراتژیک در فوالد  چرا

مبارکه است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان با بیان اینکه 
فــوالد سفیددشــت  تــالش مدیــران مجموعــه 
چهارمحال و بختیاری در بخش تولید آهن اسفنجی 
موفــق بــوده اســت، ابــراز امیــدواری کــرد: بــا تالش 
و همــت مدیــران مجموعــه فــوالد سفیددشــت 
چهارمحال بختیاری تا پیش از سال 1۴۰1 خواهیم 
توانســت به اهــداف تعریف شــده برای این صنعت 
دســت پیــدا کنیــم و در نخســتین گام، کــوره قوس 
الکتریکــی آن را راه انــدازی و بعــد از آن نیــز واحــد 

ریخته گری را در این مجموعه وارد مدار تولید کنیم.
غالمرضــا طاهــری معــاون ســرمایه گذاری و امــور 

شرکت های شرکت فوالد مبارکه نیز در خصوص این 
جلسه اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح تعامالت 
بین شــرکت های زیرمجموعه گروه فــوالد مبارکه با 
شــرکت مادر، نخستین جلســه هم اندیشــی میان 
شرکت فوالد سفیددشت و شرکت فوالد مبارکه، در 

محل سالن مدیریت برگزار گردید.
وی افــزود: براســاس برنامه ریزی های انجام شــده 
در شــرکت فوالد مبارکه، چهارمین شــنبه هر ماه به 
برگزاری جلســه با یکــی از شــرکت های زیرمجموعه 
فــوالد مبارکــه اختصــاص دارد و در همین راســتا، با 
هماهنگی معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت ها، 
فوالد مبارکه در نخستین جلسه، میزبان مدیرعامل 

و مدیران ارشد شرکت فوالد سفیددشت بود.
معــاون ســرمایه گذاری و امــور شــرکت های شــرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در این جلسه مدیران 
تولید و توسعه شــرکت فوالد سفیددشت، عملکرد 
آن شرکت در حوزه های تولید و پروژه های توسعه را 
تشریح کردند که با توجه به گزارش های ارائه شده، 
شــرکت فوالد سفیددشــت در شــش ماهه نخست 
سال 1۴۰۰، عملکرد مناســبی در حوزه های تولید و 

فروش داشته است.
وی اذعان داشت: با توجه به اینکه مهم ترین پروژه 
توســعه ای فوالد سفیددشــت پروژه بهره برداری از 
واحد فوالدسازی و ریخته گری مداوم در این شرکت 
است، مشکالت موجود و دالیل تأخیر در اجرای این 

پروژه به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.
 بنا بر این گــزارش در ابتدای این دیــدار مدیرعامل و 
مدیران فوالد سفیددشت به ارائه گزارش عملکرد، 
چالش ها و برنامه های آینده این مجموعه صنعتی 

پرداختند.

کمبــود آب، محــور نشســت  آب و مشــکالت 
مجمع نمایندگان استان بود.

 در بیست و پنجمین جلسه مجمع نمایندگان 
استان که در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
برگزار شد، گزارشی در خصوص مشکالت کمبود 
ح شــد کــه  آب بــرای احیــای زاینــده رود مطــر

نمایندگان نیز راهکار هایی ارائه کردند.
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان با اشــاره به 
دستور معاون اول رییس جمهور به دانشگاه ها 
در خصــوص ارائــه راهــکار بــرای بــرون رفــت از 
شــرایط فعلی گفت: نحوه فعالیت شرکت های 

حمایتی ایــن  راهکار هــای  و  بنیــان  دانــش 
شرکت ها همچنین اقدامات دانشگاه صنعتی 
بــرای تدویــن پایــان نامه هــای ارشــد و دکتری 
بــا محوریــت آب از جمله مباحث مطرح شــده 

در این جلسه بود.
حجت االســالم ناصــر موســوی الرگانــی افزود: 
انتقــال آب، آب هــای ژرف و بــاروری ابر ها برای 
جبران کمبود آب از جمله مباحث علمی مطرح 

شده در این جلسه بود.
ســید رضــا مرتضــوی اســتاندار اصفهــان هــم 
گفت: همگرایی بیشتر با مجمع نمایندگان در 
راستای حل مسائل استان و مسائل پیرامون 
شهرســتان ها در ایــن جلســه عنــوان و مقــرر 
شــد بــا تشــکیل ســتادی مســائل و مشــکالت 
شهرستانها، با هماهنگی دستگاه های اجرایی 
و جمع بندی مسائل، در سفر های شهرستانی 
و بــا حضــور در محل، مســائل مربوطه بررســی 

شود.

بــا حضــور مدیرعامــل آبفــا و معــاون پرورشــی 
فرهنگــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ســیزدهمین  برنامه هــای  ویــژه  اصفهــان، 
جشنواره »نخستین واژه آب«؛ »سه شنبه های 

شادابی« و»پرسش شادابی« آغاز شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
ضمن ابــراز خرســندی از برگــزاری حضوری این 
مراســم پس از دو ســال از شــیوع ویروس کرونا، 
گفــت: در دهــه اخیــر فعالیت هــای فرهنگــی 
بســیاری در زمینه مدیریــت مصــرف بهینه آب 
بــرای گروه هــای مختلــف در اســتان اصفهــان 

انجام شده است.
هاشــم امینی ابراز امیــدواری کــرد: در آینده نیز 
بــا همکاری آمــوزش و پــرورش و کانــون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان، این روند همچنان 
ادامه داشــته باشــد زیرا بــرای تامین پایــدار آب 
شرب باید فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه 

نهادینه شود.
وی به میــزان بارندگی ها  در ســال آبی گذشــته 
اشاره کرد و گفت: سال گذشته میانگین بارش 
در حوضــه آبریــز زاینــده رود ۸۲۰ میلــی متر بود 
در حالــی که میانگیــن بلند مدت بــارش در این 

حوضــه  ۱۴۰۰ میلــی متــر بــوده اســت، بنابراین  
مدیریــت مصرف، راهــکار اصلی غلبه بــر بحران 
کــم آبــی در اســتان اســت. مدیرعامــل ّآبفــای 
اســتان اصفهــان مدیریــت مصــرف را مختــص 
تمام بهره برداران زاینده رود دانست و بیان کرد: 
کشــاورزان، صنعت گــران و مردم بایــد مدیریت 
مصــرف آب را همــواره مــد نظــر قــرار دهنــد تــا 
دسترسی پایدار به این نعمت الهی هموار شود.

وی افزود: اقلیم کشور و استان اصفهان خشک 
است و در نتیجه مردم باید ســازگاری  با کم آبی 

را سر لوحه کار خود قرار دهند.
گفــت: در ایــن زمینــه آبفــای اســتان   امینــی 
اصفهــان برنامه هــای فرهنگــی متنوعــی بــرای 
تمام مقاطع تحصیلی در دستور کار دارد که در 

طول سال تحصیلی اجرا می شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان از گردهمایی بزرگان سنگ و 
معادن ایران در قالب شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی ســنگ، معادن و صنایع وابســته 

خبر داد.
علیرضــا مرتضــوی بــا اشــاره به اینکــه بیــش از 
۱۵۰ شــرکت از اســتان های مختلــف کشــور در 
نمایشــگاه ســنگ اصفهــان حضــور خواهنــد 
داشــت، گفت: ایــن نمایشــگاه طــی روزهــای 
سوم تا ششم آذرماه برپا می شود و شرکت های 
فعــال در حوزه هــای مرتبــط بــا نمایشــگاه 
طــی چهــار روز دســتاوردها، پتانســیل ها و 
توانمندی هــای خــود را بــه نمایــش خواهند 

گذاشت.
نمایشــگاه،  به اینکه ایــن  اشــاره  بــا  وی 
بزرگترین نمایشــگاه ســنگ و معــادن منطقه 
بــه شــمار مــی رود،  کشــور  مرکــز و جنــوب 
افــزود: نمایشــگاه ســنگ، معــادن و صنایــع 
وابســته اصفهــان در ۳۰ هــزار مترمربع فضای 
نمایشــگاهی برپــا می شــود و شــرکت هایی از 
اســتان های تهــران، اصفهان، قم، خراســان 
رضــوی، آذربایجــان غربــی، البــرز، فــارس، 
آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان 
شمالی، سیستان و بلوچســتان، کردستان و 

لرستان در آن حضور دارند.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان به حوزه فعالیت شــرکت های 
حاضر در نمایشگاه سنگ اشاره کرد و ادامه داد: 
کتشاف، استخراج، بهره برداری  فعاالن حوزه ا
معادن سنگ، مهندسان مشاور، پیمانکاران، 
فعاالن حوزه ماشــین آالت اســتخراج و فرآوری 
ســنگ، فعــاالن بخــش تجهیــزات و ادوات 
معادن و کارخانه های سنگ، تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان تجهیزات ایمنی مرتبط با سنگ 
و معادن، فعاالن حوزه حمل و نقل و بازرگانی و 
همچنین فعاالن حوزه محیط زیست، نشریات 
تخصصی، تشــکل ها، ســازمان ها و موسسات 

دولتــی و خصوصــی در ایــن نمایشــگاه حضــور 
خواهند داشت.

وی بــا بیان اینکه هفت کشــور فعــال در حوزه 
سنگ و معادن نیز در شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی ســنگ، معادن و صنایع وابســته 
اصفهــان حضــور خواهنــد داشــت، تصریــح 
کرد: نمایندگانی از کشــورهای روسیه، ترکیه، 
ارمنســتان، ایتالیا، چیــن، اردن و امــارات در 
نمایشــگاه ســنگ و معــادن اصفهــان حضــور 
خواهند داشت و زمینه تبادالت تجاری میان 

فعاالن اقتصادی را فراهم خواهند آورد.
کیــد بر اینکه نمایشــگاه ســنگ  مرتضــوی با تا
اصفهان نســبت به دوره قبــل از لحاظ کمی و 
اســت،  داشــته  چشــمگیری  رشــد  کیفــی 
گفــت: حضــور شــرکت های بــزرگ و برندهای 
نقش آفریــن در حوزه ســنگ و معــادن در این 
نمایشــگاه قطعــی شــده اســت، همچنیــن 
کنار ایــن نمایشــگاه  پیش بینــی شــده تــا در 
کوچــک  ســنگ های  طراحــی  فســتیوال 
مقیاس، همایش سنگ و کارگاه های آموزشی 

و پنل های تخصصی نیز برگزار شود.
وی با بیان اینکه نمایشــگاه ســنگ اصفهان، 
بــه عنــوان معتبرتریــن نمایشــگاه تجــاری 
ســنگ در ایران، ارتقا و پیشرفت شرکت هایی 
کــه تولیــد فنــاوری برای ایــن صنعــت انجــام 
می دهنــد را هــدف خــود قــرار داده اســت، 
کیــد کــرد: یکــی از اصلی تریــن اهداف ایــن  تا
نمایشگاه آن است که محصوالت، تجهیزات 
و فناوری هــای جدیــد را بــه نمایش بگــذارد و 

فرصتی برای تجارت فراهم کند.
به گفتــه مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان، کمک به توسعه 
روابط در دنیای ســنگ و تالش بــرای ارتقای 
وضعیت صنعت سنگ و افزایش حجم تجارت 
آن در ســطح ملی از دیگــر اهــداف پیش بینی 

شده برای این نمایشگاه است.
بر اساس این گزارش، شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته از 
ســاعت ۱۰ تا ۱۸ روزهای ســوم تا ششم آذرماه 
در نمایشــگاه بین المللــی اصفهــان واقــع در 
کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت 
برپا می شــود و میزبان فعاالن، کارشناســان، 
متخصصان و عالقه مندان ایــن حوزه خواهد 

بود.

در بیست و پنجمین جلسه مجمع:

آب،محورنشستنمایندگاناستان

با حضور مدیرعامل آبفا اصفهان انجام شد؛

آغازویژهبرنامههایسیزدهمینجشنواره
»نخستینواژهآب«دردبستانریحانهاصفهان

کشورفعال اصفهانمیزبان۷
درحوزهسنگومعادنمیشود

رئیــس اداره راهــداری و حمل و نقل جــاده ای 
اردســتان گفــت: بــرای هــر کیلومتــر روکــش 
آســفالت حدود ۹۰۰ میلیون اعتبار نیاز اســت، 
در صورتــی کــه اعتبــارات راهــداری جوابگــوی 
حجــم خرابــی راه هــای شهرســتان اردســتان 
هم نیســت. ابوالفضل کوهی اظهــار کرد: یکی 
از مطالبات اصلی مردم اردســتان وضعیت بد 
محورهای روســتایی شهرســتان اســت که در 
برخی از موارد رفت و آمد را برای آنها سخت کرده 
است. وی با بیان اینکه شهرستان اردستان به 
کندگی آنهــا دارای  دلیل تعداد زیاد روســتا و پرا
بیش از ۷۰۰ کیلومتر جاده روستایی است، افزود: 
کمبود بودجه و اعتبارات در مقابل حجم خرابی 
جاده های روستایی باعث شده نتوانیم آنگونه 
که مــردم انتظــار دارند خدمــات ارائــه بدهیم. 
رئیــس اداره راهــداری و حمل و نقل جــاده ای 
اردســتان با اشــاره به آغاز روکش آسفالت جاده 
روستایی اردستان- دره باغ، تصریح کرد: برای 
هر کیلومتر روکش آسفالت حدود ۹۰۰ میلیون 
اعتبار نیاز است، در صورتی که اعتبارات راهداری 
جوابگــوی حجــم خرابــی راه های شهرســتان 
اردستان نیست. کوهی با اشاره به ادامه فاز دوم 
روشنایی محور ترانزیت اردستان، گفت: عملیات 
فونداســیون تیــر برق های این پــروژه بــه اتمام 
رسیده و تجهیزات آن خریداری شده است و به 
زودی تیرچراغ برق ها با هزینه بیش از ۲۰ میلیارد 

ریال انجام می شود. 

نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس 
شورای اسالمی گفت: روستای طاهرآباد که در 
منطقه کوهستانی نطنز قرار گرفته راه مواصالتی 
کنان آن با چهارپایان خود  ندارد به طوری که سا

را به جاده اصلی می رسانند.
رحمت اهلل فیــروزی دربــاره مشــکالت عمرانی 
شهرســتان نطنز، اظهار کرد: یکی از مشکالت 
اصلــی شهرســتان، کیفیت نداشــتن برخــی از 
راه های مواصالتی و یا نبــود هیچ راه مواصالتی 
برای برخی از روستاها است. یکی از روستاهایی 
که راه مواصالتــی ندارد و مــردم آن با چهارپایان 
خــود را بــه جــاده اصلــی می رســانند روســتای 
طاهرآباد)وش( اســت کــه در این روســتا ۵۰ نفر 

ساکن هستند.
وی افزود: انتظار داریم مسئوالن مربوط و دولت 
به مشــکالتی از ایــن دســت نــگاه ویژه داشــته 
کنان روســتای طاهرآباد را  باشند و مشکل سا

نیز حل کنند.
این عضو کمیســیون عمــران مجلــس، گفت: 
روســتای طاهرآبــاد بین جــاده قدیــم نطنز به 
کاشــان قــرار گرفته اســت و تــا نطنــز ۲۰ کیلومتر 
فاصله دارد که ۴ کیلومتر آن صعب العبور است 
و در کل تمام ایــن مســیر باید آســفالت شــود تا 
کنان این روستا دچار مشــکل نشوند. این  ســا
روســتا دارای جاذبه های گردشگری است که 
جا دارد با احداث راه و جاده کشی به پتانسیل 
گردشگری این روستا توجه کنیم. در این روستا 

پایگاه بهداشتی نیز باید احداث شود.
فیروزی ادامه داد: یکی دیگر از مشکالت عمرانی، 
جاده قدیــم نطنز به کاشــان اســت که نیــاز به 
تعریض، نوســازی و آســفالت دارد. این جاده از 
اهمیت خاصی برخوردار است چرا که بسیاری از 
روستاها را به بخش مرکزی نطنز متصل می کند. 
همچنین جاده بین نطنــز و بادرود نیــز نیاز به 
بازسازی دارد تا شاهد تصادفات کمتری در این 
جاده باشیم. وی با بیان اینکه بیمارستان شهر 
بادرود باید تجهیز شود، تصریح کرد: ظرفیت این 
بیمارستان و تخت های آن باید افزایش پیدا کند 
و دولت باید اعتبار الزم برای توسعه بیمارستان 
بادرود را تامین کند. همچنین راه مواصالتی و 
فلکه ورودی بخش طرق رود نیز نیاز به اصالح 
و بازســازی دارد. نماینــده مــردم نطنــز، قمصر 
و بــادرود در مجلــس خاطرنشــان کرد: یکــی از 
فعالیت های عمرانی که باید اداره تربیت بدنی در 
روستای “ده آباد” نطنز انجام دهد احداث سالن 
ورزشی است. این روستا ۲ هزار نفر جمعیت دارد 
و از توابع بخش امامزاده بادرود است. همچنین 
سنگ فرش کوچه های روستای ابیانه و اصالح 
شــبکه فاضالب آن بــا توجه بــه گردشــگر پذیر 
بودن این روستا هرچه سریع تر باید انجام شود.

فیــروزی خاطرنشــان کــرد: در کل بــا توجــه به 
کوهستانی بودن شهرستان نطنز و سختی تردد 
باید نســبت به راه های مواصالتی روســتاهای 
منطقه توجه ویژه داشــته باشــیم. همچنین 
قنات های روستاهای شهرستان نطنز نیاز به 
الیروبی دارند که در این باره باید اعتبار ویژه ای 

تخصیص یابد.

خبر خبر

ح آبخوان حاشــیه بزرگــراه کاشــان به طول  طــر
هزار و ۳۵۰ متــر و ۲۲ میلیارد ریــال هزینه تا یک 

ماه دیگر به بهره برداری می رسد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در بازدید از 

ح آبخوان حاشیه بزرگراه کاشان گفت: بهره گیری از سرمایه  طر
ح هــای منابع طبیعی  گذاری بخــش خصوصی برای اجــرای طر
از برنامه هــای امســال اداره کل منابــع طبیعی اســتان اصفهان 

است.

محمد علی کاظمی افزود: طرح های آبخیزداری و آبخوان داری، 
حدنــگاری و صــدور اســناد مالکیــت، بیابان زدایــی، حفاظت از 
ذخیره گاه هــای جنگلــی، جنگلــکاری و زراعــت چــوب از جملــه 

برنامه های امسال منابع طبیعی استان اصفهان است.

کاشانآمادهبهرهبرداریتایکماهآینده طرحآبخوانحاشیهبزرگراه

استان

خبر

شهردار اصفهان گفت: باید تا جایی که می توان به 
سمت شــریک کردن مردم در اداره شهر به اقتضای 
استعدادها و ظرفیت های هر منطقه برویم و انگیزه 

در مردم ایجاد شود تا در آبادانی شهر کمک کنند
علی قاسم زاده در آئین تکریم و معارفه خدمتگزاران مردم در شهرداری 
اصفهان ضمن تبریک هفته بسیج و روز تاریخی تولد اصفهان، اظهار 
کرد: در دوره جدید مدیریت شــهری تمام تالشمان این است که شعار 
»اصفهان، شــهر زندگی« تحقق پیدا کند، الگویی که به عنوان الگوی 
مدیریت شهری انتخاب شده است الگوی شهر همگراست که دارای 

اصولی است.
وی با بیان اینکه یکی از اصول اساسی شهر همگرا بحث مقبولیت است، 
تصریح کرد: مدیری می تواند موفق باشد که مورد پذیرش جامعه قرار 
بگیرد، ارتباط و رابطه خوب با بدنه شهرداری و مردم باید پیش فرض 

همه مدیران باشد.
گر نتوانیم در سطحی ترین رابطه با مردم  شــهردار اصفهان ادامه داد: ا
که همان ارتباط کالمی است ارتباط خوبی برقرار کرده و به فهم مشترک 
برسیم موفق نخواهیم بود، پیش نیاز مقبولیت ارتباط مؤثر، حسنه و 
صادقانه با مردم است. شــخصیت مدیران شهرداری باید شخصیت 

همخوانی میان قول، فعل و نیت آنها باشد.
گر نتوانیم مقبولیت بدنه شهرداری در حوزه مدیریتی  وی با بیان اینکه ا
خود و مقبول بدنــه اجتماعی در حوزه جغرافیایی خود باشــیم موفق 
نخواهیم بــود، اضافه کرد: مفهــوم چنین حرفی این نیســت که به هر 
فردی هر امتیازی را که درخواست کرد بدهیم. ممکن است گاهی برای 
جلب محبوبیت راه خطا را در پیش بگیریم و هوای منابع قدرت را به هر 
نامی داشته باشیم؛ در ادبیات دینی ما محبوبیت و مقبولیتی ارزشمند 
است که هم روی زمین محبوب بوده و هم در آسمان ها محبوب پروردگار 

و فرشتگان باشیم.
کید کرد: در الگوی شهر همگرا اصلی به نام شفافیت وجود  قاسم زاده تا
دارد که در مقابل آن ابهام است، گاهی افشای اطالعات می تواند فساد 
به بار بیاورد اما شفافیت به این معناست که نباید کاری دارای ابهام باشد. 
هر ابهامی زمینه تفسیر به رأی و خطا را فراهم می کند بنابراین تصمیمات 
ما باید دارای شفافیت باشد به این معنا که در مقابل هر تصمیمی باید 
بتوانیم جواب شفاف بدهیم و از آن تصمیم در مقابل هر دستگاه ناظری 

و در مقابل ارباب رجوع دفاع کنیم.
وی با بیان اینکه به همت شورای شهر و مدیران شهرداری در حال حرکت 
کم  گر ما برای ترا به سمت شفافیت در همه امور هستیم، اضافه کرد: ا
مازاد، عددی از مــردم بگیریم این موضوع باید در همه مناطــق دارای 
ادبیات مشترک باشد و واژه توافق به تدریج از شهرداری جمع شود زیرا 

توافق ابهام زا بوده و بی اعتمادی می آورد.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: باید به سمتی برویم که فیش های 
صادر شده از ســمت شــهرداری را مردم با اعتماد و آرامش خاطر کامل 
پرداخت کنند و احساس تبعیض و تردید نسبت به شهرداری نداشته 

باشند.
وی یکی دیگر از اصول اساسی شهر همگرا را مشارکت جویی و مشارکت 
پذیری ذکر کرد و گفت: باید تا جایی که می توان به سمت شریک کردن 
مردم در اداره شهر به اقتضای استعدادها و ظرفیت های هر منطقه برویم. 
باید انگیزه در مردم ایجاد شود تا در آبادانی شهر کمک کنند؛ برای این 
منظور الزم است نسبت به جذب سرمایه گذاران در شهر اصفهان حرکت 

کنیم و از ظرفیت آنها برای عمران و آبادانی شهر کمک بگیریم.
قاســم زاده افزود: باید همه با یک ادبیات مشترک به سمت اداره شهر 
حرکت کنیم؛ مدیریت ها نباید مجمع الجزایری باشــد و انتظــار از یک 
شهر همگرا این است که اداره شهر به یک شکل با لحاظ کردن خالقیت 

و نوآوری های مدیریتی انجام شود.
وی بــا بیان اینکــه بر اســاس الگــوی شــهر همگــرا ارزش های ما شــکل 
می گیرد، اضافه کرد: ســنجش مدیران ارشــد مــا بر اســاس این الگوی 

جدید خواهد بود.
شــهردار اصفهان ضمن تشــکر از همــه مدیرانی که از گذشــته تــا امروز 
برای این شهر زحمت کشیده اند، گفت: عمران و آبادانی شهر مرهون 
همه نسل های مدیریتی اســت؛ مفهوم تغییرات مدیریتی قضاوت و 
خوب و بد کردن افراد نیست اما انتظار مردم از انتخابات و رأی دادن تغییر 
و تحول است؛ تحول همواره در عالم هستی مقدمه بهبود بوده و ما دست 
همه کسانی که از ابتدا تا امروز به بهبود شهر کمک کرده اند را می بوسیم 

و از آنها تشکر می کنیم.
وی افزود: همکارانی که برای مدیریت مناطق انتخاب شده اند از بدنه 
خود شهرداری هستند که باعث می شود امکان ارتقا و رشد برای بدنه 
سازمان فراهم شود. امیدوارم بتوانیم با استفاده از تجارب گذشتگان و 
رهنمودهای شورای شهر و تجارب نخبگان و کمک مردم آینده بهتری 

را برای شهر رقم بزنیم.

شهردار اصفهان: 

مردمرادرآبادانیاصفهانشریکمیکنیم

خبر

اعتبارراهداریجوابگوی
خرابیراههایاردستان

نیست

نماینده مردم نطنز در مجلس:

کنانروستایطاهرآباد سا
باچهارپایانخودرا

بهجادهاصلیمیرسانند

خبر
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مسعود گوهریان رئیس دانشگاه 
کبرزاده مسئول  عتیق و فاطمه ا
خانه جوان در نشســت " چگونه 
در دل کســب و کار جــا  بــاز کنیــم؟" راه حل هــای 
گونی برای توسعه کسب و کار نوجوانان مطرح  گونا

کردند.
نوجوانانی فعال و پویا در سالن کنفرانس کتابخانه 
مرکزی حضور یافتند که برای ایجاد شغل و کسب 
و کار، دغدغه ها و مشــکالت خــود را بازگو کنند تا با 
راهنمایی های ارائه شــده بتواننــد در آینده موفق 

شوند.
عدم حمایت خانواده ها از فرزندان خود برای ایجاد 
و توســعه کســب و کار، کاهــش روحیــه و انگیــزه 
توســط دوســتان و اطرافیــان برای ایجــاد شــغل، 
نبود امکانات و شــرایط کافی برای ایجاد و توســعه 
شغل و پذیرا نبودن جامعه با شغل های قدیمی و 
خانوادگــی افراد کــه همگــی عامل ایجــاد موانع در 
کسب و کار هستند از جمله دغدغه های نوجوانان 

بود.
رئیس دانشگاه عتیق در ادامه با ایجاد فضایی شاد 
برای تقویت روحیه جوانان به راه حل های مختلف 
برای ورود به کســب و کار پرداخت و گفــت: پس از 
آشنایی با مجموعه نوجوان کارا، متوجه تیم هایی 
شــدم که عالقه مند به وارد شــدن در حوزه کســب 
و کار هســتند و بــه یادگیــری مفاهیمی بــرای وارد 
شدن در کسب و کار نیاز دارند، به همین دلیل این 
نشست با هدف آموزش ورود به کسب و کار ها برگزار 
شــد تا هم برای جوانان و هــم برای صاحبــان کار، 

منفعت ایجاد کند.
مســعود گوهریان افــزود: شــرایط االن بــه گونه ای 
است که ایجاد و توسعه کسب و کار مستقل، امری 
ســخت و دشــوار اســت و بایــد بــرای وارد شــدن در 
کسب و کار دیگران ابتدا بدانیم به چه شغل هایی 
عالقــه داریــم و گذشــتگان مــا در چــه شــغل هایی 
موفق بوده اند تا در آن شــغل، مهارت و حرفه الزم 

را کسب کنیم.
وی در ادامــه بــا ســر فصــل "از محبــت خارهــا گل 
میشود" به اهمیت محبت کردن به دیگران اشاره 
کــرد و گفــت: بــه همان انــدازه کــه نیــاز بــه دریافت 
محبت داریم و محبت کردن به دیگران مهم است، 
در ایجاد اعتماد و وارد شدن به کسب و کار دیگران 

نیز  امری بسیار موثر است.
وی با اشاره به موانع غریزی ورود در کسب و کارها 
تصریح کرد: برخی از موانع در کسب و کارها، باعث 
عــدم اعتمــاد صاحبــان کار می شــود، این موانــع 
شــامل ماهر نبودن در حرفه مرتبط با شغل، ترس 
هــدر دادن و از بین بــردن منابع کار، پخش شــدن 
نــوع تولیــدات و شــغل در بیــن رقیب هــا و تــرس از 

دشمن است.

وی در خصــوص راه حل های موانع غریــزی ادامه 
داد:  انجام برخی آداب و رفتارها، باعث ایجاد اعتماد 
صاحبان کار می شود، این آداب شامل محبت های 
پر فایده، شــفاف گویی واقعیات، ســاده سازی در 

رفتار و قبول کردن شرایط و قواعد کار است.
گوهریان در ادامه با اشاره به سر فصل "پنج حتما، 
پنــج هرگــز" گفــت: برای ایجــاد و ورود بــه کســب و 
کار ها، با ید در شغلی که به آن عالقه داریم به شدت 
حرفه ای شویم و برای ایجاد کســب و کار خود یک 
شریک قابل اعتماد پیدا کنیم، سپس برای تولید 
محصول مــورد نظرمــان تحقیــق کنیــم و آزمایش 
انجــام دهیم، همچنیــن باید برای حرفه و کســب 
و کار مورد نظرمان مداوم وقت بگذاریم و در شغل 

خود، صرفه جویی و پس انداز کنیم.

رئیس دانشگاه عتیق با اشــاره به برخی از مواردی 
که در کسب و کارها نباید انجام دهیم گفت: برای 
موفقیت در کسب و کارها، نباید هیچگاه به سمت 
ربا خــواری برویم، همچنین باید از کپــی کردن آثار 
دیگــران و اســتفاده آنــان در محصــوالت خودمان 
پرهیز کنیم و از تحقیر افراد در کسب و کار دیگران، 

اجتناب کنیم.
وی در پایــان صحبت هــای خــود خطــاب بــه 
نوجوانان برای ایجاد و ورود به کسب و کار ها افزود: 
سعی کنید همیشه کسب و کار مورد عالقه خود را 
انتخاب کنیــد، تا بتوانید در آن شــغل نفوذ کنید و 
به گونه ای کار کنید تا بتوانید روز به روز بهتر شوید، 
همچنین بــا دیگــران بــه گونــه ای رفتــار کنیــد که 

میخواهید با شما رفتار کنند.
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معاون ســازمان وظیفــه عمومی اســتان اصفهان 
از فراخوان مشــموالن اعزامی پایه خدمتی آذر ماه 

سال ۱۴۰۰ خبر داد. 
 سرهنگ مهرداد پناهپوریان معاون سازمان وظیفه عمومی استان 
اصفهان گفت: کلیه مشموالن دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ 
کزی که در برگ معرفی نامه  آذر ماه سال ۱۴۰۰ می بایست در محل و مرا
کز آموزش نیرو های مسلح اعالم شده، حضور یابند. مشموالن به مرا

وی بیان داشت: کلیه مشموالنی که برگ آماده به خدمت به تاریخ 

آذرماه ســال ۱۴۰۰ دریافــت کرده اند، می بایســت با مراجعــه به یکی 
از دفاتر خدمات الکترونیــک انتظامی پلیس+۱۰، بــرگ معرفی نامه 
کز آموزش را دریافت و برابر اطالعات منــدرج در آن  مشــموالن به مرا

اقدام کنند.
معاون وظیفه عمومی پلیس اســتان اصفهان ادامه داد: مشموالن 
می بایســت اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ 
کسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک  محل مراجعه، برگ وا

مربوط به شرایط خاص را به همراه خود داشته باشند.

سرهنگ پناهپوریان خاطرنشان کرد: الزم به ذکر است که عدم حضور 
به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر 

ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات 
 بیشــتر می تواننــد از طریــق پایگاه اطالع رســانی ســازمان به نشــانی
 www.vazifeh.police.ir، ســامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا 
 @ khabaresarbazi کانال خبر سربازی در پیام رسان سروش به نشانی

از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
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پســماند  مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری اصفهــان از تولیــد روزانــه ۱۵ تــن 
پســماند بیمارســتانی و پزشــکی در کالنشــهر 
کتی مدیرعامل  اصفهان خبرداد.   غالمرضا سا
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه روزانه حدود ۱۵ تن پسماند 
بیمارستانی و پزشــکی در شهر اصفهان تولید 
می شــود، گفــت: پســماندهای بیمارســتانی 
بــه  اصفهــان  لندفیــل شــرق  در  کنــون  تــا 
صورت ایمــن دفــن شــده اســت، امــا در حال 
حاضر و با تکمیل شدن ظرفیت این لندفیل، 
ضرورت اتخاذ راهکار مناســب برای مدیریت 
استاندارد پســماند ها بیش از پیش احساس 
می شــود. وی بــا اشــاره به اینکــه مطابــق بــا 
قانــون، مدیریت پســماند های بیمارســتانی 
که در گــروه پســماند های ویــژه قــرار می گیرند 
بر عهده تولیــد کننده اســت، افزود: ســازمان 
مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان بنا بر 
مســئولیت اجتماعی خود، نهایــت همکاری 
را با دانشگاه علوم پزشکی داشــته و در زمینه 
مدیریت این پسماند ها همه توان و امکانات 

خود را بسیج کرده است. 
پســماند  مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
گنجایش ایــن لندفیــل تکمیــل شــده، بیــان 
کــرد: بــا آن که به طــور ذاتــی ســازمان مدیریت 
پســماند در جهــت مدیریــت پســماند های 
پزشکی و بیمارستانی وظیفه ای ندارد و قانون 

صراحتا مدیریت این گونه پسماند ها را بر عهده 
تولیدکننده قــرار داده اســت، اما این ســازمان 
پژوهش هــا و مطالعــات گســترده ای در ایــن 
زمینه انجــام داده که نتیجه ایــن مطالعات، ۲ 
راهکار شامل احداث پسماندسوز بیمارستانی 
و یــا لندفیل ایمــن و بهداشــتی برای ایــن نــوع 

پسماندها است.
کتی بــا اشــاره بــه لــزوم همــکاری میــان  ســا
بخشــی در خصــوص مدیریــت پســماند های 
بیمارســتانی و پزشــکی، اضافه کــرد: احداث 
پسماندســوز بیمارســتانی نیازمنــد اعتبــار 
باالیی است، اما در صورت ورود دانشگاه علوم 
پزشــکی و بخش خصوصی و ســرمایه گذاری 
بــرای احداث ایــن پــروژه، ســازمان مدیریــت 
پسماند نیز نهایت همکاری را خواهد داشت، 
امــا در صــورت عــدم احــداث زباله ســوز، الزم 
اســت در حداقــل زمــان ممکــن نســبت بــه 
احداث لندفیل استاندارد پزشکی اقدام شود 
و هزینه های احداث، مدیریت و نگهداری آن 

از تولید کنندگان این پسماند ها اخذ شود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان از لغو منع 
تردد شبانه در کالنشهر اصفهان خبرداد. 

ســرهنگ محمدرضا محمــدی رئیس پلیس 
راهــور اســتان اصفهــان در خصوص لغــو منع 
تــردد شــبانه در کالنشــهر اصفهــان  گفــت: بــا 
توجه بــه دســتور رئیس جمهــور و ابــالغ راهور 
ناجا از شــب گذشــته  تــردد شــبانه آزاد اســت 
و تمــام شــهر های اســتان مشــمول جریمــه 

نمی شوند.
ح زوج و فــرد در  وی بــا اشــاره بــه تــداوم طــر

راســتای افزایــش آلودگــی هــوا افــزود: زمــان 
ح زوج و فرد در کالنشهر اصفهان از  اجرای طر

ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ خواهد بود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: 
ح زوج و فرد از ۱۶ تیرماه  پیش از این اجرای طر
به دلیل شیوع بیشــتر ویروس کرونا لغو شده 
کسیناســیون این  بود که بــا ســرعت گفتــن وا

ح از ۱۳ آبان به روال قبلی خود بازگشت. طر
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به وضعیت زرد 
کرونــا در کالنشــهر اصفهــان ورود خودرو هــا از 

شهر های آبی و زرد به این شهر بالمانع است.
بــه  اصفهــان  فــرد  و  زوج  ح  طــر محــدوده 
خیابان هــای میــدان امــام علــی، عبدالرزاق، 
مسجد سید، آیت اهلل کاشانی، دکتر بهشتی، 
شــهید مطهــری، کمــال الدیــن اســماعیل، 
چهارباغ خواجو، نشاط، هاتف و چهارراه های 
تختــی، دکتــر بهشــتی، فلکــه چهارســوق و 
میدان های انقالب و خواجو منتهی می شود.

رئیس هیئت مدیره مجمع رزمندگان بهداری 
دفاع مقدس اصفهان گفــت: از نیروهایی که 
کسیناسیون گلستان شهدا در سه  در پایگاه وا

شیفت خدمت می کردند، تجلیل شد. 
 حمیــد صانعــی رئیــس هیئت مدیــره مجمع 
رزمنــدگان بهــداری دفــاع مقــدس اصفهان، 
در خصوص تجلیل از نیروهایی که به صورت 
کسیناســیون گلســتان  جهــادی در پایــگاه وا
شــهدا خدمــات ارائه می دهنــد، گفــت: ما به 
همــراه رئیــس شــبکه بهداشــت اصفهــان از 
نیروهایی که در سه شــیفت به صورت شبانه 
کسیناسیون گلستان شهدا  روزی در پایگاه وا
خدمــت می کردنــد قدردانــی و هدایایــی را 

تقدیم کردیم.
وی افــزود: حــدود ۳ مــاه اســت که بــه کمک 
یــاران قدیمی دفــاع مقــدس و رویش هــای 

جدیــد انقــالب موفــق شــدیم تــا خدمــات 
کسیناسیون به شهروندان را ارائه دهیم. وا

کسن های تأییدشده  با اشاره به اینکه انواع وا
گلســتان شــهدا  کسیناســیون  در ســالن وا
موجود است، خاطرنشان کرد: از شهروندان 
کسیناســیون  خواهــش می کنیم کــه بــرای وا
و  خودشــان  ســالمتی  تــا  کننــد  اقــدام 

خانواده هایشان تأمین شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش  و پرورش 
استان اصفهان با بیان اینکه مدرسه ای در استان 
نداریم که برنامه آموزش حضوری نداشته باشد، 
گفت: اینکه دانش آموزان چند روز در هفته باید به 
مدرسه بروند به شرایط فضای فیزیکی مدرسه و 
برنامه مصوب در شورای مدرسه بستگی دارد، اما 
همه دانش آموزان حداقل یک روز در هفته باید در 

مدرسه حضور داشته باشند. 
محمدرضــا ناظــم زاده با اشــاره به اینکــه مدارس 
روستایی و هنرستان ها از ابتدای مهرماه به صورت 
کنــون  حضــوری فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد و تا
مشکلی نداشته اند، اظهار کرد: مدارس متوسط 

نظــری از ۱۵ آبان مــاه، آمــوزش حضوری را شــروع 
کردند و سایر مدارس یعنی ابتدایی و متوسطه اول 

نیز ازاین هفته بازگشایی و آموزش حضوری دارند.
وی بابیان اینکه میــزان حضــور دانش آمــوزان در 
مدرســه بــه تعــداد دانش آمــوز و فضــای فیزیکــی 
مدرسه بستگی دارد که شورای مدرسه برنامه ریزی 
کرده و به اولیا و دانش آموزان اطالع رسانی می کنند 

تا در برنامه های حضوری مدارس شرکت کنند. 
کنون مشــکل خاصی در  وی خاطرنشــان کرد: تا
مورد شــیوع کرونا در مدارس استان نداشته ایم، 
البتــه ممکــن اســت مــواردی از ابتــال بــه کرونــا در 
دانش آموزان داشــته باشیم اما مشخص نیست 

که در مدرسه یا جای دیگر مبتال شده باشند.
دبیــر ســتاد پــروژه مهــر اســتان اصفهــان در مورد 
اجبــاری بــودن حضــور در مــدارس نیــز گفــت: 
سرپرســت وزارت آموزش وپــرورش اعــالم کــرد 
همان طور که دانش آموز در مدرسه ثبت نام می کند 
باید از قوانین مدرسه نیز تبعیت کند، بنابراین وقتی 
مدرسه برنامه حضوری دارد دانش آموز باید حضور 

پیدا کند، مگر اینکه غیبت موجه داشته باشد.

تولیدروزانه۱۵تنپسماندپزشکیدرشهراصفهان

لغومنعترددشبانهدراصفهان

گلستانشهدا کسیناسیون تجلیلازنیروهایوا

خبر

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان:

حضوردانشآموزان
درمدرسهبراساسقوانینهرمدرسهاست

خبر

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان 
گفت: تمام مردم کشور که معتقد به نظام 
هســتند بســیجی هســتند و هنر این است 
که آن ها را به صحنه بیاوریم تا مانند زمان 
جنگ نقش آفرین باشــند.  سردار مجتبی 
فــدا فرمانــده ســپاه صاحب الزمان)عــج( 
اصفهــان در هجدهمیــن جلســه علنــی 
بــا  اصفهــان  اسالمی شــهر  شــورای 
گفــت: همــه  گرامیداشــت هفتــه بســیج 
هســتند  نظــام  بــه  معتقــد  کــه  کســانی 
بسیجی هســتند و هنر این اســت که آن ها 
را بــه صحنه بیاوریــم تا ماننــد زمان جنگ 

نقش آفرین باشند. 
در ادامه علی صالحی، ســخنگوی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان نیز گفت: همکاران 
مشــغول حداقــل میانگیــن ۲۰۰ ســاعت 
فعالیت در ماه هستند در حالی که معمول 
گر حرف از  آن در قانون ۶۰ ساعت اســت و ا
روحیه بسیجی می زنیم مهم این است که 
در عمل نشــان دهیم؛ در مجموعه بسیج 
شــهرداری نیــز تالش هــای خوبــی اتفــاق 
افتاده و کمیســیون ویژه آب و مناطق کم 

برخوردار با همین نگاه وارد شده است.
کــرد: رویکــرد شــورای ششــم  کیــد  وی تأ
در حــوزه فرهنگــی، اجتماعــی مشــارکت 
تــر از  همگانــی اســت و چــه ظرفیتــی باال
مجموعه بسیج ؛ از روز اول زمینه  مشارکت 
برای همه اقشار و خصوصا بســیج را فعال 
کرده ایم و از همین رو دست یاری به سمت 
همه اقشار خصوصا بسیج داریم تا بتوانیم 
روزهای خوبی را برای مردم شهر اصفهان 

رقم بزنیم. 
         مدیریت شهری هدایت 

مجموعه ها را به عهده بگیرد
مرکــز  رئیــس  نباتی نــژاد،  مصطفــی 
پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان 
بــا بیان اینکه نیــاز اســت نگاهی منســجم 
داشــته باشــیم؛ تصریح کــرد: وزیــر میراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری به 
اصفهــان ســفر خواهــد کــرد، نبایــد فقــط 
میدان نقــش جهــان به وزیــر نشــان داده 
شــود بلکه  الزم اســت بافت هــای تاریخی 
کــه در حــال تخریب اســت هم توجه شــود 
و خواهشــم از اســتاندار این اســت بخــش 
عمده وقت مربوط به این مسائل باشد نه 

آثاری که داریم. 
         اصفهان شناسی در سر فصل 

دروس قرار گیرد
ابوالفضــل قربانــی نایــب رئیــس شــورای 
اسالمی شــهر اصفهــان گفــت: افــرادی که 
در یک شــهر به دنیــا می آینــد باید نســبت 
به پیرامون خود اطالعات داشــته باشــند 
و پیشــنهادم به آمــوزش و پرورش این بود 
بحــث اصفهان شناســی را در ســرفصل 

دروس خود قرار دهند. 
وی بیان داشت: درخواست مان این است 
که اداره میــراث فرهنگــی در اصفهان باید 
اداره ای ویژه با اختیارات تام باشد نه اینکه 
از افرادی که شــناختی از اصفهــان ندارند 
اجــازه بگیرنــد؛ درخواســت مان از وزیــر و 
رئیس جمهور این است مسئول این حوزه 

با اختیارات تام باشد. 
         اصفهان بیش از هر زمان دیگر در 

معرض آسیب است
مجیــد نادراالصلــی رئیس کمیســیون آب 
کــم برخــوردار اظهــار داشــت:  و مناطــق 
اصفهان بیــش از هر زمان دیگــر در معرض 
آســیب اســت؛ نیاز اســت بــه نحــوی برای 
مدیریت فرهنگی کشور برنامه ریزی کنیم 
کــه بفهمانیم وقتــی درخصــوص اصفهان 
صحبت می کنیم، درباره یک تاریخ عظیم 

صحبت می کنیم. 

ذخایر خونی استان اصفهان به سه و نیم 
روز رسید.

مدیــر کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان 
بــا بیان اینکه با توجــه به فصل زمســتان و 
کوتاهــی روز های این فصــل، ذخایر خونی 
درگرو هــای خونــی کاهش شــدید داشــته 
اســت گفت: در حــال حاضر ذخیــره خون 
استان به ۳ و نیم روز رسیده که این میزان 
مطلــوب نیســت و باید این عــدد بــه ۷ روز 

برسد.
علی فتوحی با اشاره به اینکه خون مصرفی 
کز درمانی استان اصفهان روزانه تامین  مرا
کــرد بــرای  می شــود از مــردم درخواســت 
کــز اهــدای خــون در  اهــدای خــون بــه مرا

استان اصفهان مراجعه کنند.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
اصفهان: 

گرو کهدلدر کسانی همه
نظامدارندبسیجیهستند

وضعیتنامطلوبذخایر
خونیاستاناصفهان

فراخوانمشموالناعزامیپایهخدمتیآذرماهسال۱۴۰۰

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
کسیناسیون نوبت اول در این استان به ۷۷  پوشش وا
کنون بیش از  درصد و نوبت دوم به ۶۱ درصد رسید و تا
کسن کرونا تزریق شده است.  ۶ میلیون و ۱۱۱ هزار دز وا
پژمان عقدک افزود: تا کنون از جمعیت باالی ۱۲ سال 
استان اصفهان حدود سه میلیون و ۳۴۷ نفر نوبت 
کسن کرونا  اول و ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر نوبت دوم وا

را دریافت کرده اند.
وی با بیان اینکه حدود ۳۵ هزار و ۳۷۰ نفر هم دز سوم 
کسن کرونا را در استان اصفهان دریافت کرده اند،  وا
اظهار داشت: در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال نیز تا کنون 
کســن  ۷۱ درصد نوبت اول و ۴۸ درصد نوبت دوم وا

کرونا را دریافت کردند.
کید بر اینکه برای ایمن سازی بهتر و بیشتر  عقدک با تا
در مقابل همه گیری بیمــاری کوویــد-۱۹ باید بین 
کســن کرونا  ۸۰ تــا ۸۵ درصــد جامعه زیر پوشــش وا
قرار بگیرند، تصریح کرد: سرعت مراجعه مردم برای 
کسن مانند ماه های قبل نبوده و کاهش  نوبت اول وا
یافته است. وی خاطرنشان کرد: افرادی که تا کنون 
کسن کرونا مراجعه نکرده اند دالیلی  برای دریافت وا
مختلف دارند مانند مشــکل در دسترســی، تردید، 
کسن و یا ابتال به بیماری که امید است با  مخالفت با وا
کسیناسیون با  اجرای طرح ضربتی افزایش پوشش وا
عنوان " شهدای سالمت " تعداد افراد دریافت کننده 

کسن باز هم افزایش یابد. وا
وی همچنین با اشاره به اینکه آمار کرونا نشان می دهد 
در مرحله نزولی پیک پنجم قرار داریــم، اضافه کرد: 
آمار کرونــا در اســتان اصفهــان رو به کاهش اســت و 
رنگ بندی بیشتر شهرســتان ها نیز در وضعیت زرد 

)خطر متوسط( قرار گرفته و فقط یک شهرستان در 
وضعیت نارنجی داریم.

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان درباره 
آموزش حضوری در مدارس نیز توضیح داد: تمهیدات 
و برنامه ریزی الزم برای این موضوع از سوی دانشگاه 
علوم پزشــکی و اداره کل آمــوزش و پرورش اصفهان 
انجام شده و مدارسی می توانند درخواست آموزش 
حضوری داشــته باشــند که شــرایطی ماننــد تهویه 
کسیناسیون کامل کادر آموزشی و دانش  مناسب، وا
آموزان، حضور تعداد محدود دانش آموز در هر کالس 

و رعایت شیوه نامه های بهداشتی را داشته باشند.
کید بــر نظارت و بازرســی ناظران بهداشــت  وی با تا
بر کالس هــای درس در مــدارس، افزود: مــدارس در 

شهرهای قرمز اجازه بازگشایی ندارند.
عقــدک اظهــار داشــت: توصیــه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهــان بــه مردم این اســت کــه عــالوه بر 
کسیناسیون، سایر اصول مراقبتی در برابر کرونا را  وا
رعایت کنند که شــامل اســتفاده از ماسک، فاصله 
گذاری اجتماعی و شســت و شــوی مداوم دست ها 
اســت. بر اســاس آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در زمان حاضر ۷۶۹ بیمار دارای عالئم کرونا 
در بیمارستان های استان بستری هستند که ۱۶۸ 
نفر آنها در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار 
دارند. همچنین از ابتدای همه گیری کووید-۱۹ در 
استان اصفهان تا کنون یک میلیون و ۲۲۸ هزار نفر 
موارد ابتالی قطعی و مشــکوک به کرونا شناســایی 

شدند که ابتالی ۴۲۴ هزار نفر آنها قطعی بود.
تا کنون تعــداد مــوارد فوتی قطعی و مشــکوک کرونا 

در استان اصفهان نیز ۱۶ هزار و ۸۸۴ نفر بوده است.

اقدام خیر و محبت به دیگران هر چه باشد، نیکو 
اســت، حاال یک واحــد تولید کیک و شــیرینی در 
مبارکه تصمیم گرفته است در کنار کارش قدمی هم 
برای کودکان تک سرپرست یا بی سرپرست بردارد. 
می گوید سال های اول کیک ایتام را بصورت نیم بها 
ارائه می دادیم که به مرور متوجه برکات و رزق این 
کار در زندگی شــخصی و حتی در شغل خود شدم 
و از ســال دوم تصمیــم گرفتــم کیک تولــد رایگان 

به ایتام دهم. 
کبر دانشــمند: در آیات قــرآن کریــم و روایات  علی ا
کیــدات بســیاری بــر حفــظ  معصومیــن )ع( تا
حقوق ایتام شــده اســت و در مواجهه بــا جامعه و 
رویارویــی بــا یتیمــان نیازمنــدی آن ها به شــدت 
مالحظه می شــود چرا که عالوه بر چشیدن طعم 
تلخ یتیمی، مشکل بی پناهی و نداشتن تکیه گاه از 
همه سخت تر است. در همین راستا به سراغ یک 
واحد تولید کیک و شیرینی در شهرستان مبارکه 
کرام و محبت ورزی به ایتام را به  رفتیم که ضرورت ا

خوبی درک کرده است.
وقتی وارد مغازه شدم، مهربانی چهره ی کارکنان 
به خوبی دیده می شد و یکدســتی در چهره های 
آن ها برای انجام کاری خیر موج می زد چرا که در این 
واحد تولیدی همه برای شاد کردن و شیرین کردن 

دل و کام مردم تالش می کردند.
این واحد تولیدی طی سال های اخیر سعی کرده با 
هدیه کیک رایگان به کودکان ایتام در روز تولدشان 

گرمای محبت زیادی به دل هایشان ببخشد.
در این میان صاحب مغازه را دیدم که یک جوان با 
پشتکار زیاد و مهربانی مشغول فعالیت بود؛ حسن 

یزدان فــرد ۴۱ ســاله متولد حســن آباد قلعــه بزی 
صاحب این واحد تولیدی بود که تصمیم گرفتیم 
یک گفت وگــوی صمیمی با او داشــته باشــیم تا از 

نزدیک شاهد این کار خیر باشیم.
این شــیرینی فروش خیر اظهــار داشــت: خداوند 
در قرآن و ائمه نســبت به احترام و احسان به ایتام 
بیش تر از هر چیزی به ما سفارش کردند و امام علی 
)ع( از یک طرف می فرمایند: هر شــخصی دســت 
نوازشــی بر سر یتیمی بکشــد به اندازه هر تار مویی 
که از زیر دستش رد می شــود خداوند به او حسنه 
گر یتیمی گریــه کند بخاطر آن  می دهد و از طرفی ا

یتیم عرش خدا به لرزه در می آید.
وی ادامــه داد: در ســال های اول کیک ایتــام را 
بصورت نیم بها ارائه می دادیم که به مرور متوجه 
بــرکات و رزق این کار در زندگی شــخصی و حتی در 
شغل خود شدم و از سال دوم تصمیم گرفتم کیک 

تولد رایگان به ایتام دهم.
یزدان فرد گفــت: برخی مردم هم عالقــه دارند که 
در این کار خیر همیاری کنند اما به پرسنل مغازه 
سپرده ام که از کسی پول قبول نکنند، چرا که ارائه 
گر کسی واقعا خواست  کیک نیت خود من است و ا
کمک بکند به او می گویم که از این کمک در قالب 
ارائه شــمع، بادکنک یا هدیه های تولد اســتفاده 

می کند.
 این مدیر واحد تولیدی کیک شیرینی ادامه داد: 
باید این قبیل کارها در شهر زمینه انجامش فراهم 
شــود تا بتوان محبت را در دل ایتام قــرار داد و ما در 
ســال ۱۰۰ کیک به ایتام هدیه می کنیم که ماهانه 

میانگین ۳ تا ۶ کیک متغیر است.

گزارشخبر
کسیناسیوننوبتدوم پوششوا

دراصفهانبه۶۱درصدرسید
کام که روایتدلنشینشیرینیفروشی

یتیمانراحالوتمیبخشد
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یادبود"یاورشهر"درتاالرهنر
مراســم یادبــود اســتاد محمــود 
فوتبــال  پیشکســوت  یــاوری، 
بــه همــت معاونــت  اصفهــان 
ورزشــی تفریحــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان و باشــگاه فرهنگــی 
ورزشــی فوالد مبارکــه ســپاهان در تاالر هنــر برگزار 

شد.
عضو کمیته پیشکسوتان فوتبال اصفهان ضمن 
تشــکر از ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
شهرداری و باشگاه سپاهان برای برگزاری مراسم 
یادبــود مرحــوم محمــود یــاوری اظهــار داشــت: 
ذکر نام محمود یــاوری یــادآور خصوصیاتی چون 
تــر از همــه  شــرافت، شــهامت، جســارت و باال

صراحت اوست.
در  اصفهــان  افــزود:  ســرخوش  محمــد  علــی 
عرصه هــای متعــدد دفــاع مقــدس، فرهنــگ، 
اقتصاد و ورزش همواره ســرآمد بــوده و یاوری نیز 
یکــی از چهره هــای سرشــناس ورزشــی این شــهر 
است که اقدامات مهمی در دوران حیاتش انجام 

داده است.
کــرد: بــه مدیــران شــهری تبریــک  وی تصریــح 
می گویــم که مســائل اجرایی شــهر، باعــث غلفت 
آنها از نکوداشت پیشکسوتان ورزش نشده است.
ســرخوش از خانواده یاوری نیز به سبب همراهی 
گفــت:  کــرد و  آن هــا با ایــن مربــی بــزرگ تقدیــر 
برخــی فکــر می کننــد یــاوری یــک چهــره خشــن 
نظامی داشــته، در صورتــی کــه او قلــب مهربانــی 
داشــت کــه بــرای جوانــان وطــن و خانــواده اش 
می تپیــد. رئیــس کمیســیون فرهنگــی اجتماعی 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه یاد 
و خاطره شهدای انقالب اسالمی به ویژه شهدای 
عملیات محرم را گرامی داشت و گفت: پرداختن 
کیدات شــورای ششــم اسالمی شهر  به ورزش از تا
اصفهان بوده و برنامــه ریزی هایــی در این زمینه 

انجام گرفته است.
حجــت االســالم والمســلمین مهــروی پــور یکــی 
از برنامه هــای شــورای شــهر را گرامیداشــت افراد 
سرشناس در عرصه های مختلف دانست و افزود: 
دربــاره خصوصیت بــا نظم بــودن مرحــوم یاوری 
بسیار گفته شده و در دین اسالم نیز بر تقوا و نظم 

کید شده است. در امور تا
رئیــس کمیســیون فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 

شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به بیانات 
مقام معظم رهبری پیرامون سیره و زندگی شهدا 
تصریح کــرد: یکــی از اقدامــات مهمی کــه در دوره 
کت در باشگاه سپاهان  مدیرعاملی محمدرضا سا
انجام شده، زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شهدا 

به ویژه شهدای ورزشکار است.
معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان نیز و اظهار 
داشــت: اســم و آوازه شــهری مانند اصفهان تنها 
بــه بناهــای تاریخــی و آثــار باســتانی آن نیســت و 
آوازه این شــهرها بیش از هر چیز به اســطوره های 

آنها است.
مجتبی شــاه مرادی با بیان اینکه دهه ســوم آبان 
کیــد  بــرای اصفهانــی دهــه اسطوره هاســت، تا
کــرد: در شــهر اصفهــان اســطوره هایی در تمــام 
حوزه ها داریم و فرزندان این شــهر باید بــا یاد آنها 
و قصه هایــی کــه از آنان می  شــنوند مســیر خود را 

پیدا کنند.
وی ادامه داد: قرار گرفتن نام بزرگان در جای جای 
شــهر برای ما دلخوشــی و تذکری اســت تا یادمان 
نرود در این شهر اسطوره هایی داشتیم که ردپای 
ارزشــمند آنها در شــهر ما همچنــان باقی اســت و 

نباید فراموش کنیم چه کسانی در این خیابان ها 
قــدم زده و بــا ســختی و نامالیمات جــدال کرده و 

بنای رفیعی از جنس افتخار برپا ساخته اند.
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان دیگر ســخنران این 
ک ۳۷۰ کبوتــر خونین  مراســم بود که بــه روان پــا
بالی که در ۲۵ آبان سال ۶۱ کهکشانی از شهادت 
و ایثار را در آســمان اصفهان متجلی کردند، درود 
فرســتاد و گفت: یاد و خاطره شــهدای اصفهان را 
گرامی می داریم که استقالل، آزادی و امنیت حریم 

کشور را با بذل جانشان پاس داشتند.
کت با ابراز تشکر از سازمان فرهنگی  محمدرضا سا
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان کــه زمینه 
برگزاری این یادبود را فراهم کردند، افزود: مفتخر 
هستیم که سردیس استاد حریری و استاد یاوری 
در کنار سردیس سردار سلیمانی، قهرمان مبارزه 
با تروریســم، در ورزشــگاه نقش جهان نصب شــد 
تا ورزشــکاران مــا از این بــزرگان که مظهــر اخالق، 

شرافت و مردانگی هستند، الگو بگیرند.
بابک یاوری سخنران پایانی این مراسم بود که به 
نمایندگی از خانواده محمود یاوری از شــهرداری 
اصفهــان و باشــگاه ســپاهان بابــت برگزاری ایــن 
یادبــود تقدیر کرد و گفــت: پدرم در طول ســال ها 

فعالیــت در عرصــه فوتبــال، صداقــت در گفتــار و 
رفتار را به نمایش گذاشــت که این موضوع باعث 
شــده در طول یک ســالی کــه از درگذشت ایشــان 
می گذرد، هر جایی بوده ایم از او به نیکی یاد کنند.
وی ادامــه داد: پــدرم همــواره می گفــت، آمــدن و 
رفتن دســت ما نیســت اما چگونه زندگی کردن و 
چه طور زندگی کــردن در اختیار ماســت و باید به 

گونه ای زندگی کنیم که نام ما را به نیکی ببرند.
یــاوری تصریح کــرد: قرار اســت بــا همــکاری اداره 
ورزش و جوانان استان اصفهان و هیات فوتبال، 
مســتند زندگــی محمــود یــاوری ســاخته شــده تا 
نسل جدید شناخت بهتری از ایشان پیدا کنند و 
بدانند همــواره بر اصولی که بــه آن معتقد بودند، 

پایدار ماند.
گفتنی اســت؛ همچنین در طی مراســمی به پاس 
مقام مرحوم "محمود یاوری" میدانی در نزدیکی 
ورزشــگاه نقش جهــان به اســم این پیشکســوت 
فوتبال اصفهان نامگذاری شــد و در پایان برنامه 
با اهــدای فرشــی کــه چهــره مرحوم یــاوری بــر آن 
نقش بسته بود، از خانواده آن مرحوم تجلیل شد 
و مسئوالن حاضر و پیشکســوتان فوتبال تابلوی 

یادبود این مربی فوتبال را امضا کردند.

»کتــاب،  هفتــه  بــا  همزمــان 
از  کتابــدار«  و  کتاب خوانــی 
پنج کتاب نوشــته شــده توســط 
نویسندگان خوانساری با حضور رئیس اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی این شهرستان رونمایی شد.
هادی بیاتی در جلسه رونمایی از پنج کتاب نوشته 
کید بر رفع  شده توسط نویسندگان خوانساری، با تأ
مشکل نویسندگان خوانساری در چاپ کتاب، اظهار 
کــرد: حمایــت از رســالت عظیــم نویســندگان کتاب 
موجب گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی خوانســار ادامه 
داد: این پنج کتاب ها شامل »لحظه های جان گرفته« 
به نویسندگی محمود براتی، »گلزار صبا« به نویسندگی 
عبــداهلل کامــران، »گلپایــگان و خوانســار در البه الی 
صفحات تاریــخ« به نویســندگی غالمعلــی دیانتی، 
»بازاریابی بیمه« به نویسندگی جهانشاه محرابیان 
و کتاب »گویش خوانســاری« به نویسندگی مرتضی 

اشرفی خوانساری است.
در ادامه نیز سیدمهدی میر صانعی مسئول انتشارات 

فرهنگ و اندیشه جاویدان با اشاره به مغفول ماندن 
سرمایه های شهر خوانسار، گفت: اهمیت دادن به 
نوجوانان و جوانان عالقه مند به نویسندگی موجب 
شکوفا شدن اســتعداد آنان می شــود، بر این اساس 
الزم اســت که اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خوانسار 

با هدف ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی نسبت به 
برگزاری نشست ها و مسابقات کتابخوانی اقدام کند.

روزگاری خوانسار شهر هنر و علم و اقتصاد بود
همچنیــن جهانشــاه محرابیــان نویســنده کتــاب 
»بازاریابی بیمه« در این جلســه گفت: روزگاری شهر 

خوانســار مرکز بازاری بزرگ در محدوده ورود تاجران 
شهرهای همجوار بود که کاروانسرای شوشتری ها و 
دزفولی ها حکایت از این سخن دارد، اما امروز سخن 
از هنر و علم و اقتصاد شــهر خوانســار نیســت و تنها از 
خوانسار به عنوان صنعت گردشگری سخن به میان 
می آید. نویسنده کتاب »بازاریابی بیمه« ادامه داد: ما 
با صنعت گردشگری خوانسار مخالف نیستیم، اما 
الزم است که شــهرداری خوانســار در راستای حفظ 
هویت فرهنگی و مذهبی شهر خوانسار، گردشگری 

اسالمی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه علــم بازاریابی تلفیقــی از علم هنر و 
کسب و کار است، خاطرنشان کرد: آموزش بازاریابی 
موجب ورشکســت نشــدن در کســب و کار می شود 
لذا در کتــاب بازاریابی بیمه ای به مقوله کســب و کار 

پرداخته شده است.
محرابیان برای جلوگیری از اینکه جوانان خوانساری 
پس از اخذ مدرک تحصیلی غربت را به جان نخرند و 
برای شهر نیز مفید باشند، به لزوم ایجاد زمینه اشتغال 

کید کرد. و کارآفرینی در شهر خوانسار تا

به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی از کتابهای،پژوهشی درلهجه مردم شهر داران و التمارین 
النحویه درفریدن رونمایی شد.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی فریدن گفت: کتاب پژوهشی درلهجه مردم شهر داران را 

حسین محمد صالحی دارانی وکتاب التمارین النحویه را علیرضا نوری به رشته تحریر در آورده اند.
سیده مریم عبدالهی افزود:کتاب پژوهشی درلهجه مردم شهر داران را انتشارات زلف سخن باقطع رحلی و با تیراژهزار 

نسخه وکتاب التمارین النحویه را انتشارات دانشگاه امام صادق )ع( با تیراژهزار نسخه چاپ و منتشر کرده اند.

نمایشــگاهی از نقاشــی های اعضــای انجمــن 
هنرمندان نقاش اصفهان با بهره گیری از موقعیت 
مکانــی و امکانــات بصــری و بیانــی کویــر خــارا در 

گالری این انجمن واقع در گذر فرهنگی چهارباغ برگزار شده است.
جواد طاهری درباره این نمایشگاه گفت: انجمن هنرمندان نقاشان 
اصفهان از شروع فعالیت خود از سال ۱۳۷۷ همواره دغدغه ی این را 
داشته است که مبتنی بر دانش و مهارت اعضای انجمن و همچنین 
ضرورت حرفه خود، بستری را فراهم کند تا زمینه های متفاوتی از هنر 

معاصر را در شهر حمایت و پشتیبانی نماید.
رئیس انجمن هنرمندان نقاش اصفهان افزود: اجرای ورک شاپ ها، 
نمایشگاه ها، دعوت از اســاتید مطرح، برگزاری جلسات سخنرانی، 
گفت وگو و برگزاری واحدهای تحقیقی و آموزشی روزآمد به صورت دائم 

و مستمر دلیل این ادعا است.
وی خاطرنشان کرد: پروژه نمایشگاهی »هنر کویر« در راستای همین 
اهداف و از طریق همکاری مشــترک میان انجمن هنرمندان نقاش 

اصفهان و هنرسرای آلمن شکل گرفته است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نمایشگاه »هنر کویر« با رویکردی خاص 
و مبتنی بر موقعیت مکانی و امکانات بصری و بیانی کویر خارا شکل 
کنون حاصل این فعالیت در قالب یک نمایشــگاه گردآوری  گرفت و ا
شده است. این آثار توسط دوازده نفر از اعضای انجمن شامل فرحناز 
ابطحی، شــهال روضاتی، پروانه ســیالنی، محمدابراهیم شب انگیز، 
جــواد طاهــری، فرشــته عالمشــاه، فــروغ فروتــن، محمــد قادریان، 
مرضیه الســادات گلســتانه، شــهین نبویان پور، معصومه واحدی و 
مسعودیاوری و با مدیوم های متفاوتی ذیل عنوان هنر محیطی شکل 
گرفته و زمینه هایی مانند چیدمان، نقاشــی، ویدئو آرت و عکاسی را 

پوشش داده است.
طاهری یادآور شد: این حرکت در تاریخ ۲۲ و ۲۳ مهرماه آغاز و با توجه به 
پتانسیل و امکانات موجود در این کویر مانند تپه های ماسه ای، دریاچه 

نمک و فضای پیرامونی آن خلق شده است.
رئیس انجمن هنرمندان نقاش اصفهان اظهار کرد: نقاشی های ارائه 
شده در نمایشگاه هنر کویر شامل ۴۸ اثر اســت که در گالری انجمن 

هنرمندان و نقاشان اصفهان برای بازدید عموم دایر است.
نمایشگاه نقاشی هنر کویر همه روزه تا ســوم آذرماه از ســاعت ۱۶ الی 
۲۰ درگالری انجمن نقاشان اصفهان، واقع در مجموعه گذر فرهنگی 
چهارباغ، هشت بهشت، ورودی سرای قزلباش، طبقه پایین، واحد 

۱۱۷ بر قرار است.

کتابازنویسندگانخوانساریرونماییشد پنج

کتابدرفریدن رونماییازدو

گالریانجمنهنرمنداننقاشاصفهانببینید کویررادر هنر

خبر

کتاب

کتاب

نقاشی

مســعود کیمیایی در بیســت و یکمین جشن 
حافــظ جایزه خــود را بــه زمین بــی آب زاینده 
رود و صدای مردم تشنه اصفهان تقدیم کرد.
در بیست و یکمین دوره جشن حافظ که برای 
معرفی برترین های ســینما و تولیدات شــبکه 
نمایش خانگی و چهره هــای تلویزیونی برگزار 
شــد، جایــزه »علی معلــم« بــه پاس یــک عمر 
فعالیت هنری و به بهانه فیلم »خون شد« به 

مسعود کیمیایی اهدا شد.

جــواد طوســی جایــزه کیمیایــی را دریافــت 
کرد و ضمــن اعالم اینکه مســعود کیمیایی به 
دلیــل بیماری قــادر به شــرکت در این مراســم 
نبوده است، متن نوشته شده توسط مسعود 
کیمیایــی را قرائــت و اعــالم کــرد کــه کیمیایی 
جایزه خــود را به زاینــده رود و مــردم اصفهان 

تقدیم کرده است.
مسعود کیمیایی در متن خود آورده بود:

»هرآنکه دوســت مــن اســت در قلب و چشــم 
من است.

خداونــد روح علــی معلــم را در جــای بلنــد 
بنشاند، رحمت خدا بر او.

ایــن را که به مــن داده ای از ســر عشــق تقدیم 
کــف زمیــن بــی آب زاینــده رود،  می کنــم بــه 

صدای مردم تشنه اصفهان.
آرزوی رودی پرآب و دلی شادمان برای مردم 

سرزمینم دارم.«

فیلم کوتاه »خورشید گرفتگی« به کارگردانی رها 
امیرفضلی و علیرضا قاسمی به جشنواره بین المللی 

مینیمالن نروژ راه پیدا کرد.
فیلم کوتاه »خورشید گرفتگی« به کارگردانی رها 
امیرفضلی و علیرضا قاســمی به بخش مســابقه 
سی چهارمین دوره جشنواره بین المللی مینیمالن 
نــروژ راه یافت. این جشــنواره کــه از ۱۱ تــا ۱۶ ژانویه 
برابــر ۲۱ الــی ۲۶ دی مــاه در شــهر تروندهایــم نروژ 
برگزار می شود. در این دوره از جشنواره فیلم کوتاه 
»خورشیدگرفتگی« به عنوان فیلم افتتاحیه بخش 

مسابقه بین الملل به نمایش در خواهد آمد.
جشــنواره مینیمالن از ســال ۱۹۸۸ فعالیت خود 
را آغــاز کــرده اســت و در شــهر تاریخــی تروندهایم 
برگزار می شــود. این جشــنواره به صورت ســاالنه 
۱۰۰ فیلم کوتاه را در بخش های مختلف مسابقه 
و خــارج از مســابقه خــود بــه نمایــش می گــذارد. 
امســال »خورشــیدگرفتگی« بــه عنــوان تنهــا 
نماینده ایــران، یکــی از ۳۹ فیلــم برگزیــده بخش 

مسابقه بین الملل این جشنواره است.
عوامل ایــن فیلــم کوتــاه عبارتنــد از نویســنده و 
کارگردان: علیرضا قاسمی، رها امیرفضلی بازیگران: 
خورشید چراغی پور، پانیذ اسماعیلی، آنیتا باقری، 
فراز مدیری و پیمان نعیمی، مدیر تصویربرداری: 
سهیل گوهری پور، تدوینگر: پویان شعله ور، مدیر 
هنری و طراح اســتوری برد: ٓارمیــن رنگانی، گروه 

کارگردانی: مسعود قدســی، رضا باستانی، مهیار 
ماندگار، عرفان ادیگوزلــی، طراح صحنه و لباس: 
فراز مدیری، صدابردار: امیر شــاهوردی، طراحی 
و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح چهره پردازی: 
بابک کشــن فالح، منشــی صحنــه: آیــدا پالیزگر، 
عکاس: محراب پوروحدانی، مدیر تولید: فرشید 
زینالی، تــدارکات: رحمان ســراوانی، رنگ آمیزی 
رنــگ و نــور: امیرحســین خوشــبین، جلوه های 
ویــژه: کلمنــت ل پلــوان، طــراح پوســتر: آرمیــن 
رنگانی، جانشــین تهیه کننــده: علــی نجاریان، 
تهیه کنندگان اجرایی: رها امیرفضلی، آریا قوامیان، 
مانی نیلچیانــی، تهیه کننــده: حســن نجاریان، 

علیرضا قاسمی، آدرین بروئه.
این فیلم محصول مشترک کمپانی ایرانی ضلع 
ششــم و کمپانی فرانسوی ســتاره ســفید بوده و 
پخش بین المللی آن بر عهده کمپانی مانیفست 

است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
کاشان گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
باعــث تحکیــم پایه هــای فرهنــگ شــهروندی 

می شود.
عفت پدرام فر با اشــاره به اهمیت مقوله کتاب و 
کتابخوانی در جامعه اظهار داشت: در اهمیت این 
موضوع همین بس که اولین پیام خدا به حضرت 

محمد )ص(با کلمه »اقرا« شروع می شود.
وی با بیان اینکه کتاب و مطالعه در طول زندگی 
بشری همیشه توانسته است بسیاری از مشکالت 
را حل و فصل کند، ابراز داشــت: علت اصلی این 
موضوع این است که می توان اندیشه های درست 

را از درون یک کتاب مفید بیرون کشید.
رئیس کمیسیون فرهنگی شــورای شهر کاشان 
با بیان اینکــه خانــواده یکی از مهمتریــن علل در 
ترغیب اعضای جامعه به نهادینه کردن فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی اســت، تصریح کرد: تشویق و 
عادت دادن فرزندان در یک خانواده به مطالعه 

کتاب می تواند باعث رشــد فرهنگی فرزنــدان در 
جامعه شود.

وی بــا اشــاره به اینکــه ترویــج فرهنــگ کتــاب و 
کتابخوانی باعث تحکیم فرهنگ شهروندی در 
بین شهروندان یک شــهر می شود، خاطرنشان 
کرد: از این رو شورای شهر از هر برنامه ای که باعث 
ترویج فرهنگ کتابخوانی شود، حمایت می کند.

پــدرام فر با اشــاره به اینکــه متأســفانه در برخی از 
خانواده ها هنوز فرهنگ کتابخوانی نهادینه نشده 
اســت، گفت: البته ممکن اســت بخشــی از این 
موضوع به علت استفاده زیاد از وسایل الکترونیکی 

به خصوص در زمان شیوع ویروس کرونا باشد.
برخی از فرهیختگان نیز از کتاب فاصله گرفته اند

وی ضمــن ابــراز تأســف از اینکــه حتــی برخــی از 
فرهیختــگان نیــز از کتــاب فاصلــه گرفته انــد، 
گفت: این باعث شده است که فرهنگ استفاده 
از شبکه های مجازی و اینترنت برای یافتن پاسخ 
به پرسش ها و سواالت بیشتر در بین مردم ترویج 

پیدا کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
کاشــان با اشــاره به اینکه کناب های مجازی نیز 
به نوعی یک منبع برای مطالعه است، افزود: به 
یقین افرادی که مطالعه منظم دارند در زندگی نیز 
دقیق تر و نسبت به افراد و حوادث اجتماع با ذهن 

بازتری رفتار می کنند.

حمیــد شامی بازنشســته فرهنگــی کتاب هــای 
خــود را با موضوعــات مختلف با ذکر یــک صلوات 

اهدا می کند.
وی که کارشناس ارشد و مشاور روانشناسی است 
کنــون بیــش از ۱۰ هــزار جلــد کتــاب با  می گویــد: تا
عنوان های مختلف از سال ۱۳۹۰ جمع آوری شده 
و به صورت رایگان و در قالب کتاب الکترونیکی در 

اختیار مردم قرار گرفته است.
کننــده کتاب هــای الکترونیکــی افزود:  ایــن اهدا

گاهی بخشــی و ارتقاء دانــش افراد بــرای پرهیز از  آ
تنش های رفتاری و اجتماعی ضروری است که با 

توزیع کتاب می توان بر آن غلبه کرد.
شــامی انگیزه اهــداء کتــاب بــه صــورت رایــگان را 
محرومیت خودش در دوران نوجوانی از داشــتن 

کتاب بیان کرد.
وی گفت: عالقه مندان برای دریافت کتاب های 
الکترونیکــی بــا شــماره ۰۹۱۳۱۰۹۰۸۲۶ تمــاس 

بگیرند.

مسعودکیمیاییجایزهاشرا
کرد بهزایندهرودومردماصفهانتقدیم

کوتاه»خورشیدگرفتگی« حضورفیلم
درجشنوارهمینیمالننروژ

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی کاشان:

کتابخوانیپایههایفرهنگشهروندیرا ترویجفرهنگ
مستحکممیکند

کتابباذکریکصلوات اهداء

خبر

فیلم کوتاه

خبر

ازســوی دفتــر تخصصــی ســینما وابســته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان، ویژه برنامه نمایش و گفت وگو درباره 
فیلم مســتند داســتانی »نشــاط اصفهانی« 

برگزار می شود. 
بــه منظــور نکوداشــت روز اصفهــان و در قاب 
سوم از ویژه برنامه هایی که به همین مناسبت 
از ســوی دفتــر تخصصــی ســینما وابســته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان تهیه شده است، ویژه برنامه نمایش 
و گفت وگو درباره مســتند داســتانی »نشــاط 
اصفهانی« برگزار شده و در این مستند به زندگی 
»سیدعبدالوهاب نشاط اصفهانی« ملقب به 

»معتمدالدوله« پرداخته می شود.
سیدعبدالوهاب نشــاط اصفهانی ملقب به 
معتمدالدولــه، زاده ی اصفهــان بــود. وی از 
سیاســتمداران، شــاعران و هــواداران مکتب 
بازگشــت ادبــی به شــمار مــی رود و »گنجینــه 
معتمد« از آثار باقی مانده ی او اســت. نشــاط 
گردان عبدالمجید  اصفهانی از دوستان و شا
درویش طالقانــی و از خوشنویســان صاحب 
نام در خطوط شکســته، نســتعلیق و تعلیق 
سده سیزدهم هجری ایران است، همچنین 
از او به عنوان نخستین وزیر امور خارجه ایران 

نیز نام می برند.
مســتند داســتانی »نشــاط اصفهانــی« بــه 
نویســندگی و کارگردانــی مهــدی قاســمی و 
تهیه کنندگی سیدمحسن طباطبایی پور تولید 
شده است، همچنین دفتر تخصصی سینما 
وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان و مؤسسه سینمایی برگ 
ســبز به عنــوان مجریان ایــن طرح شــناخته 

می شوند.
ویژه برنامه نمایش و گفت وگو درباره مستند 
داســتانی »نشــاط اصفهانــی« بــا ســخنرانی 
و  زبــان  دکتــرای  مســجدی«  »حســین 
ادبیات فارســی، اصفهان پــژوه و عضو هیأت 
علمی دانشــگاه پیام نــور واحد اصفهــان، روز 
چهارشــنبه ســوم آذرماه ســاعت ۱۶ در سالن 
کتابخانــه مرکــزی شــهرداری  اجتماعــات 
اصفهــان، واقــع در خیابــان گلدســته برگــزار 

خواهد شد.

ازســوی دفتــر تخصصــی ســینما وابســته 
بــه ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان و بــا همــکاری خانــه 
هنرمندان ایران، ویژه برنامه گفتگو درباره 

کتاب »سینما هشت« برگزار می شود.
 بــه منظــور نکوداشــت روز اصفهــان و در 
قاب دوم از ویژه برنامه هایی که به همین 
مناســبت از ســوی دفتر تخصصی ســینما 
وابســته بــه ســازمان فرهنگــی اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهان و بــا همکاری 
خانــه هنرمندان ایــران تهیــه شده اســت، 
ویژه برنامــه گفتگــو درباره کتاب »ســینما 
هشــت« نوشــته ی »حامد قصری« همراه 
با بررسی فیلم های منتخب سینمای آزاد 

اصفهان برگزار می شود.
در کتــاب »ســینما هشــت« روایت هایی از 
ســینمای آزاد ایران بر مبنــای گفتگوهای 
حامــد قصــری بــا ۲۱ نفــر از فیلمســازان 
ســینمای آزاد انجام شده اســت، ازاین رو 
گفتگوهــای انجــام شــده در ایــن کتــاب بر 
مبنای تاریخ شفاهی است. قصری عنوان 
سینما هشــت را برای کتاب خود انتخاب 
که به سینماآزاد، سینمای  کرده است چرا

هشت نیز گفته می شود.
در مقدمــه کتــاب »ســینما هشــت« آمده 
اســت: »ســینمای آزاد اصفهان به فاصله 
زمانی اندکی از سینمای آزاد و در سال ۱۳۵۱ 
در کوچه هدایت )واقع در خیابان چهارباغ 
باال اصفهان( شکل گرفت و در سال ۵۷ با 
رخــداد انقالب بــه محاق رفــت. اصفهانی 
کــه در دهــه ۴۰ و ۵۰ در اوج دوران فرهنگی 
و هنری خود با وجــود انجمن های ادبی و 
مرکز فرهنگی تلویزیون به سر می برد دور از 
انتظار نبود که چند جوان عاشــق ســینما 
دور هــم جمع شــوند و دفتر ســینمای آزاد 
اصفهان را با همراهی و حمایت دفتر اصلی 

تهران راه اندازی کنند. «
ویــژه برنامــه »ســینما هشــت« بــا حضــور 
کتــاب و  »حامــد قصــری« نویســنده این 
جمعــی از فیلمســازان و اهالــی ســینما، 
همــراه بــا ســخنرانی »ابراهیــم حقیقی« و 
»امیرحســین ســیادت« ســه شــنبه دوم 
آذرمــاه ســاعت ۱۸ در ســالن شــهناز خانــه 

هنرمندان تهران برگزار خواهدشد.

گفتوگودرباره نمایشو
مستند»نشاطاصفهانی«

نکوداشت روز اصفهان :

گفتوگودربارهکتاب
»سینماهشت«

مستند

کتاب
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آن هایی که در فضای مجازی تهمت می زنند را هرگز نمی بخشم

اولویتوخطقرمزمنتیماست!
"یک بــار بــرای آخرین بــار قصد 
دارم ایــن مــورد را موشــکافی 
کــه  افــرادی  از  برخــی  کنــم. 
حواشی مختلف را می ســازند نتایج تیم های مرا 
روبه روی ســپاهان و پرســپولیس بررســی کنند. 
گــر بــه گذشــته برگردیــم، متوجــه خواهند شــد  ا
کــه باخت های مــن روبــه روی چــه تیمی بیشــتر 

بوده است."
به گــزارش، مهــدی تارتــار ســرمربی تیــم فوتبال 
ذوب آهــن اصفهــان، خیلــی زود کارش را بــرای 
لیگ بیســت و یکــم در اصفهان شــروع کــرد. او و 
همکارانش ســعی کردند با برنامه ریزی اردوها و 
بازی های متعدد برای ذوب آهن، قبل از شروع 
مســابقات لیگ برتر ایــن تیــم را آمــاده حضور در 
رقابت هــا کننــد. مهــدی تارتــار بــا حضــور روی 
نیمکــت سبزپوشــان تا اینجــای لیــگ برتــر دو 
برد برابــر صنعــت نفــت آبــادان و ســپاهان و یک 
شکســت برابــر اســتقالل را ثبت کــرده اســت. به 
نظر می رســد گاندو ها با هدایت تارتــار می توانند 
دو فصل تلــخ گذشــته را فراموش کــرده و منتظر 
روزهای خوب باشند. حضور تارتار روی نیمکت 
گاندوهــا بهانــه ای شــد تــا بــا وی بــه گفت وگــو 
بپردازیــم کــه مشــروح بخــش دوم آن را در ادامه 

می خوانید:
گفت وگــوی خــود در  مهــدی تارتــار در ادامــه 
خصوص نتایج تیم ملی و ســبک بــازی کارلوس 
گان اسکوچیچ اظهار  کی روش در مقایســه با درا
کــرد: آقــای کــی روش بــه دلیــل موضــوع نتیجــه 
نبود که تغییــر کرد، بلکه به دلیــل رفتارهایی که 
داشــت خیلی ها از او دلخور بودند. مطمئنم که 
رفتن او به دلیــل نوع بــازی و نتیجه نبــود. البته 
فوتبال دوســتان کی روش را دوست داشتند اما 
رفتارهای این مربی پرتغالی به ســمتی رفته بود 
که بایــد کنترل می شــد اما هیچکــس جلودارش 
کــی روش در ســال های ابتدایــی  نبــود. البتــه 
حضــورش در ایــران واقعــا عملکــرد بــدی بــا تیم 
ملی داشت، حتی خود من نیز یکی از منتقدین 
او بــودم، امــا در ادامــه شــرایط تیــم ملــی خیلــی 

بهتر شد.
         اولویت و خط قرمز من تیم است!

وی بــا اشــاره بــه فصــل قبــل و گمانــه زنی هایی 
ح  کــه در خصــوص حضــورش در ذوب آهــن مطر
می شــد افزود: به گذشــته برنگردیم بهتر اســت. 
در ابتــدای فصــل هســتیم. همــه اتفاقــات را بــه 
حســاب تقدیــر و قســمت می گــذارم. امســال در 
خدمت مردم خــوب اصفهان و هــواداران فهیم 
ذوب آهــن هســتیم. همین جــا هم بایــد اضافه 
کنم برای من تیم مهم اســت؛ در واقع یک شــبه 
به اینجا نرســیدم. مــن و همکارانــم در کادر فنی 
سختی های زیادی را متحمل شــدیم، بنابراین 
اولویت و خــط قرمز مــا تیم اســت و موفقیت من 
در گرو موفقیت تیم ذوب آهن است. از هواداران 
نیز در خواســت دارم اولویتشــان تیم باشــد. من 
و همکارانم شــاید یک ســال یــا حتی چند ســال 
مهمان تیم ذوب آهن باشــیم اما این ذوب آهن 
است که باید همیشه سرپا باشد و هواداران لذت 

موفقیت های آن را ببرند.
ســرمربی ذوب آهــن در پاســخ بــه ســوالی در 
خصــوص مشــورت هایش بــا فیــروز کریمی برای 
قــرارداد بــا تیــم ذوب آهــن تصریــح کــرد: یکــی از 
مربیانی که در سرنوشــت کاری مــن تأثیر زیادی 
داشــته اســت آقای کریمی اســت. ســالیان سال 
گرد ایشــان بودم. اما در زمــان مربیگری هیچ  شا
موقــع کنارشــان نبــودم. طبیعتــا در ســال های 

ابتدایی مربیگری از فیروز کریمی کمک می گرفتم. 
نــه تنهــا از او بلکــه از افــراد بزرگــی همچــون علــی 
پرویــن و مجیــد جاللی هــم مشــورت می گرفتم. 
معتقدم جوانی موفق می شــود که ســعی کند از 
تجربه های دیگران و البته بزرگان استفاده کند. 
در واقع سعی می کردم همیشه از تجربیات بزرگان 
فوتبال بــه ویــژه فیــروز کریمی اســتفاده کنم. در 
خصوص آمدنم به ذوب آهن صحبتی با آقا فیروز 
نداشتم و مشورتی نگرفتم. چرا که ذوب آهن تیم 
ناشناخته ای نیســت. تیمی است که هر مربی با 

افتخار دوست دارد هدایت آن را برعهده بگیرد.
         عده ای از نظر ذهنی بیمار هستند

وی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص عالقــه 
شــخصی اش بــه تیمی خــاص در لیــگ برتــر و 
سرمربی گری آن تیم خاطر نشان کرد: این سوال 
مشــخص اســت و همــه می داننــد. جــا دارد در 
خصوص ایــن موضوع بــاز هم صحبت کنــم، اما 
یــک ســری افــراد از نظــر ذهنــی بیمــار هســتند. 
هر شــخصی همیشــه خودش را بیشــتر دوســت 
دارد. تیم مــن در حــال حاضر ذوب آهن اســت. 
موفقیت کادر فنی ما موفقیت ذوب آهن است. 
بنابراین هــر تیمی می خواهد روبه روی ما باشــد 
فرقی ندارد. همه مــا در دوران کودکی، نوجوانی 
و جوانی طرفدار یک تیم هستیم و حتی دوست 
گــر بازیکــن باشــیم در آن تیــم بــه میدان  داریــم ا
گر هم بازیکن نیستیم هوادارش باشیم،  برویم و ا
ح  اما در فوتبال حرفه ای اصال چنین چیزی مطر
گــر بخواهــم مثــال بزنــم مــوارد زیادی  نیســت. ا
می شود. استقاللی ها زیادی برابر تیم های سابق 
خود بازی یا مربیگری کرده اند. این در خصوص 
گر  پرسپولیســی های لیــگ نیز صــدق می کنــد. ا
بخواهم روزی به آن تیمی که دوست دارم هدایت 
آن را برعهده بگیرم برسم باید در کار خودم موفق 
باشــم. نیازی نیســت بگویم این تیم کدام است 
اما نباید از این مورد ســو استفاده شود. سرمربی 
ذوب آهــن ادامــه داد: یــک بــار بــرای آخریــن بار 
قصــد دارم ایــن مــورد را موشــکافی کنــم. برخــی 
از افــرادی که ایــن شــایعه ها را می ســازند نتایــج 
تیم هــای مــرا روبــه روی ســپاهان و پرســپولیس 
گر بــه گذشــته برگردیــم، متوجه  بررســی کننــد. ا
خواهند شــد کــه باخت هــای من روبــه روی چه 
تیمی بیشتر بوده اســت. حتی با بررسی اجمالی 
متوجه خواهند شــد. در دوران مربیگــری دو بار 
توانســته ام ســپاهان را ببــرم. یــک بــار در دوران 
مربیگــری ام در صبای قــم و دیگری در شــهرآورد 
اصفهــان. بیشــتر این نتایــج باخــت یــا مســاوی 
گر نتایج تیم های تحت هدایتم  بوده است. اما ا

برابر پرسپولیس را بررسی کنیم متوجه خواهید 
شــد که با تیم های داماش گیالن، نفت مسجد 
گســترش فــوالد تبریــز توانســته ام  ســلیمان و 
پرسپولیس را از پیش رو بردارم. حتی با گهر درود 
با قرمزها در ورزشگاه آزادی به تساوی رسیدیم.

کــه در فضــای مجــازی تهمــت           افــرادی 
می زنند و فحاشی می کنند را هرگز نمی بخشم!

وی افزود: ایــن ذهنیــت به ایــن دلیــل بــه وجود 
آمده که دو سال پیاپی سپاهان و پرسپولیس در 
کورس قهرمانــی بوده اند و هفته آخــر با تیم های 
تحــت هدایت مــن بــازی داشــتند. این شــاید از 
شــانس بد من باشــد. این را باید بگویــم افرادی 
کــه در فضــای مجــازی بــه مــن تهمــت می زننــد 
و فحاشــی می کننــد را بــه هیــچ وجــه نخواهــم 
بخشید. چرا که من می دانم و خدای خودم. در 
رختکن تیم هایم نیز همیشه گفته ام به گونه ای 
زندگی کنید که شب راحت بخواب بروید و مهم تر 
ک  از آن نانــی را که به دســت می آورید حــالل و پا
باشد. همه چیز که فوتبال نیست. مگر می شود 
من بــه بازیکنم بگویــم روبه روی پرســپولیس به 
گذار کنید. دنیا  گونه ای عمل کنید که بازی را وا
دار مکافات اســت و این ثابت شــده است. واقعا 
بــرای برخــی هــواداران کــه به ایــن مــوارد دامــن 
می زنند متأسفم. آنها بدون اینکه نتایج و شرایط 
را بررسی کنند کورکورانه قضاوت می کنند. حتی 
فصل پیش به دلیل آنکه نتوانستیم با تیم پیکان 
برابــر پرســپولیس امتیــاز بگیریــم از ســپاهانی ها 
کــردم و پرسپولیســی ها از دســتم  عذرخواهــی 
ناراحت شدند اما چیزی که در دلم بود را گفتم. 
منتهــی تقدیر ایــن بــوده اســت کــه پرســپولیس 
و ســپاهان در کــورس قهرمانــی بــا تیم هــای من 
مواجه شده اند. حتی همان تیم ها نتوانسته اند 
برابر پرســپولیس نتیجه بگیرند و همــه چیز را به 

من ربط می دهند.
تارتار با اشاره به شــرایط هواداری و حضورش در 
اصفهان تصریح کرد: در زندگی ام به غیر از خدا از 
هیچکس نمی ترســم. با عنایتی که خدا داشــته 
به اینجا رسیده ام. بدون هیچ ترسی به اصفهان 
آمــده ام و تمام تالشــمان را بــرای موفقیت ذوب 

آهن انجام می دهیم.
         سازمان لیگ همه تیم ها را به یک چشم 

ببینید!
تارتار با اشاره به برنامه ریزی سازمان لیگ افزود: 
ابتــدا باید بــه آنهــا خدا قــوت بگویــم. چــرا که در 
شرایط شــیوع بیماری کرونا، لیگ سال گذشته 
خیلی خوب تمام شــد. برنامه ریــزی به گونه ای 
بــود کــه تــا حــدودی خــوب انجــام گرفــت. تنها 

گله ای کــه از آنها دارم این اســت که همــه تیم ها 
را به یک چشــم ببینند. این گونه نباشد که یک 

تیمی بتواند نظراتش را اعمال کند.
 اما تیمی که از نظر پشتوانه ضعیف است هر بالیی 
ســرش بیاید. در واقع تنها انتقــادم می تواند این 
باشــد. امیــدوارم با آمــدن عزیزی خادم شــرایط 
کــم شــود. حتــی در  خوبــی بــر فوتبــال کشــور حا
موضوع رأی ســایپا و پیکان نشــان داده شد که 
می توان به این فدراسیون امیدوار بود. در آن رأی 
حتی ذوب آهن نیز ذی نفع بود و رأی عادالنه ای 

صادر شد.
احتمالــی  دســتاوردهای  خصــوص  در  وی 
فدراســیون فوتبــال در زمــان مدیریــت عزیــزی 
خادم تصریــح کــرد: نیروهای جوان همیشــه به 
دنبــال موفقیــت هســتند. آقــای عزیــزی خــادم 
نیز جز آن مدیران جوان اســت. به نظر می رســد 
دوست دارد کاری کند که نامش در بین مدیران 
فدراسیون ماندگار باشد. به طور مثال همین که 
تالش می کند سیســتم کمک داور ویدئویی را به 
فوتبال ایران بیاورد نشــان می دهــد انگیزه های 
زیادی برای کار کردن وی وجود دارد. البته گذر 
زمان قضــاوت مــا را نشــان می دهــد و امیــدوارم 

در این خصوص درست قضاوت کرده باشم.
         اشتباهات داوری واقعا ناراحتم می کند

وی در پاســخ به ایــن ســوال مبنــی بر اینکــه در 
خصــوص ناراحتــی و خوشــحالی وی بیشــتر در 
فوتبال از چیست، خاطر نشــان کرد: اشتباهات 
داوری واقعا ناراحتم می کند. برای همین است 
کیــد دارم VAR بــه فوتبال ایــران بیاید تا به  که تا
یکــی از آرزوهایم برســم. هر کســی ممکن اســت 
اشتباه کند. داور نیز یک انسان است. برای یک 
مربی هیچ چیز بدتر از اشــتباه داوری نیســت که 
بــه ضــررش تمــام شــود. این اشــتباهات داوری 
خیلی مرا اذیــت می کند. امیدوارم بــرای داوران 
نیز هزینه بیشتری شود و دستمزد آنها به شرایط 
بهتــری برســد. همچنیــن امیــدوارم سیســتم 
کمک داور ویدئویی به زودی وارد کشــور شود تا 
اشتباه داور نتیجه بازی را تعیین نکند. نمی گویم 
عامدانه است اما اشتباهات سهوی ممکن است 
گــر سیســتم مذکور باشــد نه  حق خــوری شــود. ا
مربی و نه بازیکن اعتراض می کنند و نه حواشــی 
کنــار نیمکت هــا را شــاهد آن هســتیم. حتــی از 
کمیته انضباطی انتظار دارم برخورد مناســبی با 
مربیانی شــود که اهل شــلوغ کاری و تأثیر بر داور 
بازی هــا هســتند. در خصــوص خوشــحالی نیــز 
مطمئنــا موفقیت و بــرد تیم های تحــت هدایتم 

باعث خوشحالی ام می شود.
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کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور 
مهدی تاج تشکیل جلسه داد.

هشتمین نشست کمیته اجرایی کنفدراسیون 
فوتبال آســیا به میزبانی منامه پایتخت بحرین 

برگزار شد.
شیخ سلمان رئیس کنفدراســیون فوتبال آسیا 
در ایــن نشســت حضــور داشــت و در بخشــی از 
حرف هایش بــه موضــوع مهم و کلیــدی اصالح 
قانون حضور بازیکنان خارجی در لیگ قهرمانان 

آسیا پرداخت.
در ایــن نشســت مهــدی تــاج رئیــس ســابق 

فدراســیون فوتبــال کشــورمان بــه عنــوان نائب 
رئیس AFC حضور داشت.

کاریکاتوریســت مشــهور ســایت گل به حمایت 
از دروازه بــان تیــم ملــی فوتبــال بانوان ایــران 

پرداخت.
زهره کودایی دروازه بان تیم ملی فوتبال بانوان 
کشورمان در هفته گذشته به دلیل اتهام نابه جا 

و غیرمتعارف فدراســیون اردن ســوژه صفحات 
مجازی در دنیا شد.

از  یکــی  کــه  شــد  مدعــی  اردن  فدراســیون 
بازیکنان تیم ملی بانوان جنسیت مرد دارد و از 
کنفدراسیون آسیا خواهان بررسی موضوع شد.

ایــن اقــدام، حمایت هــا از زهــره کودایــی را در 
صفحات مجازی ایران به اوج رساند و در مقابل 
هجمه ها از سوی رسانه های عربی، از این دروازه 

بان دلجویی کردند.
عمر مومنی کاریکاتوریست مشهور سایت گل که 
اصالت اردنی دارد، دروازه بان تیم ملی کشورمان 
را سوژه خود قرار دارد و با طراحی زیبا از او حمایت 

کرد و نوشت: زهره کودایی از دورن زیباست.

تیم ملی تنیس روی میز ایران که بــرای حضور در 
مسابقات قهرمانی جهان به آمریکا سفر کرده است 
اولین جلسه تمرینی خود را در محل برگزاری این 
رقابت ها برگزار کرد. به گزارش مهر، مسابقات تنیس 
روی میز قهرمانی جهان طی روزهای ۲ تا ۸ آذرماه 

به میزبانی آمریکا برگزار می شود.
ایران از جمله شرکت کنندگان در این رقابت هاست 
که البته اعضــای آن از نقاط مختلــف راهی محل 
برگــزاری مســابقات شــده اند. جمیــل لطــف اهلل 
نســبی که هدایت تیم ملی را بر عهــده دارد صبح 
جمعه تهــران را به مقصد آمریکا ترک کرد. نوشــاد 
و نیمــا عالمیــان کــه در لیگ فرانســه مشــغول به 
بازی هســتند از این کشــور راهــی آمریکا شــدند و 

امیرحسین هدایی هم از مجارستان به ترکیب تیم 
ملی اضافه شد.

در هر صورت اینکه ترکیب تیم ملی تنیس روی میز 
در آمریکا کامل شد، بر این اساس این تیم نخستین 

جلسه تمرینی خود را برگزار کرد.
رقابت های تنیــس روی میــز قهرمانی جهــان در 
ســه بخش انفرادی، دوبل و میکس دوبــل برگزار 

می شود.
نوشاد عالمیان تنها پینگ پنگ باز ایرانی است که 
در هر دو بخش انفرادی و دوبل شرکت می کند. نیما 
عالمیان وی را در دیدارهای دوبل همراهی می کند 
و امیرحســین هدایــی هــم فقــط در رقابت هــای 

انفرادی شرکت خواهد داشت.

سرمربی تیم فوتبال ســاحلی صنعت فرش حداد 
گفــت: هــدف و انگیــزه مــا از حضــور در مســابقات 
امیدها این بود که بازیکنان اصفهــان را از پایه وارد 
مسابقات کنیم تا به مرحله ای برسند که دیگر نیاز 
نباشد برای تیم بزرگساالن از بیرون بازیکن بیاوریم.

علی نادری در گفت وگو با ایمنا در رابطه با مسابقات 
لیگ برتر امید فوتبال ساحلی، اظهار کرد: مرحله 
اول مسابقات امید را داشتیم که میزبانی گرفتیم و 

در تیران بازی ها را برگزار کردیم. 
بازی اول را مقابل ملوان بندر انزلی با نتیجه پنج بر 
دو پیروز شدیم، رو در روی شهریار ساری با نتیجه 
چهار بر یک برنده شدیم، ملوان بندر گز را با نتیجه 
هشت بر یک از پیش رو برداشتیم و در بازی آخر به 
دلیل اینکه صعود تیم مان قطعی شده بود، جوانان 
را بازی دادیم تا در شــرایط مســابقه قرار بگیرند که 
آن ها هم عملکرد خوبی داشتند و ترکان زنجان را 

شکست دادیم.
وی بــا بیان اینکه حضور تیم های لیــگ برتر، لیگ 
دسته یک فوتبال ســاحلی و نماینده استان برای 
حضور در لیگ برتر امید فوتبال ساحلی الزامی است، 
تصریح کــرد: بعضــی از تیم ها ســطح کیفی خوبی 
ندارند بنابراین مرحله اول مســابقات امید سطح 

باالیی نــدارد، امــا در مراحل بعــد بازی ها بهتــر و با 
کیفیت بیشتری برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال ســاحلی صنعت فرش حداد 
ادامه داد: تیم های صنعت فرش حداد، ملوان بندر 
انزلی، صدر شــیمی یزد، ایفا اردکان، پارس جنوبی 
بوشهر، زردپوشــان ســیاهکوه اردکان، دریانوردان 
بوشهر، پاس گناوه، سپاهان سمنان و تاج کرمان 
به مرحلــه دوم صعــود کردنــد کــه در دو گــروه پنج 
تیمی تقسیم می شوند. سپس به دو شهر میزبانی 
می دهند و ما نیز برای گرفتن میزبانی اقدام خواهیم 

کرد.
نــادری در پاســخ به ســوال دیگــری مبنــی بر اینکه 
زمین تیران برای برگزاری مسابقات فوتبال ساحلی 
مناسبت است یا خیر؟ گفت: مسابقات رده سنی 
امید را به دلیل اینکه در روز برگزار می شود، می توان در 
ورزشگاه تیران برگزار کرد ولی مسابقات لیگ برتر در 

شب است که این زمین نور مناسب ندارد.
وی در رابطه با هــدف حضور صنعت فــرش حداد 
در این رقابت ها، خاطر نشان کرد: هدف و انگیزه ما 
از حضور در مسابقات امیدها این بود که بازیکنان 
اصفهان را از پایه وارد مسابقات کنیم تا پرورش پیدا 
کنند و به مرحله ای برســند که دیگر نیازی نباشــد 
برای تیم بزرگساالن از بیرون بازیکن بیاوریم. تمام 
بازیکنان تیم اصفهانی هستند که اطمینان دارم 
طی مدت سه الی چهار سال آینده بازیکنان بزرگی 

می شوند.
سرمربی تیم فوتبال ســاحلی صنعت فرش حداد 
اضافه کرد: مدیرعامل باشگاه صنعت فرش حداد 
کنون از تیم حمایت کــرده اســت و امیدوارم این  تا
حمایت ها ادامه دار باشــد. ما هنوز مشــکل زمین 

داریم و این مشکل حل نشده است.

دو بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان در کالس 
مربیگری شرکت می کنند. به گزارش فارس، دوره 
مربیگری C آسیا به میزبانی هیات فوتبال استان 

اصفهان و با تدریس مجتبی توتونی آغاز شد.
در این کالس که تــا پایان هفته جاری ادامــه دارد، 
چهره های سرشناســی مانند قاســم حدادی فر، 
رسول نویدکیا، سروش رفیعی و محمدرضا حسینی 

حضور دارند.

کمیتهاجراییAFCباحضورتاج نشست
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کاریکاتوریستمشهورفوتبال حمایت
ازدروازهبانتیمملیبانوانایران

آغازتمریناتتیمملیتنیسرویمیزایراندرآمریکا

نادری:

هدفمانپرورشاستعدادهایفوتبالساحلی
درمسابقاتامیدهابود

حضورنویدکیا،حدادیفرودوبازیکنسپاهان
درکالسمربیگری
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استعداد های برتر دو و میدانی استان اصفهان 
معرفی شدند.

 رئیــس هیــأت دو و میدانــی اســتان اصفهــان 
گفت: ایــن رقابت هــا بــا حضــور ۱۳۲ ورزشــکار 
در ۱۳ مــاده در پیســت دو و میدانــی مجموعــه 
ورزشی انقالب اصفهان برگزار شــد و نفرات برتر 
استعداد های دومیدانی در دو بخش دختران 

و پسران معرفی شدند.
محمدرضا برکت این جشنواره را فرصتی برای 
کشــف اســتعداد های برتر دو و میدانی اســتان 

بیان کرد.
وی گفت: در این رقابت ها زهرا رجایی در بخش 
دختــران بــا کســب ۳ مــدال طــال و همچنیــن 
مهرشــاد یوســف وندی با کســب ۳ مدال طال 
در بخش پســران موفق شــدند عنوان قهرمان 
قهرمانان ایــن دوره از رقابت هــا را بــه خــود 

اختصاص دهند.
ســومین دوره رقابت های دو و میدانی المپیاد 
اســتعداد های برتر کشــور بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار 

خواهد شد.

کوبل داوری اســتان اصفهان و ایران برای 
قضــاوت در رقابت هــای قهرمانــی آســیا 

دعوت شدند.
آســیا )AHF( در   فدراســیون هندبــال 
نامه ای به فدراسیون هندبال ایران از امید 
و احمد قیصریان، کوبل داوری شهرستان 
نجف آباد و ایران دعوت کرد در رقابت های 
هندبــال قهرمانــی مــردان آســیا ۲۰۲۲ بــه 

میزبانی عربستان قضاوت کنند.
هندبــال  رقابت هــای  دوره  بیســتمین 
قهرمانی مــردان آســیا از ۲۸ دی تا یازدهم 
بهمن۱۴۰۰ به میزبانی شهر دمام عربستان 

برگزار می شود.
تیم های عربستان، بحرین، کویت، عمان، 
امارات، قطر، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، 
اردن، عــراق، تایلنــد، هنــد، ازبکســتان، 
سنگاپور، هنگ کنگ، ویتنام و جمهوری 
اســالمی ایران ۱۸ تیم حاضر در این دوره از 

رقابت های قهرمانی آسیا خواهند بود.

بازی هــای معوقــه ســپاهان در لیــگ برتــر 
بســکتبال بانــوان ســوم و پنجــم آذر برگــزار 

می شود.
کمیتــه داوران و مســابقات فدراســیون   
بســکتبال برنامــه بازی هــای معوقــه )دور 
رفت( لیگ برتر بانوان )۱۴۰۱-۱۴۰۰( را اعالم 

کرد.
کســون تهــران  بر ایــن اســاس دیدار هــای ا
و فــوالد مبارکــه ســپاهان ســوم آذر و فــوالد 
مبارکه سپاهان با ستاد گاز تهران پنجم آذر 

برگزار می شود.
ایــن مســابقات بــه علــت کرونایــی شــدن 
تعدادی از بازیکنان تیم سپاهان به تعویق 

افتاده بود.

کشــورمان در رشــته  نــام یــک ورزشــکار 
بسکتبال نخســتین بار در کتاب گینس به 

ثبت رسید.
علیرضا صادقی ورزشــکار معلول اصفهانی 
که یازده سال است توسط دست و با ضربه 
به توپ بســکتبال آن را وارد سبد بسکتبال 
می کند توانست در کشور امارات و با حضور 
نماینده گینس، در فاصله ۱۵ متری از حلقه 
بســکتبال تــوپ را وارد ســبد کنــد که ایــن 
اتفــاق در دنیــا بــی نظیــر بــوده و تا بــه حال 
هیچ ورزشــکاری موفق بــه ثبت ایــن رکورد 

نشده است. 
البته از سوی گینس این پرتاب نامزد برترین 

مهارت سال نیز شده است.
این ورزشــکار معلــول اصفهانی کشــورمان 
بعــد از ثبت ایــن رکــورد برای ایــران، گفــت: 
سختی های زیادی در این سال ها کشیدم، 
ولــی متاســفانه مســئوالن ورزش اســتان و 
حتــی وزارت ورزش و کمیته ملــی المپیک 
هیچ توجه ای به بنده نکردند و هربار از آن ها 
درخواست حمایت کردم متاسفانه پاسخی 
دریافت نشــد، ولی خوشــحالم کــه من هم 
به عنوان یک ورزشــکار معلول نام کشــورم 
را بــر ســر زبان ها انداختــم و باعــث شــادی 

هموطنانم شدم.

معرفیاستعدادهایبرتر
دوومیدانیاستاناصفهان

کوبلداوری قضاوت
نجفآباددررقابتهای
هندبالقهرمانیآسیا

برنامهمسابقاتمعوقه
لیگبسکتبالبانوان

افتخارآفرینییکورزشکار
ایرانیدرگینس

کاپیتان تیم بسکتبال ذوب آهن 
گفت: نمی شود از مربی انتقاد کرد 
زیرا با ابزاری که باشگاه در اختیار 
او قرار داده است کار خود را پیش می برد. این مربی 
در بازی با کاله، ســه بازیکن اصلی خود را به خاطر 

آسیب دیدگی در اختیار نداشت.
حامد سهراب نژاد در رابطه با وضعیت خود، اظهار 
کــرد: حــدود دو ماه تمرینــات خوبی داشــتیم و به 
شرایط بدنی ایده آل رسیده بودم، اما در تمرینات 

مچ پایم پیچ خورد و باعث شکستگی استخوان کف 
کنون ۲۰ روز از  پا شد و باید یک ماه در گچ باشد که ا

آن گذشته است.
وی با بیان اینکه ذوب آهن تیم ریشه داری است، 
تصریــح کرد: این تیم چندین ســال اســت کــه در 
سوپر لیگ حضور دارد، قهرمانی به دست آورده و 
امســال هم با کمک کادر فنی و باشگاه توانستند 
بازیکنان با تجربه را دور هم جمع کنند و امیدوارم 

فینالیست شویم.

بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن ادامه داد: همیشه 
در مرحلــه اول مســابقات تیم هــا از نظــر آمادگــی 
جسمانی و کار تیمی ثبات ندارند، اما امسال شرایط 
فرق می کرد و تیم ها در این مرحله عملکرد خوبی 
داشتند و نتایجی که انتظار نمی رفت رقم خورد. در 
دور برگشت تیم ها آمادگی بیشتری دارند وبازی های 

بهتری را شاهد هستیم.
سهراب نژاد در جواب به این سوال مبنی بر اینکه آیا 
انتقادات به فرزاد کوهیان به خاطر برخی نتایج، از 

جانب هواداران ذوب آهن را را وارد می داند یا خیر؟ 
گفت: نمی شود از مربی انتقاد کرد زیرا او با ابزاری که 
باشگاه در اختیارش قرار داده است کار خود را پیش 
می برد. در بازی با کاله من، آرمان زنگنه و اشــکان 
خلیلی نژاد به خاطر آســیب دیدگی نتوانستیم به 
گذار کردیم.  تیم کمک کنیم که در نهایت بازی را وا
مصدومیت هایی که به وجود آمد به تیم لطمه زد.

وی اضافه کرد: فرزاد کوهیان مقصر باخت نیست 
و شــرایطی که برای ذوب آهن به وجود آمد امکان 
دارد برای هر تیمی اتفــاق بیفتد، امیــدوارم در دور 
برگشــت بازیکنان آســیب دیــده به شــرایط خوب 

خود بازگردند.
کثر  بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن با بیان اینکه ا
تیم هــا به خاطــر فاصلــه کــم مســابقات در تهران 
می ماننــد و تمرینــات خــود را در ایــن شــهر برگــزار 
می کنند، خاطر نشان کرد: بعد از هر بازی به اصفهان 
برمی گشتیم که عالوه بر خستگی مسابقه، خستگی 
ناشی از سفر هم به آن اضافه می شد، بازیکنان تحت 
فشــار بودند که این موضوع باعث آســیب دیدگی 

هم می شود.
سهراب نژاد افزود: صحبت هایی با باشگاه انجام 
شــده که در دور برگشــت بتوانیم بیشــتر در تهران 
بمانیم و رفت وآمدها کمتر باشد تا بازیکنان تمرکز و 

استراحت بیشتری داشته باشند.

کاپیتان تیم بسکتبال ذوب آهن:

کارراپیشمیبرد کهدراختیاردارد سرمربیتیمباابزاری

خبر



سال پنجم - شماره 1283
سه شنبه  2  آذر 1۴۰۰ - 17 ربیع الثانی 1۴۴3
237 نوامبر    2۰21 سالمت

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 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. آرای شماره ۳۳89 و ۳۳88 
مورخ 1۴۰۰/۰7/11 خانم زهرا شریعتی نجف آبادی فرزند اسداله سه دانگ مشاع و آقای بهرام کیوانی  فرزند 
محمدرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۰۶/۴۴ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۳۳۳  
اصلی واقع در قطعه 9 نجف آباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی بوسیله سند رسمی شماره 89121، 
99/۰8/12 دفترخانه 1۶ نجف آباد  مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/17، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/۰2 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 121827۰ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 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 282۰ 
مورخ 1۴۰۰/۰۶/۰9 خانم سمیه کیوانی بارده فرزند بهرام ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۰۴/7۵ مترمربع 
قسمتی از پالک ثبتی  ۳۳۳ اصلی واقع در قطعه 9 نجف  آباد  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق 
سند رسمی  88982-99/۰7/27 دفترخانه 1۶ نجف آباد مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/۰8/17، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/۰2 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 1218278/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 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. آرای شماره ۳۴2۶ و 
۳۴27 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۳ آقای سعید امینی نجف آبادی فرزند اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع و عاطفه 
محمدی نجف آبادی فرزند مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۴۴/2۰مترمربع 
قسمتی از پالک ثبتی شماره ۳7۳  اصلی واقع در قطعه ۳ نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/17، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/۰9/۰2 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - 121828۶ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 

لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند 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. آرای شماره ۳۴۰7 و ۳۴۰۶ مورخ 1۴۰۰/۰7/12 خانم رویا حجتی نجف آبادی فرزند احمد نسبت 
به سه دانگ مشاع و آقای حسن اصالنی فرزند علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 1۵۳/۶۴ مترمربع قسمتی از پالک  ثبتی شماره ۵8۳  اصلی واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش11 
ثبت اصفهان متقاضی طبق سند رسمی شماره 18279 مورخ 98/۰۴/98 دفترخانه ۳9۵ نجف آباد مالک 
رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/17، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰۰/۰9/۰2 
- حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 

1218291/ م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰92۵2 مورخ 1۴۰۰/۰7/۰۴ هیات دو آقای امیدعلی بهرامی به شناسنامه 
شماره 1۳1۵ کدملی 1287۳۵۴۵1۳ صادره اصفهان فرزند حسین بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 1۶1/۶۵ مترمربع از پالک شماره 17 فرعی از 1۵177 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان مالک رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۳2219 مورخ 99/9/22 دفتر 2۳7 
اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/17، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/۰2 – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 1218۶۶۳ / م الف

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

برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۶۰۰۰9۰۵، 1۴۰۰/۰7/28، هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر رمضانی مبارکه فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 18 صادره از تیران در 
یک واحد گاوداری به مساحت ۳22۳/2۳ مترمربع در پالک 2۴ اصلی روستای مبارکه بخش 12 ثبت اصفهان 
خریداری از مالک رسمی آقای رجبعلی رمضانی مبارکه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند 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 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/۰2، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/17 – محمدحسن مصطفوی مدیر حوزه 

ثبت اسناد و امالک تیران – 1227۳۶۵ / م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای علی امینی فرزند اسداله شناسنامه 1۶7۵ بااستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده است مدعی است سند مالکیت شش دانگ قطعه زمین محصورشماره  2۴29 فرعی از شماره 2۶ 
اصلی واقع در روستای ونداده جزء بخش ثبتی میمه ذیل ثبت 1997۰ صفحه ۴8۵ دفتر 1۳2 امالک به شماره 
چاپی 89۳۵۵9 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و معامله دیگری هم انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت 
ندارد بعلت جابجایی اثاثیه منزل مفقود، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 12۰ آ.ق.ث مراتب آگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود 
المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. مهدی ذکاوتمند جزی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک میمه - 1227۳۴2/م الف

آگهی

حلمعمایگیجکننده»نقاطداغ«درمغز
دانشــمندان موفق به رمزگشــایی 
از رمــز و راز »نقاط داغ« مرمــوز واقع 
در سطح ســلول های مغز شده اند 

که وجود آن ها مدت ها مورد بررسی قرار داشته است. 
نقــش گروه هــای خاصــی از پروتئین های موجــود در 
سطح سلول های مغز و به ویژه بخشی که نقش کلیدی 
در یادگیری و حافظه دارد، دانشمندان را متحیر کرده 

است، اما این معمای بیولوژیکی در نهایت حل شد.
شــناخته شــده بود که اختالل در این نقاط می تواند 
منجر به اختالالت عصبی شــدید شــود، امــا دلیل آن 
مشخص نبود، تا اینکه یک مطالعه جدید نشان داد 
که این خوشــه ها »نقاط داغ« سیگنال دهی کلسیم 
هســتند که بــرای فعــال کــردن بیانــات ژنــی، حیاتی 

محسوب می شوند.
به نظر می رسد که پروتئین ها، هات اسپات کانال های 
یونی غیرعــادی بزرگــی هســتند، پورتال هایــی که به 

اتم های باردار اجازه ورود به سلول را می دهند.
تبادل این یون ها یکی از راه های اصلی ارتباط سلول ها 
مانند نورون ها با یکدیگر است. سیگنال هایی مانند 
لمس یا الگو های فکری از یک گروه از سلول ها به گروه 
گاهانه آن را پردازش  دیگر منتقل می شود تا بتوانیم آ

کنیم.
جیمز تریمر فیزیولوژیست از دانشگاه کالیفرنیا می گوید: 
»ما عملکرد انواع دیگر خوشه های کانال یونی، برای 

مثال، خوشه های سیناپس ها را از دیرباز می دانیم.
او افــزود: با ایــن حــال، هیچ نقش شــناخته شــده ای 
توسط این ساختار های بسیار بزرگتر بر روی بدن سلولی 

در فیزیولوژی عصبی وجود ندارد.
تریمــر و همکارانــش قبــال کانال هــای متعــددی را از 
طریق این خوشــه های پروتئینی کشــف کرده اند که 
برخی از آن ها فقط به یون های پتاســیم اجازه عبور از 
غشای سلولی می دهند، در حالی که برخی دیگر فقط 

برای یون های کلسیم هستند.
این تیم از طریق آزمایش هایی با نورون های جوندگان، 
کانال هــای پتاســیم و کلســیم را کــه حــاوی قطعــات 
پروتئینی هســتند که بــه یکدیگر متصل می شــوند، 

جدا کردند.
دانشــمندان نشــان دادند که این جفت، پیوند بین 
سیگنال دهی نورون الکتریکی و بیان ژن را می شکند، 
فرآیندی حیاتی در مغز که در آن به درستی عمل می کند 

که »جفت رونویسی-تحریک« نامیده می شود.
تریمر می گوید:کانال های کلسیم زیادی وجود دارد، اما 
نوع خاصی از کانال کلسیم موجود در این گروه ها برای 
تبدیل تغییرات در فعالیت الکتریکی به تغییرات در بیان 

ژن ضروری است.

گر با پروتئین های سیگنال دهی  ما متوجه شدیم که ا
کلسیم موجود در این خوشه های غیرمعمول تداخل 
داشته باشــد، اساســا جفت رونویســی تحریکی را که 

برای یادگیری و حافظه حیاتی است، حذف می کنید.
کتشــافات جدید در مورد  دانشمندان دائما در حال ا
نحــوه عملکــرد مغــز هســتند و هــر بینــش اضافــی در 
مورد این انــدام پیچیده تر می تواند به رفع مشــکالت 
مربوط به عملکرد آن کمک کند و سپس از وقوع آن ها 

در وهله اول جلوگیری کند.

مغز
فواید بابونه برای تنظیم اســیدیته بســیار اســت و 
نمی توانیم آن را به یک فایده خاص محدود کنیم، 

زیرا این گل دارای فواید زیادی است. 
بابونه گیاهی به نام گل داوودی و حاوی روغن های 

بسیار مفیدی برای سالمتی انسان است.
فــرد می توانــد در درمــان بســیاری از بیماری هــا و 
مشکالت سالمتی از آن بهره مند شود، بنابراین باید 
بدانیم چه زمانی بابونه بنوشیم تا از فواید فراوان آن 

بهره مند شویم.
          بابونه برای اسیدیته مفید است

 بابونه  برای معده مفید است و بسیاری از مشکالتی 
که گریبان گیر آن می شود، برطرف می کند، از جمله 
مشکل اسیدیته که بسیاری از افراد به خصوص بعد 

از خوردن ناهار یا شام دچار آن هستند.
به همین دلیل است که بابونه یک راه حل جادویی 

و درمانی برای این مشکل دارد که عبارتند از:
مشــکالت گرفتگــی معــده را یکبــار برای همیشــه 

برطرف می کند.
یک عامل کمک کننده در دفع گاز ها و نفخ شــکم 

محسوب می شود.
به خالص شدن از شر زخم معده کمک می کند.

از ســرما محافظــت می کنــد، بــه خصــوص در 
زمستان های سخت، زیرا یک ماده گرم کننده برای 

کل بدن است.
عفونت هایی که گلو را درگیر می کند از بین می برد، 
بنابرایــن مصــرف آن در هــوای ســرد یــا در صــورت 

احساس درد در گلو توصیه می شود.
مشکل سوء هاضمه که باعث مشکالت معده و در 

نتیجه احساس اسیدیته می شود حل می کند.
بــه دســتگاه گــوارش بــرای هضــم طبیعــی کمک 

می کند.
درمانی برای قولنج که ممکن است معده را تحت 

تاثیر قرار دهد.
این ها برخی از فواید بابونه برای اسیدیته بود که در 

وهله اول بر معده تأثیر می گذارد.
         فواید بابونه برای الغری

بابونه یک گیاه طبیعی است، بنابراین جای تعجب 
نیســت که این گیاه در زمــره گیاهانی باشــد که به 
خالص شــدن از شــر چربی ها و کاهش وزن کمک 

می کند.
چای بابونه یکی از نوشــیدنی های بسیار مفیدی 
اســت که از ویژگی های آن کم کالری بودن اســت، 
زیرا به حفظ رطوبت بدن و کاهش اســترس روانی 
ناشی از مشکل اضافه وزن یا چاقی کمک می کند که 
ممکن است به مرور زمان به کاهش وزن کمک کند؛ 
بنابراین برای کسانی که می خواهند از مشکل چاقی 

و اضافه وزن خالص شوند، گیاه مفیدی است.
         خواص بابونه برای بدن

با توجه به اینکه بدن انســان در محافظت از سرما 
که گریبان گیر انسان می شود، از عفونت های حاد 
و ساده جلوگیری می کند، درد معده را تسکین و آرام 
می کند و برای رفع گرفتگی عضالنی که ممکن است 

برخی دچار آن شوند، مؤثر است.
         فواید بابونه برای مو

بابونه همچنین دارای فواید زیبایی شناختی هم 
برای مو و هــم برای پوســت اســت، زیــرا از ریزش یا 
شکستگی مو جلوگیری می کند و به لطف گیاهان و 
روغن های طبیعی موجود در آن، طراوت و شادابی 
را بــرای پوســت انســان فراهم می کنــد تا جــذاب و 

درخشان شود.

کثر گونه های شناخته  کارشناسان دریافته اند که ا
شده مگس دندان ندارند و نمی توانند غذای جامد 
بجوند، زیرا قسمت های دهان آن ها شبیه نی های 

اسفنجی است. 
هنگامی که مگسی روی غذای شــما فرود می آید، 
باید شیره های گوارشی را آزاد کند تا آن را به صورت 
مایع ببلعد. به طور خالصه، برخی از مگس ها از رژیم 

غذایی مایع پیروی می کنند.
برخی مگس ها برای اینکه غذای بیشتری را در معده 
خود نگه دارند، ســعی می کنند مایعات موجود در 
آنچه قبال خورده اند را کاهش دهند. حشرات غذا 
را به صورت حباب های استفراغ خشک می کنند. 
هنگامی که مقداری از آب آن تبخیر شد، می تواند این 

غذای غلیظ تر را بخورد.
انسان برای دریافت مواد مغذی از غذا نیازی به این 
همه آب دهان و اســتفراغ نــدارد، اما در بــزاق خود 
شیره گوارشی تولید می کند، آنزیمی به نام آمیالز که 
برخی نان ها را در حین جویدن پیش هضم می کند.

آمیالز نشاسته را که نمی توانید طعم آن را بچشید، 
به قند های ســاده ماننــد گلوکز تجزیــه می کند که 
می توانید طعم آن را بچشید. به همین دلیل است 

که نان هر چه بیشتر بجوید شیرین تر می شود.
هنگامی که مگس ها فرود آمدند، از گیرنده های روی 

پا ها برای شناسایی غذا استفاده می کنند.
ممکن است متوجه شده باشید که مگسی پاهایش 
را به هم می مالد، مانند مشتری گرسنه ای که برای 
یک غذا آماده می شود. به این کار نظافت می گویند 
- مگس اساسا خودش را مرتب می کند و همچنین 
حســگر های چشــایی را روی مو های نرم پاهایش 
می کشد تا ایده بهتری از آنچه در غذایی که روی آن 

فرود آمده است را دریافت کند.
          آیا باید غذایی را که مگس روی آن افتاده 

است دور بریزید؟
وقتــی یــک مگــس غــذای شــما را لمــس می کند، 
احتماال این تنها چیزی نیست که مگس در آن روز 
بــر روی آن فــرود آمده اســت. مگس ها اغلــب روی 
اجسام درشت مانند زباله یا مواد غذایی پوسیده 
که مملو از میکروب هستند می نشینند؛ و میکروب ها 
گــر مگس به انــدازه کافی  می توانند پــرواز کنند، و ا
بماند، ممکن است به وعده غذایی شما وارد شود.

ک تر از بزاق او اســت، زیرا برخی از  این بسیار خطرنا
میکروب ها می توانند باعث بیماری هایی مانند وبا 
گر مگس بیشتر از چند  و حصبه شوند. با این حال، ا
ثانیه باقی نماند، احتمال انتقال میکروب کم است 

و ممکن است غذای شما خوب باشد.
برای جلوگیری از فرود حشرات روی غذایتان، باید 
گر خانه شما پر از مگس  همیشه آن را بپوشــانید و ا
اســت، می توانیــد از تله هــای ســاده بــرای خالص 
شدن از شر آن ها استفاده کنید. گیاهان گوشتخوار 
همچنین می توانند مگس ها را بخورند و به کنترل 

تعداد آن ها کمک کنند.

زمانی که ســالمت قلب تهدید شــود، عالئمی بروز 
می کند، در اینجا به برخی از این عالئم که جزءعالئم 
زود هنــگام بیمــاری قلبــی و عروقی اســت، اشــاره 

می کنیم.
 نامنظم شدن نبض می تواند نشان دهنده آریتمی یا 
غیرطبیعی بودن ضربان قلب، ضربان کند قلب و 
گرچه برخی از این اختالالت  کستراسیستول باشد. ا ا
زودگذر هستند، اما در صورت برطرف نشدن بهتر 

است با پزشک مشورت کنید.
         سرگیجه

زمانی که قلب بیمار باشد، نمی تواند به خوبی خون 
مورد نیاز بدن را پمپاژ کند. در این صورت خون کافی 

به مغز نرسیده و باعث سرگیجه می شود.
         خستگی

زمانی که قلب بیمار باشد، ضعف ناشی از آن باعث 
کسیژن کافی و مورد نیاز  می شود که نتواند خون و ا
بافت های بدن را تامین کند و این مسئله با عالئم 
دیگری مانند نفس نفس زدن و به صورت خستگی 

مفرط بروز می کند.
         اختالالت مربوط به حافظه

زمانی که قلب ضعیف باشد، خون مورد نیاز ارگان ها 
به درستی پمپاژ نمی شــود و خون کافی نیز به مغز 

نرسیده و ممکن است با عالئمی مانند اختالل در 
حافظه و از دست دادن تمرکز بروز کند.

         نفس نفس زدن
گر قلب ضعیف باشــد، باعــث تجمع زیــاد خون و  ا
مایعات در ریه ها و البته دیگر قسمت های بدن مانند 
اعضای پایین تنه شده و فرد دچار نفس نفس زدن 
می شود که این مسئله می تواند از عالئم نارسایی 

قلبی باشد. 
نفس نفــس زدن می توانــد در طول تحــرک بدنی، 
ورزش و... بــروز کنــد و با اســتراحت برطرف شــود. 
زمانی که این عالمت زیاد بروز کند، تا جایی که فرد 
در حالت استراحت نیز نفس نفس بزند عادی نبوده 
و می توانــد نشــان دهنده نارســایی قلبــی در حال 

پیشرفت باشد.

فوایدبابونهبرایاسیدیتهچیست؟

کاریباآنمیکند؟ افتادنمگسدرغذاچه

۴عالمتبیماریقلبیزودهنگام

دانستنی ها

بهداشت

قلب

شرکت داروسازی AstraZeneca از آزمایش های 
بالینی پیشــرفته موفــق یــک داروی مبتنی بر 
آنتی بادی علیه COVID-۱۹ در بیماران پرخطر 

خبر داد. 
شــرکت داروســازی AstraZeneca انگلیــس بــا 
آزمایش بالینی یکی داروی مبتنی بر آنتی بادی 
برای درمــان ویــروس کرونا، از آزمایشــگاه های 
آمریکایی مرک و فایزر پیروی کرد که به ترتیب در 
کتبر و اوایل نوامبر اعالم کردند که در حال  ماه ا
تولید دارو هایی هستند که از اشکال شدید این 
ویروس جلوگیری می کند؛ به شرط آنکه هنگام 

مشاهده اولین عالئم مصرف شوند.
AstraZeneca  در بیانیه ای اعالم کرد که پیگیری 
شش ماهه اولین آزمایش که شامل تزریق دوز 
۳۰۰ میلی گرمــی از داروی "AZD۷۴۴۲" بــود، 
"کاهش ۸۳ درصدی در خطر ابتــال به نوع حاد 

ویروس را به همراه داشت.
این بیانیــه افزود: "هیــچ نوع جدی بیمــاری یا 
مــرگ" مرتبط بــا کوویــد در طــول آزمایش ثبت 

نشده است.
در ابتــدای مطالعــه، بیــش از ۷۵ درصــد از 
شــرکت کنندگان دارای بیماری هــای همــراه 
بودند که در صورت ابتال به ویروس، در معرض 
خطر ابتال به یک مورد شدید کووید قرار داشتند.

کارآزمایی دوم نشان داد: خطر ابتال به یک مورد 
حاد کووید-۱۹ یا خطر مرگ، زمانی که درمان در 
عرض سه روز پس از ظهور عالئم انجام شود، به 

میزان ۸۸ درصد کاهش می یابد.

وقتی غــده تیروئیــد به مقــدار کافــی هورمون 
تیروئید برای عملکرد نرمال بدن تولید نکند، 

کم کاری تیروئید پدید می آید. 
درمان بیماری کم کاری تیروئید نیاز به توجه 
مداوم دارد که گاهی برای مدت طوالنی ادامه 
می یابد. تقریبا همه بیماران مبتال به کم کاری 
تیروئید ادامه درمــان با یــک دارو را در طوالنی 
مدت متوقف نمی کنند. عملکرد غده تیروئید 
نیز در بیماران باید هر ۶ تا ۱۲ ماه، طبق دستور 
پزشک کنترل شود. طبق گفته پزشکان غدد، 
مصرف قرص های هورمــون تیروئید به مدت 
طوالنی با دوز صحیــح و با نظارت منظم هیچ 

عارضه ای ایجاد نمی کند.
         درمان پرکاری تیروئید

همه بیماران مبتال به پرکاری غده تیروئید به 
دارو های ضــد تیروئیــدی برای کنتــرل تولید 
بیــش از حــد هورمــون نیــاز دارنــد. بــه گفتــه 
متخصصان ۴۰ درصد بیماران ممکن اســت 
تنها با درمان پزشکی طی ۱۸ تا ۲۴ ماه به طور 

کامل بهبود یابند.
         ید و هورمون تیروئید

ید برای تولید طبیعی هورمون های تیروئیدی 
ضروری است. کمبود ید در رژیم غذایی ممکن 
اســت منجر به تولیــد کــم هورمــون تیروئید و 
تورم غــده تیروئیــد شــود، که بــه نــام بیماری 
گواتر شناخته می شود، از این رو مصرف نمک 
یددار بســیار مهم اســت اما به گفتــه ویگنش 
متخصص تغذیــه از نظر میــزان ید موجــود در 
نمک، ســنگ نمک هیمالیا )نمک صورتی( 
نسبت به نمک های سفید یددار هیچ مزیت 

دیگری ندارد.
         رژیم غذایی مناسب برای اختالالت 

تیروئید
بیماران تیروئیدی می توانند از یک رژیم غذایی 
معمولی پیروی کنند. همانطور که قبال تصور 
می شد، نیازی به محدود کردن مصرف مواد 
غذایــی در بیمــاران تیروئیــدی وجود نــدارد. 
همچنین بــرای درمان اختــالالت تیروئیدی 
نیازی به مصرف مکمل ها و مواد مغذی اضافی 

نیست.
         تیروئید و بارداری

هورمــون تیروئیــد بــرای رشــد مغــز جنیــن به 
ویژه در ســه ماهه اول بارداری ضروری اســت. 
بیماران مبتال به کم کاری تیروئید باید هورمون 
درمانی تیروئید را در طول بارداری ادامه دهند. 
در دوران بــارداری، معمــوال نیــاز بــه افزایــش 

هورمون های تیروئیدی وجود دارد.
         باور های رایج و اشتباه در مورد اختالالت 

تیروئید
- بیماران مبتال به کم کاری تیروئید نمی توانند 
وزن کــم کننــد و حتــی بــا درمــان مناســب بــا 

هورمون تیروئید تا آخر عمر چاق می مانند.
- مشکالت تیروئیدی همیشه ارثی است.

- مصرف طوالنی مدت قرص تیروئید )هورمون 
تیروئید( ممکن است بر اندام های داخلی مانند 

کلیه ها، قلب، کبد و... تاثیر بگذارد.
- تنظیم رژیم غذایــی، یــوگا و ورزش می تواند 

اختالالت تیروئیدی را درمان کند.

کرونا

تیروئید

آزمایشموفقیتآمیزیک
کرونایجدید دارویضد

توسطآسترازنکا

کمکاریتیروئیدچیست؟

یکی از مــواد مفیدی که از ســوی 
زنبور عســل تولیــد می شــود، بره 
موم است.  بره موم ماده ای شبیه 
موم و از تولیدات زنبور عسل است، حالت آن خمیری 
ک با بوی مطبوع که رنگ آن از سبز تا  شکل و چسبنا
قهوه ای تیره متغیر است. بره موم ماده بسیار مفیدی 
به شمار می رود. اما برای توضیح ارتباط این ماده در 
درمان فشــار خون ابتدا بایســتی به خواص بره موم 
آشنا شوید: این ماده یک ضد ویروس و ضد قارچ قوی 
کسیژن نیز کمک  به شمار می رود. بره موم به تأمین ا
می کند؛ همچنان که سطح قند خون را حفظ کرده و 
آن را طبیعی نگه می دارد. بره موم همچنین ماده ای 

مفید بــرای بــه تعویق انداختــن نشــانه های پیری 
است و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. بره موم 

همچنین به بهبود فشار خون در افراد کمک کرده تا 
به میزان فشار طبیعی برسند. بره موم همچنین در 

درمان بســیاری از بیماری های قلبی مانند تصلب 
شــرایین و نیز درمان مشــکل فشــارخون باال کاربرد 
گــر در معرض هر گونه فرآیند مســمومیت قرار  دارد. ا
بگیرید، این ماده مشکل مسمومیت غذایی را حل 
می کند. بره موم پوست را مرطوب می کند و زیبایی 
کم مــو را بــرای خانم ها حفــظ کــرده و از ریزش یا  و ترا
شکافتن آن به خصوص در فصل تابستان جلوگیری 
می کند. حال با این توضیحات باید بگوییم بره موم 
برای افرادی که از مشکالت فشار خون رنج می برند، 
مفید است؛ هرچند عسل طبیعی نیز از جمله مواردی 
است که در درمان فشار خون نقش داشته و می تواند 

کمک بسیار خوبی به روند درمانی کند.

خواصبرهمومدردرمانفشارخون

دانستنیها
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شرکت اپل اختراع یک آیفون شیشه ای با صفحه 
نمایش دو طرفه را ثبت کرده است. 

در هشــت ســال گذشــته، اپل پتنت هایی را برای 
دســتگاه های بالقوه آینــده خود با پوششــی تمام 
شیشه ای ثبت کرده است. حال ســوال این است 
از آنجایی که این غول فناوری از سال ۲۰۱۳ روی این 
نوع اختراع کار می کند آیا به زودی آیفونی از جنس 
شیشــه را خواهیم دید؟ اداره ثبت اختــراع و عالئم 
تجاری ایــاالت متحــده آمریــکا بــه تازگــی و بــه طور 
رســمی حق اختــراع ســاخت دســتگاه های تمــام 
شیشــه ای مانند آیفون و اپل واچ را به شــرکت اپل 

اعطا کرد.
         مشخصات احتمالی آیفون تمام شیشه ای 

آینده 
طبق تصاویر پیوست شده در پتنت، آیفون آینده با 
یک قاب شیشه ای شش طرفه احاطه شده است 
که حجم داخلی را تعیین می کند، از جمله یک تکه 
شیشــه برای قســمت باالیی و یک قطعه شیشــه 
برای پایین این گوشی هوشمند. محفظه شیشه ای 
شــش ضلعی آیفون آینده باعث می شــود تا شکل 
گوشی مانند یک منشور شش ضلعی شود. اما هنوز 
نمی دانیم که آیا هر شــش طرف بــه عنوان صفحه 
نمایش لمسی یا حتی صفحه نمایش کار می کنند 
یا خیر. در تصاویر منتشر شده از این پتنت مشخص 
است که رابط سنتی آیفون در جلوی تلفن همراه قرار 
دارد، در حالی که در قسمت پشتی صفحه نمایش 
شیشــه ای دیگری با اعــالن دریافت تماس تلفنی 

مشاهده می شود که به این معنی است که امکان 
اســتفاده از پشــت دســتگاه به عنوان یک صفحه 
ثانویه، کــه به آیکون هــا اجــازه می دهــد در هنگام 
کشیدن انگشت در چندین ســطح حرکت کنند، 
امکان پذیر اســت و این قابلیت را دارد که آیکون ها 
یا هر صحنه متحرک دیگری به عنوان نواری که دور 

دستگاه می پیچد، ظاهر شود.
بنا به گزارش ها چهار طرف دیگر دستگاه می تواند از 
یک تکه شیشه یا چند تکه متصل به یکدیگر تشکیل 
شود البته هنوز نمی دانیم که از آن برای نمایش یا 
لمس استفاده می شود یا خیر. به عنوان مثال، کاربر 
می تواند برای کاهش یا افزایش صدای موسیقی یا 
محتوا، به کناره های تلفن ضربــه زده یا آن را لمس 
کند. در جدیدترین تصویر ثبت اختراع اپل، نموداری 
از نحوه ســاخت اپل واچ آینده تماما از شیشــه هم 
آورده شده است. همچنین تصویر دیگری از رایانه 
رومیزی اپل وجود دارد که با طراحی شیشه ای در 
هر طرف ارائه می شود و باعث تعجب و کنجکاوی 

کاربران شده است.

در طول زمان برای محققان سوال بود که گیاهان در 
کنون براساس تحقیقات  فضا به چه رنگی هستند و ا
دانشمندان دریافتند که حیات فرازمینی بنفش 
کی از آن است که اولین حیات  است.  گزارش ها حا
خارج زمین ممکن است رنگ بنفش داشته باشد، 
زیرا میکروبیولوژیســتان دانشــگاه پزشکی مریلند 
معتقدنــد گیاهــان پیــش از ایــن که ســبز شــوند از 
پرتو های خورشــیدی برای تولید انرژی اســتفاده 
می کنند. داس میکروبیولوژیست دانشگاه مریلند 
می گوید:"من در حال حاضر راه های خاص خود را 
برای جستجوی گیاهان سبز دارم، اما دانشمندان 
باید به دنبال موارد بنفش در زمین و فضا همچون 

رنگدانه ها نیز باشند".
براساس گزارش ها، گیاهان و جلبک ها برای جذب 
انرژی از نور خورشید استفاده می کنند، اما نور سبز را 
جذب نمی کنند، که واقعا عجیب است، زیرا این نور 
سرشار از انرژی اســت؛ بنابراین داس و همکارانش 

به این نتیجه رسیدند که عدم جذب نور سبز توسط 
گیاهان ممکن اســت به دلیل تکامل ارگانیسم ها 
یا اندام های فتوســنتزی باشــد. وجود رنگدانه در 
بسیاری از موجودات نشان می دهد که ممکن است 
خیلی زود تکامل یافته باشند و شواهدی وجود دارد 
که رنگدانه های بنفش به نام هالوفیل ممکن است 
با برخی از قدیمی ترین اشــکال حیــات روی زمین 

مرتبط باشند.
صرف نظر از اینکه اولین حیــات روی زمین بنفش 
بوده یا نــه؛ واضح اســت که حیات بنفــش کامال با 
برخی از  عالئم زیست شناسی ســازگار است. فقط 
با جســتجوی عالئم نــوری خــاص می تــوان رنگ 
حیات بیگانگان را در خارج زمین پیدا کرد. براساس 
گزارش ها، کلروفیل اغلب قرمز و آبی را جذب می کند، 
اما طیــف منعکــس شــده از ســیاره ای پوشــیده از 
پوشش گیاهی نشان می دهد که دانشمندان آن 

را لبه قرمز گیاهی می نامند.

به تازگــی فهرســت TENAA خصوصیات کلیدی 
گوشی جدید موتورال را فاش کرد. 

موتــوروال، در ابتدای ماه جاری گوشــی هوشــمند 
کی از آن  Moto G ۵۱ را معرفی کرد. گمانه زنی ها حا

است که گوشی بعدی سری G این برند می تواند 
گوشی Moto G۷۱ باشد. براساس گزارش ها موتوروال 
بــه زودی عرضــه می شــود.  در همیــن راســتا، یک 
مشاور چینی تصاویر و مشخصات کلیدی گوشی 
جدید را  فاش کرده کــه در ادامه این مطلب به آنها 

می پردازیم.
طبق گفته مشاور چینی، گوشــی جدید موتوروال 
مجهز به یک صفحه نمایش سوراخ دار بوده که در 
لبه سمت راست سه دکمه  تعبیه شده که می تواند 
برای صدا، پاور و دستیار صوتی باشد. همچنین موتو 

G۷۱ یک واحد دوربین سه گانه دارد.
کی از آن اســت که گوشــی هوشــمند  گزارش هــا حا
G۷۱ مجهز به یک پنل OLED ۶.۴ اینچی بوده که 

وضوح تصویــر Full HD + ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکســل را 
ارائه می دهد. افزون بر این گوشــی جدید موتوروال 
از یک باتری ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعتی تغذیه می کند. 
تلفــن هوشــمندG۷۱  توســط یــک پردازنــده ۲.۲ 
گیگاهرتزی هشت هسته ای هدایت می شود که از 
 G۵۱ ۵ پشتیبانی می کند. گفتنی است کهG اتصال
گون ۴۸۰ پالس بهره می برد. هنوز  از تراشه اسنپدرا
مشخص نیست که آیا همان تراشه به  G۷۱کمک 

می کند یا خیر.
براساس گزارش ها، Moto G۷۱ به جک ۳.۵ میلی 
متری صــدا مجهز شــده و ضخامــت آن ۸.۴ میلی 
متــر بــوده و ۱۸۰ گــرم وزن دارد. بــا تاییــد فهرســت 
TENAA، انتظار می رود  G۷۱ در این ماه رونمایی 
شــود. در اخبــار مرتبــط، Moto G۷۱ مــاه گذشــته 
توسط سایت گواهی FCC تایید شد. تنها فاش شد 
 ۵G که این دستگاه دارای ویژگی های ارتباطی مانند

و NFC خواهد بود.

اســتفاده از وســایل گرمایشــی ممکن است گزینه 
همیشگی شــما با فرا رســیدن فصل ســرما باشد. 
گرچه حــس خوبی اســت که صبح هــا وقتــی از زیر 
پتو بیرون می آییم از سرما به خود نلرزیم، اما شاید 

دستگاه ایمنی بدن تان نظر دیگری داشته باشد.
         می تواند پوست را خشک کند

خوابیدن با وســیله گرمایشی روشــن در طی شب 
می توانــد باعث خشــک شــدن پوســت بــه دلیل 
کمبود رطوبت هــم شــود. این امــر می تواند باعث 
شود پوســت تان راحت تر تحریک، پوسته پوسته 
و دچــار خارش شــود. کســانی که معموال وســیله 
گرمایشــی نزدیک به خود را روشــن نگــه می دارند، 
بیشتر در معرض خطر خشکی پوست و دیگر عالئم 

ذکر شده هستند.
         می تواند دستگاه ایمنی بدن را سرکوب کند

کتری ها در هوای خشک بیشــتر دوام می آورند.  با

به همین دلیل اســت که روشــن گذاشتن وسیله 
گرمایشی شرایط مناسبی برای رشد باکتری ها فراهم 
می کند. در حقیقت، به همین خاطر اســت که در 
فصل سرما که هوای خانه خشک تر است، معموال 

بیشتر بیمار می شویم.
         نوزادان هم از اتاق گرم خوش شان نمی آید

نوزادان حساســیت بیشــتری به گرمای هوا دارند 
چون پوست آن ها به میزان قابل توجهی سریع تر 
خشک می شــود. عالوه بر این، مخاط درون بینی 
کتری هــا را بــه دام می انــدازد در هــوای گرم به  که با
راحتی خشک می شود. با خشــک شدن مخاط، 
دســتگاه ایمنی بدن هم ضعیف می شود و بیشتر 
مستعد ابتال به عفونت می شویم. دستگاه ایمنی 
بدن ما آنقدری قوی هست که از پس آن برآید، اما 
در مورد نوزادان اینگونه نیست و آن ها آسیب پذیری 

بیشتری در برابر عفونت ها دارند.

اختراعآیفونشیشهایتوسطاپل

گیاهانفضاییچهرنگیهستند؟

MotoG۷۱ازخصوصیاتجدیدTENAAفهرست
پردهبرداشت

گرمبخوابیم؟ چراشبهانبایددراتاق

فناوری

هوا و فضا

فناوری

دانستنی ها

عرضهقابلیتتبدیلمتنبهگفتاروافکتهای
گرام صوتیدرریلزاینستا

گرام برای رقابت با تیک  اینســتا
ک دو قابلیــت تبدیل متن به  تا
گفتار و افکت های صوتی را برای 

ویدیوهای ریلز عرضه کرده است.
گرام با عرضه فرمت نمایش ویدیوهای کوتاه   اینستا

ک را نشانه گرفت. ریلز مشخصا کاربران تیک تا
کنون با عرضــه دو قابلیت دیگر از  این کمپانی هم ا
ک ســعی دارد تا آن دســته از کاربرانی که به  تیک تا
گرام به  دلیل عــدم وجود این قابلیت ها در اینســتا
ک روی آورده بودند را بــه خود جلب کند.  تیک تــا
یکی از این قابلیت ها تبدیل متن به گفتار با امکان 

گذاری روباتیک برای ویدیوها است. صدا
به این ترتیب زمانی که کاربری متنی را در ویدیو خود 
تایپ می کنــد، می تواند از طریــق انتخاب قابلیت 
تبدیل متن به گفتار که در حباب متن موجود در 
قسمت پایین و چپ صفحه نمایش دیده می شود 
گفتار صوتی آن متن را روی ویدیوی خود قرار بدهد. 
کاربر می تواند پیش از پست ویدیوی خود از دو گزینه 
صدا که برای خواندن متن در نظر گرفته شده است 

یکی را انتخاب کند.
قابلیت تبدیل متن به گفتار در اصل دسترسی به 
ویدیوهای ریلز را برای افراد کم بینا یا نابینا آسان تر 

ک شرح صوتی  می کند اما برخی از کاربران در تیک تا
فعالیت ها و اقدامات انجام شــده در ویدیو توسط 
یک صدای روباتیک را جذاب و بامزه می دانند و از 

آن با هدفی دیگر استفاده می کنند.
گرام عالوه بر قابلیت تبدیــل متن به گفتار  اینســتا
از ویژگــی جدیدی به نــام افکت های صوتــی برای 

ریلز رونمایــی کــرده اســت. ســازندگان ویدیوها با 
اســتفاده از این ویژگی می تواننــد صدای خــود را از 
میان گزینه های پیــش رو به صوت دلخواهشــان 
تغییر بدهند. برای مثال آنها می توانند صدای خود 
را به صدای یک غول یا صدای فردی که گاز هلیوم 

استنشاق کرده است تغییر بدهند.

گرام در هر حال  در اخر الزم به ذکر اســت که اینســتا
حاضر ایــن دو قابلیــت را در نســخه پایــدار نرم افزار 
خــود برای اندرویــد و iOS عرضــه کرده اســت و هم 
کنون تمامی کاربران بدون هیچ گونه محدودیتی  ا
می توانند به ویژگی های یاد شده برای ویدیوهای 

ریلز دسترسی داشته باشند.

اپلیکیشن

حکایت

بچه ها گاهی در انتخاب هایشان دچار مشکل 
می شــوند و برخــی رفتار های بــد و ناپســند را از 
دوستان ناباب تقلید می کنند؛ اما والدین چطور 
می توانند راهنمای فرزندانشــان در این زمینه 

باشند. 
         فرزندتان را برای دوستی با بچه ای دعوا 

یا تنبیه نکنید
سعی کنید غیر مستقیم رابطه فرزندتان با این 
دوســت بدرفتار یــا مشــکل دار را کم کنیــد، اما 
شرایطی فراهم کنید با بچه های دیگری دوست 
و صمیمی شود نه اینکه او را دعوا یا تنبیه کنید تا 

بیشتر به سمت آن بچه مورد دار کشیده شود.
         نسبت به برخی رفتار ها بی توجه شوید

گر فرزندتان رفتار بدی مانند جیغ کشــیدن،  ا
دست در دماغ کردن یا کار های بی خطر دیگر را 
یاد گرفت فقط یک بار به او توضیح دهید و بعد 
نسبت به آن کامال بی توجه شوید. در عوض به 
کار خوب فرزندان خوب توجه مثبت کنید و او را 
تشویق کنید. پس به جای دعوا برای رفتار های 

بد، کار های مثبت او را تقویت کنید.
         ارتباط خوبی با فرزندتان برقرار کنید

در خانــه می بایســت زمینــه ای فراهــم کنید تا 
فرزندتان بتواند اوقات خوبی با شما سپری کند 
و از بودن با شما و دیگر اعضای خانواده احساس 
لــذت و شــادی کنــد. وقتــی بچه هــا در خانــه 
احساس امنیت و حال خوب دارند کمتر تمایل 
پیدا می کنند بیرون از منزل دنبــال حال خوب 
بگردند و ارتباطات خارج از منزل آن ها کمرنگ تر 
می شــود. در ارتباطات خارج از منــزل فرزندان 
و دوستی او با دیگر اعضای فامیل و دوستانش 
می بایست کنترل و مراقبت داشته باشید البته 
نه به این معنی که او در جریان باشد که شما همه 
چیز را کنترل می کنید، بلکه منظور شــناخت از 
کسانی اســت که با فرزندتان مرتبط و در تعامل 
هســتند. حتی می توان بــا دوســتان فرزندتان 
ارتباط خانوادگی برقرار کنید، آن ها را با اعضای 
خانواده شان به خانه دعوت کنید یا به منزلشان 
گر فرزندتان دوست دارد و می پسندد با  بروید و ا
آن ها معاشرت کنید و آشنا شوید تا درک بهتری 
پیدا کنید مگر اینکه دوستی باشد که دچار آسیب 
یا مشکلی است و تمایلی به این برقراری ارتباط 
ندارد یا فرزند شما خودش تشخیص می دهد که 
نمی تواند با این دوست ارتباط خانوادگی با هم 
برقرار کرد در اینطور مواقع نیاز است که بچه ها را از 

گاه کنید. نتایج این ارتباط و عواقبش آ

در دامنــه دو کــوه بلنــد، دو آبــادی بــود کــه 
کــوه« و دیگــری »پایین کــوه« نام  یکی »باال
داشت؛ چشــمه ای پر آب و خنک از دل کوه 
کوه می گذشت و  می جوشــید و از آبادی باال
به آبادی پایین کوه می رســید. این چشمه 

زمین های هر دو آبادی را سیراب می کرد. 
کــه  کــوه بــه فکــر افتــاد  روزی اربــاب بــاال 

زمین های پایین کوه را صاحب شود. 
کوه رو کرد و گفت: »چشمه  پس به اهالی باال
آب در آبادی ماست، چرا باید آب را مجانی به 
پایین کوهی ها بدهیم؟ از امروز آب چشمه را 

بر ده پایین کوه می بندیم«. 
یکــی دو روز گذشــت و مــردم پاییــن کــوه از 
فکــر شــوم اربــاب مطلــع شــدند و همــراه 
کدخدایشان به طرف باال کوه به راه افتادند 
و التماس کردند کــه آب را برایشــان باز کند. 
اما ارباب پیشــنهاد کرد که یا رعیت او شوند 
کوه  یا تا ابد بی آب خواهند ماند و گفت: »باال
مثل ارباب است و پایین کوه مثل رعیت. این 
دو کــوه هرگز به هــم نمی رســند. مــن ارباب 

هستم و شما رعیت«
این پیشــنهاد برای مردم پایین کوه سخت 
بود و قبول نکردند. چند روز گذشت تا اینکه 
کدخدای پایین ده فکری به ذهنش رســید 
و به مردم گفت: بیل و کلنگ تــان را بردارید 
تا چندیــن چــاه حفر کنیــم و قنات درســت 
کنیم. بعــد از چند مدت قنات ها آماده شــد 
ع و  و مــردم پاییــن کــوه دوبــاره آب را به مــزار
کشتزارهایشان روانه ساختند. زدن قنات ها 

کوه خشک شود. باعث شد که چشمه باال
کــوه رســید و  این خبــر بــه گــوش اربــاب باال
ناراحــت شــد اما چاره ای جز تســلیم شــدن 
نداشت؛ به همین خاطر به سوی پایین کوه 
رفت و با التمــاس به آنها گفت: »شــما با این 
گر ممکن  کارتان چشمه ما را خشــکاندید، ا
اســت ســر یکی از قنات هــا را بــه طــرف ده ما 

برگردانید«.
کدخدا با لبخند گفــت: »اوال؛ آب از پایین به 
باال نمی رود، بعد هم یادت هست که گفتی: 
کوه به کوه نمی رســد. تو درســت گفتی: کوه 

به کوه نمی رسد، اما آدم به آدم می رسد«.

گرفرزندتاندوست ا
بدرفتاریاقلدریداشت،
کنید؟ کارباید شماچه

کوهنمیرسد کوهبه

از  یکــی  بادمجــان  چیــن  تــه 
خوشــمزه ترین انــواع ته چین هــا 
اســت. در پخــت و تهیــه ته چیــن 

حتما از برنج ایرانی استفاده کنید.
تــه چیــن از آن دســته مخلــوط پلوهایــی اســت که 
نمی شــود بــه آســانی از آن گذشــت. البته بــه خاطر 
غ در ترکیــب آن، شــاید  داشــتن گوشــت قرمــز یــا مــر
بعضی از شــما نتوانید آن طور که باید از خوردن این 
گر این طور است  غذای ایرانی خوشمزه لذت ببرید. ا
یک پیشنهاد خوشمزه برای شما داریم. پنیر کبابی 
به خاطر پروتئین باالیش جایگزین مناسب گوشت و 

غ برای استفاده در غذاهای گوشتی است.  مر
         مواد الزم

• برنج خشک )آبکش شده( ۹۰ گرم
• ماست سه قاشق غذاخوری

• بادمجان سرخ شده یک عدد
• گوجه سرخ شده یک عدد

• پنیر کبابی به مقدار الزم
غ یک عدد • زرده تخم مر

• زعفران دم کرده دو قاشق غذاخوری
• گالب یک قاشق مرباخوری

• روغن نصف پیمانه
• روغن به مقدار الزم

• پودر دارچین یک قاشق چای خوری
• پودر هل نصف قاشق چای خوری

• زیره یک سوم قاشق چای خوری
• نمک

         مرحله اول
برای شروع، کافی است سه قاشق غذاخوری ماست، 
غ و زعفران دم کرده و گالب را داخل یک  زرده تخم مر

کاسه ریخته و با هم زن دستی مخلوط کنید.
         مرحله دوم

نصف پیمانه روغن و برنج خشــک آبکش شده را به 
کاســه اضافه کنید. به هــم زدن ادامه دهیــد تا مواد 
به طور کامل مخلوط شــوند. ســپس، کاســه را کنار 

بگذارید و به سراغ مرحله بعدی بروید.
         مرحله سوم

پنیر کبابی را به صورت مکعبی خرد کنید. سپس روی 

صفحه گریل بچینید و هر دو طرف پنیر را کباب کنید. 
گریل کردن را تا زمانی ادامه دهید تا هر دو سمت پنیر 

به رنگ طالیی درآید.
         مرحله چهارم

نمک را به مایه برنجی ته چین که قبال درست کرده 
بودید اضافه کرده و مخلوط کنید.

         مرحله پنجم
گوجه فرنگی و بادمجــان را به صــورت حلقه ای خرد 

کرده و داخل تابه با مقداری روغن سرخ کنید.
         مرحله ششم

داخل یک قالــب کوچک یک نفــره مقــداری روغن 

بریزیــد و قالــب را بچرخانید تــا همه جــای آن چرب 
شود.

         مرحله هفتم
قالب را تا نیمه از برنج پر کنید و به کمک ته قاشق برنج 
را کمی فشرده و صاف کنید. مقداری پودر دارچین 
و پــودر هــل روی برنج بپاشــید. ســپس بــه ترتیب، 
حلقه هــای گوجه فرنگــی، پنیر کبابــی و حلقه های 
بادمجــان سرخ شــده را بچینیــد و مابقی برنــج را به 
کمک قاشــق روی مواد بریزید تا قابلمه پر شــود. در 
نهایت، مقداری زیره روی برنج بپاشــید و روی آن را 

فویل آلومینیومی بکشید.
         مرحله هشتم

قالب را به مدت ۶۰ تا ۹۰ دقیقه داخل قابلمه از قبل 
گرم شده، روی حرارت قرار دهید.

         مرحله نهم
بعــد از ۶۰ تــا ۹۰ دقیقــه قالــب را برگردانیــد. تــه چین 
بادمجان بــا پنیــر کبابی آمــاده اســت. بــرای تزیین 
می توانید از یک عدد گوجه فرنگی و پنیر کبابی گریل 

شده و یک برگ نعنا استفاده کنید.

وضعیــت WhatsApp شــما )کــه 
به صورت استوری ظاهر می شود( 
به طور پیش فرض برای همه افراد 
موجــود در لیســت مخاطبین شــما قابل مشــاهده 
است. بااین حال، ممکن اســت بخواهید وضعیت 
خود را از دوستان خاصی پنهان کنید. در اینجا نحوه 

انجام این کار در WhatsApp آورده شده است.
برخالف فیس بوک، واتس اپ به شما اجازه نمی دهد 

به روزرسانی های وضعیت خاص را به افراد منتخب 
محدود کنیــد. بااین حــال، می توانید افــرادی را که 
می توانند به روزرســانی های وضعیت شمارا ببینند 

محدود کنید.
بــرای شــروع، اپلیکیشــن WhatsApp را در آیفــون 

یا اندروید خود بازکنید.
روی دکمه »تنظیمات« در پایین سمت چپ آیفون 
ضربه بزنید. در اندروید، باید روی سه نقطه عمودی 

ضربه بزنید و »Settings« را انتخاب کنید.
 Accountرا انتخاب کنید.

بعد، روی "Privacy" ضربه بزنید.
سپس روی »Status« ضربه بزنید.

گزینــه "My Contacts Except" را انتخــاب کنیــد، 
و ســپس بایــد دوســتان خاصــی را کــه می خواهیــد 
وضعیــت آینــده WhatsApp خــود را از آن هــا مخفی 
کنید، انتخــاب کنیــد. می توانیــد پیمایــش کنید و 

مخاطبین را انتخاب کنید یا آن ها را با نام جســتجو 
کنید.

پــس از انتخــاب مخاطبیــن مربوطــه، روی »انجام 
شد« ضربه بزنید.

کنون دکمــه »وضعیت« را در گوشــه پایین ســمت  ا
چپ انتخاب کنید، روی نماد نمایه خود ضربه بزنید 
و یک وضعیت جدید اضافه کنید تا تغییرات جدید 

را آزمایش کنید.

کبابی تهچینبادمجانباپنیر

کنید؟ چگونهStatusواتساپخودراازدوستانخاصپنهان

عالمه ای بنــام، »جــالل الدین 
دوانی« دانشمند و مفسر بزرگ 
قرآن کریم اســت کــه بقعــه او در 
روستای تاریخی دوان در شــمال غربی کازرون قرار 
گرفته اســت. ســاختمان بقعه عالمه دوانی دارای 
سابقه قدیمی تری است که با توجه به نقشه بنا که 
تحت تاثیر چهارطاقی های ساسانی ساخته شده 
اســت، گفته می شــود که بنای مذکور احتمــاال در 

دوران ساسانیان کاربرد دیگری داشته است.

بقعهعالمهدوانی

گردشگری

دستپخت

اپلیکیشن

کتابنقش رونماییاز
گیریمهارتهای فرا
زندگیاجتماعیدر

کاهشطالق
گیــری مهارت هــای زندگی  کتاب نقــش فرا
اجتماعی در کاهش طالق با حضور آیت اهلل 
عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه کاشــان در حاشیه نشســت کارگروه 
کاهــش، کنتــرل و پیشــگیری از طالق ایــن 

شهرستان رونمایی شد.

عکس روز

والدین و فرزندان

رنا 
ای


