
وعده های بورسی تمامی ندارد: 

وعده و وعید هفت دست، عمل و اجرا هیچی!

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

روزن

w w w . p r e s s s i m a y e s h a h r . i r

۴

۳۱ درصد از جمعیت استان اصفهان در شهر اصفهان زندگی می کنند؛ یعنی حدود یک سوم جمعیت کل استان.
کز استان کشور دانست و گفت: ۳۱  مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان، اصفهان را یکی از مهاجرپذیرترین مرا
درصد از کل جمعیت استان اصفهان در شهر اصفهان و نزدیک به ۸۰ درصد از کل جمعیت استان هم در شعاع ۵۰ 
کیلومتری از شهر اصفهان زندگی می کنند که این وضعیت نگران کننده است.علیرضا قاری قرآن، احداث شهر های 
جدید همچون مجلسی و فوالدشهر را منجر به تمرکز زدایی جمعیت از اصفهان ندانست، بلکه احداث آن ها را منجر 
به افزایش مهاجرت از استان های دیگر به این شهر ها اعالم کرد و گفت: توجه به شهرک سازی در اطراف شهر اصفهان 
مهم است و می بایست امکان ارتباط منطقی شهرک های مسکونی اطراف اصفهان با داخل شهر به صورت ایمن 
و منطقی فراهم شود. وی افزود: برای اینکه امکان ارتباط شهر های کوچک تر با شهر های بزرگی همچون اصفهان 
فراهم شود، نیاز است تا شبکه راه ها گسترش یابد. قاری قرآن، گسترش حمل و نقل ریلی را در داخل برای جلوگیری از 
گسترش بی رویه شهرها، الگوی در حال اجرا در دنیا عنوان کرد و گفت: امروز در دنیا، دورافتاده ترین مناطق به وسیله 

حمل و نقل ریلی به شهر های بزرگ متصل می شوند...

احداث شهر های جدید مجلسی و فوالدشهر منجر به افزایش مهاجرت از استان های دیگر شده است :

یکسوممردماستاندرشهراصفهانزندگیمیکنند

در سفر مدیرعامل پست ایران به اصفهان مطرح شد:

۴۴۰خودروارسالمرسوالت
بهناوگانپستکشوراضافهشد

برای تنبیه در تاخیر پرداخت اقساط وام:

نمیتوانیدحسابجاری
کنید! باز

تالشبرایتبدیلپاالیشگاه
اصفهانبههلدینگ
کشور پتروپاالیشیبزرگ

معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان خبر داد؛

آغازفروشانشعابفاضالببا
شرایطویژهواقساط3۶ماهه

مدیر کل ثبت احوال استان :

۲۵سالدیگرجمعیتاستان
اصفهانسالمندخواهدشد
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۳ جریمهقطعدرختانسردارآزمونبازیکنسالروسیهشد
دراصفهانبازدارندهنیست
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معاون فرهنگی شهردار اصفهان :

مزیتهایفرهنگیرادرمناطق
محرومکشفمیکنیم
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# اصفهان  تنها  نیست

ح کرد: مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطر

سرآمدیفوالدمبارکهدرجهان
بابهینهسازیمصرفآب
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استاندار اصفهان با اشاره به لزوم تبیین اهداف سازمان ها و ادارات 
کید کرد و گفت: جایگاه سازمانی ثبت احوال و فرهنگ سازی آن  تا
در جامعه باید ارتقا یابد.  سید رضا مرتضوی در دیدار با مدیرکل و 
مسووالن ثبت احوال استان اصفهان با تبریک سوم دی ماه روز 
ثبت احوال افزود: استانداری اصفهان در راستای ارتقای جایگاه 
ثبت احوال، پیشبرد مسؤولیت های جمعیتی جامعه، نگاه 
فرهنگی به مؤلفه های نام گذاری و مدیریت مراجع فکری جامعه 

به ثبت احوال کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت تشریح ثبت تولد و وفات و عواقب و 
مراتب آن در جامعه بیان کرد: فرهنگ سازی اصالت ایرانی و 
هویت بخشی در جامعه به عنوان یک امر متعالی از وظایف ویژه 

ثبت احوال است.  
استاندار اصفهان یکی از حقوق فرزند بر والدین را انتخاب نام نیکو 
دانست و تصریح کرد: فرهنگ نام گذاری تا حدودی مدیریت شده 
اما در سال های اخیر گاهی در جامعه اسامی شنیده می شود 
که حتی خانواده ها نیز نمی دانند چرا این نام را برای فرزند خود 

انتخاب کرده اند.
کید کرد: باید مختصات تکریم هویت ایرانی را تعریف  مرتضوی تأ

کرده و زیرساخت های موردنیاز برای آن را تعیین کرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت انجام امور اداری به صورت 
گرچه در سال های اخیر سعی شده  الکترونیکی اظهار داشت: ا

است به سمت وسوی دولت الکترونیک پیش رویم اما بسیاری 
از دستگاه های اجرایی در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی 

مشکل دارند و همچنان درگیر کاغذبازی هستند.
استاندار اصفهان عنوان کرد: بحران تهدیدکننده جمعیتی کشور 
به صورت ویژه تبیین نشده است و باید در این حوزه مدیریت 
نخبگان داشته باشیم و شورای راهبردی جمعیت در استان 

تشکیل شده و تکالیف دستگاه ها و نهادهای اجرایی در این 
زمینه مشخص شود.

وی گفت: شوراها و کارگروه هایی موفق عمل خواهند کرد که 
دبیران موفقی داشته باشند.

مرتضوی خاطرنشان کرد: در بحث مدیریت نخبگان، روحانیت و 
اقشار اثرگذار جامعه باید برنامه های ویژه داشته باشیم.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان از اختصاص ۱٠٠ 
میلیون تومان به کسب و کار های روستا یی در سال آینده خبر 
داد.  مجید جوهری مدیر کل دفتر امور روستایی و شورا های 
استانداری اصفهان گفت: در استان حدود هزار و چهارصد و پنج 
روستا وجود دارد که از این تعداد ۸۴۹ روستا دارای جمعیت باالی 
۲٠خانوار هستند. وی گفت: با توجه قانون تاسیس دهیاری ها، 
در این روستا ها دهیاری تاسیس شده و بر اساس همین قانون 

وظایف متعدد خدماتی و عمرانی بر عهده دهیاری های است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا های استانداری اصفهان 
گفت: یکی از وظایف اصلی دهیاری ها، بحث آموزش روستاییان، 
تسهیل گری، راهنمایی افرادی که می خواهد در سطح روستا ها 

سرمایه گزاری کنند و پیگیری تفاهم نامه ها است که بر اساس این 
تفاهم نامه ها امکان جذب تسلهیالت و اعتبارات وجود دارد.

جوهری گفت: بر اساس تفاهم نامه ها در سال های ۹۷ و ۹۸، 
در کل حدود ۹۵ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به 

روستا ها اختصاص پیدا کرد.
وی گفت: به بیش از ۸٠ درصد روستاها، با توجه به طرح هایی که 
دهیاران به دفتر امور روستایی ارسال کردند و از طریق دفتر هم 
به معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری 
ارسال شد، منابعی اختصاص داده شد؛ اما در سال های ۹۹ و۱۴٠٠ 

منابعی برای توسعه روستا ها در نظر گرفته نشد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا های استانداری اصفهان گفت: 

مدارک آن ۲٠ درصد باقی مانده یا تکمیل نبوده است یا برخی این 
تفاهم نامه ها زمان دار بوده و با توجه به اتمام زمانش، کار انجام 
نگرفته است. جوهری گفت: دستگاه هایی که در سطح کشور به 
کنده در حوزه روستایی عمل می کنند باید با هماهنگی و  طور پرا
تعامل بیشتری همت کنند و روستا هایی که نقش اساسی در روند 

توسعه سرزمینی کشور دارند را دریابند.
وی گفت: با روند مدیریت جدید استان، یکی از مواردی که 
استاندار و معاونت عمرانی و دفتر امور روستایی پیگیر هستند، 
بحث توانمند سازی و افزایش کیفیت زندگی در سطح روستا ها 
و اشتغال روستایی است که با عقد تفاهم نامه هایی پیگیری 

خواهد شد.

دهمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت با 
حضور معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت 
به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید که محصول کالف 
فوالدی IRACORTEN A-HOT شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه در این جشنواره 

برگزیده شد. 
      حرکت فوالد مبارکه به سمت توسعه کیفی

شهرام عباسی مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه 
 IRACORTEN با اشاره به انتخاب محصول فوالدی
A-HOT شرکت فوالد مبارکه به عنوان محصول برتر 
تحقیق و توسعه در دهمین جشنواره پژوهش و فناوری 
وزارت صمت اظهار کرد: همه ساله معاونت آموزشی، 
تجارت،  و  وزارت صنعت، معدن  فناوری  و  پژوهشی 
عملکرد پژوهشی در شرکت های زیرمجموعه این وزارت 

را ارزیابی می کند.
وی افزود: از شهریورماه 1۴۰۰ فرایند ارزیابی عملکرد 
و  شد  اجرا  صمت  وزارت  توسط  شرکت ها  پژوهشی 
محصول فوالدی IRACORTEN A-HOT شرکت فوالد 
مبارکه با هدف تأمین نیاز مشتریان و با کاربرد اولیه تولید 
کانتینرهای حمل ونقل دریایی به عنوان محصول برتر 
تحقیق و توسعه در دهمین جشنواره پژوهش و فناوری 

وزارت صمت مورد تقدیر قرار گرفت.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
در ابتدا، فعالیت انجام شده برای معرفی محصول فوالدی 
IRACORTEN A-HOT شرکت فوالد مبارکه در قالب 

اظهارنامه ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان ارائه شد و پس از ارزیابی های به عمل آمده این 
محصول به وزارت صمت معرفی گردید و در نهایت پس از 
ارزیابی های به عمل آمده در کمیته داوری، محصول جدید 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه 

در این جشنواره برگزیده شد.
کید بر ضرورت تحقق توسعه کیفی در شرکت  وی با تأ
فوالد مبارکه اذعان داشت: با توجه به تأکیدات مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه بر توسعه کیفی و همچنین تعیین این 
مهم به عنوان چشم انداز و مأموریت شرکت، واحدهای 
تولیدی، پشتیبانی و ستادی در این راستا درصدد توسعه 
کیفی محصوالت فوالد مبارکه هستند.طراحی و تولید 

فوالدهای مقاوم به خوردگی اتمسفری در فوالد مبارکه
علیرضا مولوی زاده، مدیر واحد متالورژی و روش های 
تولید شرکت فوالد مبارکه در خصوص طراحی و تولید 

معرفی محصول فوالدی IRACORTEN A-HOT شرکت 
فوالد مبارکه بیان کرد: این اقدام به منظور رفع نیاز کشور از 
واردات، جلوگیری از خروج ارز از کشور، توسعه و تنوع هر 
چه بیشتر سبد محصوالت فوالد مبارکه و تولید فوالدهای 

خاص با ارزش افزوده باال صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود: فوالدهای مقاوم به خوردگی اتمسفری 
حاوی مقادیری از عناصر کروم، نیکل، مس و فسفر در 
ترکیب شیمیایی خود هستند که موجب بهبود مقاومت 
به خوردگی در محیط های مرطوب و اسیدی تا ۴ برابر در 

مقایسه با فوالدهای سازه ای معمول می گردد.
مدیر واحد متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: از مصارف عمده این نوع فوالدها می توان 
به ساخت کانتینرهای حمل ونقل دریایی، واگن های حمل 
ریلی و مدول های پیش گرم هوا در نیروگاه های تولید برق 
با سوخت فسیلی اشاره کرد؛ تاکنون نیاز کشور به این نوع 
فوالدها از طریق واردات از کشورهایی همچون ژاپن، سوئد 

و چین تأمین می شده است.
در دهمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در بخش »محصوالت برتر« شرکت فوالد 
مبارکه، شرکت فوالد اکسین خوزستان، شرکت آتیه سازان 
نگین فراز از چهارمحال و بختیاری و ریخته گری اصفهان 
برگزیده و تقدیر شدند؛ در طرح های پژوهشی منتخب ۵ 
طرح از سازمان های توسعه ای برگزیده شدند و ۴ استان 
قم، مازندران، گیالن و البرز به عنوان استان های برتر در 

طرح های پژوهشی اعالم شدند

استاندار اصفهان: جایگاه ثبت احوال باید ارتقا یابد

انتخاب محصول فوالد مبارکه به عنوان محصول برتر دهمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت :اختصاص تسهیالت برای رونق کسب و کارهای روستایی 

قطار توسعه کیفی در فوالد مبارکه سرعت گرفت

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی وابســته بــه وزارت راه و شهرســازی درنظــردارد تعــداد محــدودی از واحدهــای تجــاری ســاخته شــده واقع در شــهر جدید 
مجلســی را ازطریــق برگــزاری فراخــوان عمومی )مزایــده( و ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )setadiran.ir( بــه فروش رســاند.

تاریخ انتشار اسناد: 1۴۰۰/1۰/۰۴
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کات: ساعت 1۰/۰۰ صبح مورخ 1۴۰۰/1۰/2۵ تاریخ بازگشایی پا

گذاری شــرکت عمران شــهر جدید مجلســی مراجعه یا جهت کســب اطالعات بیشــتر با  ک و وا به منظور دریافت اســناد و کســب اطالعات بیشــتر به امور امال
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نوبت دوم
ک و مستغالت( گهی فراخوان عمومی فروش امال )آ
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درحالیکه برخی متقاضیان افتتاح حساب با این 
مشکل مواجه شدند که به دلیل پرداخت نکردن 
قســط وام خود، در بانک دیگــری موفق به افتتاح 
حساب نشده اند، دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی در این باره می گوید: در راستای 
بخشنامه بانک مرکزی بدهکاران بانکی نمی توانند 
نســبت به افتتاح حســاب جــاری اقدام کننــد اما 

می توانند حساب سپرده داشته باشند. 
یکی از متقاضیان افتتاح حساب در تماس با ایسنا 
اعالم کرده کــه به یکــی از بانک های دولتی کشــور 
مراجعه اما بــه دلیل تاخیر در پرداخت قســط یک 
وام در بانک دیگر، متصدی  بانک از افتتاح حساب 
برای ایــن مشــتری خــودداری و اعــالم کــرده کــه 
طبق بخشنامه بانک مرکزی افتتاح حساب برای 
بدهکاران به نظام بانکی ممنوع است.  همچنین، 
متصدی بانک به این فرد گفته که ابتدا نسبت به 
پرداخت دو قســط پرداخت نشــده خود در بانک 

اقدام کند، سپس برای افتتاح حساب اقدام کند.
در پی این موضوع، محمدرضا جمشیدی- دبیر 
کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 

- در گفت وگــو با ایســنا اظهــار کرد: ایــن موضوع به 
بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه مربوط است و 
طبق این بخشنامه کسانی که اقساط بانکی خود 
را به موقع پرداخت نکرده باشند، از افتتاح حساب 
محروم می شوند زیرا، آن ها بدحسابی خود به بانک 
را نشان داده اند و برای پیشگیری از اینکه با افتتاح 
حسابی جدید، نسبت دریافت دسته چک و صدور 
آن اقدام کنند، بانک هــا از ارائه این خدمت بانکی 

به این قبیل افراد منع می شوند.
کید کرد که این افراد با افتتاح حساب جاری و  وی تا
کشیدن چک به سایر افراد موجب افزایش مطالبات 
معــوق بانک هــا شــوند زیــرا، بدحســابی آن هــا در 

پرداخت اقساط مشخص شده است . 
جمشــیدی اعالم کرد که این افراد فقط می توانند 
حساب سپرده افتتاح کنند و از افتتاح حساب جاری 

محروم می شوند.
البته، بانک مرکزی در آخرین تغییراتی که در مقررات 
افتتاح حســاب جاری با لحــاظ قوانیــن و مقررات 
جاری کشور از جمله قانون صدور چک ایجاد کرد، 
بر اساس یکی از بندهای این دستورالعمل افتتاح 
حســاب جــاری و همچنیــن تحویل دســته چک 
بــه اشــخاص دارای »ســابقه چــک برگشــتی« و یــا 
»بدهی غیرجاری به بانک ها و یا مؤسسات اعتباری 
غیربانکی« ممنوع اعالم شده اما ظاهرا براساس این 
بخشــنامه ای که دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی نیز از آن صحبت می کند، افتتاح 
حساب برای افرادی که هر گونه بدهی به سیستم 

بانکی داشته باشند، ممنوع است.

مصرف گاز در اســتان اصفهان در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته ۱۰ درصد بیشتر شده است.

 مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان در جلســه بررسی 
مشکالت گاز رسانی به شرق استان با اشاره به اینکه 
در حال حاضر به طور میانگین روزانه بین ۶۸ تا ۷۲ 
میلیون متر مکعــب گاز طبیعــی در این اســتان به 
کی کرد: مردم شرق استان برای  مصرف می رسد، تا
تهیه سوخت دوم برای موارد احتمالی قطع انتقال 
گاز، اقدام کنند. ســید مصطفی علوی بــه افزایش 
مصــرف گاز در بخــش خانگــی و صنایــع، احتمال 

کسری گاز، در زمان پیک مصرف اشاره کردو افزود: 
گر همــه مــردم به خصوص شــرق اســتان مصرف  ا
بهینه گاز داشته باشند می توانیم زمستان امسال را 

پشت بدون قطعی پشت سر بگذاریم.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان هم 
گر مردم دمای منزلشان را تا  در این نشست گفت: ا
یک درجه کاهش دهند، به تامین گاز برای صنایع و 

جلوگیری از خاموشی کمک می کنند.
منصور شیشه فروش افزود: الزم است سیستم های 
کــن مذهبــی و فرهنگی یک  گرمایشــی ادارات و اما
ساعت قبل از شــروع کار روشــن و یک ساعت قبل 
از پایان هم خاموش شــود، همچنیــن در روز های 
تعطیل باید سیســتم های گرمایشــی و روشنایی 
خاموش بماند. عباس نظام االسالمی با بیان اینکه 
خور و بیابانک با ۲۰ هزار نفر جمعیت در شرق استان 
اصفهان قرارداردکه پیش از این از نفت، کپسول گاز 
کنون این  و گازوییل استفاده می کردند گفت: هم ا

شهرستان ۶ هزار و ۵۰۰ نفر مشترک گاز دارد.

۱۹۰ هزار نفر از مردم استان اصفهان در طرح نهضت 
ملی مســکن ثبت نام کرده انــد. معاون مســکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، 
۱۵ دی آخرین فرصــت برای ثبت نــام در این طرح 
کنون این تعداد  اعالم کرد و افــزود: از ۲۸ مهرمــاه تا
متقاضــی در اســتان اصفهــان در طــرح نهضــت 
ملی مســکن ثبت نام کرده اند.امیر زاغیــان افزود: 
احــداث ۴ میلیــون واحــد مســکونی در ۴ ســال در 
طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است که سهم 
استان اصفهان ۵.۷ درصد است.وی گفت: برای 
ثبت نــام در ایــن طــرح چهار شــرط شــامل تاهل، 
حداقل سابقه یک سال سکونت در شهر موردتقاضا، 
نداشتن ملک خصوصی در پنج سال اخیر و استفاده 

نکــردن از امکانــات دولتــی از اول انقــالب )فــرم ج 
ســبز( در نظرگرفته شــده اســت. امیر زاغیان افزود: 
زنــان خودسرپرســت با داشــتن حداقل ۳۵ ســال 
ســن، مردان مجرد باالی ۴۵ سال ســن و بیماران 
خاص با تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی می توانند در طرح مهضت ملی مســکن 
ثبت نام کنند. معاون مسکن و ساختمان اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: همچنین 
نخبگان علمی با معرفی بنیادملی نخبگان کشور، 
معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل )۲۰( 
سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور بدون 
شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در 

زمره متقاضیان واجد شرایط قرار داده می شوند.

بــرای تبدیــل پاالیشــگاه اصفهــان بــه هلدینــگ 
پتروپاالیشی بزرگ کشور گام های اساسی برداشته 
و تامیــن ســرمایه گذاری هایــی هــم محقق شــده 
اســت. مدیرعامل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان 
گفت: مهمترین اســتراتژی این واحد پاالیشگاهی 
در این چشم انداز، توسعه ارزش در شرکت های زیر 
مجموعه و خلق ارزش های مشترکی است که منافع 

ذی نفعان دو طرف را به طور متوازن تأمین می کند.
مرتضی ابراهیمی افــزود: در ایــن راه از ظرفیت های 
بالقوه طرفین استفاده خواهیم کرد و آینده روشنی 

را برای این هلدینگ رقم خواهیم زد.
وی گفــت: در حــال حاضــر شــرکت پاالیــش نفــت 
اصفهان ۱/۴۸ درصد سهام پتروشیمی اصفهان و 
۳/۱۷ درصد سهام شرکت نفت سپاهان، خریداری 
ک پتروشیمی و به  کرده است و از آنجایی که تمام خورا
ک شرکت نفت سپاهان  طور تقریبی ۱۰۰ درصد خورا
را تأمین می کند، تبدیل شدن آن به پترو پاالیش و 
سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی که به پاالیشگاه 
ک خــود را از ایــن مجتمع  وابســته هســتند و خــورا
عظیم صنعتی دریافت می کنند، مزیت های فراوانی 
دارد. مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
گفت:همچنین در کنار تأمین نیاز سایر صنایع، بقا 

و رشد مجموعه، به واسطه یکپارچه سازی اهداف 
و پتانسیل ها، تضمین بیشتری خواهد داشت. در 
حال حاضر ۸۵ درصد تولیدات شرکت پاالیش نفت 
اصفهان ۶ فرآورده اصلی بنزین، نفت سفید، نفت 
کوره، نفت گاز، گاز مایع و ســوخت های جت است 
که این نوع فرآورده ها به منظور تسویه بهای نفت خام 
خریداری شده به دولت تحویل می شود. ۱۵ درصد 
دیگر هم که شامل بیش از ۳۰ نوع فرآورده ویژه و غیر 
اصلی می شود، در اختیار شرکت قرار دارد؛ پاالیشگاه 
ک صنایع پایین دســت  اصفهان همچنین خــورا
کوچــک و بزرگــی مانند نفت ســپاهان، نفــت جی، 
ک، پتروشــیمی اصفهان، صنایــع  پتروشــیمی ارا
شیمیایی ایران و شرکت های مستقر در شهرک های 

صنعتی را نیز تأمین می کند.

برای تنبیه در تاخیر پرداخت اقساط وام:

کنید! نمیتوانیدحسابجاریباز

خبر

کریل اصفهان  مجمع عمومی شــرکت پلی ا
به منظور تکمیــل فرآیندهــای محتوایی بر 
اســاس حقوق تجــارت به مدت یــک ماه به 

تعویق افتاد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان در حاشیه کارگروه استانی تسهیل 
کریل  و رفع موانع تولید استان، شرکت پلی ا
اصفهــان را یکــی از اصلــی تریــن بنیان های 
تولیــد منابــع اولیــه صنایع نســاجی کشــور 
برشــمرد و گفت: با اتخاذ تمهیــدات الزم در 
کارگروه اســتانی تســهیل و رفع موانع تولید، 
مقرر شــد مجمع عمومی هیــات مدیره این 
شرکت با هدف تکمیل فرآیندهای محتوایی 
تســری حقوق تجارت بــه مدت یــک ماه به 

تعویق افتد.
امیررضا نقش افزود: در خصوص بدهی های 
بانکــی و دشــواری های واردات شــرکت پلی 
کریل اصفهان اتفاقات خوب و راهگشایی  ا
صورت پذیرفته و در این موضوع دغدغه ای 

وجود ندارد.
بــه گفتــه وی، حقــوق کارکنان ایــن شــرکت 

بدون هیچگونه خللی پرداخت می شود.

دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار اصفهان 
بــا محوریــت چــاپ و بســته بندی، تبلیغــات، 
برندینگ، رسانه، مشاوره توسعه و بهبود کسب 

و کار در اصفهان گشایش یافت.
به گزارش شــرکت نمایشــگاه های بیــن الملی 
اســتان اصفهان، در این رویداد ۶۵ مجموعه از 
شرکت های فعال در حوزه های تخصصی چاپ 
گهــی و تبلیغات،  و بســته بندی، کانون های آ
کز تخصصی مشــاوره مدیریت کســب وکار،  مرا
کــز آموزشــی مرتبــط بــا حــوزه  دانشــگاه ها و مرا
مدیریت کسب وکار، شرکت های دانش بنیان 
و دســتگاه های دولتــی مرتبــط بــا راه انــدازی و 
توسعه کسب وکار در فضایی به مساحت ۱۰ هزار 
مترمربع حضور دارند تا توانمندی ها و خدمات 
خود را در معرض بازدید عالقمندان و فعاالن این 

حوزه قرار دهند.
بیشترین سهم مشارکت در دومین نمایشگاه 
کار اصفهــان متعلــق بــه  مدیریــت کســب  و 
مجموعه هــای مرتبــط بــا صنعــت چــاپ، 
بســته بندی و تبلیغــات اســت؛ همچنیــن 
تامین کننــدگان دســتگاه و قطعــات مرتبط با 
صنعت چاپ نیز برای نخســتین بــار در چنین 

نمایشگاهی حضور پیدا کرده اند.
رســالت اصلی ایــن نمایشــگاه ایجاد بســتری 
است تا مدیران کسب وکار ها بتوانند نیاز های 
مجموعه های خود را با حضور و بازدید از غرفه ها 

کره با متخصصان برآورده کنند. و مذا
فعاالن حوزه مدیریت کسب و کار، کارشناسان، 
متخصصان و عالقمندان به این حوزه می توانند 
از ساعت ۱۰ تا ۱۸ تا چهارم دی ماه به نمایشگاه 
بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شــرق، 

روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت گفــت: از این 
هفته ۱۵ کاال بــا درج قیمت تولیــد کننده به 

جای قیمت مصرف کننده توزیع می شود.
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در گفتگو با 
یک برنامه تلویزیونی با اعالم این خبر افزود: در 
زمینه قیمت مرغ و تخم مرغ و سیمان و فوالد 
بازار به ثبات رسیده است و در پی این هستیم 
که به صورت مرحله ای قیمت دیگر کاالها را نیز 

به ثبات برسانیم.
کنون برای ثبات قیمت روی ۱۰،  وی گفت: تا
۱۵ کاال تمرکز داشته ایم و در مرحله دوم ثبات 
قیمت مواد غذایی دیگر، مواد شوینده، لوازم 
خانگی و برخی خدمات را در دستور کار داریم.
فاطمی امین افــزود: رئیس جمهور در ســتاد 
تنظیم بــازار بر اجــرای کامــل ســامانه جامع 
کید کرد و این ســامانه تا حد زیادی  تجارت تا
پیشرفت کرده است و درباره ۱۷ کاال از جمله 
کــی و شــوینده ها جریــان کامــل  روغــن خورا

شفافی در کشور وجود دارد.
وی ادامــه داد: بــا دســتور رئیــس جمهــور 
کاالهایــی کــه امکان قیمــت گــذاری آنهــا در 
استان ها وجود دارد به ستادهایی که متناظر 
با ستاد ملی تنظیم بازار در استان ها به ریاست 

گذار می شود. استاندار تشکیل شده است وا

خبر وعدههایبورسیتمامیندارد:

وعده و وعید هفت دست، عمل و اجرا هیچی!
وعده هــای  تلــخ  ســناریوی 
بورســی مســئوالن بــه ســرمایه 
گــذاران پایــان نــدارد و همچنــان 
شــاهد وعده هایــی هســتیم کــه در دولــت قبل نیز 
بــه ســهامداران داده می شــد. از بهبــود اوضاع این 
بازار گرفته تا تعیین کف و ســقف برای نزول و صعود 
شاخص اما تقریبا می توان گفت به جز ۱۰ تصمیم اخیر 
دولت که برای اصالح بازار سرمایه گرفته شده هیچ 
اقدام عملی حداقل در یک سال گذشته برای بهبود 

وضعیت بازار صورت نگرفته است.
هنوز هم تکانه های بورســی ســال گذشــته اعتماد 
مردم به بازار سرمایه را می لرزاند و تحلیلگران بر این 
باورند که جدا از چالش هایی از جمله قیمت گذاری 
کرات سیاسی، بازار سرمایه  دستوری یا ابهام در مذا
از نظر روانی آســیب دیده و اعتمــاد مردم از ایــن بازار 

رخت بسته است.
در چنین شــرایطی اســت که باز هم از گوشــه و کنار 
صدای وعده های مسئوالن درمورد اصالح وضعیت 
بازار سرمایه به گوش می رسد. انگار نه انگار که سال 
قبل بازار با همین وعده ها با سر به زمین خورد و حدود 
۵۰ میلیون ایرانی با طناب پوسیده وعده ها به ته چاه 

بازار دستوری پرتاب شدند.
یکــی از ایــن وعده ها، کــف یــک میلیــون ۶۰۰ تا یک 
میلیون و ۷۰۰ هــزار واحد برای شــاخص کل بود که 
از ســوی محمود واعظی، رییس وقــت دفتر رییس 
جمهور اعالم شد. موضوعی که حدود دو هفته بعد 
از آغاز ریزش بازار در مردادماه مطرح شد؛ در روزهایی 
که شــاخص کل ســقف دو میلیون واحد را به تازگی 
از دســت داده بود. همان روزهایی که حتی بدبین 
ترین تحلیلگران نیز گمان نمی کردند شاخص کل 
تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد سقوط کند و بازگشت 
آن حتی به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نیز آرزو 
شــود. در آن روزها واعظی ضمن اظهار اینکه بورس 
جای مطمئنی برای ســرمایه گــذاری و ســود بردن 
مردم اســت، اعالم کــرد که پیش بینی می شــود که 
شاخص بورس بین یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار واحد اصالح می شود و دوباره روند طبیعی 

خود را طی می کند.
تنها یک نگاه کوتاه به وضعیت بازار سرمایه از همان 
زمان تا کنون نشــان می دهد که بازار هیچگاه روند 

طبیعی خود را طی نکرد. جدا از اینکه روندصعودی 
که پیش از صحبت های واعظی در پیش گرفته بود 
هم طبیعی نبود. طی یک ســال گذشــته شاخص 
کل بارهــا کانال یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار واحــد را به 
دســت آورد و از دســت داد. همانند حرکت بی ثمر و 
پایان ناپذیر پاندولی که جز اضطراب از دست دادن 

سرمایه، ارمغانی برای سهامداران نداشت.
در هر حال بازار سال پر فراز و نشیب ۱۳۹۹ را پشت سر 
گذاشت و با همان التهاب و بی اعتمادی سال جدید 
را با یک دولت جدید آغاز کرد. هرچند در ابتدا بازار به 
وعده های دولت سیزدهم چراغ سبز نشان داد اما باز 
هم به روند نزولی خود بازگشت و حرکت کج دار و مریز 

خود را از سر گرفت.
جالب اســت که با وجود اینکه تجربه ســال گذشته 
نشان می دهد سهامداران با وعده مسئوالن سرمایه 
خود را وارد بازار کردند و همین اعتماد باعث سوختن 
سرمایه شان شد، قطار وعده مسئوالن هنوز از حرکت 

نایستاده و با سرعت ادامه دارد!
      از وعده های مبهم تا شاخص یک میلیون و 

۷۰۰ هزار واحدی

یکی از همین وعده ها، وعده محسن رضایی، معاون 
اقتصادی رئیس جمهور بود. وی یک بار در ۹ آبان ماه 
در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برنامه های 
جدیدی برای بهبود شرایط داریم و به احتمال زیاد 
در آذرمــاه خبرهای خوبــی به مردم خواهد رســید. 
دولت برای تقویت بازار سرمایه اقدامات متعددی را 
پیگیری می کند و زیرساخت بازار سرمایه نیز در حال 
تکمیل است، زیرا بسیاری از ابزارهای موجود مربوط 
به ۵۰ سال گذشته بوده و سنتی است و بازار نمی تواند 

انعطاف داشته باشد.
رضایی افــزود: ســهامداران این بازار صبــر و حوصله 

داشته باشند؛ آینده بورس بسیار خوب خواهد بود.
همچنیــن وی در تاریــخ ۱۳ آبــان و در پایان جلســه 
ستاد  تسهیل و رفع موانع تولید در استان خوزستان 
با بیان این که بازار بورس تقویت خواهد شد، گفت: 
کل بازار بــوس در حال برنامه ریــزی و اصــالح بوده و 

دولت مصمم است که این اصالحات را ادامه دهد.
با وجود اینکه اتفاق خاصی جز اصالح الیحه بودجه 
برای بورس نیفتــاد، وی اخیرا اعالم کرده اســت که 
"در دولــت گذشــته یــک کار شــتاب زده ای صورت 

گرفت و بورس فراتر از توانش زیربار هزینه های مردم 
رفت و مردم پول هایشان را آوردند و در حقیقت روی 
یک خودرویی ســوار کردند که این خــودرو توانایی 
کنون شــاخص  الزم را برای تحمل آن نداشــت هم ا
بورس روی پله یک میلیــون و ۱۵۰ هــزار واحدی قرار 
دارد. از اینجا به بعد ما این خودرو را تقویت می کنیم 
که بتواند بار بزرگتــری را از یــک میلیــون و ۵۰۰ هزار تا 
یک میلیــون و ۷۰۰ هــزار واحــدی و آرام آرام در ارتفاع 
باالتری حمل کند؛ این مورد در دســتورکار ماست. 
بــه زودی اصالحات قابــل توجهی در بــورس انجام 

خواهیم داد."
قاعدتا اصــالح وضعیت بــازار ســرمایه که به یکــی از 
بازارهــای مالــی مهــم کشــور بــا بیــش از ۵۰ میلیون 
سهامدار تبدیل شده اســت جای خوشحالی دارد 
اما انتظــار مــی رود مســئوالن بــه جــای وعده های 
مبهمی که پیش از این نیز راه به جایی نبرده است، 
راهکاری برای این بازار بیندیشند تا ضمن بازگشت 
ســرمایه های مردم، اعتماد نیز به این بازار برگردد تا 
شــاید بتواند در شــرایط تحریم، به چرخیدن چرخ 

اقتصاد کشور نیز کمک کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و مدیرعامل 
شرکت ملی پست ایران از اضافه شدن ۴۰۰ دستگاه 
وانت و ۴۰ دستگاه کامیون به ناوگان حمل و ارسال 

مرسوالت این شرکت در سراسر کشور خبر داد.
کز پست  رمضانعلی سبحانی فر در جریان بازدید از زیرســاخت ها و مرا
اصفهان در جمــع خبرنــگاران افزود: این اقدام در راســتای نوســازی و 

بهسازی ناوگان حمل و جابه جایی مرسوالت انجام گرفته است. 
وی تصریح کــرد: کامیون برای جابه جایــی برون شــهری و وانت برای 
کنون مجموع وانت ها  حمل ونقل داخل شهرها استفاده می شود و ا
به ۸۰۰ دستگاه رسیده است.  معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران اضافه کرد: استفاده از قطار نیز برای 
توسعه حمل مرسوالت پستی در بین اســتان ها نیز آغازشده تا بتوان 

حجم مبادالت را افزایش داد. 
کنون پنج هاب )قطب( منطقه ای در کشور  سبحانی فر خاطرنشان کرد: ا

فعال است که برای ارسال مرسوالت به دیگر استان ها مورداستفاده قرار 
می گیرد که سامانه خودکار و مکانیزه دسته بندی )سورتینگ( مرسوالت 

در آن فعال است. 

وی بابیان اینکه هوشمند سازی و افزایش خدمات الکترونیکی از اولویت 
و اهداف شــرکت به شــمار می رود اظهار داشــت: این امر به شفافیت، 

خدمات بهینه و فساد زدایی منجر خواهد شد. 
مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت ایران بــه افزایــش هزینه های ارســال 
مرســوالت در ســه ســال اخیر اشــاره کــرد و افــزود: ۱۲۵ درصــد افزایش 
هزینه ها در این سال ها نشان می دهد که هزینه ها و تعرفه ها تناسبی 

با یکدیگر ندارند. 
سبحانی فر با اشاره به اینکه این شرکت با ۱۹۲ کشور جهان تبادل پستی 
دارد گفت: روزانه بالغ بر هشت تن انواع کاال و مرسوالت به دیگر کشورها 

ارسال می شود. 
در زمان حاضر ۷۲ واحد پســتی دولتــی شــامل ۲۳ اداره، هفت ناحیه 
پستی و ۴۲ واحد شهری دولتی در استان اصفهان وجود دارد همچنین 
۳۸۵ دفتر پیشــخوان دولــت، ۵۲ نمایندگی شــهری، ۱۸۸ نمایندگی 

روستایی و ۲۸۲ دفتر "آی سی طی " در این منطقه فعال است. 

براساس اعالم سازمان امور مالیاتی، قانون مالیات 
بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳ دی ماه سال جاری اجرا 
می شــود که در آن، نرخ هــای بازدارنــده ای برای 
انواع سیگار و محصوالت دخانی برای شــمولیت مالیات و عوارض 
تعیین شده اســت. به گزارش ایســنا، قانون مالیات بر ارزش افزوده 
سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی تصویب و هر ساله در بودجه تمدید 
شد تا اینکه برای بودجه سال گذشــته این قانون تا مهرماه آن سال 
اعتبار داشت اما در آبان ماه ســال ۱۳۹۹ تا زمان تصویب و الزم االجرا 
شدن الیحه اصالح و دائمی شدن این قانون، توسط مجلس شورای 

اسالمی به مدت یک سال تمدید شد.
پس از این، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در اوایل خرداد سال 
جاری تصویب و در تیرماه نیز به رئیس جمهوری ابالغ شد که طبق 
اعالم ســازمان امور مالیاتی این قانون از ۱۳ دی ماه سال جاری اجرا 

می شــود. یکی از مالیات هایی که به قانون مالیات برارزش افزوده )بر مصرف کاال و خدمات( مربوط می شود، 
مالیات بر سیگار است که در قانون جدید انواع سیگار و محصوالت دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض 

می شود:
کوی تولید داخلی، ۲۵ درصد ۱- سیگار، توتون پیپ و تنبا

کوی تولید داخلی با نشان بین المللی که فهرست آنها هر سال توسط وزارت صمت  ۲- سیگار، توتون پیپ و تنبا

تهیه و با تصویب هیئت وزیران ابالغ می شود، ۴۰ درصد
کوی وارداتی؛ ۶۵ درصد ۳- سیگار، توتون پیپ و تنبا

۴- توتون خام وارداتی؛ ۱۰ درصد
۵- توتون فرآوری شده وارداتی؛ ۳۵ درصد

البته این نرخ های تعیین شده از سال دوم اجرای قانون، هر سال پنج 
واحد درصد افزایش می یابند تا زمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و 
محصوالت دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی به ۵۵ درصد، 
برای تولیدات داخلی با نشان بین المللی به ۹۵ درصد و برای انواع 
کوی وارداتی به ۱۲۵  سیگار و محصوالت دخانی، توتون پیپ و تنبا
درصد برسد. همچنین، تولیدکنندگان سیگار و محصوالت دخانی 
باید از زمان الزم االجرا شدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ 
کت بسته بندی محصوالت دخانی درج کند و در  تولید را بر روی پا
صورت تخلف از این تکلیف، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمی شود و 
مشمول مالیات و عوارض فروش به نرخ های مذکور است. درحالی این نرخ ها برای مالیات سیگار در قانون جدید 
مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات بر فروش سیگار بیش از ۸۷ درصد نسبت 
به سال قبل افزایش داشته و رقم آن ۲۳۰۹ میلیارد تومان تعیین شده است. اما در مقابل این افزایش چشمگیر در 
مالیات بر فروش، در این الیحه به مالیات بر مصرف سیگار اشاره ای نشده و این در حالی است که در الیحه بودجه 

سال ۱۴۰۰ مالیات بر مصرف سیگار بیش از ۲۷۳۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

مسئوالن قضایی استان اصفهان برای تعیین تکلیف کاال های انبارشده در اداره کل اموال 
تملیکی ضرب االجل مشخص کردند. رئیس کل دادگستری استان در حاشیه بازدید سرزده 
از انبار های اداره کل اموال تملیکی با اشاره به شرایط بد نگهداری کاال های قاچاق توقیف شده 
گفت: اطاله دادرسی پرونده های قاچاق که عمده آن در تعزیرات حکومتی است، مهمترین علت رسوب کاال های 
موجود در این انبارهاست. حجت االسالم والمسلمین اسداهلل جعفری افزود: شرایط این انبار ها واقعا تاسف آور 
است و به زودی تصمیمات مقتضی در این خصوص گرفته می شود. منصور انصاری مدیرکل تعزیرات حکومتی 

استان هم در ارتباط زنده اینترنتی با خبر ۲۰ شبکه اصفهان با اشاره به فروش سریع کاال های قاچاق فساد پذیر گفت: 
فروش دیگر اموال موجود در انبار های سازمان اموال تملیکی استان نیازمند طی روند قضایی و صدور حکم است که 
فرآیندی زمانبر است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در ارتباط زنده اینترنتی با خبر ۲۰ شبکه اصفهان با اشاره به 
فروش سریع کاال های قاچاق فساد پذیر گفت: فروش دیگر اموال موجود در انبار های سازمان اموال تملیکی استان 
نیازمند طی روند قضایی و صدور حکم است که این فرآیندی زمانبر است. منصور انصاری افزود: باید برای جلوگیری 

از انباشت کاال های قاچاق در انبار های سازمان اموال تملیکی استان اصفهان قوانین جدیدی وضع شود.

در سفر مدیرعامل پست ایران به اصفهان مطرح شد:

کشوراضافهشد ۴۴۰خودروارسالمرسوالتبهناوگانپست

قانون مالیات بر ارزش افزوده به زودی اجرا می شود:

نرخهایمالیاتسیگاردرقانونجدید

پیگیری علت رسوب کاال ها در استان اصفهان:

ضرباالجلبرایتعیینتکلیفانبارهایتملیکی

گازدراصفهان افزایش۱۰درصدیمصرف

1۵ دی آخرین مهلت ثبت نام:
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مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهمطرحکرد:

سرآمدی فوالد مبارکه 
در جهان با بهینه سازی مصرف آب

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
گفــت: شــرکت فــوالد مبارکــه در 
پیاده سازی صنعت سبز پیشرو 
اســت و با اقداماتی که در مصرف بهینه آب انجام 
داده توانسته سرآمد فوالدسازان جهان شود، به 
گونه ای که برای تولید هر تن فــوالد خام تنها ۲.۲ 
مترمکعب آب مصرف می کند، اتفاقی کم نظیر که 

در جهان همتا ندارد.
طیب نیــا  محمدیاســر  گزارش ایراســین،  بــه 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در حاشــیه 
بازدید حجت االســالم محمدتقــی نقدعلی عضو 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شــورای اســالمی از خطــوط تولیــد، تصفیه خانــه 
پســاب صنعتی و تصفیه خانه اســتحصال پساب 
شــهری شــرکت فوالد مبارکه بــا بیان ایــن که این 
بنــگاه صنعتــی بزرگترین صنعــت ملــی و کارخانه 
فوالدســازی خاورمیانه اســت، اظهار کــرد: فوالد 
مبارکه همواره در ســازندگی کشــور پیشــرو بوده و 
توانســته رســالت خود را با ایفای مسئولیت های 

اجتماعی به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه در حوزه تخصصی 
توانسته کشــور را در زمینه واردات انواع ورق های 
فــوالدی مــورد نیــاز صنایــع خودروســازی، لوازم 

خانگی و صنایع زیردستی بی نیاز کند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به مسائل 
و مشــکالت حوزه زیرســاختی کشــور خاطرنشان 
کرد: به رغــم دغدغه هــای عدیده دولت، شــرکت 
فوالد مبارکه به عنوان پیشــران اقتصاد و صنعت 
کشور، پروژه های متعددی را در دستور کار اهداف 

اجرایی خود قرار داده است.
وی با اشاره به پروژه های زیرساختی نظیر توسعه 
نیروگاه توسط شرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: 
ســاخت نیــروگاه ۱۵۰۰ مگاواتــی در برنامه هــای 
توســعه ای شــرکت فــوالد مبارکــه قــرار گرفتــه کــه 
امیدواریــم در کمتریــن زمان ممکن به ســرانجام 

برسد.

طیب نیــا با اشــاره بــه خالهــای موجــود در زمینه 
اقدامــات  گفــت: توســعه  انــرژی  حامل هــای 
زیرساختی در حمل و نقل جاده ای و ریلی از دیگر 
که باید همزمان با  اهداف فوالد مبارکه است چرا
افزایــش میزان تولیــد، در بخش زیرســاخت های 
حمل و نقل ریلی نیز سرمایه گذاری انجام می شده 

است.
بــر ضــرورت ســرمایه گذاری در  کیــد  بــا تأ وی 
فــالت  کــرد:  بیــان  زیرســاختی  بخش هــای 
مرکزی ایــران بــا محدودیــت آب مواجه اســت اما 
متاســفانه نگرشی صنعت ســتیز مســائل مربوط 
به آب را در پیوند بــا صنایع قرار می دهــد و این در 
حالی است که کشــورهای توسعه یافته صنعت را 
متناسب با محیط زیســت پیش می برند؛ اتفاقی 

که به بهترین شکل در فوالد مبارکه رخ داده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه متناســب بودن 
توسعه صنعت با محیط زیســت را از شالوده های 
مهم این شــرکت مطرح کرد و توضیح داد: شرکت 
فوالد مبارکه در پیاده ســازی صنعت ســبز پیشرو 
اســت و با اقداماتی که در مصرف بهینه آب انجام 
داده توانسته سرآمد فوالدسازان جهان شود، به 
گونه ای که برای تولید هر تن فــوالد خام تنها ۲.۲ 
مترمکعب آب مصرف می کند، اتفاقی کم نظیر که 

در جهان همتا ندارد.
وی با اشــاره به اقدامات شــرکت فــوالد مبارکه در 
مصرف بهینه آب ادامه داد: بهینه سازی و کاهش 
مصرف آب در فراینــد تولید، جمــع آوری و انتقال 
پســاب ۹ شــهر و همچنیــن تصفیــه و بازچرخانی 

پساب صنعتی شرکت جهت تأمین بخشی از نیاز 
آبی فوالد مبارکه در یک دهه گذشته انجام شده 
و امروز بیش از نیمی از نیاز آبی این شرکت از طریق 

پساب تأمین می شود.
کید بر رویکــرد فوالد مبارکه  طیب نیا در پایان با تأ
در کاهــش برداشــت آب خــام و رســاندن آن بــه 
صفــر درصــد اظهــار داشــت: امیدواریــم بــه جای  
اظهار نظرهای غیر کارشناســی و غیر منصفانه در 
خصوص مصــرف آب صنعت، به ایــن نکته دقت 
شود که صنعتی نظیر شــرکت فوالد مبارکه زمینه 
اشتغال ۲۰ هزار نفر را به صورت مستقیم و ۳۵۰ هزار 
نفر را به طور غیرمســتقیم در کشــور فراهم کرده و 
همواره توسعه را متناسب با محیط زیست مدنظر 

قرار داده است.

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شــهردار اصفهــان از کســب رتبــه برتــر پــروژه  
پژوهشی تعیین سهم منابع آالینده در آلودگی 
گازی جــو پاییــن و تهیــه ســیاهه آالینده هــای 
گازی کالنشهر اصفهان در محور محیط زیست 

و انرژی خبر داد.
سعید ابراهیمی در گفت وگو با  ایمنا اظهار کرد: 
آلودگی هــوا یکــی از معضالت اصلی شــهرهای 
بزرگ محسوب می شود، زیرا بر سالمت محیط 

زیست و همه افراد جامعه تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه شهر اصفهان یکی از شهرهای 
مهم کشــور از جنبه تاریخی و صنعتی به شمار 
مــی رود، افــزود: در ســال های اخیــر با توســعه 
همه جانبه صنایع مختلف، افزایش جمعیت 
و خودروهای مورد استفاده در مناطق شهری 
و تغییــرات اقلیمــی از جملــه کاهــش نــزوالت 
آســمانی و پایداری هوا، میــزان ذرات معلق در 
فصول مختلف ســال و آلودگی هوا در این شهر 

افزایش یافته است.
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شهردار اصفهان اضافه کرد: به منظور مدیریت 
مناسب بحران آلودگی هوا در اصفهان الزم بود 
که منشــأ و ســهم هر بخش از آالینده هــای هوا 
مشــخص و راهکارهای کنتــرل و کاهش اثرات 

آن ها تعیین شود.
ابراهیمی یادآور شد: با توجه به هدف شهرداری 
اصفهان نسبت پروژه پژوهشی »تعیین سهم 

منابع آالینده در آلودگی گازی جو پایین و تهیه 
سیاهه  آالینده های گازی کالن شهر اصفهان« 
با همکاری دانشــگاه اصفهــان و نظــارت اداره 

کل حفاظت محیط زیست استان انجام شد.
وی تصریح کرد: نتایج این پژوهش نشان داد، 
کســید کربــن مهم ترین عامل  در انتشــار مونوا
کســید  خودروهــا هســتند امــا در انتشــار دی ا
گوگــرد و ذرات معلــق بیشــترین ســهم انتشــار 
مربوط به صنایع بزرگ است؛ در انتشار ترکیبات 
کســیدهای نیتروژن نیــز خودروها و  آلی فرار و ا
صنایع بزرگ و اصناف همگی دارای سهم قابل 

توجهی هستند.
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: الزم است 
اقدامات زیربنایی از جمله بهینه سازی محیط 
زیست، فراهم کردن زمینه آسایش عمومی در 
کید بر رفع  راســتای ارتقای زندگی شــهری با تا
مشکالت و مسائل ناشی از آالینده های زیست 

محیطی از جمله آلودگی هوا انجام شود.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهــان گفــت: جریمــه قطع یــک اصلــه درخت 
در این شــهر معــادل ۱۵۰ هزارتومان اســت که برای 
ممانعت از قطع اشجار و حفظ فضای سبز بازدارنده 

و کافی نیست.
مجید عرفان منش درباره قانــون و جریمه قطعی 
درختان توسط شهروندان اظهار داشت:  به استناد 
قانون حفظ و گســترش فضای ســبز و جلوگیری از 
قطع بی رویه درختان، از میان بردن هر نوع درخت 
در محــدوده قانونــی و حریــم شــهرها بــدون  اجازه 

شهرداری ممنوع است.
وی افزود: هر کس به طور عمدی و برخالف مقررات 
مرتکب از بین بــردن درختان مشــمول این قانون 
بشود و همچنین مالکان باغ ها که عمدی موجب 
 از بین رفتن درختان مشــمول این قانــون را فراهم 
کنند، به حبس تا سه سال و پرداخت جزای نقدی 
محکوم خواهند شد که ســازمان پارک ها و فضای 
ســبز شــهرداری اصفهان به عنوان متولــی حفظ و 
نگهداری عرصه های ســبز شــهر می تواند نســبت 

به این موارد شکایت کند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: ما در مورد جریمه قطع درختان 
قیمت پایه را از شــورای شهر اســتعالم می کنیم اما 
قیمت قطع هر اصله درخت رقمی معادل ۱۵۰ هزار 
تومان اســت که این رقم بســیار کــم و بــرای برخی 

راحت قابل پرداخت است، هرچند ضریب منطقه 
و موقعیت هم مهــم و از  ۹ تا ۲۰ میلیــون تومان هم 

خسارت مصوب می شود.
وی ادامه داد: دیگر نمی توانیم درختانی همچون 
چنارهای خیابــان عباس آبــاد و یا خیابان ســپه را 
تولید کنیم زیرا  این گیاهان در شرایط فعلی اصفهان 

رشد نمی کنند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان بیان داشت: نوع نگاه به عرصه سبز باغبانی 
و شهر موجب شده است که پارک ها، تفرج گاه های 
محلی، پارک های جنگلی با محور باغبانی اداره شود 
و این تعارض در دید موجب شــده است ما وظیفه 

فضای سبز را فراموش کنیم.
وی ادامه داد: فضای سبز موقعی اثر دارد که رطوبت 
ک های  نسبی شهر را باال ببرد، بخارآب تأمین و از خا

کسیژن تولید شود. سطحی و گیاهان ا
عرفان منش گفت: ۲ میلیون نفر در این شهر زندگی و 
اکسیژن زیادی مصرف می کنند و یک میلیون خودرو 
در این شهر تردد دارد که چندین میلیون لیتر بنزین و 

گازوییل مصرف می کنند.
کنــون بــرای حداقــل  وی ادامــه داد: از ســال ۸۱  تا
اســتفاده بهینه آب ۹ هزار میلیارد تومــان در حوزه 
توزیع فنی آبیاری توسط شهرداری هزینه شده که 
بیشتر آن ها آبیاری قطره ای و تحت فشار بوده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان در پایان گفت: ۷۵ درصد فضای سبز شهر 
اصفهان پوشــش شبکه آبیاری تحت فشــار است 
اما برخی از مناطق و درختان چون از ابتدا به روش 
غرقابی بــوده و درخت بــه آن روش عــادت کرده به 

همان روش آبیاری می شود.
به گزارش ایرنا شهرداری اصفهان ۳ هزار ۹۴۴  هکتار 

مساحت فضای سبز در اختیار دارد.

مدیر روابط عمومی آب منطقه ای استان اصفهان 
گفت: حجم کنونی سد زاینده رود از روزهای گذشته 
روند افزایشی به خود گرفته است. به طوری که قبل 
از آن حجم ســد ۱۶۱.۸۹۰ میلیون  متر مکعب بود و 
کنون حجم سد به ۱۶۴.۲۶۰ میلیون متر مکعب  ا
رسیده اســت. محمد شــفائی در خصوص حجم 
ســد زاینده رود و میزان ورودی و خروجی آن اظهار 
کرد: دبی ســد زاینده رود با افزایش حــدودا ۳۵ متر 
مکعبی نسبت به قبل به ۴۰.۳ مترمکعب بر ثانیه 
رســید. الزم به ذکــر اســت کــه مقــدار ورودی ۱۵.۵ 
مترمکعب بر ثانیــه بود. ایــن افزایش دبــی ورودی 
ناشی از بارش های روزهای گذشته است. وی افزود: 
حجم کنونی سد زاینده رود از چند روز گذشته روند 

افزایشی به خود گرفته است. به طوری که حجم سد 
کنون حجم سد  ۱۶۱.۸۹۰ میلیون متر مکعب بود و ا
به ۱۶۴.۲۶۰ رسیده است.  مدیر روابط عمومی آب 
کید کرد: خروجی سد  منطقه ای استان اصفهان تا
نیز ۱۲ مترمکعب بر ثانیه بود و االن ۱۱.۷ متر مکعب 

بر ثانیه است.

شــهردار گلپایگان گفــت: برای فاز نخســت پــروژه 
بلوار ساحلی چهار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی 

شده است.
پیمان شکرزاده با اشــاره به آغاز فاز نخست اجرای 
پروژه بلوار ساحلی در حد فاصل بلوار شهید بهشتی 
تا بلوار امام رضا )ع(، اظهار کرد: این پروژه به منظور 
رفاه تردد شهروندان و حفظ پل تاریخی قاضی زاهد 

گلپایگان اجرا می شود.
وی افزود: اجرای این پروژه با شــروع عملیات های 

کبــرداری و جمع آوری نخاله های ســاختمانی  خا
آغاز و پس از رسیدن به بستر مناسب با اجرای سایر 

مراحل دنبال خواهد شد.
شهردار گلپایگان گفت: در فاز نخست برای این پروژه 
یک کیلومتری چهار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی 

شده است.
شــکرزاده تصریح کرد: پــل قاضــی زاهد یکــی از آثار 
تاریخی شهر گلپایگان است که در سال ۸۴ به ثبت 

ملی رسید.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

کسبرتبهبرترپروژهپژوهشی
کالنشهراصفهان« گازی »تهیهسیاههآالیندههای

جریمهقطعدرختاندراصفهانبازدارندهنیست

مدیر روابط عمومی آب منطقه ای استان اصفهان:
ورودیوحجمسدزایندهرودافزایشیافت

گلپایگان آغازفازنخستعملیاتاجرایبلوارساحلیدر

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان 
اصفهان از آغاز طرح فروش اقســاطی انشعاب 
فاضالب در شهرها و روســتاهایی که امکانات 
فنــی فاضــالب دارند خبــر داد. محســن صالح 
اظهار داشــت: بــر اســاس آیین نامــه عملیاتی 
گذاری انشعاب  شــرکت های آب و فاضالب، وا
و آب و فاضالب به متقاضیــان الزم و ملزوم هم 
هســتند و به همین دلیــل در مناطقی کــه زیر 
گذاری انشعاب فراهم  ساخت های الزم برای وا
شده است، مشترکین باید به منظور جلوگیری 
از آلودگی منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی و نیز 
ارتقاء سطح بهداشت عمومی نسبت به خرید 
و نصب انشــعاب فاضــالب اقدام نماینــد. وی 
به ایجاد و توسعه تاسیسات فاضالب در سطح 
استان اشــاره کرد و گفت: در سال های اخیر به 
رغم محدودیت منابع مالی و کمبود اعتبارات 
دولتی، آبفای استان اصفهان با مشارکت بخش 
خصوصی اقدام به ایجاد تاسیسات فاضالب در 
شهرهای مختلف اســتان کرده است. معاون 
خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان اعالم کرد: براین اساس خرید 
انشعاب فاضالب جزء اقدامات ضروری از سوی 
مردم بوده و شــهروندان می توانند با  پرداخت 
۳۰ درصــد نقــد و بقیــه بــه صــورت اقســاط ۳۶ 
ماهه، نسبت به خرید انشعاب فاضالب اقدام 
کنند. وی  یادآور شد شهروندان می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر ضمن تماس با سامانه 
خدمات غیرحضوری آبفا )شماره تلفن ۱۵۲۲( 
نسبت به در خواســت خرید انشعاب فاضالب 

اقدام نمایند. 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 
گفت: ایجــاد و توســعه شــهرک ها و ناحیه های 
صنعتی جدیــد در اردســتان در دســتور کار قرار 
دارد و در این ارتباط طرح ۸۴ هکتاری توســعه 
شهرک صنعتی اردستان با پیشرفت ۹۰ درصد 
در حال انجام اســت کــه با تایید کمیســیون و 
شــورای زیربنایی اجرایی خواهد شد. محمد 
جواد بگی در حاشیه دیدار با فرماندار و نماینده 
مردم اردســتان در مجلس شــورای اسالمی در 
گفت وگــو بــا خبرنــگاران افزود: ایجــاد ناحیــه 
صنعتی دهســتان برزاوند نیز به مرحله نهایی 
رسیده و مصوبه های قانونی آن در حال انجام 
اســت و عملیــات اجرایــی آن بــه مســاحت ۱۶ 
هکتار به زودی آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: 
طرح ایجاد شهرک صنعتی شماره ۲ اردستان 
هم با مساحت ۹۵ هکتار در محور اردستان به 
اصفهــان و در کنار کارخانه ســیمان اردســتان 
ســاخته می شــود. به گفته وی، طرح توســعه 
ناحیــه صنعتــی زواره به مســاحت ۵۰ هکتــار و 
توســعه ناحیه صنعتی مهاباد به مساحت ۹۶ 
هکتار در دست اقدام است که در مجموع این 
توسعه ها ۳۳۰ هکتار به مساحت ۲۲۰ هکتاری 
شــهرک های صنعتی اردســتان اضافه خواهد 
کرد و ۱۵۰ درصد افزایش دارد. مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتــی اصفهــان اضافــه کــرد: 
شــهرک صنعتــی اردســتان ۲ مجموعــه کانــی 
غیرفلزی دارد و عمومی اســت و توســعه ناحیه 
صنعتی زواره با هدف ایجاد واحدهای غذایی 
و مهاباد به صورت صنایع عمومی در نظر گرفته 
شده که با ایجاد این ظرفیت ها میزان اشتغال 
شهرســتان هم به همین میزان یعنــی تا یک و 
نیم برابر اشــتغال موجود افزایش پیــدا خواهد 
کــرد. بگی خاطر نشــان کــرد: تکمیل ایســتگاه 
آتش نشانی شهرک صنعتی اردستان با پیشرفت 
۹۰ درصد در دســتور کار قــرار دارد و در دهه فجر 
به بهره بــرداری خواهد رســید. وی افــزود: یک 
دســتگاه خودرو آتش نشــانی هم به اردســتان 
اختصاص داده شده و همزمان با بهره برداری 
از ساختمان آتش نشانی تحویل خواهد شد، 
همچنین خیابان حدفاصل مرحله نخست و 
۲ شهرک صنعتی اردســتان با اعتبار ۱۰ میلیارد 
تومان آسفالت شده، خط کشی و ایمن سازی آن 
هم تا دهه فجر انجام می شود. مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی اصفهان از اختصاص ۱۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای خط انتقال پســاب 
داخل شهرک صنعتی اردستان خبر داد و گفت: 
عملیــات اجرایی این طرح تــا ۱۵ روز آینــده آغاز 
می شــود و پســاب شــهرک را جمع آوری و برای 

تصفیه مجدد و باز چرخانی آماده می کند.

خبر خبر

استان

خبر

محله جــوان یکــی از محــالت تقریبا نوســاز منظریه 
خمینی شهر است که این روزها ســاخت و سازهای 
غیرمجاز یکی از مهم ترین معضالت این محله شده و 
کنون بیش از ۱۷ خانواده از این ساخت  کنان آن را به ستوه آورده است. ا سا
و سازها شکایت کرده اند و طوماری را نیز ساکنان محله بر علیه این ساخت 

و سازها تهیه کرده اند.
محله جوان یکی از محالت تقریبا نوساز منظریه خمینی شهر است که این 
روزها ساخت و سازهای غیرمجاز یکی از مهم ترین معضالت این محله 
کنون بیش از ۱۷ خانواده از این  کنان آن را به ستوه آورده است. ا شده و سا
ساخت و سازها شکایت کرده اند و طوماری را نیز ساکنان محله بر علیه این 
کنان این محله سری  ساخت و سازها تهیه کرده اند. بنا به درخواست سا

کنان آن نشستیم. به این محل زدیم و پای صحبت های سا
کی این پرونده درباره شکایات انجام  کنان محلی شا روح اهلل یکی از سا
شده، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۷ شکایت از سه ساختمان در حال 

ساخت انجام شده است.
وی با بیان اینکه یک ســاختمانی که مجوز احداث ۵ طبقه داشته، اما 
کنون دارند آن را ۸ طبقه می ســازند، افزود: بنده پیمانکار ســاختمان  ا
آقای »م. ع« بوده ام تا ساختمان ۱۲۰۰ متر مربعی که مجوز ساخت داشت 
را احداث کنیم. قرار بود این میزان را من بسازم و بعد از اخذ بقیه مجوزها 
طبقات باالیی ساخته شود. اما ایشــان خواست که طبقات به صورت 
غیرمجاز ساخته شود و من قبول نکردم تا حق همسایه ها ضایع نشود 
و در آخر ایشــان از من شــکایت کرده و حق و حقــوق کاری من پرداخت 
نشده است. همسایه ها نیز برای این ساختمان شکایت کرده اند و حکم 
تخریب هم گرفته اند، اما شهرداری اقدامی برای جلوگیری از ادامه ساخت 

نکرده است.
روح اهلل درباره حکم دادگاه برای این ساختمان گفت: دادگاه برای طبقه 
هشتم این ساختمان حکم تخریب صادر کرده، اما با وجود این حکم، 
ســاخت و ســاز طبقه هشــتم همچنان ادامه دارد و جلوی ســاخت آن 

گرفته نشده است.
کیان این محله از ساختمان دوم متعلق  همچنین مجید یکی دیگر از شا
به آقای »م. م« شکایت کرده و درباره این ساختمان گفت: ابتدا برای دو 
طبقه این ساختمان حکم تخریب صادر شــده و در دادگاه تجدید نظر 

برای یک طبقه حکم تخریب و یک طبقه حکم پرداخت جریمه صادر 
شد. با این حال هنوز طبقه آخر این ســاختمان در حال ساخت است. 
مراجعات زیادی به شهرداری خمینی شهر داشته ایم اما پاسخ درستی 

به ما داده نشده است.
کنون اجرایی نشده است       حکم تخریب دادگاه تا

وی ادامه داد: برای این موضوع به بازرسی استان اصفهان نیز شکایت 
کرده ایم و شهرداری این منطقه در پاسخ بازرســی استان گفته از زمانی 
که سقف چهارم زده شده به مالک اخطار داده شده است. ما کپی همه 

اخطارها را داریم، اما اخطار به تنهایی مشکلی را حل نمی کند.
از مجید پرسیدیم آیا در این خصوص به دادگستری نیز مراجعه کرده است 
که در جواب گفت: بله، بارها به دادگســتری بــرای اجرای حکم تخریب 
رفته ایم و به ما گفتند کــه باید شــهرداری در این خصــوص نامه نگاری 
کنون نامه ای به دادگستری از سمت شهرداری مبنی بر تخلف  کند که تا
ساختمانی ارسال نشده است. همه مکاتبات ما با تمام مراجع موجود 
اســت. حکم تخریب ســه ســاختمان صادر شــده، اما اجرایی نشــده و 

همچنان در حال ساخت است.
کن محله جوان ادامه داد: متأسفانه بسیاری از این تخلفات را با  این سا
پرداخت جریمه حل می کنند که عالوه بر تأثیر بدی که در ساختار محله ها 

دارد و نور خانه همسایه ها را می گیرد، ایمنی هم ندارد و در زمان وقوع زلزله 
فجایع جبران ناپذیری پیش خواهد آمد. یکی از این ساختمان ها برای 
دو زمین کنار هم یک آسانسور و یک ایستگاه پله تعبیه شده و نمی دانیم 

چطور مجوز آتش نشانی گرفته است؟!
      محله ای خالی از امکانات خدماتی

کنان این محلــه به ایســنا گفــت: حــدود ۴۰ درصــد  یکــی دیگــر از ســا
زمین های این محله هنوز ساخته نشده و مردم پس از گذشت ۲۰ سال 
از امکاناتی چون مسجد، کتابخانه، خانه بهداشت و فضای سبز محلی 
بی بهره اند. زمینی در نقشه های اولیه برای خدمات در این محله در نظر 
گرفته شده که پس از گذشت این همه سال هیچ خدماتی در آن انجام 

نشده است.
کنین محلــی در محله جــوان تعــداد ســاختمان های  طبق گفتــه ســا
۵طبقه، پنج ساختمان در حال ساخت و چهار ساختمان کامل ساخته 
شده است. ساختمان های ۶ طبقه، ۶ ساختمان در حال ساخت و ۲ 
ساختمان تکمیل شده است. ساختمان های ۷ طبقه نیز دو ساختمان 
در حال ساخت و چهار ساختمان تکمیل شده است و این در صورتی است 
که عرض کوچه های این محله ۸ تا ۱۰ متر است. طبق قانون در صورتی که 
عرض گذر که ساخت و ساز در آن صورت می گیرد از ۸ تا ۱۰ متر باشد، تعداد 
طبقات مجاز برای ساختمان ذکر شده ۴ طبقه به همراه زیرزمین است. 
در چنین معبری، امکان ساخت ســاختمانی با ۳ طبقه به همراه یک 

پایلوت نیز وجود دارد.
کنان رسیدگی می شود       به خواسته های سا

همچنین قدمعلی ابراهیمی نیا، رئیس شورای اسالمی شهر خمینی شهر  
گر ساخت و ساز غیرمجاز باشد و یا طبقات اضافه بر خالف پروانه  گفت: ا
صادر شده از شهرداری ساخته شود پرونده آن به کمیســیون ماده ۱۰۰ 
می رود و در این کمیســیون به چنین مــواردی به طور دقیق رســیدگی 

می شود.
گر هــر اعتراضی  کنان محلــه جــوان ا وی افــزود: به هــر حال مــردم و ســا
دارند مطمئن باشند به خواسته های آنان رسیدگی می شود و اینگونه 
کنان منطقه ۴  نیست که خواسته و مطالبه مردم پیگیری نشــود. سا
خمینی شهر می توانند حضوری به شورای شهر مراجعه و خواسته های 

خود را مطرح کنند.

مشاور استاندار و سرپرست روابط عمومی و اموربین الملل استانداری اصفهان ضمن 
تکذیب شایعه بازگشایی زاینده رود در بهمن ماه، گفت:هنوز هیچ تصمیمی برای زمان 

بازگشایی زاینده رود گرفته نشده است.
به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان، احمدرضا ضیایی با بیان اینکه جلسات کارگروه سازگاری 
با کم آبی به صورت منظم با حضور مسئوالن ذی ربط و نمایندگان صنف کشاورزان در حال برگزار شدن 
کنون هیچ تصمیمی در خصوص زمان بازگشایی زاینده رود گرفته نشده و شایعات  است، اظهار داشت: تا

منتشر شده در این زمینه از اساس ناصواب و کذب است.
وی با اشاره به مصوبات جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی افزود: طبق مصوبه آخرین جلسه این کارگروه، 
مقرر شد، ۲۶۵ میلیارد تومان از محل پرداخت خسارت حقابه داران توسط صنایع اصفهان پرداخت 
ع وقت پرداخت  شــود که با عنایت به گزارش های واصله بخش عمده ای پرداخت و مابقی نیز در اســر
می شود. همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در حال بررسی پرداخت خسارت به کشاورزان 

غرب استان است.
مشاور استاندار و سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، با بیان اینکه جلسات 
کارگروه سازگاری با کم آبی با حضور مسئوالن ذی ربط و نمایندگان صنف کشاورزان مطابق با برنامه، در 
حال برگزاری و پیگیری است، خاطرنشان کرد: تصمیمات مربوط به بازگشایی زاینده رود در این کارگروه 
بر اساس آخرین اطالعات احصا شده از وضعیت بارش ها و رعایت شاخص میانگین مصرف آب شرب و 
… با درنظر گرفتن خط قرمزهای جاری، محقق و ســپس در خصوص زمان و جزئیات رهاســازی آب در 

رودخانه تصمیمات الزم اتخاذ می شود.
کید  ضیایی، بار دیگر با تکذیب شایعات در خصوص اعالم زمان بازگشایی آب در بهمن ماه سال جاری تا

کنون هیچ گونه تصمیمی برای بازگشایی زاینده رود، اتخاذ نشده است. کرد: تا
روزهای گذشته خبری در خصوص بازگشایی زاینده رود در بهمن ماه به نقل از معاون عمرانی استانداری 

اصفهان در یکی از رسانه ها منتشر شده بود.

در محله جوان خمینی شهر؛ 

ساختوسازهایغیرمجازباعثاعتراضمردمشدهاست

مشاور استاندار اصفهان:

کذباست گشاییزایندهروددربهمنماه باز

خبر

خبر

معاون خدمات مشترکین آبفای 
استان اصفهان خبر داد؛

آغازفروشانشعابفاضالب
باشرایطویژه

واقساط3۶ماهه

مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اصفهان:

طرح۸۴هکتاری
توسعهشهرکصنعتی
اردستان۹۰درصد
پیشرفتداشتهاست
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استاددانشگاه:

احیای زاینده رود نیازمند مدیریت یکپارچه آن 
از سوی استان های ذینفع است

عضو هیات علمی و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: احیای 
زاینده رود به جای تصمیم ســازی 
گذاری مدیریت یکپارچه این  در سطح کالن نیازمند وا
حوضه آبریز از ســراب تا پایــاب به اســتان های ذینفع 

است.
فرزانه محمدی افزود: مشکل زاینده رود  و راهکارهای 
رفع آن را همه می دانیم اما مســاله این اســت قدرت و 

اختیار الزم را برای حل این موضوع نداریم.
به گفته وی، دخالت مستقیم دولت ها، نبود تیزبینی 
در نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اجرای برخی 
طرح ها و افزایش بارگذاری های بــی رویه و مداخالت 
سیاسی برای توســعه صنایع،خشــکی این رودخانه 
را به دنبال داشته اســت. عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان افزود: نبود شفافیت همچنین 
اعمــال محدودیــت در اطالعــات و جزییــات میــزان 
برداشت ها از این حوضه آبریز رفع چالش های آن را به 
کنون احیای زاینده  تاخیر انداخته اســت، بطوریکه ا
رود از ابعاد کارشناسی خارج و به جنگ و درگیری های 

اجتماعی تبدیل شده است.
      نبود شفافیت در میزان و آدرس برداشت از 

زاینده رود
اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان تصریح کرد: 
آمارهای ۱۰ سال اخیر نشان می دهد ۵۶۵ میلیون متر 

مکعب آب زاینده رود آدرس مصرف ندارد.
محمدی گفــت: میانگیــن آب خروجی از ســد زاینده 
رود در ۱۰ ســال اخیــر، هــزار و ۱۶۵ میلیــون مترمکعب 
بوده است که از این مقدار ۶۰۰میلیون مترمکعب برای 
آب آشــامیدنی و نیاز صنعــت اصفهان، کاشــان و یزد 

برداشت می شود.
وی هشــدار داد: معلوم نیست بقیه خروجی آب کجا 
می رود که نتوانستیم ۱۷۰ میلیون مترمکعب حقابه 

تاالب گاوخونی را تامین کنیم.
محمدی افــزود: طول حوضــه زاینــده رود از ســراب تا 
پایاب ۴۰۰ کیلومتــر بوده اســت اما در ســال های اخیر 

تنها به ۱۰۰ کیلومتر می رسد و بقیه مسیر خشک است.
وی افزود: در محدوده باالدســت آب زاینــده رود برای 
کشاورزی مصرف می شود در حالیکه نمی دانیم مقدار 

و اندازه این برداشت ها چگونه است.
      افزایش پنج برابری مصرف آب اراضی 

کشاورزی

اســتاد دانشــگاه افــزود: آبی کــه از ســد زاینــده رود رها 
می شود ابتدا بطور مســتقیم وارد استان چهارمحال 
و بختیــاری می شــود و پــس از خــروج از ایــن اســتان با 
برداشــت از آن برای آب آشــامیدنی یزد و اصفهان، در 
فاصله ۳۰ کیلومتر بعد خشک می شود، بنابراین آبی 
برای تامیــن حقابه کشــاورزان و محیط زیســت باقی 

نمی ماند.
ع حوضه آبریــز زاینده رود که  محمدی ادامه داد: مزار
بیشــتر آن در اســتان همجوار اســت در ســال ۸۵  تنها 
هشت هزار هکتار بوده است اما در سال ۹۸ به ۴۰ هزار 
هکتــار افزایــش یافته اســت، به ایــن معنا کــه مصرف 
آب در این اراضی پنج برابر شــده اســت و ۴۵۰ میلیون 
متر مکعب آب در قسمتی که ســد رهاسازی می شود 

برداشت می شود.
استاد دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه 
میانگین بارش ها در کل حوضه  زاینده رود طی ۵۰ سال 
گذشته ۲۴۰ میلی متر بوده است، افزود: این مقدار در ۱۰ 

سال گذشته به ۲۱۰ میلی متر کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: با این حال در حوضه زاینــده رود بارش 
متناوب داشــته ایم به این معنا که باید طوری برنامه 

ریزی می شد که در ســال های ترسالی حقابه محیط 
زیست برای سالهای خشکسالی تامین شود.

 اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه در ۱۰ ســال اخیــر میزان 
کاهش بارش ها در چلگرد از ۲هزار میلی متر به هزار و ۵۰۰ 
میلی متر رسید، افزود: درست است که شکل بارندگی 
تغییر کرده و بیشتر باران است اما با توجه به سیالب ها و 
رواناب ها و مهار آنها از طریق طرح های آبخیزداری این 
مقدار کاهــش نبایــد دلیل ۸۰ درصد خشــک شــدن 

زاینده رود باشد.
وی افزود: با اجرای عملیات آبخیــزداری برای کنترل 
ســیالب در مســیر زاینــده رود، ۴۸۰ میلــی متــر آب از 
بارندگی هــا به دســت می آیــد کــه نمی دانیــم کجــا به 

مصرف می رسد.
محمدی تصریح کرد: در سال ۹۷ و ۹۸ که ترسالی بوده 
است معادل ۵۰ سال قبل بارش داشتیم و باید پرسید 
چه اتفاقی افتاده است که در ۲ سال گذشته رودخانه 

بطور کامل خشک بوده است.
وی افزود: بر اســاس آمار وزارت نیرو  میانگیــن ورودی 
آب به سد در ۱۰ سال اخیر هزار و ۱۴۰ میلیون متر مکعب 
بوده وخروجی هزار و ۱۶۵ میلیون مترمکعب؛ این یعنی 

به جای ذخیره ســازی همواره بیش ازحجــم ورودی 
به سد برداشــت کرده ایم و تنها ۲۰ درصد حجم سد را 

توانستیم نگه داریم.
محمدی افزود: ایران جزو کشورهای عضو کنوانسیون 
رامسر که بر حفاظت و بهره برداری معقول از تاالب ها به 
ویژه در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان 
کید می کند، است از این رو بر اساس قانون حق  آبزی تا

نداریم کاری کنیم که تاالب ها خشک شوند.
به گفتــه وی، بارگذاری هــای زیــاد و بــدون جایگزین 
عالوه برخشــک شــدن تاالب گاوخونی، خالی شدن 
سفره های آب زیرزمینی یزد را نیز به دنبال داشته است.

ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت:  زاینــده رود مربــوط بــه 
همه ایران اســت و مرگ زاینده رود مــرگ فالت مرکزی 
است. مساحت حوضه زاینده رود هزار کیلومتر مربع 
اســت کــه ۹۳ درصــد آن در اصفهــان و هفــت درصــد 

درچهارمحال و بختیاری است.
زاینــده رود بــه طــول افــزون بــر ۴۰۰ کیلومتــر به عنوان 
بزرگ ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران در دهه های 
اخیر به یــک رودخانه بــا جریــان دوره ای تبدیــل و در 

پایین دست با خشکی مواجه شده است.

خبر

ماهانه ۱۰درصد از مصدومان ناشــی از ســوختگی در 
اصفهان جان خود را ازدست می دهند.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان گفت: 
ماهانه، بیش از هزار نفر به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان مراجعه 

می کنند که از این تعداد ۱۰ درصد، جان خود را از دست می دهند.
دکتر فریدون عابدینی با بیان اینکه در سوختگی، فرد پوست خود را دست 
می دهد و بــا از بین رفتن پوســت عملکرد تمام عضو هــای بدن مختل 
می شود، افزود: ضخامت پوست در حد یک تا دو میلیمتر است که این 

ضخامت ۱۳ درصد وزن بدن را تشکیل می دهد و این پوست نازک اجازه 
می دهد تمام اعضای بدن زندگی کنند.

کنون ۸۷ درصد سوختگی ها را ناشی از حرارت دانست و گفت:  وی هم ا
سوختگی باالی ۴۰ درصد، قدرت زندگی را از تمام اعضای بدن می گیرد.

خبر

مدیــرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان گفت: 
در ســال ۱۴۲۵ عمــر پنجــره طالیــی جمعیت 
۳۰ درصــد  اصفهــان بــه پایــان می رســد و 
جمعیــت اســتان ســالمند خواهنــد بــود در 
کــه زیرســاخت های الزم برای ایــن  حالــی 
جمعیــت ســالمند موجــود نیســت و باید این 

زیرساخت ها ایجاد شود.
حســین غفرانــی کجانی در دیــدار با اســتاندار 
اصفهــان افــزود: افــق ســالمندی و پیــری 
جمعیــت که بایــد در ســال ۱۴۰۴ آغاز می شــد 
کنــون در شهرســتان اردســتان، بوئین و  هم ا

میاندشت و خوانسار آغاز شده است.
وی افــزود :  ۲۰ درصد جمعیت اســتان نابارور 
هســتند و این درحالی اســت که نابــاروری در 
چهار مرحلــه و تنها بــا هزینه های سرســام آور 

قابل درمان است.
خ ناخالــص والدت  غفرانــی کجانی افــزود: نــر
در شــهر اصفهان ۱۱ در هزار نفر و در سیســتان 
و بلوچســتان ۲۹ در هزار بوده است و این یک 

تهدید برای اصفهان است.
کنون کشورهای همسایه  وی بیان کرد: هم ا
و حوزه خلیج فارس نرخ والدت باالیی نسبت 

به کشور دارند.
مدیــر کل ثبت احوال اســتان اصفهــان ادامه 
داد: سیاســت های غلــط بازدارنــده جمعیت 
موجب ســقوط جمعیت در دهه هفتاد و آغاز 

نگرانی ها در زمینه جمعیتی شد.
کــرد: در هشــتمین سرشــماری  وی تصریــح 
خ رشد  نفوس و مســکن کشــور در ســال ۹۵ نر
جمعیــت در اســتان اصفهان بــه ۰.۹۷ درصد 

رسید.
وی با اشاره به اینکه ۵۱ درصد جمعیت استان 
اصفهان  را مردان و ۴۹ درصد را بانوان تشکیل 
می دهد، افزود: ۱۲ درصد از جمعیت اســتان 
در روســتاها و ۸۸ درصــد مابقــی در شــهرها 
زندگــی می کننــد که ایــن موضــوع نیــز یکــی از 

نگرانی های موجود است.
کــرد: عمــده نگرانــی  غفرانــی خاطرنشــان 
مردم اســتان اصفهان در نظرســنجی های 
ثبــت احــوال همــواره مســائل اقتصــادی 

بوده است.
ح فرزنــدآوری و  وی بــه تصویــب و ابــالغ طــر
حمایــت از خانواده بــا تالش مجلس شــورای 
اســالمی در ســال جــاری اشــاره و عنــوان کرد: 
دستگاه های اجرایی مربوطه باید به وظایف 
قانونی خود در قبال اجرایی شدن این قانون 

به صورت جدی عمل کنند.
اصفهــان  اســتان  احــوال  ثبــت  کل  مدیــر 
اظهارداشــت: ۲۲ مانــع بــرای فرزنــدآوری و 
تشــکیل خانــواده شناســایی و بســته های 
تشویقی اقتصادی خوبی برای این امر در نظر 

گرفته شده است.
وی با اشاره به بی توجهی دولت های گذشته 
کیــد کرد: بین  در امر تشــویق به فرزندآوری تا
پنــج تــا هشــت ســال بــرای جبــران بخشــی از 
پویایــی  زمینــه  در  ســوخته  فرصت هــای 

جمعیت زمان داریم.
گفــت: دو ســوم جمعیــت اســتان  غفرانــی 

جمعیت فعــال ۱۵ تا ۶۴ ســال هســتند و یک 
ســوم جمعیت زیــر ۱۵ ســال و باالی ۶۴ ســال 

هستند.
      افزایش جمعیت سالمند در استان 

اصفهان نگران کننده است
کنون جمعیت زیر  وی افزود: از ســال ۱۳۶۵ تا
۱۵ ســال تا ۵۰ درصد کاهش و جمعیت باالی 

۶۴ سال بیش از ۲ برابر شده است.
غفرانی کجانی درباره کارت ملی هوشمند نیز 
گفت: در سال های اخیر با موانعی در راه تولید 
کارت ملــی مواجه بودیــم که هنوز رفع نشــده 
اســت امــا امیدواریم دولــت ســیزدهم در این 

زمینه ثبت احوال را یاری کند.
مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان بــا 
کنــون ۹۸ درصــد از مردم  اشــاره به اینکــه تا
اســتان اصفهــان بــرای دریافــت کارت ملی 
هوشــمند ثبــت نــام کرده انــد بیــان کــرد: از 
چهار میلیون و ۱۷۰ هزار نفر جمعیت هدف؛ 
چهار میلیون و ۵۰ هــزار نفر ثبت نــام خود را 

تکمیل کرده اند.
وی به وظایف ثبت احوال در امــر انتخابات و 
احراز صالحیت کاندیداها اشــاره کرد و گفت: 
صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی 
و خارجــی نیــز یکــی از معضــالت اســتان در 
ســال های گذشــته بــود ولــی پــس از تصویب 
کنون با  ح در مجلس و از ســال گذشــته تا طــر
صدور تابعیت، ۱۲۰۰ شناسنامه برای این افراد 

شناسنامه صادر می شود.
غفرانی افزود: در راستای تکریم ارباب رجوع و 
تسهیل امور ثبت احوال و کاهش مراجعات به 
صورت هدفمند، فعالیت های ایــن اداره کل 
به ۸۱ دفتر  پیشخوان برون سپاری و به ادارات 

تابعه تفویض اختیار شده است.
وی بــه حضــور در چادر عشــایر پشــت کــوه در 
کارت  ســال ۹۸ و راه انــدازی ســامانه ســیار 
ملــی هوشــمند و کاهــش طــی مســافت ۱۲۰ 
کیلومتری توســط عشــایر برای دریافت کارت 

ملی اشاره کرد.
اصفهــان  اســتان  احــوال  ثبــت  کل  مدیــر 
خاطرنشــان کرد: در منطقه حصه نیز ۱۳۰ نفر 
از افراد بی هویت و بدسرپرست شناسایی و در 
زندان اصفهان نیز مراحل ثبت نام کارت ملی 

هوشمند برای زندانیان انجام شد.
سوم دی در تقویم جمهوری اسالمی ایران به 
روز ثبت احوال نام گذاری شــد؛ در این روز  در 
سال  ۱۲۹۷ اولین شناسنامه ایرانی صادر شد. 
شناســنامه ای که صاحب آن دختــری به نام 
فاطمه بود و صاحب شــماره شناســنامه یک 
شــد تا این روز بــرای همیشــه روز ثبــت احوال 

در ایران نام بگیرد.

۳۱ درصد از جمعیت اســتان اصفهان در شهر 
اصفهــان زندگــی می کننــد؛ یعنی حــدود یک 

سوم جمعیت کل استان.
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان، 
کــز  اصفهــان را یکــی از مهاجرپذیرتریــن مرا
استان کشور دانست و گفت: ۳۱ درصد از کل 
جمعیت استان اصفهان در شــهر اصفهان و 
نزدیک بــه ۸۰ درصــد از کل جمعیت اســتان 
هم در شــعاع ۵۰ کیلومتری از شــهر اصفهان 
زندگی می کنند که این وضعیت نگران کننده 

است.
علیرضا قاری قرآن، احداث شهر های جدید 
همچــون مجلســی و فوالدشــهر را منجــر بــه 
تمرکز زدایی جمعیت از اصفهان ندانســت، 
بلکــه احــداث آن هــا را منجــر بــه افزایــش 
مهاجرت از اســتان های دیگر به این شهر ها 
اعالم کرد و گفت: توجه به شهرک ســازی در 
اطراف شهر اصفهان مهم است و می بایست 
امکان ارتباط منطقی شهرک های مسکونی 

اطراف اصفهان با داخل شهر به صورت ایمن 
و منطقی فراهم شود.

وی افزود: برای اینکه امکان ارتباط شهر های 
کوچک تر با شهر های بزرگی همچون اصفهان 
فراهم شود، نیاز است تا شبکه راه ها گسترش 

یابد.
قاری قرآن، گســترش حمــل و نقل ریلــی را در 
داخــل بــرای جلوگیــری از گســترش بی رویــه 
شهرها، الگوی در حال اجرا در دنیا عنوان کرد 
و گفت: امروز در دنیا، دورافتاده ترین مناطق 
به وسیله حمل و نقل ریلی به شهر های بزرگ 
متصل می شوند و افراد از شهر های کوچک به 
راحتی به محیط کاری خود در شهر های بزرگ 
دسترســی دارنــد، بــدون آن که نیــاز بــه تغییر 

محل سکونت خود داشته باشند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان، به 
دلیل مشکالت آب و هوایی، ظرفیت اصفهان 
کافی دانست  را برای پذیرش جمعیت بیشتر نا
کید کرد: داشتن امکاناتی همچون پل ها،  و تأ
بزرگ راه هــا، آزاد راه هــا و مترو منجــر به جذب 
جمعیــت از اطــراف به داخل شــهر می شــود و 
مهاجرت پذیری را افزایش می دهد؛ بنابراین 
باید حمل و نقل ریلی گســترش یابد تا افراد از 
شهر های اطراف بتوانند از امکانات آموزشی، 
درمانی، تفریحی و شــغلی اصفهان اســتفاده 
کننــد، بــدون آن کــه نیــازی بــه تغییــر محــل 

سکونت خود داشته باشند.

مدیر کل ثبت احوال استان :

۲۵سالدیگرجمعیتاستاناصفهانسالمند
خواهدشد

احداث شهر های جدید مجلسی و فوالدشهر 
منجر به افزایش مهاجرت از استان های دیگر شده است :

یکسوممردماستان
درشهراصفهانزندگیمیکنند

خبر خبر

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان 
اصفهان نسبت به احتمال افزایش غلظت 
آالینده هــای جــوی از میانه هفتــه پیش رو 

هشدار داد.
حجــت اهلل علــی عســگریان اظهــار داشــت: 
احتمال افزایش غلظــت آالینده های جوی 
درروزشنبه به دلیل ناپایداری های جوی کم 
اســت اما از سه شــنبه تا پایان هفته پیش رو 
آالینده های جوی در نواحی مرکزی و صنعتی 

به ویژه کالنشهر اصفهان افزایش می یابد.
او افــزود: بــا نفــوذ ســامانه ناپایــدار بــه غرب 
استان، افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید 
کنده را در نیمــه غربی و  تا شــدید و بارش پرا
چنوبی اصفهان انتظار داریم اما آسمان سایر 
مناطق صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش 

باد پیش بینی می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( اردستان 
تســهیالت  ریــال  میلیــارد   ۸۰ پرداخــت  از 
قرض الحسنه به ۱۲۰ نیازمند از طریق صندوق 

امداد والیت در ۹ ماهه امسال خبر داد.
ابوالقاسم صادقی در نشست خبری اظهار کرد: 
کمیته امداد امام خمینی)ره( تا پایان سال اجرای 
دو طرح ملی امداد هوشــمند و طرح کیوآر)کد 

صدقه( را در برنامه خود قرار داده است.
وی افزود: با توجه به برنامه ششم توسعه کشور، 
کمیته امــداد نیــز باید به ســمت ســامانه های 
الکترونیکی کشور پیش رود و با هوشمندسازی 
کمیته امــداد، همــه فعالیت هــا داخلــی و ارائه 
خدمــات آن در بســتر الکترونیــک قــرار خواهد 

گرفت.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( اردستان 
بیان کرد: یکی از موضوعاتی که کمیته امداد را در 
چند سال گذشته به حاشیه برده و باعث گالیه 
شــده، شــایعات توزیــع ناعادالنه و شناســایی 
افــراد بــوده اســت، امــا اجرای این طرح ســبب 
شــفافیت بیشــتر عملکــرد در همــه عرصه ها، 
کاهش هزینه های جاری و افزایش سرعت عمل 

خواهد شد.
      2۵۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد 

هستند
صادقــی بــا بیان اینکــه هوشمندســازی ارائــه 
خدمات همچنین سبب افزایش حفظ کرامت 
محرومــان و نیازمنــدان در بیــن افــراد جامعــه 
خواهد شــد، افزود: ســرعت عمل، دقت در کار 
و اعتماد افزایــی بین کمیته امداد بــا خیرین و 
مردم از دیگر دالیل اجرای طرح هوشمندسازی 

کمیته امداد است.
وی افــزود: پــس از راه اندازی ایــن ســامانه دیگر 
نیازی نیست که مددجویان کمیته امداد برای 
پیگیری امور به کمیته امداد مراجعه حضوری 

داشته باشند.
بــا  اردســتان  امــام  امــداد  کمیتــه  رئیــس 
کنون ۲۵۰۰ خانوار نیازمند  بیان اینکه این نهاد ا
که بیش از ۵ هزار نفر هســتند را تحت پوشــش 
کنون ۱۵۰۴  دارد، گفت: با تالش همــکاران ما تا
خانوار مددجو هوشمندسازی شدند و باید تا 

پایان دی ماه به آمار نهایی برسیم.
      نصب کد کیوآر بر روی صندوق صدقات 

خانگی در اردستان
صادقی با اشاره به راه اندازی کد کیوآر در کمیته 
امداد امام خمینی اردستان، گفت: این اقدام 
با هدف اشاعه فرهنگ خیر و احسان از طریق 
استفاده از شیوه های نوین در پرداخت صدقات 
از طریــق کــد کیــوآر اســت. وی بــا بیان اینکه با 
اجرای ایــن طــرح، تمــام مشــترکان صنــدوق 
صدقــات و نیکــوکاران می توانند با داشــتن کد 
کیــوآر اختصاصی خــود و با اســتفاده از گوشــی 
تلفن همراه به آسانی اقدام به پرداخت صدقه 
کنند، ادامه داد: کاهــش زمان تخلیه، کاهش 
گاهــی  هزینه هــای اجرایــی، اطالع رســانی و آ
بخشــی ســریع بــه مشــترکان، حــذف قبوض 
کاغذی و ارائه رســید الکترونیکی و جلوگیری از 
ک پول ملــی از دیگــر ویژگی های مهم  اســتهال
اجرای این طرح است. رئیس کمیته امداد امام 
خمینی اردســتان از نصب ۵۰ درصد برچسب 
کد کیو آر پرداخت صدقه در شهرستان اردستان 
خبر داد و گفت: در شهرستان اردستان حدود 
۶۲۵۰ صنــدوق صدقــه بیــن منــازل و اصناف 
توزیع شده اســت و برای هر شهروند به صورت 
اختصاصــی و عمومی امــکان تولیــد کــد کیوآر 
فراهم شده اســت و با اسکن کردن کد از طریق 
گوشی همراه به راحتی می توانند صدقه خود را 

پرداخت کنند.

کارشناس هواشناسی اصفهان 
خبر داد:

بازگشتآالیندهها
بهآسماناصفهان

رئیس کمیته امداد اردستان خبر داد:

پرداخت۸۰میلیاردریال
تسهیالتبهمددجویان

کمیتهامداداردستان

جانباختن۱۰درصدمصدومانناشیازسوختگیدراصفهان

منصور انصاری مدیر کل ســازمان تعزیرات اســتان 
اصفهــان در خصوص نحــوه بررســی و رســیدگی به 
پرونده های مربوط به قاچاق کاال توضیحاتی را ارائه 
کرد. منصور انصاری مدیرکل سازمان تعزیرات استان 
اصفهان گفت: پرونده های قاچاق بر اساس قانون 
مبارزه با قاچاق از سال ۹۲ تا به اآلن در حال رسیدگی 
بوده اســت. وی درخصوص دستگاه های مسئول 
برای کشــف کاال های قاچاق گفت: واحد کاشف و 
نیروی انتظامی توسط قانون موظف به کشف قاچاق 
کاال شده اند. مدیر کل تعزیرات استان اصفهان گفت: 
کاال های قاچاق به محض توقیف، تحویل سازمان 
انبار تملیکی می شود و این سازمان به عنوان امین 
دولــت در آنجا نگهــداری می شــود. انصــاری درباره 
رسیدگی به این پرونده ها گفت: در مسیر رسیدگی به 
پرونده های مربوط به قاچاق کاال با دو روش روبه رو 
هستیم. وی درخصوص روش اول گفت: در این روش 
کاال های سریع الفساد و سریع االشتعال به صورت آنی 
و سریع، با درخواســت انبار تملیکی و صدور دستور 

فــروش از جانب همــکاران ما در کل شهرســتان ها، 
ک تکمیلی فروخته می شود. توسط انبار امال

مدیرکل سازمان تعزیرات استان اصفهان گفت: در 
روش دوم بــا پرونده هایــی مواجه هســتیم که باید 

درباره آن ها حکم صادر بشود.
انصــاری بالتکلیفــی پرونده هایی در انبــار تملیکی 
با ســابقه پنج ســاله را تکذیب کــرد و گفــت: درمورد 
پرونده هایی که نیاز به حکم برای رسیدگی به آن ها 

است، معموال حکم سریع صادر می شود.
وی گفت: در بازدیدی که ما از انبار تملیکی داشتیم، 
پرونده های ســال های ۹۵ تــا ۹۷ را بررســی کردیم و 
طبق نظر مدیر سازمان انبار تملیکی نیز، تعداد این 

پرونده ها کم است.
مدیرکل سازمان تعزیرات اســتان اصفهان در پایان 
کــز موجــود در اصفهان برای رســیدگی  به تعــداد مرا
بــه قاچــاق کاال اشــاره کــرد و گفــت: در مرکز اســتان 
اصفهان، ۵ شعبه وجود دارد که قاچاق کاال، در آنجا 

بررسی می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اردستان گفت: 
تعداد ۹ موقوفه و ۴۸۰ سهم آب از ابتدای سال 
۱۴۰۰ در اردســتان احیا شــده کــه مهمترین آن 

موقوفه میر سید علی است.
مجیــد خامســی پــور اظهــار داشــت: یکــی از 
مهمترین هــای راه هــای کمــک بــه اقشــار کم 
درآمــد و توســعه عدالــت در جامعه بــا توجه به 

شرایط اقتصادی کشور، وقف است.
وی نیات خیر واقفــان در تحقــق عدالت و رفع 
فقــر در جامعــه را مؤثر دانســت و افــزود: حدود 
۶۳۷ موقوفــه در شهرســتان اردســتان وجــود 
دارد که از ایــن تعــداد ۵۸۱ موقوفــه متصرفی و 

۴۷ موقوفه غیرمتصرفی است.
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه اردســتان 
بــا اشــاره بــه آمادگی ایــن اداره در راســتای 
مشــاوره در ارتبــاط بــا موضوعــات و مباحــث 
وقــف، خاطرنشــان کــرد: در خصــوص تجدید 

و بروزرســانی اســناد اجاره ای، از ابتدای ســال 
کنون تعداد ۳۵۶ ســند اجاره با مســتاجرین  تا
موقوفــات تنظیم شــده کــه همین امر نشــانگر 
عملکرد ۹۲ درصدی در تحقق برنامه ســالیانه 

است.
خامســی پور بــا بیان اینکــه تعــداد امامــزادگان 
و بقــاع متبرکــه در ســطح شهرســتان ۶۴ مورد 
کــرد: از ابتــدای ســال ۱۴۰۰  اســت، تصریــح 
کنــون،۲۶ جلــد ســند مالکیــت موقوفــات و  تا
بقاع متبرکــه اخذ شــده کــه تعــداد ۴۹ رقبه در 

سطح شهرستان تثبیت شده است.
وی در ارتباط با طرح های عمرانی اداره اوقاف، 
کنون تعداد ۹ موقوفه و ۴۸۰ سهم  کید کرد: تا تا
آب از ابتدای سال ۱۴۰۰ احیا شده که مهمترین 
آن، موقوفــه میر ســید علــی بــود که پــس از ۱۸ 
 ســال تصرف، تخلیه و تحویل اداره شهرستان 

شد.

خبرخبر
نحوهرسیدگیبهپروندههایقاچاق

کاالچگونهاست؟

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه اردستان خبر داد؛

احیای۹موقوفهو۴۸۰سهمآب
دراردستاندرسال۱۴۰۰
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معاونسفیرلهستاندرایرانخبرداد:

برپایی نمایشگاه اسناد حضور پناهندگان 
لهستانی در اصفهان

معاون ســفیر لهســتان در ایران با 
اشاره به برنامه ریزی برای برپایی 
اســناد حضــور  از  نمایشــگاهی 
پناهندگان لهســتانی در اصفهــان گفــت: از برگزاری 
رویــداد هفتــه اصفهانی هــا در لهســتان اســتقبال 

می کنیم.
عمارت تاریخی باغ زرشک اصفهان در ادامه میزبانی 
از هیئت هــای فرهنگــی خارجــی پذیرای هیئتــی از 
کشور لهستان بود. در این نشست مشترک »ویچیخ 
اونلت«معاون سفیر لهستان در ایران به همراه مشاور 
امور سیاســی و رایزن فرهنگی این کشــور با مجتبی 
شاه مرادی معاون فرهنگی شــهردار اصفهان دیدار 

و گفت وگو کرد.
مهاجــرت پناهندگان لهســتانی به ویژه کــودکان در 
خالل جنگ جهانی دوم به اصفهان که این شهر را در 
کنار سایر القاب تاریخی اش به شهر کودکان لهستان 
نیز مشهور کرد و سال ها است عامل پیوند دو کشور 

شده، موضوع این نشست مشترک بود.
      ایران برای فراهم کردن تصاویر و اسناد 
پناهندگان لهستانی به لهستان کمک کند

معــاون ســفیر لهســتان در کشــورمان بــا اشــاره بــه 
برنامه ریــزی بــرای برپایــی نمایشــگاهی از تصاویر و 
اســناد حضور پناهندگان لهســتانی در اصفهــان، از 
معاون فرهنگی شهردار اصفهان درخواست کرد برای 
فراهم کردن تصاویر و اسناد بیشتر از میان آرشیوهای 

موجود به آنها کمک کند.
ویچیخ اونلت با بیان اینکــه در خالل جنگ جهانی 
دوم حدود سه هزار پناهنده لهستانی به ایران آمدند، 
گفت: تعداد زیــادی از این پناهندگان کــودک بودند 
که باعث شد مردم لهستان اصفهان را شهر کودکان 
پناهنده بنامند. حــدود ۲۱ مکان از جمله مدرســه 
و بیمارســتان مربوط به این پناهندگان در اصفهان 
وجــود دارد کــه تمایــل داریم نقشــه ای مجــازی به 
گــون در ایــن مکان ها نصب شــود تا  زبان هــای گونا
گردشگران داخلی و خارجی با استفاده از بارکدخوان 
از موقعیت مکانی و جزئیات هرکدام از این مکان ها در 

گاه شوند. اصفهان آ
      انتقال تجربه میان معماران لهستانی و ایرانی

وی بــا اشــاره به دیــدار خــود با معــاون شهرســازی و 

معماری شهردار اصفهان درباره بازسازی و بهسازی 
برخی از این مکان ها افزود: مقرر شــد کارگاه هایی با 
مشارکت شهرداری اصفهان، برای انتقال تجربه میان 
معماران لهستانی و ایرانی در این خصوص برگزار شود.

در ادامه، مجتبی شاه مرادی معاون فرهنگی شهردار 
حضــور پناهنــدگان لهســتانی در اصفهــان را اتفــاق 
ویــژه ای دانســت و بــرای پاسداشــت این همراهی و 

برادری میان مردم دو کشور اعالم آمادگی کرد.
کید بر نقش تسهیل گری شهرداری اصفهان  وی با تأ
برای برگزاری نمایشــگاه عکس و اســناد پناهندگان 
گر این نمایشگاه قرار است  لهستانی اظهار داشت: ا
با کمک بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد 
دایر شود شهرداری تنها نقش تسهیل گر را ایفا می کند 
تا رقیب بخش خصوصی نباشد اما برای جمع آوری 
اسناد و تصاویر و همچنین تولید نقشه مجازی در کنار 

شما خواهیم بود.
معاون فرهنگی شــهردار اصفهان ادامه داد: کشــور 
ما نیز چند سال درگیر جنگ بود و معماران ایرانی نیز 
گون  تجربیات ارزنده ای از بازسازی مکان های گونا

دارند.
      هفته اصفهانی ها در لهستان برگزار شود

شــاه مرادی همچنیــن پیشــنهاد کــرد چــاپ تمبــر 
مشــترک بــه مناســبت هشــتادمین ســالگرد ورود 
پناهندگان لهستانی به اصفهان، چاپ کتاب از اسناد 
و تصاویر حضور لهستانی ها در اصفهان، چاپ یک 
ویژه نامه مشترک دوزبانه، ساخت یک فیلم مستند 
و همچنین تولید یک »اینفو مپ« از مسیری که این 
پناهندگان از بندر انزلی تا جنوب ایران و سپس شهر 

اصفهان طی کردند در دستور کار دو کشور قرار گیرد.
کید کرد: فیلم های مســتندی که در گذشته  وی تأ
درباره حضور پناهندگان لهستانی در ایران و اصفهان 
ساخته شده بیشتر به روایت زندگی اشخاص پرداخته 
و بهتر است در یک مستند به روایت اصفهانی از این 

واقعه نیز پرداخته شود.
شاه مرادی با اشــاره به نام یک شیرینی به جا مانده 
از حضور لهســتانی ها که هنوز هم در اصفهان طبخ 
و مصرف می شــود، بیان کــرد: پیشــنهاد می کنم در 
ســالروز این اتفــاق دیــوار یادمانی در محلــه جلفای 

اصفهــان نصــب و رویدادهایــی دربــاره هم زیســتی 
کودکان لهستانی و اصفهانی پیرامون آن برگزار شود.

      برگزاری رویداد هفته اصفهانی ها
وی همچنین پیشنهاد کرد رویداد هفته اصفهانی ها 
در لهستان همزمان با هفته لهستانی ها در اصفهان 

برگزار شود.
در ادامه ایــن نشســت، معــاون ســفیر لهســتان در 
کشــورمان ضمــن اســتقبال از ایــن پیشــنهادات به 
همکاری های دو کشــور در ســایر حوزه ها نیز اشــاره 
کرد و گفت: برگزاری نشســت مشــترک با مســئوالن 
فرهنگی شــهرداری اصفهان نقطه آغاز خوبی برای 
همکاری های دو طرف است و امیدواریم این نشست 
بــه برگــزاری برنامه هــای مشــترک در آینــده نزدیک 

منجر شود.
در پایان نیز مقرر شد پیشنهادهای ارائه شده در این 
نشســت پــس از بررســی از ســوی دو طــرف در قالب 
تفاهم نامه ای مشــترک تدوین شــود تــا در آینــده با 
گــون فرهنگی بــه مرحله  برگــزاری رویدادهــای گونا

اجرا درآید.

همزمــان با هفتــه پژوهــش و با 
حضور وزیر نیرو از کتاب »اصول 
نگهــداری در  و  بهره بــرداری 

تصفیه خانه های آب« رونمایی شد.
این کتاب را »حســن مهــری« از کارکنــان تصفیه 
خانه آب باباشــیخعلی در مدت پنج سال تالیف 
کرده و شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، آن 
را در هفت فصل، ۵۴۳ صفحه و شمارگان یکهزار 

نسخه منتشر نموده است.
مولف کتاب »اصول بهــره برداری و نگهــداری در 
تصفیه خانه های آب« اظهار داشت: در این کتاب 
ضمن معرفی واحدهای فرآیندی تصفیه خانه آب 
باباشیخعلی اصفهان، نکاتی همچون چگونگی 
روش بهره بــرداری، اصــول نگهــداری و رعایــت 
نکات ایمنی که برای هر تکنسین شاغل در تصفیه 
خانه های آب مورد نیاز است به تفصیل و همراه با 

عکس بیان شده است.
حســن مهری بــا بیان  این که بــرای تالیــف کتاب 
»اصــول بهــره بــرداری و نگهــداری در تصفیــه 
خانه های آب« مدت پنج سال در تمام واحدهای 

تصفیه خانه آب اصفهان کار کردم گفت: با توجه 
به این که تجهیزات الکترومکانیکال بسیار زیادی 
در تصفیه خانه هــای آب وجود دارد و متأســفانه 
دستورالعمل مدونی برای آماده سازی، نگهداری 
و تعمیــرات وجــود نداشــت تــالش کــردم در ایــن 
کتاب به تفصیــل درباره شــیوه های تصفیــه آب، 
دستگاه های مورد استفاده و روش های نگهداری 

از آن ها تدوین کنم. 
این پژوهشگر و مولف جوان افزود: کتاب مشتمل 
بر هفــت فصــل بــا عناویــن »ســازه ها و تجهیزات 
الکترومکانیــکال آبگیــر محوطــه و زالل ســازها«، 
»واحد فیلتراسیون، کانال انتقال و ایستگاه های 
پمپاژ«، »واحدکلرزنی و مسائل ایمنی کلر«، »واحد 
ازن زنی«، »ســازه ها و تجهیزات الکترومکانیکال 

واحد شــیمیایی تصفیه خانه های آب«، »واحد 
کنترل کیفیــت«، و »منعقد کننده ها« می باشــد 
که در هــر فصل، مراحــل تصفیه آب و شــیوه های 
نگهــداری دســتگاه ها و واحدهــای فراینــدی به 
تفصیــل و بــا جزئیــات کامل معرفی شــده شــده 

است.
مهــری افــزود: در فصــل پیوســت این کتــاب نیــز 
مراحل مختلف ساخت و بهره برداری از واحدهای 
مختلف تصفیه خانه آب اصفهان جهت آشنایی 

بیشتر مخاطبین به تصویر کشیده شده است. 
وی گفت: نسخه الکترونیک این کتاب همچنین 
بر روی پایگاه اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به نشانی www.abfaesfahan.ir   بخش 

کتاب های الکترونیک قابل دریافت است.
گفتنی اســت همزمان با آیین گشایش جشنواره 
پژوهــش و فنــاوری وزارت نیــرو کــه روز ۲۹ آذرماه 
کبر محرابیان وزیر نیرو  سال جاری با حضور علی ا
در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد از کتاب »اصول 
بهره برداری و نگهداری در تصفیه خانه های آب« 

رونمایی به عمل آمد.

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس 
صنایع دســتی کاشــان از آغاز پروژه مرمت تزئینات 
دیوارنــگاری حمــام تاریخــی خــان در بــازار کاشــان 

خبر داد.
بــه نقــل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان، مهران سرمدیان با اعالم این خبر گفت: 
حمام خان از جمله بناهای ارزشــمند مجموعه بازار کاشــان در سال 

۱۱۸۷ هجری قمری بنا شده که با توجه به وضعیت مناسب ساخت و 
استحکام اولیه، توانسته در مقابل زلزله سال ۱۱۹۲ هجری قمری مقاومت 
کند و دچار آسیب جدی نشود و معماری غنی و تزئینات ارزشمند آن نیز 

از آسیب محفوظ مانده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان 
کاشان با اشاره به اهمیت این عملیات مرمتی با توجه به ماهیت تصویری 
و داستانی بودن نقاشــی های این حمام که در هشــتی ورودی بنا قرار 

دارند، افزود: این نقاشی ها مربوط به تصاویری از خمسه نظامی از جمله 
بهرام گور است که با توجه به موضوع تصاویر، شدت تخریب و آسیب های 
موجود در آن ها از جایگاه ویژه ای در عملیات مرمت تزئینات وابسته به 

معماری این اداره برخوردار است.
عباس متولــی، معــاون میراث فرهنگــی کاشــان نیــز گفــت: عملیات 
ک سازی،  مرمتی این نگاره ها شامل الیه برداری، استحکام بخشی، پا
موزون سازی طرحی و رنگی، مستند نگاری و شناسایی و تکمیل طرح و 
نقش با حفظ اصالت اثر در قسمت های کمبود که در مرحله اول عملیات 
مرمتی خود قرار داشــته و به طور قطع با توجه به آزمایش های مرمتی 
انجام شده در دیگر اسپرها نیز تصاویری از این قبیل در زیر الیه های از گچ 
مدفون شده که پس از انجام عملیات الیه برداری توسط کارشناسان، 

دیگر بخش های اثر مرمت و احیا خواهند شد.
حمام تاریخی خان یا حمام رازقیه، یکی از بناهای ثبتی مجموعه بازار 
کاشــان اســت که در اواســط راســته اصلی بازار و در بخش باال بــازار قرار 
دارد. این حمام که ۲۵ اسفندماه ۱۳۷۹ به شــماره ۳۶۲۷ در فهرست 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است در زمینی به مساحت ۱۲۵۰ مترمربع 
کم  مصادف با دوره کریم خان زند و به دستور عبدالرزاق خان کاشی )حا
کاشــان( احــداث شــده کــه دارای تمامی اجــزا و ویژگی هــای معماری 
حمام های تاریخی شــامل پیش خان، سردر، ســربینه و موارد دیگر با 

تزئینات آجر و کاشی کاری به شکل های فیروزه ای و هفت رنگ است.

با حضور وزیر نیرو از کتاب پژوهشگر جوان آبفای استان اصفهان رونمایی شد ؛

کارشناسانصنعتآبفا استقبال
کتاب»اصولبهرهبرداریونگهداریدرتصفیهخانههایآب« از

کاشان آغازمرمتدیوارنگارههایحمامخان

خبر

خبر

میراث 
تاریخی

کتابخانــه عمومی اســتان  کل  سرپرســت اداره 
کنون ۲۳ هزار برنامه  اصفهان گفت: از ابتدا امسال تا
فرهنگی با هدف افزایش ســرانه مطالعه در استان 

برگزار شده است.
کتابخانــه  کل  کویــی سرپرســت اداره  امیــر هال
عمومی اســتان اصفهان گفــت: اقدامــات فراوانی 
در خصــوص افزایــش مطالعــه و روی آوردن مــردم 
به خوانــدن کتاب میســر و مفیــد انجــام داده ایم، 
اقداماتی که با عنوان حوزه فرهنگــی و حوزه ایجاد 
انگیزه نام گذاری شــده اند، هــدف از این کار ایجاد 
انگیــزه الزم بــرای عمــوم شــهروندان در خصــوص 
کتاب و کتابخوانی اســت و شهروندان نباید کتاب 
را بــه عنوان یــک کاالی تشــریفاتی بلکه بــه عنوان 
یــک راهــکار بــرای بیــرون رفتــن از مشــکالت نــگاه 
کننــد. وی گفــت: حدود ۴ ســال اســت کــه در این 
راستا یک طیف وســیعی از فعالیت های فرهنگی 
مرتبط با کتــاب را در نظــر گرفته ایــم و کتابخانه ها 
را بــه باشــگاه های فرهنگــی مرتبط با کتــاب مثل 
نشست های کتابخوانی در جلسات نقد و بررسی، 
تشکیل گروه های مطالعاتی کانون های ادبی، گروه 
قرآن و نهج البالغه و گروه های قصه گویی برنامه های 
ویژه بخش کودک تبدیل کرده ایم. سرپرست اداره 
کل کتابخانه عمومی استان اصفهان با بیان اینکه تا 
قبل از بیماری کرونا یعنی تا سال ۹۸ حدود ۲۰ هزار 
برنامه در کتابخانه های عمومی برگزار شد، اما در ایام 
بیماری کرونا یعنی در سال ۹۹ امکان فعالیت حضور 
نبود گفت: تمامی برنامه ها را در فضای مجازی برگزار 
کرده ایم به گونه ای که تعداد ۱۶ جشنواره برگزار شد 

در قالب این تعداد جشنواره حدود ۱۲ هزار فعالیت 
فرهنگی صورت گرفته است.

کنــون تعــداد ۲۷  وی گفــت: از ابتــدا ســال ۱۴۰۰ تا
جشــنواره برگزار شــد و در قالب تعداد ۲۷ جشنواره 
حــدود ۲۳ هــزار برنامــه فرهنگــی صــورت گرفتــه 
است این یک شرایط فوق العاده است به گونه ای 
که در کل کشور کمتر نهادی وجود دارد که علیرغم 
تمامی محدودیت ها، وجود بیمــاری کرونا و عدم 
امکانات کافی برای حضور مردم بتوانند این تعداد 

برنامه فرهنگی را برگزار کرده باشند.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهــان گفــت: تعــدادی از برنامه هــای مجــازی 
عبارت اند از برنامه حسینی کتاب که در قالب تعداد 
۲۴ برنامه در ۲۴ شهرستان استان برگزار شد برنامه 
بام کاغذی که با همکاری ناشــران بــه موضوعات 
بررسی و تحلیل دفاع مقدس برگزار شد که جلسه 
اول با حضور خانم حســینی نویســنده کتــاب دا و 
جلســه دوم با حضور آقای یوســف زاده نویســنده 
کتاب آن ۲۳ نفر برگزار شد و جلسه سوم معرفی کتاب 

مدار یازده شصت صورت گرفت.

معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در بازدید 
از خانــه جــوان گفــت: در نظــر داریــم مزیت های 
فرهنگی را در مناطق محروم پیدا کنیم و کسب و 
که برخی از  کار را در مناطق محروم رونق دهیم چرا

محالت پتانسیل پیشرفت دارند.
مجتبی شــاهمرادی، معــاون فرهنگی شــهردار 
ضمن بازدید از خانه جوان اصفهان )وابسته به 
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهــان( گفــت: ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
کــز مختلف بــا وظایف  و ورزشــی شــهرداری از مرا
گون تشکیل شــده که خانه جوان سیستم  گونا
کارآفرینــی را بــر عهــده دارد و در همیــن راســتا 
ســامانه ای را نیز تهیه کرده که در کشور بی نظیر 
کنون حدود ۱۰ هزار شهروند از گروه های  است و تا
مختلف آموزش دیده اند، البته گروه هدف جوانان 

و نوجوانان هستند.
وی افزود: برگــزاری دوره های آموزشــی با قیمت 
کم که همــه شــهروندان امکان دسترســی به آن 
را داشته باشــند از اهداف مدیریت شهری بوده 
اســت؛ این پک هــای آموزشــی بــه افــراد کمــک 
می کند تا اطالعات و آموزش های الزم را نســبت 
به کارآفرینی پیدا کنند. شــهرداری وظیفه دارد 
زیرساخت های الزم را فراهم کند تا افراد بتوانند از 

آن استفاده کنند.
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 

شهرداری اصفهان با بیان اینکه اقداماتی همچون 
آمــوزش زنــان بــد سرپرســت و بــی سرپرســت در 
مناطق محــروم انجام می شــود تا بتواننــد برای 
زندگــی امــرار معــاش کننــد خاطرنشــان کــرد: 
فرهنگسرای استاد شریعت در منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهــان براین اســاس احداث شــده اســت که 
برخی از ایــن اهــداف را دنبــال می کند تا افــراد به 

مهارت های الزم دست پیدا کنند.
وی ادامــه داد: در نظر داریم مزیت های فرهنگی 
را در مناطق محروم پیدا کنیم و کســب و کار را در 
که برخی از محالت  مناطق محروم رونق دهیم چرا
پتانسیل پیشرفت دارند، البته شتاب دهنده ها نیز 
برای رسیدن به این موضوع باید در کنار ما باشند. 
برخی از مهارت ها به زودی می تواند به کسب وکار 
تبدیل شود پس باید اقدامات الزم در این راه نیز 

انجام شود تا به خروجی الزم برسیم.
از  جــوان  خانــه  بیان اینکــه  بــا  شــاهمرادی 
پتانسیل های باالیی برخوردار است پس باید از 
ظرفیت افراد حاضر استفاده کنیم، تصریح کرد: در 
نظر داریم با طرح های متفاوت وضعیت کنونی را 
بهتر کنیم تا به پیشرفت الزم برسیم. در حال حاضر 
نوجوانان کشور به دنبال کسب و کار هستند که 

باید به این ظرفیت نگاه ویژه ای شود.
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
کنون شــهر با  شــهرداری اصفهــان اظهــار کــرد: ا
مشــکالتی همچون کارتن خوابی و کــودکان کار 
مواجه است که از نظر من باید نهادهای مختلف 
در این راستا وارد کار شوند تا بتوانیم برای این کار به 
برنامه ریزی مشخصی دست پیدا کنیم. در حال 
حاضر کارتن خواب ها از سطح شــهر جمع آوری 
شده اند اما برخی از آن ها نیازمند مشاوره و درمان 
هستند که باید نهادهایی همچون بهزیستی در 
کنار شهرداری باشند تا بتوانیم وضعیت را برای این 

افراد بهتر کنیم.

از پوســتر جشــنواره شــعر ملــی »حضــرت مــادر« 
دراصفهان رونمایی شــد. معاون فضای مجازی، 
هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در آیین 
رونمایی از این پوستر گفت: اختتامیه این جشنواره 
همزمان با ســالروز میالد حضــرت زهــرا )س( برگزار 
می شود. حجت االسالم محمد شیخ االسالمی به 
آثار شــاعرانی که به حضرت زهــرا )س( شــعر خود را 
تقدیم کرده اند اشــاره کرد و افــزود: اشــعار در قالب 
ســرود، ترانه، تصنیف و مدح بــا محوریت حضرت 
فاطمه )س( در قرآن و مقام مادر است. وی فرصت 

ارســال آثار به این جشــنواره را تا ۳۰ دی ماه امسال 
بیان کردو افزود: راه های ارتباطی ارسال آثارسایت 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با نام مرسالت است.

بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه پژوهش شهر 
حســن آباد جرقویه در معرض نمایش و فروش قرار 
گرفت. غالمرضــا منصوری، رئیــس اداره آمــوزش و 
پرورش جرقویه علیا در جریان بازدید از این نمایشگاه 
گفت: این نمایشگاه با عنوان پژوهش و با ارائه حدود 
۱۰۰ اثر پژوهشی از فرهنگیان منطقه و همچنین، ۵۰۰ 

عنوان کتاب با موضوعات مختلف از جمله علمی، 
دینی، داستان، کودک و نوجوان دایر است.

به گفته وی، این نمایشــگاه تا ۸ دی مــاه در محل 
پژوهــش ســرای دانــش آموزی شــهید اســماعیل 
شــفیعی شــهر حســن آباد برای بازدید عمــوم دایر 

است.

تالشبرایافزایشسرانهمطالعهدراصفهان

معاون فرهنگی شهردار اصفهان :

کشفمیکنیم مزیتهایفرهنگیرادرمناطقمحروم

رونماییازپوسترجشنوارهشعرملی»حضرتمادر«
دراصفهان

کتاب نمایشگاهیبرایاهل

کتاب

خبر

جشنواره

نمایشگاه

امامــزاده درب امــام از بناهــای تاریخــی  
اصفهــان اســت که بــه ثبــت ملی رســیده، 
ولی ایــن روزهــا حــال و روز خوبــی نــدارد، 
کاشــی های گنبدهای فیروزه ای این بنا در 
حال تخریب است و نیاز به توجه ویژه دارد.

 امامــزاده درب امــام، زیباتریــن مقرنس ها 
کاشــی کاری   اســلیمی های  و  دارد  را 
داخــل امامــزاده بــا لعــاب آب طال کشــیده 
شــده اســت، این بنــا بــا وجــود آنکــه ثبــت 
ملی اســت اما ایــن روزهــا حــال و روز خوبی 
گــر ســری بــه پشــت بام ایــن مکان  نــدارد. ا
بزنیــد، کاشــی های طبلــه شــده گنبدهــا 
و ردیــف کاشــی هایی کــه روی پشــت بــام 
ریخته است نگرانی های جدی برای مردم 

اصفهان ایجاد می کند.
محسن افشــار کارشــناس معماری در این 
خصــوص بیــان می کنــد: بنــای درب امام 
منســوب بــه امامــزاده ابراهیــم و امامزاده 
زین العابدین  از امامزادگان معتبر و مربوط 
بــه دوران قره قویونلو هــا حدود ۶۰۰ ســال 

پیش است.
      میراث فرهنگی: بودجه مرمتی، 
جواب بازسازی امامزاده را نمی دهد

در همین زمینــه علی کامیابی، سرپرســت 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان، با بیان اینکه در 
شــهر اصفهان ۶ اما مزاده داریم که بناهای 
تاریخی دارند، اظهار داشت: این امامزادگان 
شامل امامزاده درب امام، امامزاده هارون 
والیــت، امامــزاده اســماعیل، امامــزاده 
جعفریه، امامزاده شاهزید و احمد است که 
همگی ثبت ملی هستند و سازمان میراث 
فرهنگــی در حــدی کــه در توانش بــوده  در 
مرمت های موضعی، جزئی و کلی مشارکت 

داشته است. 
وی ادامــه داد: در امامــزاده درب امــام  
ســال های گذشــته مرمت ّهایــی از جمله 
ســقف، محوطــه،  دیواره هــای داخلــی، 
کاشی کاری ها انجام شــده اما چون به طور 
میــراث  ســازمان  اختیــار  در  مســتقیم 
فرهنگی نیســت، نگهداری از آن با کمبود 
اعتبــارات مواجــه اســت و نیــاز بــه جلــب 

مشارکت اوقاف و هیأت امنا دارد.
کامیابــی با اشــاره به اینکــه امامــزاده درب 
امــام جــزء مکان هایی اســت که ســازمان 
میراث فرهنگی در طول پنج سال گذشته 
بــا تــوان خــود مرمت هایــی را در آن انجام 
داده امــا گنبدهای آن آســیب هایی دیده 
است، توضیح داد: این بنا، بنایی ارزشمند 
است و مربوط به ســده نهم هجری قمری 
است و برای آن برنامه ریزی هایی را انجام 
داده ایــم اما با توجــه به شــرایط اقصادی،  
بودجه های مرمتی کفاف الزم را نمی دهد 
گــر جلــب مشــارکتی صــورت بگیــرد،  و ا
ســازمان میــراث فرهنگــی همان طــور کــه 
در گذشــته کمــک کــرده اســت حاضــر بــه 
همکاری برای مرمت گنبدها است تا بیش 

از این آسیب نبینند. 
      امامزاده درب امام در اختیار اداره 

میراث فرهنگی نیست
سرپرســت اداره میراث فرهنگــی اصفهان 
یــادآور شــد: این بنــا به طــور مســقتیم در 
بــه همیــن علــت  و  اختیارمــان نیســت 
نمی توانیم برای آن هــا برنامه ریزی کنیم؛ 
کثــر چنیــن بناهایــی یــا در اختیــار اوقاف  ا
هستند، یا هیأت امنا دارند و یا هر ۲ به طور 

مشترک مدیریت آن ها را به عهده دارند.
وی با بیا اینکه این امامزاده سه صحن دارد 
و قبــل از ســال های ۹۵ و ۹۶ در صحن هــا 
مرمت هایی صورت گرفته اســت، تصریح 
کرد: آخرین مشارکتی که در این بنا داشتیم 
مربوط به  سال های ۹۵ و ۹۶ بود که برخی 
کاشــی های زرین فام را در داخل مجموعه 

و شبستان های داخلی را مرمت کردیم. 
کیــد کــرد: آســیب هایی کــه به  کامیابــی تأ
گنبدها وارد شده آسیب هایی جدی است 
و زمانــی کــه کارشناســان بازرســی انجــام 
داده اند، متوجه شدند نیاز به مرمت دارد 
زیرا بخشی از کاشی ها سست شده و دچار 

ریزش شده است. 
سرپرســت اداره میراث فرهنگــی اصفهان 
در پایان خاطرنشــان کرد: برای برپا کردن 
کارگاه نیــاز بــه مشــارکت های مالــی داریــم 
تــا بتوانیــم هزینه هــای آن را تأمیــن کنیــم 
و مرمــت را انجــام دهیــم زیــرا در شــرایط 
کنونی بــه تنهایی قادر بــه انجام این کارها 
نیســتیم؛ میراث فرهنگی به طور مستقیم 
متولی ایــن بناهــا نیســت امــا چــون آن ها 
بناهــای  تاریخــی هســتند و ثبــت ملــی 
شــده اند، میراث فرهنگی بــرای همکاری 
و مشــارکت در مرمــت موظــف اســت و نیاز 
اســت در مرمــت آن هــم نظارت مســتقیم 

داشته باشد.

گنبدهایفیروزهایامامزاده
دربامامدرحال

تخریباست

میراث تاریخی
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دلیل افت ذوب آهن در چند سال اخیر چیست؟

بازیکن سابق ذوب آهن می گوید 
مشــکالت ذوب آهن به مدیریت 
برمی گــردد و پیشکســوتان این 

باشگاه هم در افت ذوب آهن خیلی نقش داشتند.
حسن اشجاری، بازیکن سابق ذوب آهن در گفت وگو 
با ایسنا درباره وضعیت ذوب آهن در چند سال اخیر 
اظهار کرد: این تیم دچار مشــکالت مدیریتی است 
و افــرادی کــه در بخــش کالن و کارخانــه در رابطه با 
ذوب آهن تصمیم گیری می کنند، در حال و روز امروز 
ذوب آهن نقش دارند. همه چیز فنی نیســت و این 
عملکرد در یک ســال اتفــاق نیفتاده اســت و آقایان 
فردی را به عنوان مدیرعامل منصــوب کرده بودند 
که یادم اســت به عنوان داور در بازی های دوستانه 
ما حضور داشــت. وقتی فردی با رابطه وارد باشگاه 
شود و صالحیت سمت مدیرعاملی را نداشته باشد 
و اصال فوتبالی هم نباشد، طبیعی است که تیم دچار 
افت می شــود. او ادامه داد: حتــی در انتخاب مربی 
هم خوب نبودند و مشخص است که این ها آمدند تا 
ذوب آهن را نابود کنند و اعتقاد دارم که پیشکسوتان 
در این ماجرا خیلی نقش داشتند و به دنبال منافع 
شخصی خودشان بودند و امروز ذوب آهن به چنین 
شــرایطی دچار شــده اســت و باید برای بقا بجنگد. 
در سال هایی که ما بودیم، همیشه نایب قهرمانی 
بــرای ذوب آهــن بــود و در جــام حذفی حرفــی برای 
گفتن داشتیم اما چیزی که امروز وجود دارد سایه آن 
ذوب آهن هم نیست. در گذشته ذوب آهن همیشه 
به دنبال ســتاره ها بود و ســطح بازیکنان بسیار باال 
کنون نمی دانم چرا این بازیکنان سطح پایین  بود. ا

و معمولی جذب می شود.  
مطمئن بودم تارتار نمی تواند نتیجه بگیرد

اشجاری با بیان این که "باتوجه به هجمه وارده به 

تارتار مطمئن بودم او نمی تواند نتیجه بگیرد" گفت: 
برخــی از مســئوالن این باشــگاه اجــازه نمی دهند 
کسی که از بدنه ذوب آهن نیست نتیجه بگیرد. البته 
امیر قلعه نویی به دلیل قدر بودن و جسور بودنش 
توانست خوب کار کند اما به جز او هر کسی آمده به 
مشکل برخورده است. مثال درباره رحمان رضایی 
درست است شــکل آمدنش بد بود اما ببینید با او 
چه کار کردنــد؟ او از نظر فنی خــوب کار کرد. مدل 
فنی مهــدی تارتار شــبیه کی روش اســت و تیمش 
ســخت گل می خــورد و الیه هــای دفاعــی دارد. در 
تیم هایی که داشت خوب کار کرد و ابتدای فصل 
هم با ذوب آهن نتیجه گرفت اما معتقدم این است 
که سطح بازیکنان خیلی مهم اســت. البته در کل 
باید بگویم تمام مشکالت به مدیریت برمی گردد و 

تصمیماتی که در کارخانه و مدیریت گرفته می شود 
تاثیرگذار است.

سپاهان مقابل گل گهر و استقالل تاوان داد
او درباره وضعیت سپاهانی ها در لیگ بیست ویکم 
هم بیــان کــرد: آن ها بــا حضــور محــرم نویدکیا یک 
فوتبــال هجومــی را ارائــه می دهنــد و این ســبک در 
فوتبال ایــران بســیار کــم انجام می شــود و ایــن نوع 
ک اســت و تاوان هم  فوتبال هجومی بســیار خطرنا
دارد. ســپاهان مقابل گل گهر و اســتقالل تاوان داد 
و پافشــاری فوتبال هجومی تیم نویدکیــا باعث این 
نوسان ها می شود. در فوتبال ایران بیشتر نتیجه مهم 
است و کسی به دنبال این نیست که تیم شما چگونه 
گر  بازی می کنید. البته در کل باید بگویم سپاهان ا
بتواند این شکل بازی را با کمی احتیاط دنبال کند، 

امسال می تواند قهرمان شود.
آلومینیوم ممکن است همه را غافلگیر کند

او در پایان درباره وضعیت تیم های لیگ برتر عنوان 
کرد: باید تا نیم فصل منتظر بمانیم چــون وقتی به 
نیمه های لیگ می رسیم، خیلی از تیم ها به دلیل 
مشکالت مالی به مشکل برمی خورند و بقیه تیم ها 
ک را تیم  از کورس جدا می شــوند. من آلومینیوم ارا
کی می بینم و احساس می کنم ممکن است  خطرنا
مثل استقالل خوزستان که همه را غافلگیر کرد، بیاید 
و عملکرد دور از انتظاری را ثبت کند. آلومینیوم ممکن 
است از درگیری و تنش تیم های مدعی استفاده کند و 
چراغ خاموش به جایی برسد که از نظر روحی و روانی 
در شرایط خیلی خوبی قرار بگیرند و از غفلت حریفان 

نهایت استفاده را ببرد.

خبر
تهران- ایرنــا- تیم ملــی فوتبال ایــران در آخرین 
رده بندی جهانی سال ۲۰۲۱ در رتبه اول آسیا و ۲۱ 

جهان قرار گرفت.
بــه گزارش ایرنا، فدراســیون بین المللــی فوتبال 
)فیفــا( آخریــن رده بنــدی تیم هــای برتــر بخش 
مردان را اعالم کرد که بر اساس آن ایران بدون تغییر 

نسبت به ماه گذشته در رده ۲۱ باقی ماند.
جایــگاه ۱۰ تیم برتر جهــان هم بــدون تغییر باقی 
بهترین تیم های جهان محسوب می شوند.مانده اســت و همچنان بلژیک، برزیل و فرانسه 

دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال کالن شهر های 
کشور با قهرمانی اصفهان در مشهد  پایان  یافت.

در این دوره از مسابقات که با حضور ۷ تیم در سالن 
کســیرانی مشــهد برگزار شــد، اصفهان  شــهدای تا
قهرمــان فوتســال کالن شــهر های کشــور شــد و 
تیم های تبریز و بنــدر عباس به ترتیب دوم و ســوم 
شــدند. از امروز)شــنبه( هــم مســابقات فوتســال 
مشهد برگزار خواهد شد.پیشکسوتان کالنشهر ها کشــور با حضور ۶ تیم در 

تهران- ایرنــا- مهاجم تیم ملــی فوتبال ایران به 
عنوان بهترین بازیکن سال ۲۰۲۱ فوتبال روسیه 

انتخاب شد.
گزارش ایرنــا، روزنامــه اســپورت   بــه 

یــک  در  روســیه  کســپرس  ا
نظرســنجی، »ســردار آزمــون« را 
بهتریــن بازیکن ســال این کشــور 

انتخاب کرد.
 ۱۶ سرمربی حرفه ای، ۱۶ 

مدیر ارشــد فوتبــال، ۱۶ 
خبرنگار روزنامه اسپورت 
کســپرس و همچنیــن  ا

در  فوتبــال  هــواداران 
سایت اینترنتی این روزنامه 

در نظرسنجی شرکت کردند. 
تمام بازیکنان فوتبال لیگ برتر روسیه و بازیکنان 
روسی شاغل در لیگ های خارجی می توانستند 

در کسب جایزه این روزنامه نامزد شوند. 
در ایــن نظرســنجی ســردار آزمــون ۱۳۹ امتیــاز 
کســب کرد و بهترین بازیکن فوتبال روسیه در 
ســال ۲۰۲۱ شــد.  کالودینهو بازیکن برزیلی 
زنیت نیز با اختالف سه امتیازی در 
جایگاه دوم قرار گرفت و ایگور 
کینفیــف  آ
دروازه بــان 
زسکا مسکو 
با ۹۸ امتیاز رتبه سوم را به 

خود اختصاص داد.

رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان گفت: بعد 
کنون توانسته  از گذشت یک ســال امیدوارم تا

باشم جواب اعتماد مجمع را داده باشم.
علی طاهری اظهار کرد: حدود یک سال است 
که بــا رأی اعضا به عنوان رئیــس هیئت فوتبال 
اســتان اصفهــان انتخاب شــده ام. با روســای 
شهرســتان ها و مدیرعامالن باشگاه  ها وفاق و 
همدلی داریم که باعث توسعه فوتبال، فوتسال 

و فوتبال ساحلی آقایان و بانوان است.
وی بــا بیان اینکــه در ۲۳ مهرمــاه ۹۹، پــس از 
برگزاری انتخابات مجمع هیئــت فوتبال، رأی 
اعتماد به من داده شــد، تصریح کــرد: با توجه 

به وضعیت شــیوع کرونــا، اصالح اساســنامه و 
انتخابات فدراسیون فوتبال، فعالیت ها آن طور 
که می خواســتیم پیش نرفت و حرکت با شیب 

مالیم آغاز شد.
رئیس هیئــت فوتبال اســتان اصفهــان اضافه 
کرد: درحال حاضر با کم رنگ شدن شیوع کرونا 
و با وفاق و همدلی بیشتر، فعالیت های هیئت 
فوتبال استان اصفهان ســرعت بیشتری پیدا 
کرده اســت. امیدواریم با حمایت فدراسیون، 
عزیــزی خــادم و مدیــرکل ورزش و جوانــان، 
برای فوتبال کشور و استان در بخش داخلی و 

بین المللی قدم خوبی برداریم.
طاهــری بــا بیان اینکــه اصفهــان همیشــه در 
کــرد:  فوتبــال زبــان زد بــوده اســت، تصریــح 
امیدواریم توانسته باشیم جواب اعتماد مجمع 
را بدهیــم و قــدم خوبــی بــرای فوتبال اســتان 

برداریم. 
در مجمع همــه بــزرگان فوتبال حضــور دارند و 
کار ما سخت خواهد بود. امیدواریم بتوانیم به 

پیشرفت در این مسیر ادامه دهیم.

با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم های 
فوتبــال اســتقالل و پرســپولیس از فصــل ۲۰۲۲ 
لیگ قهرمانان آسیا حذف شدند. موضوعی که 
البته مقامات فدراسیون فوتبال بدون ارائه هیچ 
کید دارند که  مستندی آن را تایید نمی کنند و تا

مهلتی برای تایید مدارک داده شده است.
گزارش ایســنا، بــا تصمیــم کنفدراســیون  بــه 
فوتبال آسیا )AFC( تیم های فوتبال استقالل و 
پرســپولیس به دلیل پرونده های باز مالی که از 
سالیان گذشته باقی مانده و مربوط به مطالبات 
مالی است، از فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا 
)۲۰۲۲( حــذف شــدند. موضوعــی کــه چالــش 

تازه ای را برای فوتبال ایران رقم خواهد زد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا معتقد است که اقدام 
فدراســیون فوتبال ایران در موضوع ارائه مجوز 
مشروط سه ماهه به تیم های فوتبال استقالل 
و پرســپولیس خــالف آییــن نامــه صــدور مجوز 
باشــگاه داری حرفــه ای )club licencing( بــوده 
است. آیین نامه ای که مربوط به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا است و فدراســیون های فوتبال در 

کشــورهای مختلف بــا تنظیم ســازی و تصویب 
AFC، مکلف به اجرای آن هستند.

پیش از ایــن برخی منابع خبــری از ارســال نامه 
۱۲ صفحــه ای کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــه 
فدراســیون فوتبــال و باشــگاه های اســتقالل و 

پرسپولیس خبر داده بودند. 
در آخرین روزهای هفته گذشته، این نامه ها به 
دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس ارسال شده 
است و بر اساس آن و با توجه به شکایت های زیاد 
از این دو باشگاه و مشکالت مالی، بد حسابی ها 
و بدهکاران داخلــی و خارجی زیــاد و هم چنین 
بدهــی ســنگین دو باشــگاه بــه نظــام مالیاتی، 
حکم عدم صالحیت این دو باشگاه برای حضور 
در لیگ قهرمانان آســیا در فصل پیــش رو صادر 

شده است.
البته برخی منابع داخلی در فدراسیون فوتبال و 
اعضای کمیته صدور مجوز حرفه ایی در گفت وگو 
کید کرده اند که در نامه کنفدراسیون  با ایسنا تا
فوتبال آســیا حذف قطعی دو باشگاه استقالل 
و پرســپولیس از لیــگ قهرمانــان آســیا مطــرح 
نیســت و این باشــگاه ها تا ۲۸ دســامبر ) ۸ دی( 
فرصــت دارند مــدارک مربــوط به ادعــای صدور 
مجوز حرفه ای خود را به AFC ارائه کنند و پس 
از آن درباره حضور و یا عدم حضور در لیگ آینده 

قهرمانان آسیا تصمیم گیری خواهد شد. 
البته مقامات فدراسیون فوتبال هیچ مستندی 
برای عدم حذف استقالل و پرسپولیس از لیگ 

قهرمانان آسیا ارائه نکرده اند.

تیمملیفوتبالایراندررده۲۱جهانواولآسیا
باقیماند

خبر

کشور کالنشهرهای اصفهان،قهرمانفوتسال

سردارآزمونبازیکنسالروسیهشد

رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان:

امیدوارمجواباعتمادمجمعرابهخوبیدادهباشم

استقاللوپرسپولیسازلیگقهرمانانآسیاحذفشدند!

خبر

سه بازیکن از استان اصفهان به اردوی تیم ملی 
بسکتبال ایران دعوت شدند.

کری، علی کریمی از  ایمان بگ زاده فرد، دانیال ذا
اصفهان به همراه ۲۳ بازیکن دیگر به اردوی تیم 

ملی بسکتبال با ویلچر حضور دارند.
اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با 
ویلچر ایران اعزامی به مسابقات آسیا-اقیانوسیه 
تایلند و پاراآسیایی هانگژو چین ۲۰۲۲ با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی بــه میزبانی تهــران در 
کمــپ تیم هــای ملــی فدراســیون ورزش های 

جانبازان و معلولین برگزار می شود.
اردو نشینان از ۱۱ تا ۱۸ دی زیر نظر مسعود فالح از 

مازندران تمرینات خود را برگزار می کنند.

تیم والیبال گیتی پسند قهرمان نیم فصل اول 
لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور شد. 
در هفته پایانی نیم فصل اول والیبال لیگ برتر 
باشــگاهای کشــور در ورزشــگاه قیام زرین شهر 
تیم های گیتی پســند اصفهان با نتیجه سه بر 
گردان سعید  یک آریا تنکابن را شکست داد. شا
عقیلی در تیم والیبال گیتی پسند با این پیروزی ۲۰ 
امتیازی شدند و آریا تنکابن ۱۱ امتیازی باقی ماند.

تیراندازان اصفهانی رتبه های برتر دومین دوره 
مســابقات آزاد تپانچــه بانوان کشــور را کســب 
کردند. به گزارش فدراسیون تیراندازی، در بخش 
جوانان و نوجوانان زینب شکاری از اصفهان دوم 
شد و مهسا نیک نفس و یاســمن مومن زاده از 
خوزستان عناوین اول و سوم را از آن خود کردند.

گلنــوش  بزرگســاالن  بخــش  در  همچنیــن 
ســبقت الهی از اصفهان، هانیــه رســتمیان 
از مازنــدران و ســارا میرابــی از تهــران بــه ترتیــب 
مقام هــای اول تــا ســوم این دوره از رقابت هــا را 
به دســت آورنــد. دومیــن دوره مســابقات آزاد 
سالح های بادی در رشــته تپانچه ۱۰ متر بادی 
بانوان در سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی 
تهران برگزار شد. این دوره از رقابت ها در دو گروه 
ســنی جوانان، نوجوانان و بزرگساالن با حضور 

بیش از ۹۰ ورزشکار برگزار شد.

ذوب آهن فاتح دربی اصفهان در هفته یازدهم 
مرحله مقدماتی مســابقات والیبــال قهرمانی 

باشگاه های برتر زنان کشور شد.
به گــزارش  فدراســیون والیبــال، دیــدار جذاب 
شهرآورد اصفهان به ســود ذوب آهن تمام شد 
تا قهرمان نیم فصل با تحمیل شکســت سه بر 
صفر و ثبت امتیاز های ۲۵ بر ۹، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۱ 
به همتای اصفهانی خود ریف اصفهان، هم به 
صدرنشینی اش در جدول رده بندی ادامه دهد 

و هم نوار پیروزی های متوالی اش را حفظ کند.
باریج اســانس کاشــان نیز هرچند که موفق به 
شکست ســه بر صفر جوانان زرتشتی یزد شد، 
گردان فرزانه  اما این پیروزی کمکی به صعود شا

شعبان خمسه از جایگاه سومی جدول نکرد.
در این دیدار کاشانی ها با جوانان زرتشتی یزد، 
باریج اسانس موفق به کسب امتیاز های ۲۵ بر 

۲۰، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۹ شد.

اعــالم اتحادیــه جهانــی دوچرخه ســواری یک 
ســرداور از کشــور قبرس بــرای حضور در ایــران و 
برگزاری رقابت های بین المللی کوهستان، به 

کشورمان سفر خواهد کرد. 
بــه گزارش ایرنا، طبق اعــالم کمیته بین الملل 
فدراسیون دوچرخه سواری و از سوی اتحادیه 
»اوانجیلــس  ورزشــی،  رشــته  جهانی ایــن 
دیامانتیدس« به عنوان ســرداور و رییس پانل 
 MTB دو مســابقه کوهســتان PCP کمیســری
در روزهــای ۱۴ و ۱۵ آوریــل )۲۵ و ۲۶  فروردیــن 
۱۴۰۱( انتخاب و معرفی شده است. این سرداور 
۶۴ ساله قبرســی، برای قضاوت در دو مسابقه 
کوهستان کراس کانتری در الهیجان به ایران 

سفر خواهد کرد.

دعوتسهاصفهانی
بهاردویتیمملیبسکتبال

باویلچرایران

گیتیپسند قهرمانی
درنیمفصلاول

دومین دوره مسابقات آزاد تپانچه 
بانوان

کسبرتبههایبرتر
تیراندازاناصفهانی

ذوبآهنفاتح
دربیاصفهان

انتخابسرداورقبرسی
برایحضوردررقابتهای

بینالمللیکوهستان

رئیــس فدراســیون فوتبــال گفــت: اســکوچیچ با 
قوت و قــدرت بــه کارش ادامــه می دهد، تــا امروز 
هم ما برنامــه ای بــرای تغییــر اســکوچیچ نداریم 
و روابــط کادر فنــی و فدراســیون فوتبــال هــم مبتنی بر همــکاری و 
دلسوزی است و برنامه ریزی های ما برای قرعه کشی جام جهانی در 

فروردین ماه است. 
شهاب الدین عزیزی خادم در جریان مجمع عمومی سالیانه هیئت 
فوتبال استان اصفهان، اظهار کرد: هیئت فوتبال اصفهان با وجود 
سال سختی که همراه با کرونا بود، مسابقات زیادی در سطح استان 
برگزار کرد و این نشــان دهنده عملکرد مناســب این اســتان است. 
آمار و عملکرد هیئت فوتبال اصفهان در ســطح اســتانی و کشوری 

نشان دهنده اقدامات مهم آن است.
وی افزود: ورزش اصفهان ظرفیت باالیی دارد و  یکی از استان های 
پیشگام در عرصه ورزش علی الخصوص فوتبال است که کار را برای 

هیئت های دیگر سخت می کند.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به مسئولیت سنگین هیئت فوتبال 
باوجود بودجه بسیار کم تصریح کرد: گزارش عملکرد استان اصفهان 
بسیار راضی و خوشحال کننده بود و امیدوارم این عملکرد از لحاظ 
مالی هم قوی تر شود؛ زیرا هیئت های استانی از نظر منابع مالی بسیار 
محدود هستند و باید بگویم  اختالف فاحش و زیادی بین هیئت ها 

و باشگاه ها وجود دارد.
وی ادامه داد: در حالی که هیئت ها سنگ زیرین آسیاب هستند و در 
عین سختی ها و مسئولیت سنگین برای برگزاری بازی ها کار دشواری 
دارند کــه امیدوارم فضــا برای اقتصادی شــدن و توســعه فوتبال در 

استان ها فراهم شود.
رئیــس فدراســیون فوتبــال بــا بیان اینکــه همــکاری خوبــی بیــن 
ارکان فوتبال اصفهان وجــود دارد، اظهار کرد: مســئله مهم در این 

میان همــکاری مشــترک و درســت بیــن اداره کل ورزش و جوانان، 
هیئت فوتبال استان و باشگاه ها در اصفهان است که برای من بسیار 

جذاب و جالب توجه بود.
وی در خصوص بحث اســتفاده از VARخاطرنشــان کرد: راجع به 
VAR الزم اســت تأیید کنم با توجه به اســتفاده از این سیســتم در 
کثر کشــورهای دنیا، نبود آن در کشــور ما باعث آسیب رســیدن به  ا
باشگاه ها و داوران می شود و در مجموع به فوتبال ملی آسیب می زند 
و این برازنده فوتبال ایران که در رنکینگ یک آسیا قرار دارد، نیست.

وی افزود: ایــران چهــار نماینــده در لیــگ قهرمانــان آســیا دارد؛ اما 
لیگ کشورمان بدون سیســتم کمک داور ویدئویی پیش می رود. 
فدراسیون فوتبال در این راستا قدم هایی برداشته و اقدامات عملی و 
مهمی در همان ماه های اولیه انجام داده است و همانطور که دیدید 
به صورت آفالین از این سیستم در ورزشــگاه آزادی استفاده کردیم 

و بر این اساس هم صحبت هایی با اینفانتیو رئیس فیفا داشتیم.
کید کــرد: آمــوزش داوران  وی با اهمیت دانســتن بحث آمــوزش تأ
برای این سیستم قدم اول است و نکته بســیار مهم آموزش داوران 

گر VAR به ایران نیاید حتی  برای اســتفاده از این سیستم اســت و ا
داوران ما در آســیا حذف و کنار گذاشته می شــوند. قدم اول ما این 
است که یک تیمی از فیفا به ایران بیاید تا در آینده ای نزدیک آموزش 
داوران شروع شود، همچنین در ماه فوریه در کشور قطر داوران ایران 

آموزش های عملی شان را آغاز خواهند کرد.
وی تصریح کرد: صحبت های اولیه برای ایجاد یک راهکار مناسب با 
رئیس فیفا اینفانتینو انجام و مقرر شد از ظرفیت خود استفاده کرده 
و امیدواریم در سفر آینده  به ایران بتوانیم با یک تصمیم واحد برای 

حل این موضوع اقدام کنیم.
عزیــزی خــادم همچنیــن در خصوص اخبــار توافــق اســکوچیچ با 
کشــورهای حــوزه خلیج فــارس گفــت: مــن نمی دانــم اخبــار رفتن 
اســکوچیچ از ایران و حضور در تیم هــای حوزه خلیج فــارس از کجا 
می آید و نشنیده ام، اســکوچیچ به همراه کادر فنی کار خودشان را 
انجام می دهند و ما هم تمرکزمان را بر روی دیدارهای آتی تیم ملی 
و رفتــن بــه جام جهانــی گذاشــته ایم، چــرا کــه یکــی از ســریع ترین 
صعودهــای تاریخ ایــران بــه جام جهانــی و حتی آســیا در حــال رخ 

دادن است.
وی ادامه داد: اسکوچیچ با قوت و قدرت به کارش ادامه می دهد، 
تا امروز هم ما برنامه ای برای تغییر اســکوچیچ نداریــم و روابط کادر 
فنی و فدراســیون فوتبال هم مبتنی بر همکاری و دلســوزی اســت 
و برنامه ریزی های ما برای قرعه کشــی جام جهانــی در فروردین ماه 

است. 
رئیــس فدراســیون همدلــی در فوتبال ایــران را از دعــای خیــر مردم 
دانســت و گفت: همدلی در مجموعه فدراســیون فوتبال کم نظیر 
اســت، امیدوارم با عزم راســخ و دعای خیــر ملــت، تیم ملی ایران با 
صعود بــه جام جهانــی، قلــب تک تــک ملت ایــران را در جای جای 

نقاط دنیا شاد کند.

رئیس فدراسیون فوتبال:

ظرفیتفوتبالاصفهانقابلتوجهاست

خبر

ســپاهان  باشــگاه  مدیرعامــل 
گفــت: باشــگاه های ورزشــی مالک 
رویدادهای ورزشی شده اند؛ تولید و 
محصول آن ها مسابقه ای است که برگزار می کنند، این 
مسابقه ارزش و قیمت دارد. حق پخش تلویزیونی باید 
به برگزارکنندگان مسابقه که باشگاهها هستند، تعلق 
بگیرد که به عمد این موضوع توجهی نشده و مسکوت 

مانده است.
کت اظهار کــرد: از عزیزی خــادم و دیگر  محمدرضا ســا
مسئوالن فدراسیون برای کمک به فوتبال ملی تشکر 
می کنــم. مــوارد مهمــی از جملــه مصوبــه مجلــس در 
خصوص ۳۰ درصد از حق پخش تلویزیونی ورزش که باید 
به وزارت ورزش اختصاص پیدا می کرده و وزارت ورزش 
برای آن راهکار قانونی گذاشته، اما برای احقاق حقوقش 
اهتمــام الزم را نکــرده اســت؛ این حــق ســهم فوتبــال، 
ورزش های دیگر و باشگاه ها است که باید پرداخت شود.

وی افزود: سپاهان تنها در یک رشته فعال نیست، به عنوان یک باشگاه ورزشی که در ۲۸ رشته ورزشی فعالیت 
می کند و ســهم مهمی را از این بخش داریم. بنابراین از ریاســت فدراسیون درخواســت دارم در این خصوص 

پیگیری های الزم را داشته باشد.
وی ادامه داد: باشگاه های ورزشی مالک رویدادهای ورزشی شده اند؛ تولید و محصول آن ها مسابقه ای است 
که برگزار می کنند، این مســابقه ارزش و قیمت دارد. حق پخش تلویزیونی باید به برگزارکنندگان مســابقه که 
باشگاه ها هستند، تعلق بگیرد که به عمد، این موضوع توجهی نشده و مسکوت مانده است و وزارت ورزش 
و رسانه ملی هیچ تالشی برای احقاق آن نمی کند و فکر می کنم خود ما فوتبالی ها باید برای رسیدن به این حق 

کاری انجام دهیم.
کت اضافه کرد: هر رویدادی که از رسانه ملی پخش می شود، میلیون ها بیننده دارد و از طریق آن کسب درآمد  سا
می شود. بین این موضوع و مصوبه ۳۰ درصدی مجلس تفاوت وجود دارد. موضوع این است که آقایان این دو 
را با یکدیگر ترکیب می کنند در حالی که این چنین نیست. به عنوان نماینده باشگاه های استان و همچنین ۱۶ 

تیم لیگ برتری، بر این حرف صحه می گــذارم. در واقع 
آن چیزی که مجلس تصویب کــرده از طریق تبلیغات 
است. این حق شبیه یک شکالت است که می خواهند 
به باشگاه ها بدهند در حالی که همان هم مستقیم به 
باشگاه داده نمی شــود و به وزارت ورزش داده می شود 

تا بعد از تقسیم بین فدراسیون ها به تیم ها داده شود.
وی با اشــاره به فوتبال بانوان و تیم داری باشــگاه های 
اصفهان در فوتبال بانوان گفت: تیم هــای ذوب آهن و 
سپاهان را به دلیل اینکه در فوتبال بانوان سرمایه گذاری 
کرده اند جریمه شده اند؛ البته دالیل اش بماند، از همه 
باشــگاه ها ۲.۵ درصد حق عضویت درخواســت شده 
است؛ اما باشگاه های سپاهان و ذوب آهن چهار درصد 
پرداخــت کرده انــد، چــون در فوتبــال بانــوان فعالیــت 
می کنیم. حتی طبــق صحبت ها قــرار شــد این میزان 
به همان ۲.۵ درصد برســد که باز هم کمکی به فوتبال 

بانوان نمی شود.
وی با انتقاد از سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان تاکید کرد:  با صراحت درخواست داریم ایشان به لیگ و به باشگاه ها 
گر لیگ نباشد تیم ملی وجود ندارد. افتخار  احترام بگذارد. متأسفانه ایشان هیچ احترامی به لیگ نمی گذارد؛ ا
داشتیم برای آماده سازی تیم ملی یک اردو میزبان بودیم و همه هزینه ها را متقبل شدیم؛ اما متأسفانه هیچ 

توجهی به درخواست های ما نمی شود.
وی با اشاره به برنامه لیگ برتر و تیم ملی خاطرنشــان کرد: در این زمینه درخواست ها و دغدغه هایی داریم. 

خوشبختانه برنامه شش ماهه داده شد. اما درخواست ما اعطای برنامه یک ساله است.  
مدیرعامل باشگاه سپاهان تبلیغات محیطی را یکی از منابع مهم درآمدزایی برای باشگاه ها عنوان کرد و گفت: 

موضوع دیگر تبلیغات محیطی است که آئین نامه باشگاه ها و سازمان لیگ در آن مبنای عمل است.
کت با مهم خواندن کمک داور ویدئویی اضافه کرد: همه تیم ها به VAR نیاز دارند. متأسفانه آخرین پاسخ  سا
کامرانی فر چنین بوده است که در حال بررسی هستیم و به شما خبر می دهیم و هنوز هیچ اتفاق مهمی رخ نداده 

است. استدعا دارم در این خصوص عنایت ویژه ای شود.  

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

تبلیغاتمحیطیوپخشتلویزیونیمسئلهحیاتیباشگاههااست

خبر



سال پنجم - شماره 1۳1۰

شنبه  ۴  دی 1۴۰۰ - 2۰ جمادی االول 1۴۴۳

2۵7 دسامبر     2۰21 سالمت

آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد دهاقان
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰1۵۶1

تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰9/17
گهی نوبتی مورخه 1۴۰۰/۰8/۰1 و بموجب ماده 1۴ قانون ثبت تحدید حدود رقبات  پیرو آ

زیر واقع در بخش ثبتی دهاقان بشرح ذیل انجام میگردد.
اول-شماره های فرعی مجزی شده از 122 اصلی اراضی حیدرآباد دهاقان

۶1( آقای نادر مشهدی زاده فرزند هیبت اله ششدانگ یک درب باغ واقع در حیدرآباد دهاقان
دوم-شماره های فرعی مجزی شده از 127 اصلی امالک خلف دزجا بخش ثبتی دهاقان

2۰78( آقای سیدحسن قوامی دهاقانی فرزند اسیدابراهیم ششدانگ یک درب باغ که قبال 
شماره 138۰ و 1281 فرعی بوده است واقع در خلف دزجا دهاقان

سوم- شماره های فرعی مجزی شده از 13۰ اصلی مزرعه نجف آباد بخش ثبتی دهاقان
۵8۵( خانم زهرا شیرازی باصری فرزند نصیر ششدانگ یک قطعه باغ واقع در نجف آباد دهاقان

روز شنبه: 1۴۰۰/11/۰2
به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب ماده 1۴ قانون 
ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. 
چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها درموقع تعیین حدود حاضر نباشند 
مطابق ماده 1۵ قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده ازطرف مجاورین تعیین حدود 
خواهد شد. اعتراضات و مجاورین و صاحبان امالک که درموقع مقرر در محل حاضر نبودند 
مطابق مقررات ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا 3۰ روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون ثعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 
1۴۰۰/1۰/۰۴ – داود جعفری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان – 12۴7279 / 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 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰1۰2۴۵ مورخ 1۴۰۰/۰8/۰3 هیات دو خانم عصمت 
ترک مورنانی به شناسنامه شماره 3۵ کدملی 129128۴389 صادره اصفهان فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/92 مترمربع از پالک شماره 97 فرعی از 
1۴۰39 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان واقع طبق 
مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند مالکیت ذیل صفحه 3۶۶ دفتر 8۵1 تایید گردید. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/19 - رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان – 12۴۶71۵ / 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 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰123۵3 مورخ 1۴۰۰/۰9/2۰ آقای امیر چیت ساززاده 
عالف به شناسنامه شماره 127۰8۰۴۰22 کدملی 127۰8۰۴۰22 صادره اصفهان فرزند 
حسین بصورت ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 37/32 مترمربع از پالک شماره 299 
فرعی از 1۴۴۵8 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت آقای نعمت اله حبیبیان موضوع سند انتقال 

۴۶2۵۶ مورخ ۵1/3/8 دفتر 1۵ اصفهان به متقاضی فوق واگذار گردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/1۰/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/19 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان – 12۴۶۵21 / 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 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰1۰7۵۴ مورخ 1۴۰۰/۰8/1۶ هیات دو خانم زهراء شالباف 
به شناسنامه شماره 1۰2۴ کدملی 1283۵81787 صادره اصفهان فرزند علی اکبر بصورت 
شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 27/2۰ مترمربع از پالک شماره ۵7 فرعی از 99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از 
مالکیت ابوالقاسم شاهی دلیگانی موضوع سند تقسیم ۵7۴۶۴، ۵۰/8/8 دفتر یک اصفهان که 
ازطرف صادق احدی از ورثه واگذار 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 اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/۰۴، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/19 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – 12۴7۴2۰ / 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 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰9۵۶1 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۰ آقای محمدرضا پیکان 
پور به شناسنامه شماره 1۶29 کدملی 128۶8123۴8 صادره اصفهان فرزند منصور 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39/۴3 مترمربع از پالک شماره 33۴ فرعی از 
1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت 
رسمی متقاضی موضوع سند انتقال 1288۴۰، 9۴/۴/۴ دفتر 82 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: 
1۴۰۰/1۰/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/19 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان – 12۴۶۴8۶ / م الف

آگهی مزایده اتومبیل
شماره آگهی: 1۴۰۰۰39۰2137۰۰۰۰۰۵، تاریخ آگهی: 1۴۰۰/۰9/29، شماره پرونده: 
1398۰۴۰۰2۰۰3۰۰1271، به موجب پرونده اجرایی کالسه 98۰۰۰31 به شماره پرونده 
1398۰۴۰۰2۰۰3۰۰1271 له خانم فاطمه ندیمی شهرکی و علیه آقای علی احقاقی یک 
دستگاه اتومبیل سواری پژو ۴۰۵ تیپ GLX رنگ نقره ای متالیک مدل 1389 به شماره 
انتطامی ۴3 – 8۶7 ل 92 متوقف در پارکینگ شهرداری میمه و متعلق به مدیون فوق الذکر که 

طبق نظر کارشناس رسمی دارای آثار خط و خش و آثار ضربه روی درب موتور و الستیک کارکرده 
قابل استفاده و دربه های راست و چپ فاقد زوار بغل درب که باتوجه به وضعیت بررسی شده و 
درنظرگرفتن جمیع جهات موثر در قیمت گذاری طبق نظر کارشناس رسمی قیمت پایه خودرو 
به مبلغ 78۰۰۰۰۰۰۰ ریال ) هفتاد و هشت میلیون تومان ( ارزیابی شده از ساعت 9 الی 12 
روز شنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/18 در واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک میمه واقع در خیابان 
طالقانی ازطریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 78۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان پایه  
مزایده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به 
عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت عدم اقدام مبلغ واریزی قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. مهدی ذکاوتمند جزی مسوول اداره ثبت و اسناد و امالک رسمی میمه 

- 12۴۶91۶ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
فاطمه پاک روش با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت خود به 
شماره چاپی ب 98- ۴۵3۰۶1 از ششدانگ پالک 3۰1/8۶891 واقع در بخش 1۶ که به 
شماره دفتر الکترونیک 13982۰3۰2۰3۵۰17312 صادرو تسلیم گردیده و بازداشت و رهن 
ندارد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم به علت جابجایی مفقود شده چون درخواست صدور 
گهی می گردد که  سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 12۰ آ.ق.ث مراتب آ
گهی تا ده روز  هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آ
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارایه 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. علی جوانی مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر - 12۴7۵۰۰/ م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
گهی می شود  عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضاء مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 1399۶۰3۰2۰27۰197۴1 مورخ 
1399/11/29 عباسعلی قضاوی خوراسگانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1۰3 صادره از 
اصفهان بشماره ملی 1291287۴3۴ در ششدانگ یکباب گاوداری و زمین کشاورزی احداثی 
برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۰ فرعی از اصلی 3۵ واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 7۰779/32 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی 
و خریداری از رضا حسینی و یداله طغیانی. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/۰۴، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/19 - رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی 

صادقی وصفی – 12۴۶19۰ / م الف

آگهی

کوتریزاسیون چیست 
و چه فواید و معایبی دارد؟

کوتریزاســیون یــک روش درمانی 
با ســوزاندن الیه ای از پوســت به 
صورت مستقیم و یا غیرمستقیم 
است که به درمان بیماری های صعب العالج کمک 

می کند.
درمان از طریق »کوتر« )سوزاندن( یکی از روش های 
درمانی شناخته شده طبیعی است که کشور چین در 
قدیم از آن زیاد استفاده کرده است؛ این روش درمانی 
با سوزاندن الیه ای از پوست به صورت مستقیم و یا 

غیرمستقیم انجام می شود.
 این نوع درمان در گذشته ها برای یونانیان شناخته 
شــده بــود، بــرگ افســنطین در ایــن روش درمانــی 
اهمیت زیادی داشــته اســت؛ به گونــه ای کــه آن را 
آسیاب کرده و به شکل یک چوب با اندازه متوسط در 
آورده سپس آن چوب را روی پوست می سوزاندند. 
نکته عجیب این است که این روش علیرغم استفاده 
نادرست از آن و ایجاد زخم ها و سوختگی های زیاد، 

موفق بوده است.
      فواید کوتریزاسیون

ک و ناخوشــایند  گرچه این روش برای برخی دردنا ا
کثر بیماری های صعب العالج که  است، اما به درمان ا

نوع بشر را مبتال می کند، کمک کرده است، از جمله:
      جلوگیری از شیوع بیماری:

از ایــن روش بــرای از بین بــردن دائمی ایــن بیماری 
استفاده می شود، زیرا برخی از بیماری ها در سراسر 
بدن پخش و باعث عفونت می شــوند، امــا با انجام 
کوتریزاسیون در ناحیه آســیب دیده از گسترش آن 

جلوگیری می شود.
      توقف خونریزی شدید

ممکن است فرد در معرض زخم ها یا ضربات دردناکی 
قرار گیرند که منجر به خونریزی شدید می شود؛ برای 
جلوگیری از این خونریزی فرد از این روش اســتفاده 
می کنــد و در واقــع در متوقف کــردن آن موفــق بوده 
اســت؛ به گونه ای که باعث بســته شــدن رگ های 

خونی می شود.
این تکنیک در زمانی که قطع عضو صورت می گرفت 
مؤثــر بوده اســت بــه گونــه ای کــه هیــچ راهــی برای 
جلوگیری از جریان خون وجود نداشــت مگر به این 

روش تا باعث مرگ مجروح در اثر خونریزی زیاد نشود.
      از بین بردن تومور:

روش کوتــر درمانی بــا ســوزاندن ناحیه و برداشــتن 
بافت حاوی تومور و خالص شــدن از شــر آن، نقش 
مهمی در از بین بردن هر توموری که درمان آن دشوار 

بود داشته است.
      توقف خونریزی بینی:

برخی ممکن است خونریزی شــدید و مکرر از بینی 
داشــته باشــند و این خونریزی معموال ناشــی از باز 
بودن رگ های خونی است و بیمار برای قطع و بستن 
آن ها برای رهایی از این حالت به درمان کوتریزاسیون 

متوسل می شود.
      تقویت کننده سیستم ایمنی:

این درمان بــه افزایش قدرت سیســتم ایمنی بدن 
انســان کمک می کنــد، زیــرا باعــث آزاد شــدن آنتی 
بادی هایی می شود که در برابر فرآیند سوزاندن مقاوم 
هستند؛ از این رو بدن برای مبارزه با بیماری ها یا ابتال 

به آن ها قوی تر می شود.
      عوارض جانبی درمان کوتر چیست؟

البته ایــن روش عوارض و آســیب هایی بــرای فرد 

کثریــت افــراد  دارد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه ا
دوست ندارند از آن استفاده کنند یا تا حد امکان 
از آن اجتناب می کنند؛ برجســته ترین معایب آن 

عبارتند از:
در باال اشــاره کردیم که برای انجام این درمان دو راه 
مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد و روش مستقیم تا 
حد زیادی مضر تلقی می شود، زیرا پوست انسان را در 
معرض خطر سوختگی و سپس ایجاد تاول یا اسکار در 

پوست قرار می دهد.
گاهی پس از درمان کوتریزاسیون، فرد احساس درد 

می کند که با مسکن ها تسکین می یابد.
این درمان ممکن است برای زن باردار مضر و خطری 
برای سالمت جنین او باشد، زیرا احتمال دارد باعث 

سقط جنین شود.
می تواند منجر به عوارضی شود که ممکن است برای 

مدت طوالنی ادامه داشته باشد.
این روش درمانی کامال ایمن نیست و شواهد کافی 
برای نشان دادن اثربخشی و ایمنی آن برای استفاده 

بدون آسیب وجود ندارد.
گاهی اوقات پــس از درمان، لکه های تیــره ای ظاهر 

می شوند که با رنگ طبیعی پوست متفاوت است 
و ممکن اســت فــرد از طریق ایــن روش به ســرطان 

پوست مبتال شود.
مهم ترین بیماری هایی که کوتریزاسیون در درمان 

آن ها نقش دارد
از دیرباز تا به امروز، این فناوری پزشکی کاربرد های 
زیــادی بــرای درمــان بیماری هــای متعدد داشــته 

است، از جمله:
درمان سفتی عضالت.
درمان عفونت چشم.

درمان سیاتیک.
درمان سرخک در بدن.

درمان فتق.
درمان کورک و تومور های هموروئیدی.

درمان میگرن.
درمان آرتریت و تاندونیت.

درمان گرفتگی عضالت 
درمان بیماری های متعدد کبدی

درمان بیماری اوریون.
درمان گلوکوم.

کوتریزاسیون

این رنگ روشــن و درخشــان کدوتنبل ناشــی 
از مواد مغذی اســت و آن را از دیدگاه ســالمتی 

گیاهی بسیار باارزش می سازد.
کدوتنبل یک منبع خوب ویتامین A, ویتامین 
کســیدان ها اســت، مثل  C, و سرشــار از آنتــی ا
کسانتین ها کاروتن ها و لوتئین ها. همچنین  ا
منبــع خوبــی از ویتامین هــای B کمپلکــس، 
و  پریدوکســین،  نیاســین،  فــوالت،  ماننــد 
پانتوتنیــک اســید و تیامیــن اســت. این مــواد 
معدنی غنــی از آهن، مس، پتاســیم، کلســیم 

و فسفر هستند. 
      کدو حلوایی کم کالری است

کدوتنبل یک ســبزی بســیار کم کالری است. 
۱۰۰ گــرم کدوتنبــل فقــط ۲۶ کالــری را فراهــم 
کثر افــراد کدوتنبــل را در برنامه های  می کند. ا

کاهش وزن خود توصیه می کنند.
      کدو حلوایی یک منبع غنی از بتا 

کاروتن
کدوتنبــل نشــان  رنــگ نارنجــی درخشــان 
می دهد که یک منبع غنی از بتا کاروتن است. 
افــرادی کــه رژیــم غذایــی غنــی از بتــا کاروتــن 
هستن، کم تر مستعد ابتال به سرطان هستند. 
بتــا سیپتوکســانتین و کاروتنوییــد موجــود در 
کدوتنبل خطر سرطان ریه در افراد سیگاری را 

کاهش می دهند.
      کدو حلوایی برای کاهش حمالت آسم

کســیدانی کدوتنبل از سیســتم  خواص آنتی ا
تنفسی دربرابر عفونت ها محافظت می کند که 

باعث کاهش حمالت آسم می شود.
      کدو حلوایی منبع غنی از پتاسیم

پتاســیم یک ماده معدنی مهم بــرای عملکرد 
درســت قلــب و ماهیچه ها اســت. یــک وعده 
کدوتنبل حدود ۵۵۰ گرم پتاسیم دارد، یکی از 
بزرگ ترین منابع پتاسیم است. شما می توانید 
کدوتنبــل را بــه میــان وعــده غذایــی خــود یــا 
وعــده غذایــی اضافــی بــرای افزایش پتاســیم 

اضافه کنید.
      کدو حلوایی برای کاهش خطر 

بیماری های قلبی
کدوتنبل به کاهــش خطر بیماری هــای قلبی 

و ســکته کمــک می کنــد. مقــدار زیــادی آنتــی 
کسیدان های موجود در کدوتنبل همچنین  ا
از تصلب شریان )سختی شــریان( و خطر فشار 

خون باال جلوگیری می کند. 
      کدو حلوایی برای بهبود سیستم ایمنی

کدوتنبــل مقادیــر زیــادی منیزیم بــرای حفظ 
عملکــرد ماهیچه هــا و تقویت سیســتم ایمنی 
گلبول هــای ســفید  دارد. بــا افزایــش تولیــد 
خون در بدن، سیســتم ایمنی بــدن را تقویت 
می کند. این باعث ایجاد مقاومت در برابر انواع 
مختلفــی از عفونت هــا ماننــد ســرما، انفالنزا و 

تب می شود.
      کدو حلوایی برای جلوگیری از زخم 

معده
یکــی از خــواص کــدو حلوایــی بــرای ســالمتی 
ادرار آور بودن آن اســت، که برای دفع ســموم 
و مواد زائد از بدن مفید است. خواص دارویی 
کدوتنبــل دســتگاه گــوارش را آرام می کنــد و از 

زخم معده جلوگیری می کند.
      کدو تنبل منبع غنی از فیبر

کدوتنبــل، یــک منبع غنــی از فیبر اســت. یک 
فنجــان کدوتنبــل پختــه شــده حــاوی ۳ گرم 
فیبر است که حدود ۱۱ درصد از نیاز روزانه شما 
اســت. این، بــه هضــم و جلوگیری از یبوســت 

کمک می کند.
 همچنین شــکم را بــرای مدت زمــان طوالنی 

تری سیر نگه می دارد.
K کدو حلوایی منبع غنی ویتامین      

کدو حلوایی یا کدوتنبل یکی از بهترین منابع 
ویتامیــن K اســت.  ویتامین K برای ســالمتی 

استخوان ها و قلب بسیار مفید است.

کدوحلوایی خواصباورنکردنی
کهشماراشوکهمیکند

دانستنی ها

ادویه های بســیاری بــرای خوش طعــم کردن 
گر با مقداری مناسب با هم  غذا وجود دارد که ا
گاهی  ترکیب شود و همچنین از نوع ترکیب آنها آ
داشته باشیم، به راحتی غذایی با طعمی عالی 

خواهیم پخت.
در این مطلب با ادویه هایی آشنا می شوید که 

می توان آن ها را جایگزین نمک کرد.
بســیاری از مــا بــه دلیــل بیمــاری فشــار خون، 
تیروئید، استفاده از کورتون و همچنین دارو های 
هورمونی باید از خوردن نمک محروم باشیم. 
همچنین پزشکان همواره توصیه می کنند که 
از مصرف زیاد نمک تا حد امکان خودداری شود 
و به جای آن از چاشنی هایی که نه تنها خوش 
طعم کننــده هســتند، بلکــه خــواص و مزایای 
بسیاری هم برای سالمت دارند؛ استفاده کنیم.

ادویه های بسیاری برای خوش طعم کردن غذا 
گر با مقداری مناسب با هم ترکیب  وجود دارد که ا
گاهی  شــوند و همچنین از نــوع ترکیب آن هــا آ
داشته باشیم، به راحتی غذایی با طعمی عالی 

خواهیم پخت.
ادویه هایی مانند ادویه کاری، ادویه خورشی، 
ادویه هفت رنگ، ادویه هنــدی، جوز هندی، 
زیره، فلفل، زردچوبه، پودر سیر، زنجبیل، پودر 
پاپریکا و دارچین از جمله ادویه هایی هســتند 
که می توانند بــدون اضافه کــردن نمک، طعم 

بی نظیری در غذا ایجاد کنند.

بی  خوابی مشکل بسیاری از افراد است. برخی 
از گیاهان می توانند خواب شما را تنظیم کنند.
افراد مبتالبه اختالل خواب ممکن اســت در 
رختخــواب مدت ها بیــدار بماننــد و کیفیت 
بدخواب باعث شود بعد از خوابیدن احساس 
طــراوت نداشــته باشــند. ســیگار کشــیدن، 
چرت زدن مکرر در طــول روز، پیری، کافئین 
بیش ازحــد، افســردگی، تغییــرات محیطــی 
مانند نور و صدا، تغییرات شغلی، اضطراب و 
غیره از علل شایع بی  خوابی هستند. به عنوان 
مناســب ترین داروی گیاهی برای کم شدن 
خواب و درمان قطعی بی  خوابی می توان به 
پنج گیاهی که در ادامه می آیند، اشاره داشت. 

      گیاه والرین )Valerian( یا سنبل 
الطیب

ریشه گیاه والرین یا سنبل الطیب برای تسکین 
اضطراب، بی قراری عصبی و بی  خوابی موثر 
اســت و این گیاه به همین دلیل برای درمان 
خانگی بــی  خوابی و اســترس مورداســتفاده 

قرار می گیرد.
علت علمی تاثیر این گیاه آزادســازی واسطه 
شیمیایی گابا )GABA( در مغز است که سبب 
آرامش می شــود. درنتیجه، بیشترین تاثیر را 
می تواند در بی خوابی های ناشی از اضطراب 

و بی قراری داشته باشد.
)Passionflower( گل ساعتی      

گل ســاعتی نیــز یــک داروی گیاهــی بــرای 
بی خوابی شبانه است که شهرت زیادی در این 
زمینه دارد. اثر آرام بخش این گیاه سال های 
متمادی است که در کشور آلمان ثابت شده 
و در ترکیب با والرین، می تواند خواب عمیق و 

آرامی را مهیا کند.
)Lemon Balm( بادرنجبویه      

ترکیب گیاه بادرنجبویه با گیاه والرین می تواند 
ســبب کاهــش اختــالالت خوابــی مانند بی  
خوابی شود که به همین دلیل، این دو داروی 
گیاهی برای درمان بی  خوابی شــبانه بســیار 
کسیدانی این  پرکاربرد هستند. بعالوه، اثر آنتی ا
گیــاه بــرای کبــد و اثــر تقویــت مغــزی آن برای 

حافظه تا حد زیادی مطالعه شده است.
)Hops( مالت      

نوشــیدنی مالــت نظیــر ماءالشــعیر ســبب 
کاهش اضطراب، التهابــات و بهبود کیفیت 
خواب می شــود. البتــه، ازآنجایی که این نوع 
نوشــیدنی ها معموال با قند یا الکل بــاال ارائه 
می شوند، استفاده از آن ها چندان نمی تواند 

برای سالمتی مفید باشد. 
گر قصد دارید که از مالت برای درمان  بنابراین، ا
قطعی بی  خوابی استفاده کنید بهتر است به 
سراغ مدل های ســاده و بدون طعم این نوع 

نوشیدنی بروید.
)Chamomile( گیاه بابونه      

این گیاه سابقه طوالنی در درمان خانگی بی  
خوابی دارد و بیشــتر به صورت چای مصرف 
می شود. اثر ضدالتهابی آن در رفع مشکالت 
گوارشــی، تحریکات پوســتی و گلودرد کمک 
می کنــد. بنابراین، بابونــه می تواند به عنوان 
داروی گیاهی برای استرس و بی  خوابی های 
ثانویه ناشــی از بیماری های التهابی نیز موثر 

باشد.

تغذیه

بی خوابی

ادویههایجایگزیننمک

درغذا

گیاهاندرمانکننده
بیخوابیرابشناسید



www.presssimayeshahr.ir روزنامه اقتصادی، اجتماعی سیمای شهر
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بابک ایران پور

 آدرس: اصفهان. میدان الله. مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان. 
 طبقه اول. واحد 1۰

تلفن روابط عمومی و امور آگهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27

نمابر:  ۰۳1-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

info@simayeshahr.ir :پست الکترونیکی
سامانه پیام کوتاه: ۵۰۰۰۵12۰۳۳

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز

سال پنجم - شماره 1۳1۰
روزنامه اقتصادی اجتماعیشنبه  ۴  دی 1۴۰۰ - 2۰ جمادی االول 1۴۴۳- 2۵ دسامبر   2۰21

دوربین با لنز تاشو برای حل مشکل کمبود فضا در 
گوشی  های هوشــمند طراحی شــده که این لنز ها 

کیفیت بزرگنمایی در تصاویر را بهبود می بخشند.
 اپل آیفون ۱۴ و احتماال سال بعد آیفون ۱۵ را عرضه 
خواهد کــرد. به نظر می رســد که جزئیاتــی مربوط 
به ویژگی های آیفون ۱۵ در حال حاضر  افشــا شده 
باشد. براساس یادداشت یک متخصص فناوری، 
ادعا می کند که انتظــار می رود آیفــون ۱۵ از طراحی 
دوربین با لنز تاشو استفاده کند که به عنوان دوربین 
پریسکوپ نیز شناخته می شود. دوربین های قدیم و 
سنتی به نوری که به سنسور می تابد متکی هستند، 
دوربین پریسکوپ هم همچنان به نور متکی است 
اما به جای اینکه نور مستقیما به سنسور بتابد، ابتدا 

از یک منشور عبور می کند.
دلیل اصلی استفاده از سیستم دوربین پریسکوپ 
در گوشی های هوشمند به دلیل مشکل کمبود فضا 
است. دوربین های قدیمی تر دارای لنز و بدنه بسیار 
بزرگ هستند به همین خاطر برای این دوربین ها 
وجود فضای بزرگ و کافی یک مسئله مهم است اما 

از آنجایی که گوشی های هوشمند باریک هستند، 
سیســتم پریســکوپ اساســا یــک راه حل اســت و 

می تواند مشکل کمبود جا را برطرف کند.
در نهایــت، گفته می شــود که دوربین پریســکوپ 
امکان قابلیت های بزرگنمایی یا زوم بسیار بیشتری 
را فراهــم می کند کــه بــه زوم دیجیتال )کــه در اصل 
برش تصویر اســت( متکــی نیســت. زوم آیفــون در 
حال حاضر بهترین مورد در میان گوشی ها نیست 
اما یک سیستم پریسکوپ به طور بالقوه می تواند 
به آیفون اجازه دهد تا به بهترین گوشــی در بخش 

زوم تبدیل شود.

 STLA Large شرکت آلفارومئو قصد دارد از پلتفرم
برای خودروی تمام الکتریکی خود استفاده کند.

شــرکت خودروســازی آلفارومئو در حال توســعه 
یک نسخه تمام الکتریکی از ســدان خود است.  
ژان فیلیپ ایمپاراتــو، مدیرعامل ایــن شــرکت، 
گفت که آلفارومئو خودروی برقی خود را در سال 
۲۰۲۴ معرفی خواهد کرد. همچنین او فاش کرد 
که این خودرو روی پلتفرم STLA Large از شرکت  

Stellantis ساخته خواهد شد.
براساس گزارش ها، تابستان سال گذشته توسعه 
دهندگان این شرکت خودروسازی  اعالم کردند 

که به خودروهایش اجازه می دهد تا سرعت صفر 
تــا ۶۰ را در کمتــر از دو ثانیه طی کــرده و امکان برد 
بالقوه ۵۰۰ مایل را فراهم کند. گفته شده شرکت 
دوج، یکی دیگر از کمپانی های خودروسازی نیز 
از پلتفــرم Stellantis،  در اتومبیل تمام الکتریکی 
استفاده خواهد کرد.  آلفارومئو همچنین می تواند 
یک نســخه Quadrifoglio از جولیــا را ارائه دهد، 
اما ایمپاراتو گفت که این بســتگی به این دارد که 
آیا می تواند عملکردی را که با نام مستعار مرتبط 

است، دریافت کند.
کی از آن اســت که Guilia بخشــی از  گزارش ها حا
یک حمله گسترده تر به خودرو های برقی است 
که آلفارومئــو برنامه ریــزی کرده اســت. ایمپاراتو 
بــه Auto Express گفــت: "ســدان جولیــا اولیــن 
  STLA Large خودروی برقی اســت که با پلتفرم
در ســال ۲۰۲۴ عرضه می شــود و ما شاهد عرضه 
بزرگــی در ســال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ خواهیــم بــود و آلفا 
رومئو را به عنوان یک BEV کامل در ســال ۲۰۲۷ 

خواهیم دید.

گــر اتفاقات بــد را با کلماتــی مثل همیشــه و هرگز  ا
توصیف کنید سبک فکری شــما بدبینانه است 
برای این که مانند یک فرد خوشبین فکر کنید باید 

از کلماتی مثل گاهی اوقات و اخیرا استفاده کنید.
نقش خوش بینی در سالمت روان

گــر اتفاقات بــد را با کلماتــی مثل همیشــه و هرگز  ا
توصیف کنید سبک فکری شما بدبینانه است؛ 
برای ایــن که ماننــد یک فرد خوشــبین فکر کنید 
باید از کلماتی مثل گاهی اوقات و اخیرا اســتفاده 
کنید. این مطلب نشــان می دهد کــه آدم خوش 
بین، مشکالت و گرفتاری ها را موقتی می داند در 
حالی که آدم بد بین، آن ها را ماندگار و همیشگی 
تلقی می کند. بسیاری از ما وقتی با اتفاق بدی رو 
برو می شویم ناراحت شــده و به هم می ریزیم، اما 
ناراحتی فرد خوش بین به مرور زمان کم می شود 
و گاهــی اوقات هــم خیلی ســریع از بین مــی رود. 
فــرد بــد بیــن زمانــی کــه دچــار ناراحتی می شــود 
مشــکالت کوچک را نیــز طوالنی خواهد کــرد و در 
مقابل مشکالت جدی ناتوان خواهد شد. سبک 
تفکر فرد بد بین موجب می شــود که مشــکالت را 

موقتی نداند.
شخصی کردن مسائل شامل سرزنش خود بابت 
شکست ها و شــخصی کردن مســائل، از کار های 
افراد بدبین اســت و افــراد خوش بین، آنچــه را که 
اتفاق افتاده می سنجد و خود را به شکل واقع بینانه 
سرزنش می کند. همچنین فرد خوش بین تصویر 
کنش مثبتی به  کلی تری نسبت به موضوع دارد و وا
مشکالت عادی نشان می دهند و در برابر اتفاقات 
ک هم به ســرعت بــه حالت اول بــر می گردد  دردنا

آن ها به هدف های خود بیشتر می رسند و حس 
خوبی نسبت به خود خواهند داشت.

هرچند خوش بینی تقریبا ۲۳ تا ۳۲ درصد وراثت 
پذیر است و بر اساس عوامل اجتماعی، ساختاری 
)وضعیت اقتصادی اجتماعی( شکل می گیرد، اما 
کارآزمایی های تصادفی کنترل شده نشان می دهد 
که ممکن است با استفاده از روش های مختلف که 
شامل تمرینات نوشتاری مبتنی بر درمان شناختی 
رفتاری است، اصالح شود )به عنوان مثال نوشتن 
لیستی از مواردی که فرد برای آن ها قدردان است(. 
عالوه بر این، خوش بینی با رفتار های سالمت )به 
عنوان مثــال فعالیت بدنــی، رژیم غذایی ســالم، 
عــدم اســتعمال دخانیــات، تبعیــت از درمــان( و 
عملکرد بیولوژیکی سالم تر )به عنوان مثال: کاهش 
کسیدان ها( مرتبط  التهاب و ســطوح باالتر آنتی ا
است، که به نوبه خود خطر بیماری های مزمن را 

کاهش می دهد.
گر به تنهایــی نمی توانیم تفکــرات و نگرش های  ا
کنیــم،  بدبینانــه خــود را شناســایی و اصــالح 
روانشناســان و مشــاوران می توانند با اســتفاده از 

تکنیک های معتبر و آزمون شده، کمک کنند.

هتل ها می توانند زمینه ساز انتقال ویروس کرونا و 
دیگر میکروب ها باشند؛ به همین علت این مطلب 
را به این موضوع اختصاص داده ایم و۳ نقطه آلوده 

هتل ها را نام برده ایم.
      تلفن

آلودگی تلفن های موجود در داخل اتاق های هتل، 
کمتر از دستگاه های کنترل نیست و شاید آلوده تر 
هم باشند و با توجه به اینکه گوشی تلفن را باید روی 
گوش و جلوی دهان قرار داد، انتقال ویروس کرونا 

از طریق آن راحت تر هم می شود.
      کلید اتاق

کلید اتاق های هتل در رده بندی انتقال ویروس ها 

یک فاجعه محسوب می شوند، زیرا به طور حتم 
مسافر قبلی آن ها را لمس کرده و سپس با دست 
حداقل یکی از کارمندان هتل هم برخورد داشته 
اســت، معمــوال ماننــد اســکناس ها، هرگــز هــم 

ضدعفونی نمی شوند.
       صندلی های هتل

باید صندلی های هتل را هم محل احتمالی تجمع 
کتری ها بــه شــمار آورد، زیــرا همواره  ویــروس و با
کتری ها  حاوی بقایــای نامرئــی از ویروس هــا و با
هستند، در حالی که ضدعفونی کردن سطوحی 
مانند کاناپه و صندلی، دشوارترین بخش نظافت 

است.

دوربینبالنزتاشوبهآیفون۱۵میرسد

لفارومئو،خودرویالکتریکیخودرا آ
درسال۲۰۲۴رونماییمیکند

نتیجهخوشبینیچیست؟

لودههتلهاباشید مراقباینپنجنقطهآ

فناوری

سبک زندگی

خواندنی ها

پنج روش برای ارتقای امنیت آنالین کودکان
کــه  شماســت  نوبــت  کنــون  ا
از فرزندتــان در حیــن عبــور از 
حمایــت  خم اینترنــت  و  پیــچ 
کنید. این نکات به شما کمک می کند تا با استفاده 
از اینترنت ایمــن، مطمئــن و راحــت آنهــا را حفــظ 
کنید. اینترنت یک ابزار ضــروری بــرای زندگی مدرن 
است. این کار به مردم اجازه می دهد تا با هم ارتباط 
برقرار کنند حجم عظیمی از داده ها را ذخیره کنند و 
کارهای روزمره زندگی خود را جهت راحتی  امور خانه 

انجام دهند.
اینترنت چیزهای خوب زیادی را برای جهان فراهم 
می کند اما برای کاربران بی تجربه، می تواند خطر را نیز 
به همراه داشته باشد. در زیر نکاتی برای حفاظت از 
کودکان خود در برابر آسیب  اینترنت در این عصر وابسته 

به فناوری آورده شده  است.
از ابزار کنترل والدین استفاده کنید.

در  دســترس ترین روش بــرای اطمینــان از ایمنــی 
کودکان شما، اســتفاده از ابزار کنترل های والدین بر 
روی وسایلی اســت که آن ها استفاده می کنند. این 
که آیا دستگاهی این کنترل های پیش فرض را دارد 
به ســازنده بســتگی دارد، اما بســیاری از آن ها نوعی 
محدودیت مخصــوص به خــود را عرضــه می کنند. 
گر گوشــی کودکان شــما کنترل های کافی ندارند،  ا
می توانید یک برنامه اختصاصی را برای نصب آن ها 
دانلود کنید. این گزینه صرف نظر از این موضوع مفید 
اســت زیرا ابزارهای کنترل  والدین در دســتگاه های 
عمومی اغلــب در مقایســه )بــه دلیــل عــدم تمرکز بر 

کودک(ضعیف هستند.
از طرف دیگر، شما می توانید یک گوشــی امن برای 
کودکان خریــداری کنید کــه از ابتدا بــا در نظر گرفتن 
جنبه های حفاظتی ساخته شده است. این تلفن ها 
اغلب برای کنترل آســان تر والدین طراحی شده اند 
و/یا بــدون قابلیت هــای خاصی عرضه می شــوند. 
برای مثال شما می توانید کودکتان را به گوشی مجهز 
کنید که نمی تواند به اینترنت دسترسی داشته باشد. 
آنها منحرف یا در خطر نخواهند بود، و همچنان هم 
می توانید با آنها تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید.

یک VPN پرداختی و توصیه شده نصب کنید.
گر شــما تمــام تــالش خــود را بــرای کمــک به  حتی ا
کودکتــان جهــت جســتجوی ایمن انجــام دهیــد، 
عامالن بد همیشــه می توانند راهی برای ورود پیدا 

کنند. این می تواند به ســادگی یک تبلیــغ مخرب یا 
خطرناک تر، یک هکر در یک پلت فرم رسانه اجتماعی 
ناشناس باشد. یک راه برای مبارزه با این کار، نصب 
یک ســرویس حرفه ای VPN )یا "شــبکه خصوصی 
مجازی"( بر روی دســتگاه های خود اســت. این کار 
ارتباطات آنهــا را رمزگذاری و ایمن می کنــد و از دیدن 
مکان ها و فعالیت هــای واقعی دســتگاه جلوگیری 

می کند.
ک  در حالی که هــر VPN معتبر نیــاز به هزینه اشــترا
دارد، بــه خوبــی ارزش ایــن را دارد که برای آســودگی 
خاطر  اطالعات خود را ناشناس نگه دارید. VPN های 
رایگان فراوان هستند، اما تمایل به گرفتن اطالعات 
دارند - که معموال شامل فروش آنها در میان چیزهای 
گفته نماند که این ایده آل نیست،  دیگر می شود. نا
بــه خصــوص که ایــن اطالعــات مرتبــط با کــودکان 
شما است. شما باید به طور ویژه به دنبال خدمات 
پرداختی باشــید - انگیزه ســود آنهــا عمدتــا در ارائه 

محصول است.
قوانین اساسی برای استفاده از دستگاه وضع کنید.

راه دیگر برای ایمن نگه داشــتن کودک شــما گفتگو 
در مورد قوانین اساســی برای زمان و نحوه استفاده 
آنهــا از یک دســتگاه اســت. از خود بپرســید چه نوع 
وب سایت هایی برای جستجو امن ترین هستند یا 
چه زمان هایی برای استفاده از اینترنت سالم ترین 
هستند. برای مثال، هنگامی که آنها تکالیف خود را 

انجام می دهند، می توانید به آنها اجازه دهید که از 
رایانه فقط برای اهداف آموزشــی و مرجع اســتفاده 
کنند. پس از آن، آنها می توانند از رسانه های اجتماعی 
استفاده کنند یا فقط در وب سایت های خاصی برای 

مدت زمان از پیش تعیین شده بازی کنند.
وصل شدن به وب سایت های بزرگ تر و محبوب تر، 
مــکان خوبی بــرای شــروع اســت، زیــرا آنهــا معموال 
مقررات بیشتری نسبت به سایرین دارند. از این رو، 
می توانید نــوع محتوایی که کودک شــما اســتفاده 
می کند را تماشا کنید و محدودیت های خود را بر این 
اساس تنظیم کنید. شــما می توانید همین کار را با 
مدت زمانی که آنها آنالین می گذرانند انجام دهید تا 
مطمئن شوید که اعتیاد پیدا نمی کنند. استفاده آنها 
نباید به مرحله افراط برسد زیرا حداقل، آفالین ایمن 

تر خواهند بود.
 آنها را با خطرات اینترنت آشنا کنید.

عالوه بر تنظیم این قوانین، می توانید از این موقعیت 
برای ایجاد یک گفتگو در مورد اینکه چرا چنین قوانینی 
ضروری هستند استفاده کنید. واضح و صادق باشید 
در مورد اینکه چرا آنها را در این موقعیت قرار داده اید و 
محکم بر تصمیمات والدین خود بایستند. حتی پس 
از توضیح دادن خود، ممکن است کودک شما متوجه 
نشود که چرا سعی می کنید از او محافظت کنید. این 
زمان مهمی برای نشســتن و آمــوزش به آنهــا درباره 

خطرات و آسیب پذیری در اینترنت است.

ک گذاشــتن  مهمتریــن درس در مــورد عــدم اشــترا
اطالعات شخصی یا پاسخگویی به هر شخصی است 
مگر اینکه منبع را بشناسند یا به آن اعتماد کنند. حتی 
در آن صورت، آنها باید فقط کاری را انجام دهند که 
آنها )و شما( با آن راحت هستند. آنها را در مورد انواع 
مختلف ویروس ها و روش های نفوذ آموزش دهید 
تا بتوانند از لینک های ناامن دور شوند. پس از این، 
شما می توانید به آن ها کمک کنید تا بفهمند چگونه از 
محتوای نامناسب یا هولناک در هنگامی که به تنهایی 

در اینترنت جستجو می کنند جلوگیری کنند.
تامین منابع برای ایمنی

شما می توانید به کودکتان با برقراری ارتباط شفاف 
و دادن منابع مفید کمک کنید تا با محدودیت های 
شما راحت باشد و آنها را درک کند. البته شما والدین 
آنها هســتید، اما آنها همچنین در حال رشد ذهنی 
هستند که ممکن است به قوانین جدید پاسخ منفی 
دهند. این می تواند احساس امنیت در کنار شما را 
گر اتفاقی افتاد به شما مراجعه  برای آنها دشوارتر کند یا ا
کنند. در مورد این موضوع به طور طوالنی با آنها بحث 
کنید و عقاید، نظرات و سواالت آنها را بشناسید وبه 

آنها پاسخ دهید.
در صورتی که فورا برای صحبت در دسترس نیستید، 
منابــع مختلفــی را بــه کودکتــان آمــوزش دهیــد که 
می تواننــد بــرای کمک بــه آنهــا مراجعــه کنند. این 
شامل بزرگساالن قابل اعتماد، معلمان، خواهر و برادر 
بزرگتر، و وب سایت های آموزشی مختلف است که 
برای یادگیری در مورد ایمنی اینترنت طراحی شده اند. 
زمانی کــه در شــرایط ناراحت کننــده ای قــرار دارند، 
همیشه کسی وجود دارد که به آنها کمک کند، حتی 
ک اتفاق  گر چیزی ترسنا گر احساس تنهایی کنند. ا ا
بیفتد، فرزند شما با یک ذهنیت محکم از منابع برای 

راه حل ها، وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت.
وضعیت های ناخوشــایند اینترنتی اساســا بــا رواج 
کنونی فناوری در زندگی و کارهای روزانه ما اجتناب 
ناپذیــر اســت. آنهــا بــرای ســال ها بخشــی در حــال 
رشــد بوده اند. با پیشــرفت جامعه، هر نسل جدید 
می تواند در مورد جلوگیــری از خطر آنالین اطالعات 
کنون نوبت شماســت که از  بیشــتری کســب کند. ا
فرزندتان در حین عبور از پیچ و خم اینترنت حمایت 
کنید. این نکات به شما کمک می کند تا با استفاده 

از اینترنت ایمن، مطمئن و راحت آنها را حفظ کنید.

فناوری

داستان کوتاه

شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت کــه یکــی از 
خوش طعم تریــن و پرطرفدارترین غذاهای 
غ با سس قارچ مخصوص  دنیا، اســتیک مر
آن اســت. یــک غــذای خوشــمزه و لذیذ که 
می توانید آن را به صورت سرخ شده و یا در فر 

به صورت گریل تهیه کنید.
اســتیک در سراســر دنیا، تنــوع و طرفــداران 
زیادی دارد و یک غذای جهانی است. یکی از 
استیک هایی که بسیار خوشمزه هم هست، 
چ ایتالیایی است  غ با ســس قار اســتیک مر
که امــروز قصــد داریــم آن را با یک نوع ســس 

قارچ ایتالیایی آموزش دهیم.
 مواد الزم برای سس قارچ ایتالیایی

سیر ۲ حبه
شیر ۱ لیوان

قارچ بزرگ ۴ عدد
کره ۲ قاشق غذاخوری

آرد گندم ۱ قاشق غذاخوری
نمک، فلفل سیاه و آویشن به اندازه کافی

طرز تهیه سس قارچ
بــرای تهیــه ســس قــارچ ابتــدا قارچ هــا را به 

صورت ورقه ای متوسط خرد کنید.
قارچ هــا را با حــرارت باال کمی تفــت دهید تا 

آب نیندازند.
پس از دو دقیقه ۱ قاشق غذاخوری کره اضافه 

کنید و کمی تفت دهید تا قارچ ها نرم شوند.
در مرحله بعدی قارچ ها را از تابه خارج کنید.
ســپس ســیرها را با رنده ریــز و به تابــه اضافه 

کنید.
باقیمانده کره را به تابه اضافه کنید و سیرها را 

خوب تفت دهید تا نرم شوند.
در ادامه آرد سفید را اضافه کنید و کمی تفت 

دهید.
در مرحله بعدی شیر را به تابه اضافه کنید و 
به طور منظم هم بزنید تا شیر به جوش بیاید 

و سس کم کم غلیظ شود.
پس از اینکه ســس کمی غلیظ شــد، نمک، 
فلفل سیاه و آویشــن را اضافه کنید و با مواد 

مخلوط کنید.
چ هــا را اضافــه کنیــد و بگذارید  در پایــان قار

سس کامال غلیظ شود.
مواد الزم استیک مرغ با سس قارچ ایتالیایی

کره ۵۰ گرم
غ کامل ۲ عدد سینه مر

پودر سیر نصف قاشق چای خوری
نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی

طرز تهیه استیک مرغ
غ ابتدا کره را از یخچال  برای تهیه استیک مر
خارج می کنیم و اجازه می دهیم تا در دمای 

محیط نرم شود.
سینه ها را باید صاف صاف و بدون استخوان 
در پالستیک قرار بدهیم و با بیفت کوب روی 

آن ها را می کوبیم.
با پشت کارد آشپزخانه هم می توانید این کار را 
انجام دهید؛ این کار را تا جایی انجام می دهیم 

که گوشت ها پهن و یکدست شوند.
غ نمــک، فلفل  ســپس روی ســینه های مر
سیاه و پودر سیر می پاشیم و روی سینه ها را 

با کره کامال آغشته می کنیم.
تابــه را روی حــرارت مالیــم قــرار می دهیم تا 

داغ شود.
سپس ســینه ها را داخل آن می گذاریم تا دو 

طرف آن گریل شوند.
در پایــان آن ها را با ســس قارچ تزیین و ســرو 

می کنیم.
غ می توانید از سبزیجات  در کنار استیک مر
سرخ شده، ســیب زمینی ســرخ کرده و پوره 

سیب زمینی هم استفاده کنید.

در افســانه ها آمده روزی کــه خداوند جهــان را 
آفرید فرشتگان مقرب را به بارگاه خود فراخواند 
و از آنها خواســت تا برای پنهان کردن راز زندگی 

پیشنهاد بدهند.
یکی از فرشتگان به پروردگار گفت: آن را در زمین 

مدفون کن.
فرشته دیگری گفت: آن را در زیر دریاها قرار بده.

سومی گفت: راز زندگی را در کوه ها قرار بده.
گر من بخواهم به گفته های  ولی خداوند فرمود: ا
شــما عمل کنم، فقط تعــداد کمــی از بندگانم 
قادر خواهنــد بــود آن را بیابنــد در حالی که من 
می خواهم راز زندگی در دسترس همه بندگانم 

باشد.
در این هنگام یکی از فرشتگان گفت: فهمیدم 
کجــا، ای خــدای مهربــان راز زندگــی را در قلــب 

بندگانت قرار بده.
زیرا هیچکس به این فکر نمی افتد که برای پیدا 
کردن آن باید به قلب و درون خودش نگاه کند و 

خداوند این فکر را پسندید.

طرزتهیهاستیکمرغ
باسسقارچایتالیایی

راززندگی

ترفندهایــی بــرای جلوگیــری از 
ریزش اشک بعد از خرد کردن پیاز 
وجود دارد که در این مطلب آنها را 

به شما می گوییم
استفاده از بدنه تیغه چاقو برای خرد کردن پیاز

گر از نــوک چاقو برای بــرش الیه های پیاز اســتفاده  ا
کنید، احتمال پاشیدن آب پیاز در چشمتان یا پخش 
شدن در فضا و ترکیب در اشک چشمتان وجود دارد. 
پس با نوک چاقو پیاز را خرد نکنید و از بدنه تیغه چاقو 

استفاده کنید.
قرار دادن پیاز در فریزر

الزم نیســت پیــاز را بــرای مــدت طوالنــی در فریــزر 
بگذارید. ۱۰ تــا ۱۵ دقیقه قبل از برش زدن پیــاز، آن را 
در فریزر قرار دهید. با این کار آنزیم های موجود در پیاز 
بعد از برش، با سرعت کمتری در هوا پخش می شوند. 

از یخچال هم می توانید استفاده کنید، ولی قرار دادن 
پیاز در فریزر راه بهتری است.

پیاز را با آب سرد بشوئید
شستن پیاز با آب سرد هم در خرد کردن پیاز بدون 

اشک ریختن موثر است. 
هر چند تاثیر آن به اندازه قرار دادن در فریزر نیست، 

ولی تاثیر خود را دارد. 
بهتر است پیاز را از وسط، قاچ و به دو قسمت تقسیم 

کنید و سپس بشوئید.
هنگام خرد کردن پیاز آدامس بجوید

جویــدن آدامس در هنــگام خرد کــردن پیــاز یکی از 
راه های دیگر برای جلوگیری از اشک ریختن است. 
در حین خرد کردن پیاز، آدامس بجوید و تمرکزتان را 

روی جویدن آدامس جمع کنید.
کنار پنجره یا هود پیاز را خرد کنید

کش، هود آشپزخانه یا کنار  خرد کردن پیاز در کنار هوا
پنجره، باعث تهویه هوا می شود و جریان هوا باعث 
پخش شــدن گاز های متصاعد از پیاز خواهد شــد. 

می توانید از یک پنکه هم کمک بگیرید.

کردنپیازبدوناشکریختن ۵ترفندبرایخرد

وقتــی حــرف از کویــر و بیابــان 
می شود؛ کمتر کسی تصور وجود 
رودخانــه و حتی برکــه را در کویر 
می  کند. جالب است بدانید میان دنیای شگفت  
انگیز و جاودان بیابان لــوت، رودی جریان دارد که 
نام خود را از طعم شــورش گرفتــه و »رود شــور« نام 
دارد. این رود برای رسیدن به بیابان لوت، راه زیادی 
را پیموده  است. رودشور، رگ حیات کویر لوت است 
که در مسیر خود، نمک زیادی را همراه خود می آورد و 
رفته  رفته بر مقدار آن اضافه شده و تا رسیدن به لوت 
مرکزی، به باالترین حد شوری خود خواهد رسید. 

»رودشور«معجزهای
کویرلوت درقلب

گردشگری

خانه داری

گلنرگس-خفر برداشت
برداشــت گل نرگس شــهال از نرگس زارهای 
شهرســتان خفر از اوایل آبان ماه شــروع و تا 
اواخر دی ماه ادامه دارد که اوج برداشت آن 
ویژه بازار شب یلدا می باشد.در شهرستان 
خفر گل نرگــس در میــان درختان میــوه در 
باغ هــا کاشــته می شــود و بــه آب کمی نیــاز 
کــه ازلحــاظ اقتصــادی نیــز بســیار  دارد 

مقرون به صرفه است.

عکس روز

دستپخت

رنا
ای


