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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: حدود ۱۸۰ واحد صنعتی در استان اصفهان 
توسط بانک تملک شده اســت، البته برخی از این واحدهای صنعتی ادامه تولید داده ، اما برخی نیز راکد 
شده اند. امیررضا نقش در حاشیه کارگروه تسهیل موانع تولید در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تعداد بسیاری 
از سرمایه گذاران در پروژه های صنعتی سرمایه گذاری کردند که تا حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته است، اما 
به صورت نیمه تمام باقی مانده است؛ زیرا در تأمین سرمایه در گردش دچار کسری شدند و تقاضای تسهیالت 
برای این منظور را دارند، برخی نیز مشکل تأمین سرمایه ثابت را دارند تا طرح خود را به اتمام برسانند و متقاضی 
دریافت تسهیالت در این زمینه هستند، البته این چالش ها تنها در سطح استان مطرح نیست و جنبه ملی 
دارد. وی ادامه داد: برای ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران طرح های صنعتی به ویژه در زمینه تأمین تسهیالت 

سرمایه ثابت، ناهماهنگی ها و مشکالتی در بانک ها وجود داشته است که طی...

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

حدود ۱۸۰ واحد صنعتی 
در استان توسط بانک ها تملک شده است

با ارائه آخرین دستاورد های تولید ملی صنعت چوب:

گشایش نمایشگاه تخصصی 
صنایع، مبل و دکوراسیون 

در اصفهان

تکمیل طرح های حوضه
 زاینده رود تا پنج سال آینده

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان:

شایعه تأمین نشدن حقابه  
کشاورزان صحت ندارد

مازوت سوزی 
در اصفهان تایید شد

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

مطالبات کارکنان دادگستری 
از مجاری قانونی پیگیری 

می شود
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مدیرعامل باشگاه سپاهان:

 مردم میوه نمی خرند!از اتفاقی که برای سه باشگاه ایرانی افتاد متاسفم
۶
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۴۵ درصد از اصفهانی ها کتابخوانند

سال پنجم - شماره 1۳2۵- چهارشنبه  22  دی 1۴۰۰ - 9 جمادی الثانی 1۴۴۳
 12 ژانویه    2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

ساخت ۱۰ تصفیه خانه در ۱۰ سال
 در استان اصفهان

۳
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بانک کشاورزی استان اصفهان

گیری از ســامانه  ک تملیکی خود را با جزییات مندرج در اســناد مزایده با  بهره  کشــاورزی اســتان اصفهان درنظردارد امال مدیریت بانک 
تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( با شــماره مزایده 2000003560000001 به صورت الکترونیکی به فروش برســاند.

زمان انتشار در سایت : 1400/10/18 ساعت 14                                                         مهلت دریافت اسناد مزایده: 1400/10/27 ساعت 15
                                                                 تاریخ بازدید: تا 1400/10/25                                          آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1400/11/09 ساعت 8

زمان بازگشایی: 1400/11/10 ساعت 10                                                         زمان اعالم به برنده : 1400/11/11
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1( برگــزاری مزایــده صرفــا ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اســناد 
کت ها، اعالم  مزایده )درصورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه(، ارســال پیشــنهاد قیمت، بازگشــایی پا

بــه برنــده، واریــز وجــه مزایــده و تحویــل کاال در بســتر ســامانه ازاین طریق امکان پذیر می باشــد.
2( مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

گــر« موجــود  اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه)www.setadiran.ir( بخــش« ثبــت نام/پروفایــل مزایــده 
اســت.

ک فــوق تخلیــه و درتصــرف بانــک نیســت و بانــک مســوولیتی درخصــوص تخلیــه و تحویــل نــدارد و امــکان فــروش نقــد و اقســاط  امــال

ک مذکــور در ســامانه ســتاد موجــود اســت. 1258811 / م الفنیــز وجــود دارد.  اطالعــات تکمیلــی امــال

ت دوم
نوب ک تملیکی  گهی مزایده امال آ

مدیریت بانک کشاورزی-دی ماه

ک ثبتیشعبهردیف آدرسقیمت پایهنوع ملکاعیانعرصهکاربریپال

250360مسکونی15261/163شهرضا1
هجده  و نیم 
حبه مشاع از 

هفتاد و دو حبه
23/767/361/111

اصفهان خیابان 
هزارجریب خیابان 

شهید خسروپور فرعی 
دوم آزادگان بن بست 

ک 35 رز پال

2
زرین 
شهر

-5868مزروعی257/5
سی سهم 

مشاع از هفتاد 
و دو سهم

8/174/000/000
باغبهادران روستای 

دورک

3
دولت 

آباد
-263/58مسکونی409/6131

سه دانگ و 
بیست صدم 

سهم مشاع از 
شش سهم

4/553/280/000

گرگاب بلوار امام 
خمینی خیابان 

کوچه  شهید مطهری 
شهید محمد بیدرام 

ک 39 پال
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رییــس اتحادیه بارفروشــان می گویــد خبرهای 
بازگشــت محصــوالت کشــاورزی ایران در چند 
وقــت اخیــر، تمایــل مــردم را بــرای خریــد میوه 

کاهش داده است. 
مصطفــی دارایی نــژاد در گفت وگــو با ایســنا، بــا 
بیان اینکــه وضعیت بــازار میوه خوب نیســت، 
گفت: روزانــه ۱۰ تا ۲۰ هــزار تــن ورودی بار میدان 
مرکزی میوه و تره بار اســت که قبال این میزان بار 
تــا روز بعدش به فــروش می رفت. اما شــب قبل 
ورودی بار به میدان ۸۵۰۰ تن بود که ۲۵۰۰ تن آن 
تا کنون باقی مانده است. اینکه میوه در میدان 
مرکزی خریداری نمی شود، یعنی مردم در سطح 

شهر از مغازه ها میوه نمی خرند.
وی ادامه داد: قــدرت خرید مردم کاهش یافته 
اســت و تمایلی به خرید میــوه ندارنــد. از طرفی 
خبرهایی که چند وقت اخیر در خصوص برگشت 
محصــوالت کشــاورزی ایران منتشــر شــده نیــز 
از این تمایل کاسته است. در حالی که باید گفت 

محصوالت ما همگی سالم هستند.
گر این روند  رییس اتحادیه بارفروشــان گفــت: ا
ادامه پیدا کند، میوه ها بر روی دست کشاورزان 

می ماند و آنها ضرر خواهند کرد.
چندی پیش روسیه فلفل دلمه های ایران را به 
دلیل اســتفاده از چهار نوع سم شناخته نشده 

در این کشور برگشت زد. 
بعد از آن هنــد و امارات، کیوی ایــران را به دلیل 
وجود نوعــی آفت )شپشــک( برگشــت زدند که 
سازمان گیاهپزشکی کشور وجود این نوع آفت 
را تکذیب کرد.  ازبکســتان نیز چندین محموله 
از ســیب زمینی ایران را برگشــت داد که مقامات 
ک همراه ســیب  مســوول علــت آن را وجــود خا

زمینی اعالم کردند.

رئیس صنف جایگاه داران با تکذیب هوافروشی در 
پمپ بنزین ها گفت: حــدود ۶۰ هزار نازل ســوخت 
در کشور به طور ماهیانه سنجش می شوند و بیش 

از دو هــزار ناظر بر ســنجش ها نظــارت می کنند. به 
گزارش ایمنا، اســداهلل قلی زاده اظهار کــرد: با وجود 
دوربین های مدار بسته، اصال امکان دستکاری نازل 
گر کم فروشی شــود، جایگاه با ازدیاد  وجود ندارد و ا
سوخت در مخزن مواجه می شود و نمی تواند آن را به 
جای دیگری منتقل کند. رئیس صنف جایگاه داران 
گفت: در ۹۹ درصد مواردی که مردم گزارش می کنند، 
پس از بررسی مشخص می شود که هوا فروشی رخ 
نداده اســت و در یک درصد موارد نیز خطاهایی به 

دلیل مستهلک شدن دستگاه رخ داده است.

نائب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: بر اساس گزارش دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
کنون حدود ۲۰  تجاری-صنعتی از ابتدای سال تا
میلیارد دالر صادرات از مناطق آزاد انجام شده است. 
سیدجواد حسینی کیا در تشریح نشست کمیسیون 
صنایــع و معادن مجلــس، گفت: در این نشســت 
دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری-صنعتی و 
ویژه اقتصــادی گزارشــی از مشــکالت این مناطق 
ارائه کرد که طبق این گزارش مناطق آزاد ســکویی 
کنون حدود  برای صادرات بوده و از ابتدای سال تا
۲۰ میلیارد دالر صادرات و یک میلیارد دالر واردات 
صورت گرفته است. نماینده مردم سنقر در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه ثبات سرمایه گذاری 
نیازمند مشــوق  اســت، افزود: حکمرانــی واحد در 

مناطق آزاد یکی از ضروریات است.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت اجــرای مــاده ۶۵ احکام 
دائمی برنامه توسعه کشــور، ادامه داد: با مدیریت 
واحــد می تــوان از ظرفیت مناطــق آزاد به درســتی 
اســتفاده کــرد زیــرا بــا اجــرای ســلیقه ای و قوانین 

متناقــض، فعالیت بــرای ســرمایه گذاری ســخت 
خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
تصریح کرد: مقرر شد بسته ای پیشنهادی از سوی 
شورای مناطق آزاد به کمیسیون صنایع و معادن 
ارائه شود تا بتوان به درستی از سرمایه گذاران در این 

مناطق حمایت کرد.
نائب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
افزود: دومین دستورکار کمیسیون صنایع و معادن 
بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره تبصره های 
ارجاعی الیحه بودجــه ۱۴۰۱ به کمیســیون بود که 

برخی از این پیشنهادات مورد رسیدگی قرار گرفت.

هجدهمیــن نمایشــگاه تخصصی صنایــع، مبل 
و دکوراســیون خانگــی در نمایشــگاه بیــن المللــی 
گــزارش روابــط  گشــایش یافــت. بــه  اصفهــان 
عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، در ایــن رویــداد اقتصادی محصــوالت و 
کاال های فعاالن حوزه مبل و دکوراســیون خانگی 
به نمایش گذاشته شده تا مردم اصفهان در گستره 
وســیعی از ایــن محصــوالت و مدل هــا دســت بــه 
انتخاب بزنند و دکوراسیون خانگی و اداری خود را 
متحول کنند. در نمایشگاه تخصصی صنایع مبل 
و دکوراسیون خانگی اصفهان با حضور ۱۱۵ شرکت 

وموسســه فعــال از اســتان های اصفهــان، تهران، 
خراســان رضــوی، آذربایجــان شــرقی، همــدان، 
آذربایجان غربی و اردبیل در وسعت ۱۷ هزار مترمربع 
فضای نمایشگاهی محصوالت مختلفی نظیر انواع 
کسسوری، فرش ماشینی،  مبلمان، دکوراسیون و ا
لوســتر، کاال و ســرویس خواب، میز و صندلی های 

نهارخوری، کاغذ دیواری و پرده عرضه شده است.
نمایشــگاه تخصصــی صنایع مبــل ودکوراســیون 
خانگی اصفهان تا ۲۴ دی ماه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ در 
نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی 

شرق، روبروی منطقه روشن دشت دایر است.

روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای اصفهان، 
اعــالم کــرد: شــایعه تأمیــن نشــدن حقابه های 

کشاورزان صحت ندارد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
اصفهــان، در روزهای اخیر برخی از رســانه های 
محلــی و شــبکه های مجــازی اســتان بــه نقــل 
از حســن ساســانی، مدیرعامــل شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان خبری مبنی بر تأمین نشدن 
حقابه های کشاورزان استان را منتشر کرده اند؛ 
روابط عمومی این شرکت هر گونه خبری از این 

دست را قویا تکذیب می کند.
طبق اعالم روابط عمومی شرکت، برای افزایش 
خروجی سد زاینده رود هیچ گونه تصمیم گیری 
انجام نشده و هر گونه تصمیم گیری با همکاری 
صنــف محتــرم کشــاورزان و ســازمان جهــاد 
کشــاورزی در کارگروه ســازگاری با کــم آبی اتخاذ 

خواهد شد.
در ادامــه روابــط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان از مردم شریف اســتان اصفهان تقاضا 
دارد اخبار و اطالعات را از مجاری خبر رسمی این 
شرکت به آدرس www.esrw.ir پیگیری کنند و 
به اخباری که در شبکه های اجتماعی به قصد 
بر هــم زدن آرامش و امنیت روانی مردم منتشــر 

می شود، توجه نداشته باشند.

مردم میوه نمی خرند!

خبر

مدیرکل بنیاد مسکن گفت: پیشنهاد افزایش 
سقف تسهیالت مسکن روستایی تا ۲۰۰ میلیون 
تومــان در شــورای پــول و اعتبار تصویب شــده 
اســت. بــه گزارش ایبنــا، رضا حمیدی بــا بیان 
جزئیات تسهیالت طرح ویژه نوسازی و بهسازی 
مســکن روســتایی و بازپرداخــت اقســاط این 
وام افــزود: افزایش ســقف تســهیالت مســکن 
روســتایی تــا ۲۰۰ میلیــون تومان با تســهیالت 
یارانه دار در دستور کار است و پیشنهاد افزایش 
سقف تسهیالت تا ۲۰۰ میلیون تومان در شورای 
پول و اعتبار تصویب شده اســت. مقرر شده تا 
تسهیالت یارانه دار مسکن روستایی با نرخ سود 
۵ درصد به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 
و همچنیــن طــرح ویــژه نوســازی و بهســازی 
واحد های مسکونی روستایی پرداخت شود. 
مازاد این تسهیالت تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان 
با نرخ سود آزاد و ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد.

مسئول بنیاد مسکن انقالب اسالمی در بخش 
مســکن روســتایی توضیح داد: تســهیالت به 
تناوب در ســال های گذشــته با افزایش همراه 
کنــون رقــم تســهیالت ۱۰۰ میلیــون  بــود. هم ا
تومان اســت که با مجمــوع دوران مشــارکت و 
دوران اقساطی ۲۰ ساله، مبلغ اقساط ۷۰۰ هزار 
تومــان اســت. مدیرکل بنیــاد مســکن انقالب 
اســالمی با یادآوری اینکــه اجــرای طــرح ویــژه 
نوســازی و بهسازی مســکن روســتایی از سال 
۱۳۸۴ بــه منظــور اجرای قانــون ســاماندهی و 
عرضه مسکن و همچنین برنامه های چهارم تا 
ششم توسعه برای ارایه تسهیالت ارزان قیمت 
در دستور کار قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه 
مابه التفاوت نرخ سود را تضمین کرد، گفت: در 
زمان اجرای طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی 
واحد های مسکونی روستایی ۷ درصد واحد ها 
کنون این میزان  مقاوم سازی شده بود که هم ا
بــه ۵۰ درصــد رســیده اســت. حمیــدی ادامــه 
داد: طبق برنامه مذکور قرار اســت تا سال ۱۴۰۵ 
مقاوم سازی واحد های ساختمانی به ۷۰ درصد 
برســد و تا پایــان ۱۴۱۰، واحد های مســکونی به 

میزان ۱۰۰ درصد مقاوم سازی شوند.

وزارت صنعت، معدن و تجــارت اعالم کرد: با 
توجه به نظر صریح ریاست جمهور و مطابق 
مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار، عــالوه بــر اعالم 
فهرست کاال و خدمات هرگونه افزایش قیمت 
منوط به کارشناســی و اخذ نظرات ســازمان 
حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان 

منطبق بر ضوابط قیمت گذاری مصوب شد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، با 
کید رییس جمهــور و بنا بر مصوبه  توجه به تا
ستاد تنظیم بازار به منظور حمایت از حقوق 
مــردم و کنترل قیمت هــا، کاال هــا و خدمات 
زیر بر اساس نظر کارشناسی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان و تصویب 

ستاد تنظیم بازار انجام می شود.
کــی اســت بنابــر تصمیمات  ایــن گــزارش حا
متخــذه و بــا عنایــت بــه ضــرورت و نقــش 
کیدات  کمیت در کنترل بــازار و حســب تا حا
رییس جمهور و با رویکرد حمایــت از مصرف 
کنندگان هرگونه تغییر قیمت اقالم منتخب 
از طرف دستگاه های قانونی قیمت گذاری، 
پــس از ارایــه مســتندات و مــدارک مربوطــه و 
انجام محاسبات کارشناسی توسط سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و 
طرح و تصویب در ســتاد تنظیم بــازار صورت 

خواهد گرفت.
لبنیــات پرمصرف )ماســت ســاده، شــیر کم 
چرب، پنیر uf(، شــیر خام، حبوبات، گوشت 
غ، قند و شــکر،  غ، گوشــت قرمز، تخم مــر مر
کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه 
کی، دانه های روغنی، نهاده های  شده خورا
دام و طیور )کنجاله، جو و ذرت(، گنــدم، آرد، 
نــان، برنــج، رب گوجــه فرنگــی، کنســرو تــن 
ماهی، دارو و مکمل های دام و طیور )منتخب 
کارونی )رشته ای  وزارت جهاد کشاورزی(، ما
ســاده(، دارو تجهیــزات پزشــکی )منتخــب 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی(، 
انواع خودرو )منتخب کمیته خودروی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت(، انــواع شــوینده 
)منتخب وزارت صنعت، معــدن و تجارت(، 
یخچال، یخچــال فریزر، تلویزیون، ماشــین 
لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، 
روغن موتور، الستیک خودرو، انواع پوشک و 
دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، 
تشخیصی و آزمایشــگاهی، حمل ونقل بار و 
مســافر درون و برون شــهری )اعــم از هوایی، 
ریلی و جاده ای( و عوارض جاده ای و خدمات 
بندری از جمله اقالم منتخب اعالمی هستند.

خبر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

حدود ۱۸۰ واحد صنعتی 
در استان توسط بانک ها تملک شده است

معاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان گفت: حدود 
اســتان  واحــد صنعتــی در   ۱۸۰
اصفهان توسط بانک تملک شده است، البته برخی 
از این واحدهای صنعتی ادامه تولیــد داده ، اما برخی 
کــد شــده اند. امیررضا نقــش در حاشــیه کارگروه  نیز را
تســهیل موانع تولید در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
تعداد بسیاری از سرمایه گذاران در پروژه های صنعتی 
سرمایه گذاری کردند که تا حدود ۶۰ درصد پیشرفت 
داشته است، اما به صورت نیمه تمام باقی مانده است؛ 
زیرا در تأمین ســرمایه در گردش دچار کسری شدند و 
تقاضای تسهیالت برای این منظور را دارند، برخی نیز 
مشکل تأمین ســرمایه ثابت را دارند تا طرح خود را به 
اتمام برســانند و متقاضی دریافت تســهیالت در این 
زمینه هستند، البته این چالش ها تنها در سطح استان 

مطرح نیست و جنبه ملی دارد.
وی ادامه داد: برای ارائه تســهیالت به سرمایه گذاران 
طرح های صنعتی به ویژه در زمینه تأمین تسهیالت 
سرمایه ثابت، ناهماهنگی ها و مشکالتی در بانک ها 
وجود داشــته است که طی جلســاتی که با مسئوالن 
ذی ربط داشتیم، به مصوبات و نتایج خوبی رسیده ایم 
و مقــرر شــد تــا بانک هــا در خصــوص ارائه تســهیالت 
همکاری کنند تــا امکان اتمام طرح هــای نیمه تمام 

صنعتی فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: تســهیل رونــد تکمیــل پروژه های 
نیمه تمــام صنعتــی، زمینه ســاز اشــتغال و توســعه 
اقتصادی در اســتان اصفهان خواهد شد. در جلسه 
و جلســات قبل نیز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مصوبه 
تســهیالت ســرمایه ثابــت را بــرای بانک های اســتان 

اصفهان تکلیف کرده ایم که عدد قابل توجه است.
گر بانک ها همکاری بیشــتری در  نقش تصریح کــرد: ا
ارائه تسهیالت سرمایه ثابت به سرمایه گذاران صنعتی 
داشــته باشــند، می توانیم در آینده ای نزدیک حدود 
۱۲۰۰ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد کنیم. در این 
بین جلسات ستاد تســهیل و رفع موانع تولید مرتب 

برگزار و پرونده ها با حضور متقاضی، بانک و استانداری 
در آن بررسی می شود؛ بانک ها را هم در ارائه تسهیالت 
ســرمایه ثابت تکلیف می کنیم تا همکاری بیشــتری 

داشته باشند.
وی افزود: طی دو جلســه اخیــر ۲۹ پرونــده در صنایع 
مختلف از جمله تولید المپ های کم مصرف، تولید 
محصوالت فوالدی و … مطرح و بررسی شد؛ بانک ها 
هم شرایط اقتصادی شرکت های مطرح شده را بررسی 
کردند و در نهایت پذیرفتند که تسهیالت را به آنها ارائه 
دهند. مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان نیز به حدود ۲۹ واحد 

تولیدی در استان اصفهان اختصاص یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
افزود: جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد 
و مباحث بانکی و غیربانکی مورد بررســی قــرار گرفت؛ 
حدود ۲۵ پرونده واحد تولیدی دیگر نیز برای رفع موانع 
تولید در زمینه مباحثی که با بانک ها و دستگاه های 

اجرایی مطرح است، بررسی شد.
نقش با اشاره به پرونده های اقتصادی معطل مانده، 
اضافه کرد: در خصوص رفع موانع تولید در پرونده های 
اقتصادی هر هفته به طور متوســط حدود ۵۰ پرونده 
بررســی می شــود و در هفت هفته اخیر نیز حدود ۳۰۰ 
تا ۳۵۰ پرونده بررســی شــده و حــدود ۸۵ تــا ۹۰ درصد 
گر مصوبات  مصوبات هم اجرایی شــده اســت؛ البته ا
اجرایی نشده باشــد به طور مرتب از طریق دبیرخانه 
سازمان صمت پیگیری های الزم را انجام خواهیم داد.

وی در خصــوص نقــش بودجــه ۱۴۰۱ بــرای پیش بــرد 
پروژه های اقتصادی و عمرانی، اظهــار کرد: در بودجه 
۱۴۰۱ ظرفیت هــای خوبــی از جملــه تبصره هــای ۱۶ و 
۱۸ ایجاد شــده که باید آنهــا را در اســتان احصا کنیم تا 
بتوانیم جذب اعتبارات خوبی داشــته باشــیم؛ البته 
برای استفاده از مزایای تبصره ۱۸ هنوز وقت باقیست 
و واحدهای صنعتــی می تواننــد از وام هــای یارانه ای 

ارائــه شــده اســتفاده کننــد. معــاون هماهنگــی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان در خصوص تعطیلی 
واحدهای صنعتی به دلیل چالش های بانکی، افزود: 
آمار دقیقی نمی توان در این زمینه ارائه داد، اما حدود 
۱۸۰ واحد صنعتــی در اســتان اصفهان توســط بانک 
تملک شده است، البته تولید در برخی از این واحدهای 
کد شــده اند. ورود به  صنعتی ادامــه دارد و برخی نیز را
بحــث واحدهایی کــه توســط بانک تملک شــده اند 
از جمله موارد مهمی اســت کــه در این زمینه تــا پایان 
سال چالش های حداقل حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد موارد 
تملک شده با جذب سرمایه گذار جدید توسط بانک، 
تعیین تکلیف خواهد شد؛ حدود ۲۰۰ واحد صنعتی از 
مزایای این فرایند استفاده می کنند. نقش اضافه کرد: 
کنون به چالش های حدود ۳۰ واحد صنعتی که خط  تا
تولید آن متوقف شده بود و یا با ظرفیت حدود ۱۰ تا ۲۰ 

درصد فعالیت می کردند، رسیدگی شده است.

آمار سدهای کشور هر روز عددی کمتری را نسبت به 
سال قبل نشان می دهند و عمق بی آبی بیشتر و بیشتر 
گر راه حلی  می شود، موضوعی که به گفته کارشناسان ا
برای آن در نظر گرفته نشود، در آینده ای نه چندان دور دچار بحران های 
بزرگی خواهیم شــد. آخرین آمار از وضعیت سدهای کشور، گویای این 
اســت که با ســپری شــدن ۱۰۸ روز از ســال آبی، تا ۱۸ دی ماه )ســال آبی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۹.۳۸ 
میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۸ 

درصد کاهش نشان می دهد.
میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا ۱۸ دی ماه 
سال جاری معادل ۶.۴۶ میلیارد متر مکعب است که کاهشی معادل 

۳۰ درصد نســبت به مدت مشابه سال آبی گذشــته را نشان می دهد. 
همچنین میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده رود، شمیل و نیان 
و سفیدرود در شــرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۳ درصد، ۹۴ درصد و ۲۳ 
درصد بوده و در استان های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی مخازن 

طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود ۴۵ و ۱۸ درصد است.
بی شک این آمار برای فصلی کنونی مناسب نیست و آن طور که داریوش 
مختاری، کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی اظهار کرد: وضعیت منابع 
کم شدید جمعیتی در یک پهنه مشخص  آبی ایران مطلوب نیست، ترا
جمعیتی همراه با بارگذاری های ســنگین و متمرکز در یک پهنه از یک 
دشت یا یک جغرافیا مشکالتی را ایجاد کرده است. در این بین تهران، 
مشهد، اصفهان و کرمان وضعیت پرخطری نسبت به بقیه دارند. راه 
رویارویی با این گلوگاه خودداری از تغییر کاربری فزاینده اراضی شهری، 
گذاری انشعاب های اضافی آب  خودداری از توسعه بی رویه مسکن و وا

شهری است.
وی با بیان اینکه از یک ســو صنایع آب بر از جمله نیروگاه، پتروشیمی، 
فوالد و سیمان در جغرافیای خشک فالت مرکزی که با کمیابی منابع آب 
روبه رو است، مستقر و آبخوان ها را خالی می کنند و از سوی دیگر عمده 
فرآورده های این صنایع برای دو بخش مصرفی یعنی مسکن و خودرو 
به کار گرفته می شوند، گفت: این دو بخش مصرفی به جای اینکه چرخه 
تولید و نوآوری را بازآفرینی کنند به طور مشــخص یک گرداب سنگین 
مصرف را پدید آورده اند که بر بهره برداری و مصرف بی رویه منابع آب به 

طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر می گذارد.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه باید تدابیری لحاظ 
شود تا صنایع آب بر با صنایع کوچک و بومی جایگزین شوند، اظهار کرد: 
تنها در این شــرایط اســت که می توان منابع آبی کشــور را نجات داد؛ در 
غیر این صورت کشــور با چالش های بزرگی در آینده مواجه خواهد شد 
کنون به فکر حل  که حل آن ها نیز بدون جواب خواهد بود لذا باید از هم ا

چالش های بخش آب بود.
کید کرد:  مختاری با اشــاره به راه کارهــای موجــود برای این بخــش، تا
می توان روش های هشت گانه کاهش مصرف آب شهری و یا پروژه های 
۱۵ گانــه طرح های تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینی و یــا طرح های 
تکمیلی استقرار واحدهای گلخانه ای تولید محصوالت کشاورزی را اجرا 
و به آسانی چند میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی کرد و در بخش های 
گردشگری و صنایع کوچک و پربازده به کار گرفت و آبخوان ها را نجات 

داد.
کنون دیگر زمان آزمون و خطا نیست و باید فکری  کید بر اینکه ا وی با تا
گر راه حل و تدبیری صورت  جدی به حال منابع آبی کشور شود، گفت: ا
نگیرد، بی شک در آینده نمی توانیم با این اوضاع مقابله کنیم، آب یک 
بخش ارزشــمند از منابع کشــور اســت که باید راهکارهای حفظ آن به 

درستی اجرایی شود و مشکالت فعلی را از میان برداریم.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه بی تردید با توجه به 
کاهش بارندگی ها، حفظ منابع آبی موجود از اهمیت بسزایی برخوردار 
اســت لذا دولت برنامه ریزی دقیقی برای مصرف بهینــه و بهره برداری 

مناسب از منابع آبی را در دستور کار خود قرار دهد.

طرح هــای اجرایی حوضــه زاینــده رود در اســتان های 
اصفهان و چهار محال بختیاری در صورت تامین منابع 

مالی تا ۵ سال آینده به بهره برداری می رسد.
رئیس حوضه آبریز رودخانه زاینده رود و حوضه های جنوب غربی کشــور، 
مدت زمان طرح مطالعات شناخت این حوضه را بیش از یک دهه با مشارکت 
کشور آلمان و با همکاری شرکت های آب منطقه ای اصفهان و چهار محال و 
بختیاری بیان کرد و گفت: در تصویب مطالعات جامع برای آب شرب، محیط 
زیست و بهداشت موضوع باز تخصیص مطرح است و در راستای معیشت 

کشاورزان نیز ضروری است در سطح ملی و کالن تصمیم گیری شود.
دکتر هوشــنگ مالئی افزود: در این حوضه بارگذاری مصارف بیــش از توان 

کولوژیکی حوضه است و در سال های کم بارش و خشکسالی فشار وارد بر  ا
منابع افزون می شود.

رئیس حوضه آبریز رودخانه زاینده رود و حوضه های جنوب غربی کشور با 
بیان اینکه مدیریت یکپارچه سازی حوضه زاینده در برنامه های کوتاه مدت 
ودراز مدت در کارگروه احیای زاینده رود به تصویب رسیده است، افزود: این 
کارگروه به ریاست معاون رئیس جمهور در جلسات مختلف نقشه راه احیای 
زاینده رود را تصویب کرده که در بهار امسال در شورای عالی آب نیز تصویب 
کید براینکه اقدامات صورت گرفته مبتنی بر نقشه راه باشد،  شد. وی با تا
گفت: طرح های در دست اجرا در استان های اصفهان، یزد و چهار محال و 

بختیاری با محوریت این مصوبات است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در یکی از شبکه های مجازی گفت: به زودی مدرن ترین مرکز 
مکانیزه و هوشمند تجزیه و مبادالت در پست آغاز به کار می کند و فصل جدیدی از خدمات 

پستی رقم خواهد خورد.
گرامی خود نوشت: در ســالروز قتل میرزاتقی خان فراهانی یا همان امیرکبیر  ع پور« در پست اینستا »عیسی زار
هستیم. مفهوم دانش و توسعه در ایران دوره معاصر با نام امیرکبیر پیوند خورده و دارالفنون از یادگارهای اوست.

گر بگوییم امیر کبیر پیشگام ارتباطات نوین در ایران بوده است. با دستور امیر  کید کرد: بی راه نگفته ایم ا وی تا
پستخانه  تاسیس شد و برای حفاظت محموله های پستی در همه راه های کشور قراول خانه  ساخت. چاپارهای 
پستی از تهران به اصفهان، آذربایجان، مازندران، کرمان، خراسان، استرآباد و کرمانشــاه در رفت و آمد بودند و 
محموله های پستی را به دست صاحبانشان می رساندند. هنوز داغ قتل امیر کبیر بر سینه شیفتگان پیشرفت و 

توسعه ایران سنگینی می کند.
وی افزود: پست قدیمی ترین واحد ارتباطی در کشور ماست که همان نام دیرینه خود را حفظ کرده است، اما امروز 
تاثیری شگرف و شگفت در ارتباطات و اقتصاد دارد. امروز پست پشتوانه اقتصاد دیجیتال است و تسهیل کننده 

خدمات عمومی، با کارکنانی پرتالش و وظیفه شناس که به سازمان و کارشان متعصب و وفا دارند.
ع پور خاطرنشان کرد: پست این روزها در حال پوست اندازی و تحول است و گام های بلندی به سوی اصالح  زار
فرآیندها و هوشمندسازی برداشته است. به زودی مدرن ترین مرکز مکانیزه و هوشمند تجزیه و مبادالت در پست 

آغاز به کار می کند و فصل جدیدی از خدمات پستی رقم خواهد خورد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: در جریان مشکالت همکاران در شرکت ملی پست هستم و برای حل آنها اقدامات اساسی 

در جریان است که در آینده اطالع رسانی خواهد شد.

کشور همچنان تشنه  است سدهای 

تکمیل طرح های حوضه زاینده رود تا پنج سال آینده

راه اندازی مدرن ترین مرکز مکانیزه و هوشمند تجزیه و مبادالت در پست، به زودی

هوا فروشی در پمپ بنزین ها تکذیب شد

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس :

صادرات ۹ ماهه از مناطق آزاد به ۲۰ میلیارد دالر رسید

با ارائه آخرین دستاورد های تولید ملی صنعت چوب:

گشایش نمایشگاه تخصصی صنایع، 
مبل و دکوراسیون در اصفهان

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان:

کشاورزان  شایعه تأمین نشدن حقابه  
صحت ندارد

افزایش سقف 
تسهیالت مسکن روستایی 

تا ۲۰۰ میلیون تومان

افزایش قیمت ها 
باید مطابق مصوبه 

تنظیم بازار باشد

خبر

خبر

خبر

خبر
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ذوب آهن کانون ارزنده خودباوری و بومی سازی 

در ۵۰ سال معاصر است
استاندار اصفهان در آستانه ۲۳ دی 
مــاه در پیامــی ذوب آهــن را کانون 
ارزنده خودباوری و بومی سازی در 

نیم قرن اخیر دانست.
سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به مناسبت ۲۳ 
دی ماه، سالروز تاســیس ذوب آهن اصفهان پیامی را 

صادر کرد. در این پیام آمده است:
»بی تردیــد در صنعت بین المللی صنعــت ذوب آهن 
همــواره یکــی از صنایــع تخصصــی و مــادر بــوده و این 
مجموعــه، بــه عنــوان کانــون ارزنــده خودبــاوری و 
توانمندسازی بومی در طول ۵۰ سال معاصر به خصوص 
پس از انقالب شــکوهمند انقــالب اســالمی و در طول 
دوران دفاع مقدس و پس از آن در دوران های مختلف 
به گونه ای جهادی و تحسین برانگیز در راستای ایجاد 
تحوالت ســاختاری و عملیاتی با رویکردی مدیریتی 
بر مبنای آینده محوری در راســتای بومی ســازی این 
صنعــت بنیادیــن نقشــی بــی دلیل ایفــاد نمــوده و 
می نماید. بــی گمــان نقش این مجتمع صنعتــی در 
سازندگی پویا و پایدار صنایع راهبردی کشور بر همگان 
محرز و تحسین برانگیز بوده و صنعتگران جهادی این 
جبهه راهبردی با ممارســت مجدانه و کوشش های 
ساعیانه خود توانسته اند در انتقال سازنده دانش فنی 
و ســاخت صنایع بزرگ و مهــم و زیربنایی بــه گونه ای 
موفــق و اثرگذار حاضر شــده و ایــن مجتمع صنعتی با 
گاه و آینده  نگر  بهره مندی از خرد جمعی و مدیریــت آ
توانسته است، همچون سایر پیشــرفت ها در تحقق 
رســالت فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی خود نیز با بهره 
منــدی از پتانســیل های بومــی و ملی نقشــی بســزا و 
ژرفی ایجــاد نمــوده و جایگاهــی ممدوح در شــاخص 
مشارکت همگانی در مقوالتی نظیر پدافند غیرعامل، 
تربیت نیروی متخصص و تحول آفرین، بومی سازی و 

خلق ابزار و تجهیزات راهبردی و... خلق نماید.
حضــور کارخانــه ذوب آهــن اصفهــان در جغرافیــای 
سختکوش شهرستان لنجان ایجادکننده بسترهای 
بی همتا و نافعی باالخــص در محوریت با موضوعاتی 
همچون مشارکت های عمومی، حوادث غیرمترقبه 
و... بــوده کــه می تــوان بــه مشــارکت فعال و مســتمر 
نیروهای جان برکف و ایثارگر در جنگ تحمیلی، از جمله 
تقدیم ۲۹۰ شهید گرانقدر به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی اشاره نمود و اعتقاد راسخ هرم انسانی متعهد 
متفکر و متعبد این اکوسیستم پویای صنعتی خبر دارد.

رویکــرد مدیریــت شــده این مجتمع عظیــم صنعتی 
در شــرایط جنگ ناجوانمردانه اقتصــادی با موضوع 
تولید موفق انواع ریل بر اساس استانداردهای جهانی 
با حجمی بالغ بر ۵۵ هــزار تن، نقش مهم این صنعت 
مادر را در اجــرای پروژه های ریل ملی تبیین و مبرهن 
می سازد. همچنین کاهش ۵۰ درصدی برداشت آب 
از حوضه آبی زاینده طی ۱۰ سال اخیر و گسترش جنگل 
دست کاشــت با وســعتی افزون بر ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار 

گواهی موکد بر رویکرد مدیریت سبز این صنعت است.
در پایان با تقدیر از همه دست اندرکاران این مجتمع 

عظیم صنعتــی، فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی که 
نقش بســزا در مولفه اقتصاد مقاومتی ایفــاد نموده 
و می نماید و با اتخاذ تمهیدات ســازنده و پیشرو در 
جبهه تولید و عرصه مسئولیت اجتماعی مشفقانه 
در راســتای پیشــبرد اهداف متعالی کشــور و دولت 
مردمی گام بــر میدارند. ســالروز تاســیس ذوب آهن 
اصفهان را به مردم شریف ایران و به ویژه به مدیریت 
خدوم، کارگزاران و کارگران تالشــگر و زحمتکش این 
صنعت و خانواده های محترم ایشان تبریک و تهنیت 

عرض می نمایم.«

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از پروژه های در 
حال اجرای این منطقه خبر داد و گفت: عملیات 
فاز چهارم پیرایش شهری و مرمت جداره منطقه 

در دستور کار این منطقه قرار دارد.
سید ســلمان قاضی عســگر اظهار کرد: فاز سوم 
پیرایــش و مرمت جــداره جنوبی محــور نمونه با 
اعتبار ســه میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال، محوطه 
تندیس شیخ بهایی و ساماندهی پارک با اعتبار دو 
میلیارد و ۳۸۲ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال، عملیات 
فاز چهارم پیرایش شهری و مرمت جداره با اعتبار 
سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و پیاده رو سازی و 
اصالح هندسی محله ناژوان با اعتبار سه میلیارد و 
۵۹۸ میلیون ریال از جمله پروژه های عمرانی سال 

جاری منطقه ۹ است.
وی با بیان اینکه ورودی محله مهدیه از خیابان 
سردار شهید حجازی با اعتبار سه میلیارد و ۵۵۰ 

میلیون ریال ساماندهی می شود، افزود: احداث 
پاتوق ابودردا با اعتبار ســه میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال، لکه گیری آســفالت معابــر اصلــی و فرعی با 
اعتبار ســه میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون ریــال و خرید، 
تهیه و اجرای تأسیســات برقی پیرایش شــهری 
با اعتبار ۷۹۸ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال از دیگر این 
پروژه هایی اســت کــه در دســتور کار این منطقه 

قرار دارد.
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: ادامه لکه گیری آسفالت با اعتبار سه میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون ریال، ساماندهی بدنه مسیر پیاده 
راه غرب با اعتبار سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، 
ســاماندهی مســیر پیاده راه از فاز چهار پارک مهر 
با اعتبار سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال نیز از دیگر 
پروژه هــای در حــال اجــرا منطقــه ۹ شــهرداری 

اصفهان محسوب می شود.
وی افزود: اصالح هندسی خیابان آتشگاه، تعمیر 
و تقویت پل عابر پیاده، تهیه مصالح و اجرای مسیر 
دوچرخه خیابان شهید حجازی، اصالح هندسی 
خیابان شهیدان تیموری و مظاهری و تعمیرات 
و نگهداری از دیگر پروژه های منطقه است، البته 
کنون در مرحله عقد  پروژه تعمیرات و نگهداری ا

پیمان است.

گفــت:  رییــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
پیش بینی می شود طرح شفافیت و ارتقای سالمت 
اداری بــا طــی مراحل قانونــی از ابتــدای بهمن ماه 

سال جاری الزم االجرا شود.
محمــد نورصالحی اظهــار کرد: یکــی از مــوارد مهم 
شفافیت، امکان دسترســی به اطالعات است که 
می تواند مردم را همواره از مسائل و امور تأثیرگذار بر 

گاه کند. سرنوشت خود آ
وی تصریح کرد: شفافیت قوانین و مقررات، مراحل 
انجام کار و فعالیت امور اداری و مالی همگی می تواند 

به سالمت اداری کمک کند.
رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان با اشــاره به 
تصویب طرح شــفافیت و ارتقای ســالمت اداری، 
خاطرنشــان کرد: این طرح مجموعه ســازمان ها، 
شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداری 

اصفهان را شامل می شود.
وی با بیان اینکه بر اساس طرح شفافیت و ارتقای 
سالمت اداری، شهرداری اصفهان مکلف به تشکیل 
کمیته سالمت اداری ظرف مدت یک ماه از تصویب 

طرح اســت، افزود: این کمیته موظف به تصویب 
سیاست ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط 
با ایجــاد شــفافیت و مبــارزه با فســاد در شــهرداری 
اصفهان و پیگیری موضوعات است، البته از طرف 
شورای اسالمی شهر اصفهان، رئیس شورا و دو نفر 

نماینده به عنوان ناظر معرفی می شوند.
نورصالحی خاطرنشــان کرد: این طرح برای تأیید 
به فرمانداری اصفهان ارســال می شــود که به طور 
معمول یــک هفته زمــان نیاز اســت تا فرمانــداری 
تطبیق یا عدم تطبیق طرح با قوانین جاری را اعالم 
کند و پیش بینی می شود پس از طی این مراحل، این 

طرح از ابتدای بهمن ماه الزم االجرا شود.

مدیــر منطقــه ۱۵ شــهرداری اصفهــان گفــت: دو 
محلــه گــورت و راران بــرای اجــرای »طــرح محله 
محــوری« در راســتای ارتقــای کیفیت زندگــی در 

منطقه خوراسگان انتخاب شدند.
هوشنگ نظری پور اظهار کرد: یکی از رویکردهای 
جدید مدیریت شهری تحقق شهر همگرا است که 
اولویت اصلی آن مشارکت مردم در تصمیم گیری ها 
به صــورت محلــه محوری بــوده اســت کــه بر این 
اســاس محله هــای گــورت و راران در منطقــه ۱۵ 
کنون اقدامات اولیه در راستای  انتخاب شدند. ا
ارتقای کیفی زندگی در این دو محلــه در حال اجرا 
است. وی افزود: بر همین اساس عواملی تعریف 
شــده اســت که طی آن پروژه های محلــه محور با 
کثری مردم انتخاب خواهد شد و در  مشارکت حدا
واقع می توان گفت احصای مشکالت و نیازهای 
شــهروندان بــا خــرد جمعــی مدیــران شــهری و 
متخصصان مربوط در حوزه های مختلف فرهنگی، 
عمرانی، خدماتی، شهرسازی و ترافیکی با مشارکت 
ویژه نمایندگان همان محالت رفع خواهد شــد. 
کید  ضمن اینکه در این طرح های محله محور تا

ویژه بر حفظ هویت محله ها است.
مدیر منطقــه ۱۵ شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: 

طبق ایــن فراینــد دو محلــه گــورت و راران بعــد از 
مطالعــات دقیــق و برگــزاری جلســات بــا اهالــی و 
همچنین بازدیدهای گسترده از محل در بین ۲۳ 
محله منطقه ۱۵ انتخاب شد، وجود آثار تاریخی از 
جمله ویژگی ها و پتانسیل این دو محله به شمار 
مــی رود که در صورت رفع مشــکالت اشــاره شــده 
می توان صنعت گردشــگری را در آن تقویت کرد و 
در راستای توســعه اقتصادی و خدماتی محالت 

گام برداشت.
وی با اشــاره به وجــود بافت فرســوده در دو محله 
گــورت و راران، خاطرنشــان کرد: بافــت و امکانات 
شــهری، ریزدانگــی منــازل مســکونی، امکانــات 
کم جمعیت از جمله دالیلی  رفاهی، فضای سبز، ترا
اســت که این دو محله در ابتدا بــرای اجرای طرح 

محله محوری انتخاب شدند.
نظری پور اظهار کرد: مشکالت و کمبودهای این 
دو محــل از حمــل و نقــل تا کمبــود فضای ســبز و 
ظرفیت های فرهنگی بنا بر نــوع و اهمیــت آن در 
قالب برگزاری جلسات مردمی بررسی و اقدامات به 

موقع در جهت رفع مشکالت انجام خواهد شد.
وی در خصــوص هزینــه طرح های محلــه محور، 
تصریــح کــرد: بــرای اجرای ایــن طرح هــا در ســال 
۱۴۰۱ در صورت تحقق منابع درآمدی در مجموع 
۳۵۰ میلیــارد ریال اعتبار پیش بینی شــده اســت 
کــه بــر حســب نــوع پروژه هــا در دو محله گــورت و 
راران هزینــه خواهــد شــد، البته این طــرح مانع از 
اجرای دیگر پروژه ها در بقیه محالت نخواهد شد و 
اجرای آن تداخلی با دیگر پروژه ها و اقداماتی از این 

قبیل ایجاد نمی کند.

شــهردار فریدونشــهر گفــت: در چنــد مــاه اخیر 
با صــرف اعتباری بالــغ بر چهــار میلیــارد تومان 
کارخانه شــن و ماســه شــهرداری فریدون شــهر 

راه اندازی شد.
ابراهیم باتوانی اظهار کرد: در چند ماه گذشــته 
بالغ بر چهار میلیارد تومان در ارتباط با بازسازی 
و راه اندازی کارخانه تولید شن و ماسه شهرداری 
کنون با یاری خداوند  فریدونشهر هزینه شــد و ا
و همراهی سایر مســئوالن و پیمانکار کارخانه، 
بــرای خدمت رســانی بــه شــهروندان و حــل 

مشکالت شهرداری به چرخه تولید بازگشت.
وی در رابطه با فراهم کردن زیرساخت های الزم 
و خدمت رسانی بهتر به شهروندان، افزود: قدم 
بعدی شهرداری تولید آسفالت در این کارخانه 

اســت که با توجه به شــروع تولید مــواد اولیه آن 
)شن و ماســه( و با توجه به همراهی دستگاه ها 
و فرمانــداری و اداره راه و شهرســازی و دفتر امور 
شــهری، بــرای تهیه قیــر اقدامــات اولیــه انجام 
شده است و در بهار سال آینده با تولید آسفالت 
خدمات بهتری به شهروندان ارائه خواهیم شد.
شهردار فریدونشهر با اشــاره به نبود آسفالت در 
معابر تــازه احــداث شــده و برخــی از کوچه های 
بافت فرسوده شــهر، افزود: یکی از اولویت های 
آســفالت معابــر و   ۱۴۰۱ مــا در ســال  اصلــی 
کوچه های این محالت به منظــور بهبود عبور و 
مرور شهری است که زیرساخت های آن فراهم 
شده و در بودجه سال آینده نیز پیش بینی الزم 

انجام خواهد شد.

کار است فاز چهارم پیرایش شهری در دستور 

اجرای طرح شفافیت و ارتقای سالمت اداری 
از ابتدای بهمن ماه

کیفیت زندگی در ۲ محله خوراسگان ارتقای 

کارخانه شن و ماسه شهرداری فریدونشهر راه اندازی 

نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر کاشــان 
یکی از کارآمدترین روش ها برای ارتقا سطح 
اعتماد متقابل مردم و شورای اسالمی شهر 

را استفاده از ابزارهای شفافیت دانست.
علیرضــا عرب بیگــی بــا بیان اینکــه یکــی از 
مهمتریــن نتایج شــفافیت، ایجاد کنترل و 
نظارت عمومی بر عملکرد شورا است، افزود: 
وظیفــه شــورای اسالمی شــهر در راســتای 
شفافیت بیشتر، شفافیت در عملکرد شورا 
و شــهرداری اســت که باید بــه آن پرداخته 

شود.
خصــوص  در  برنامه هــا  مهمتریــن  وی 
کــردن دســتور  شفاف ســازی را مشــخص 
جلســات از قبــل، پخــش زنــده جلســات و 
دسترسی به آرشیو آنها، گرفتن نظرات مردم 
و ارائه خالصه آنها قبل از شروع جلسه، ارائه 
کــرات، پیگیری حضور بیشــتر  خالصه مذا
افراد در جلسات، پیگیری پخش جلسات 
در رادیو کاشــان، انتشــار متــن تصمیمات 
جلســات، رأی گیــری الکترونیکی و انتشــار 
عمومی بودجــه ســالیانه شــورا دانســت و 
تصریح کرد: در قســمت شــفافیت عملکرد 
کــه بایــد  شــهرداری نیــز مهمتریــن کاری 
انجــام شــود هوشمندســازی مجموعــه و 
تحت ســامانه قرار گرفتن ارتباطات در کنار 

پاسخگویی است.
نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر کاشان با 
اشاره به موضوع شفاف سازی در شهرداری، 
کــرد: بر ایــن اســاس مناقصه هــا و  کیــد  تا
مزایده هــا در ســامانه ای بارگذاری می شــود 
)تمام مناقصه ها و مزایده ها در سامانه دولت 
به نام ستاد ثبت می شود(، همچنین ایجاد 
سامانه هوشمند نیروی انسانی، هوشمند 
شــدن رفتارها و خدمات شــهرداری و تحت 
سامانه قرار گرفتن آنها، ایجاد مکانیزمی برای 
کــردن  نهادینــه  و  مســتمر  پاســخگویی 
 آن هــا در راســتای شفاف ســازی انجــام 

خواهد شد.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان 
اردستان گفت:  واحدهای صنعتی اردستان با 
کمبود شدید کارگر ساده روبرو هستند و سال 

آینده این چالش بیشتر نمایان خواهد شد.
محمدرضا باقری اظهار کــرد: از ابتدای ســال 
کنون ۱۴ فقره جواز تأسیس و ۲ پروانه  جاری تا
بهره بــرداری واحد صنعتــی با ســرمایه گذاری 
۱۵۱ میلیــارد تومــان در ایــن شهرســتان صادر 

شده است.
وی افزود: پیش بینی می شــود با بهره برداری 
از ایــن تعــداد جــواز تأســیس واحد تولیــدی و 
کارگاهی در شهرستان حدود ۱۸۰ نفر مشغول 

کار شوند.
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان 
اردستان با اشاره به تالش مسئوالن شهرستان 
برای ایجــاد اشــتغال پایــدار در اردســتان، 
گفت: ایجــاد اشــتغال در چنــد ســال گذشــته 
جهش بسیار خوبی در این شهرستان داشته 
کنون هیچ مشکل کمبود  اســت به نوعی که ا

اشتغال در اردستان وجود ندارد.
باقری با بیان اینکه واحدهای صنعتی اردستان 
با کمبود شدید کارگر ساده روبرو هستند و سال 
آینده این چالش بیشــتر نمایان خواهد شد، 
خاطر نشــان کــرد: با توجــه بــه بهره بــرداری از 
چند واحد صنعتی در چندماه آینده مطمئنا 
با معضل کمبود نیروی کار ساده و ماهر در این 
شهرستان مواجه خواهیم شد که زمینه ساز 

مهاجرت معکوس را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به عبور رگه فلزی بسیار غنی شامل 
آهن، مس و طال از شهرستان اردستان، گفت: 
کنون تعــداد ۸ پروانه  از ابتدای ســال جاری تا
کتشاف تبدیل به پروانه بهر برداری شده است  ا

کنون این معادن در حال فعالیت هستند. و  ا
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان 
کنــون حــدود ۳۰ معــدن فعال  تصریح کــرد:  ا
در سطح شهرســتان با حدود ۴۰۰ نفر اشتغال 
مستقیم در حال فعالیت هستند و با پیگیری 
نماینده مجلس و فرماندار اردستان در ۲ سال 
گذشــته ۲۰ معدن غیرفعال سلب امتیاز شده  

است.

خبر خبر

استان

خبر

رئیــس مجمــع نماینــدگان شهرســتان اصفهــان 
گفت: آثار جبران ناپذیر بی توجهی به فرونشست در 
گر امروز  سال های گذشته را    االن شاهد هســتیم و ا
اتفاق ویژه ای رخ ندهد، بخشی از آثار فرونشست غیرقابل پیش بینی و 

جبران خواهد بود.

عباس مقتدایی، رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان اظهار 
کثری و ایجاد عزم ملی برای فهم  داشت: با توجه به ضرورت رسیدگی حدا
عمیق از فرونشست در اصفهان و آثار منفی و غیرقابل جبران آن نامه ای 
را به ۷ وزیر و برخی از مســؤوالن کشوری از جمله رییس محیط زیست 
کشور نوشتیم و در آن ضمن بیان ابعاد مختلف موضوع خواستار ورود و 

رسیدگی های فوری و جدی تر شدیم.
کید کردیم که آثار جبران ناپذیر بی توجهی سال های  وی ادامه داد: تأ
گر امروز اتفاق ویژه ای رخ ندهد، بخشی از آثار  گذشته را شاهد هستیم و ا

فرونشست غیرقابل پیش بینی و جبران خواهد بود.
مقتدایی در پاسخ به اینکه مجری اصلی حل این مشکل کیست، توضیح 
داد: راهکارهای حل این مشکل عمدتا از مجاری قوه مجریه و قوه ای که 
کار مدیریتی را برعهده دارد باید انجام شود، بودجه های قابل توجهی را 
در کشور داریم که از طریق آن ها می توانیم در سطح ملی و شهرستانی 
و استانی بهره گیری کنیم تا آثار این وضعیت مخرب را کاهش دهیم یا 

بخشی از آن ها را متوقف کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی افزود: اما عزم قابل 
گرچه در ماه های گذشته و  توجهی که باید شکل می گرفت را ندیدیم، ا
مجلس یازدهم با برگزاری جلسات متعدد در سطوح مختلف از جمله 
جلســه با رییس جمهور، رییس مجلس شورای اســالمی، رییس قوه 
قضاییه، معاون اول رییس جمهور و بسیاری از وزرا تالش کردیم تا این 
موضوع مهم را برجسته کنیم و از عزم ملی برای رسیدگی برخوردار شویم.
وی خاطرنشان کرد: تا حدی این موضوع پیش رفته اما همچنان مطالبه 
مردم و نمایندگان اصفهان رسیدگی جدی تر است، البته ماه های گذشته 

پیشرفت هایی هم در این مسیر داشتیم ولی قانع کننده نیست.
مقتدایی با بیان اینکه خطاب ما برای حل این مشکل شخص رییس 
جمهور اســت، افزود: اما این درخواســت، منافاتی با پیگیری از طریق 
وزراتخانه هایی نظیر وزارت نیرو، میراث، کشور و وزارت راه و شهرسازی 

ندارد و به یک مسیر قانع نشدیم و همه مسیرها را پیگیری می کنیم.

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: هفته 
گذشته سه روز نیروگاه شهید محمدمنتظری به دلیل 
محدودیت مصرف گاز، از ســوخت مازوت استفاده 

کرد، اما بعد از آن استفاده از این سوخت قطع شد.
گرچه تا هفته گذشته مدیران مربوطه در کارگروه آلودگی هوای اصفهان،  ا
استفاده از سوخت مازوت در صنایع این شهر را رد کرده بودند و تنها نسبت 
محدودیت استفاده از ســوخت گاز در صنایع را اعالم می کردند، اما این 
هفته در صحن علنی شورای اسالمی شهر اصفهان از مازوت سوزی برخی 
گرچه همان روز  صنایع همچون پاالیشگاه و نیروگاه سخن گفته شد، ا
سخنگوی پاالیشگاه اصفهان استفاده از مازوت در این صنعت را رد کرد، 
اما هنوز بسیاری بر این باورند که با توجه به شدت آلودگی هوای اصفهان 

برخی صنایع این شهر مازوت سوزی می کنند.  
در این باره معاون امور عمرانی استانداری اصفهان در گفت وگو با ایسنا، 
درباره اخباری مبنی بر مازوت سوزی برخی صنایع در اصفهان، توضیح 
داد: هفته گذشــته که چند روز هوای اصفهان ناپایدار و سرد شده بود، 
مدیران استان تا باالترین سطح، همه مخالف استفاده از سوخت دوم 

مازوت در صنایع بودند.
مهران زینلیان افزود: اما هفته گذشته از طرف شورای عالی امنیت ملی 
تماسی با استاندار استان گرفته شد و از سوی دیگر به دلیل دمای منفی 
هشت درجه سانتیگراد در شمال کشور و خاموشی شهرهای شمالی، 
درخواست استفاده از سوخت مازوت به جای گاز در نیروگاه ها داده شد 

تا بتواند جبران کمبود گاز در مناطق شمالی کشور شود.
گرچه چند روز نســبت به این درخواست مقاومت می شد،  وی گفت: ا

اما هفته گذشــته با این دســتور موافقت شــد و به تعداد محدود برخی 
شعله های نیروگاه شهید محمد منتظری به صورت ترکیب مازوت و گاز 
به مدت سه روز از سوخت مازوت استفاده کردند، اما بعد از اینکه بیم آن 
رفت آلودگی اصفهان باالتر رود، به طور کامل استفاده از سوخت مازوت 

در این صنعت نیز قطع شد.
معاون امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: در این جریان اداره کل 
محیط زیســت بــا بررســی و بازدیــد و دادن اخطارهــای الزم، اســتفاده 
از ســوخت مــازوت در نیروگاه شــهید محمد منتظــری قطع شــد. وی 
درباره اینکه امسال پاالیشــگاه اصفهان از مازوت استفاده کرده است یا 
گر چنین کاری  خیر، گفت: پاالیشگاه از سوخت مازوت استفاده نکرده و ا
صورت گرفته، به طور قطع غیرمجاز بوده است، البته بعید می دانم در 
شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان صنعت دیگری به غیر از نیروگاه شهید محمد 

منتظری از سوخت مازوت استفاده کرده باشد.
زینیلیان درباره اینکه احتمال می رود با کاهش دمای هوا دوباره مجوز 
اســتفاده از مازوت در صنایع و نیروگاه های اصفهان داده شــود یا خیر، 
گر برخی  اظهار کرد: برخی تصمیمات در اختیار مدیریت استان نیست و ا
تصمیمات از سوی شورای امنیت ملی گرفته شود، احتمال دارد دوباره از 
مازوت استفاده کنند. وی با انتقاد از تخلف برخی مدیران نیروگاه شهید 
منتظری، گفت: به همین منظور نامه ای به دادستان اصفهان مبنی بر 
که آنها بدون  ترک فعل مدیران نیروگاه شهید منتظری ارسال کرده ایم، چرا
گرچه با هماهنگی  هماهنگی مدیریت استان از مازوت استفاده کرده اند، ا

کشور این کار را انجام داده بودند.
مسئول کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان توضیح داد: دلیل اصلی 

گالیه مندی مدیریت استان از مدیران نیروگاه شهید منتظری این است 
که طبق مصوبات گذشته نیروگاه هایی که مجبور به استفاده از سوخت 
مازوت می شوند موظف به اجرای سیستم فیلترینگ هستند که نیروگاه 

منتظری این کار را انجام نداده است.
وی ادامــه داد: دلیلی که آنها عنوان می کنند این اســت که صنایعی که 
می خواهند از سوخت دوم استفاده کنند باید فیلترینگ انجام دهند، 
اما بــه دلیل اینکه مشــغل های مــازوت ســوز این نیــروگاه پلمب بــوده، 
مدیران این صنعت، چنین کاری را نکرده اند که این دلیل قابل قبولی 
نیســت. زینیلیان با بیان اینکه در حال حاضر صنایع مســتقر در شعاع 
۵۰ کیلومتری اصفهان از سوخت گاز اســتفاده می کنند، اضافه کرد: در 
حال حاضر تمام صنایع اصفهان از گاز استفاده می کنند، البته استفاده 
از این سوخت با محدودیت مواجه اســت. البته صنایع خارج از شعاع 
۵۰ کیلومتری اصفهان همچون ســیمان نایین و.... مجوز استفاده از 

سوخت مازوت را دارند.

از مجمــوع ۲۸ تصفیــه خانــه فاضــالب در اســتان 
اصفهان ۱۰ تصفیه خانه در ده سال گذشته ساخته 

شده است.
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: با احداث این 
تعداد تصفیه خانه فاضالب در شهر های خوانسار، داران، چادگان، نجف 
آباد، نطنز، هرند، اژیه، سده ورنامخواست، تیران و بویین و میاندشت، 
همچنین دو فقره پکیج تصفیه فاضالب نیز در ۱۰ ســال گذشــته برای 
واحد های مســکن مهر نطنز و فریدونشــهر به روش تصفیه لجن فعال 

ساخته شده است.
هاشم امینی با بیان این که فاضالب ورودی به تصفیه خانه ها در ۹ تصفیه 
گون هوادهی و ۸  خانه به روش لجن فعال، ۱۳ تصفیه خانه به روش ال

تصفیه خانه به روش برکه تثبیت مطابق با استاندارد های زیست محیطی 
تصفیه می شوند، افزود: با ساخت تصفیه خانه های فاضالب، حجم قابل 
مالحظه ای از آب های به ظاهر زاید و غیر قابل استفاده به چرخه صنعت، 
کشاورزی غیر مثمر و توسعه فضای سبز شهری برمی گردد. وی، ۷۳.۵ 
درصد از جمعیت شهری استان اصفهان را زیر پوشش شبکه فاضالب 
کنون سه میلیون و ۲۱۱ هزار نفر در ۳۶ شهر و ۵ هزار  دانست و گفت: هم ا
و ۹۰۰ نفر در ۵ روســتای اســتان از خدمات جمع آوری، انتقال و تصفیه 

فاضالب استفاده می کنند.
وی افزود: اســتان اصفهان با داشتن ۸ هزار و ۳۰۹ کیلومتر شبکه جمع 
آوری و ۵۰۰ کیلومتر خط انتقال، نزدیک به ۱۳ درصد از کل شبکه جمع 
آوری و خطوط انتقال فاضالب در کشور را به خود اختصاص داده است.

آثار فرونشست نتیجه بی توجهی سالیان گذشته: 

 اصفهان در انتظار اقدام فوری

مازوت سوزی در اصفهان تایید شد

ساخت ۱۰ تصفیه خانه در ۱۰ سال در استان اصفهان

خبر

خبر

خبر

نظارت و کنترل 
عملکرد شورا در راستای

 ارتقای شفافیت

کارگر ساده  کمبود 
در واحدهای صنعتی

 اردستان
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سرپرست جدید اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان مطرح کرد؛

درخواست اعتبار ویژه 
برای مدارس دچار پدیده فرونشست زمین

کل  اداره  جدیــد  سرپرســت 
نوسازی مدارس استان اصفهان 
گفت: تنهــا در دو ناحیــه در مرکز 
اســتان تعــداد زیــادی مدرســه دو شــیفت داریم، 
درخواســت اعتبار ویژه برای مدارســی داریم که با 

پدیده فرونشست زمین روبرو شده اند.
نظــارت  و  فنــی  معــاون  ورناصــری،  داریــوش 
ســازمان نوســازی مــدارس کشــور در تودیــع و 
معارفــه سرپرســت اداره کل نوســازی مــدارس 
استان اصفهان مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره 
مرحوم میربد، مدیر پیشــین این اداره، از زحمات 
مهندس میرپور که با تالش های شبانه روزی خود 
باعــث شــد این اداره کل دچــار افــت و رکود نشــود 

قدردانی کرد.
وی بــا بیان اینکــه بــدون کمــک خیــران امــکان 
تحقق اهداف آموزش و پرورش در زمینه فضاهای 
آموزشــی ممکن نیســت، افــزود: اصفهــان یکی از 
اســتان های ویژه در زمینه معماری بوده و هست 
به برخی اســتان ها پیشــنهاد می کنــم بازدیدی از 
پروژه های اصفهــان به دلیــل معمــاری و کیفیت 
اجرای پروژه ها داشته باشند و از اداره کل نوسازی 
مدارس اســتان اصفهــان می خواهم این کیفیت 

را حفظ کنند.
معاون فنــی و نظــارت ســازمان نوســازی مدارس 
کشــور با اشــاره به اینکــه بیشــتر اســتان ها از توجه 
به نظــام فنــی فضــا غافــل هســتند، تصریــح کرد: 
متأســفانه به زیرنظام ها کمتر توجه شــده است و 
درخواســت می کنم حتما این موضوع در دســتور 
کار استان قرار گیرد، همچنین پروژه های تحویلی 
در دهــه فجــر پیگیــری شــود چــون یــک روز هــم 
زودتــر مدرســه تحویــل آمــوزش و پــرورش شــود، 
دانش آمــوزان یک روز بیشــتر از مدرســه اســتفاده 

خواهند کرد.
کیــد بر اینکــه بــدون تعامــل بــا  ورناصــری بــا تا
بخش های مختلــف امــکان نــدارد کاری از پیش 
رود، گفــت: بایــد تــالش کنیــم اســتان اصفهــان 

شاخصه های خود را در سطح کشور حفظ کند.
       تعامل با خیران مدرسه ساز و شکل گیری 

مثلث سه گانه
در ادامه این مراسم سیدمحمد میرپور، سرپرست 
سابق اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان، 
با قدردانــی از همراهی کارکنان اداره کل نوســازی 
مدارس و آموزش و پرورش استان اصفهان، اظهار 
کرد: پس از فوت مرحوم میربد، با توجه به جایگاه 
اداره کل نوســازی مــدارس و بــا پیشــنهاد آقایــان 
رخشــانی مهر و اعتدادی قرار شد مدت کوتاهی با 
عنوان سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان 
با حفظ ســمتم در آمــوزش و پــرورش در این حوزه 

انجام وظیفه کنم.
وی افــزود: از ابتدای پیشــنهاد این مســئولیت به 
آقای رخشانی مهر اعالم کردم با توجه به پایان زمان 
خدمت و نزدیک شــدن به زمان بازنشستگی این 
فراینــد بایــد کوتاه باشــد تــا بتوانــم انجــام وظیفه 

کنــم. در این مــدت کوتاه آنچــه در توان داشــتم با 
برنامه ریــزی کوتــاه مــدت برای ایــن حــوزه انجام 
دادم و در همیــن مــدت کوتــاه تعامــل خوبــی بــا 
خیران مدرسه ساز داشــتیم و مثلث سه گانه اداره 
کل نوســازی مدارس، اداره کل آموزش و پرورش و 
مجمع خیرین مدرسه ساز به خوبی شکل گرفت.
میرپور مهمترین موضوع را جذب اعتبارات سال 
۹۹ عنوان کــرد و افــزود: اقــدام بعــدی پیش بینی 
اعتبارات ۱۴۰۰ بود که اجرایی کردن این اعتبارات 
در دســتور کار قرار گرفت، همچنین آماده ســازی 
پروژه هــای تحویلــی مهرمــاه پیگیــری شــد تــا 
پروژه هــای جدیــد در اختیــار آمــوزش و پــرورش 
قرار گیــرد و برنامه ریــزی پروژه های بهمــن ماه نیز 

انجام شد.
سرپرست سابق اداره کل نوسازی مدارس استان 
اصفهان هماهنگی با ســتاد، تشــکیل جلســات و 
کارگروه های مختلف، جلسات مدیریتی در سطح 
استان، پیگیری امور اعتبارات، نقدینگی و مسائل 
مرتبــط بــا امــور جــاری اداره کل را از اقدامات ایــن 
مدت برشــمرد و افزود: به دلیل محدودیت زمان 
مســئولیت به مباحــث میــان مــدت و بلندمدت 
نپرداختــم و جــا دارد از حوزه هــای مختلــف اداره 
کید  کل نوســازی مــدارس قدردانی کنــم. وی با تا
بر اهمیت جایگاه مجمع خیرین مدرســه ســاز در 
اداره کل نوســازی مدارس، گفت: مجمع خیرین 
را به عنوان همکار در اداره کل می شناسیم و امروز 

آنها از اداره کل حمایت می کنند.
       تعداد بسیار مدارس دو شیفت در اصفهان

در ادامه مجید نسیمی، سرپرست جدید اداره کل 
نوسازی مدارس استان اصفهان نیز در این مراسم 
بــا قدردانــی از زحمــات مهنــدس میرپــور، گفــت: 
اصفهــان از لحاظ فضای آموزشــی و پرورشــی یک 

استان محروم اســت. وی افزود: تنها در دو ناحیه 
در مرکز اســتان تعــداد زیادی مدرســه دو شــیفت 
داریم. سرپرست جدید اداره کل نوسازی مدارس 
استان با بیان اینکه با غیرحضوری بودن مدارس 
به خاطر شــیوع کرونــا نگرانی ها کمتر بــود، گفت: 
تعدادی مدرســه داریم که به دلیل آســیب دیدن 
جدی دســتور تخلیــه دادیم و چــاره ای جز تخلیه 
کید بر اهمیت نگاه ویژه  برای آنها نداریم. وی با تا
به اســتان اصفهان، گفت: درخواست اعتبار ویژه 
برای مدارسی داریم که با پدیده فرونشست زمین 

روبه رو شده اند.
نسیمی خاطرنشــان کــرد: بــا تورمی کــه ســالیانه 
داشــته ایم مبلغی که به حقوق کارمنــدان اضافه 
شده که متناســب با تورم واقعی نبوده و روز به روز 
همکاران مــا دچار مشــکل شــده اند، در حالی که 
همکارانی بازنشسته شده اند و نیرویی جایگزین 
آنها نشده است و فشار مضاعف کار به همکاران ما 
وارد شده است که درخواست می کنم این موضوع 

نیز مورد توجه قرار گیرد.
       لزوم تعامل نوسازی مدارس با آموزش و 

پرورش
محمــد اعتــدادی، مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
استان اصفهان با گرامیداشت یاد مرحوم میربد، 
مدیرکل سابق نوسازی مدارس استان، گفت: در 
چند هفته گذشته چندین مرتبه با آقای رخشانی 
مهر صحبت کردم چون در هفت ماه گذشته به ما 
ســخت گذشــت. حجم کار آموزش و پرورش زیاد 
است و مهندس میرپور هم پای تعهد خود هست 

و برای هر دو اداره کل وقت می گذاشت.
وی ابــراز امیــدواری کــرد: سرپرســت جدیــد اداره 
کل نوسازی مدارس اســتان نیز مسیر تعامل اداره 
کل نوســازی مدارس و آموزش و پرورش اســتان را 

گر این تعامل نباشد هر دو دستگاه  ادامه دهد که ا
در زمینــه فضاهــای آموزشــی بــا مشــکل مواجــه 

می شوند.
مالاحمدی، رئیس هیئــت مدیره مجمع خیرین 
مدرســه ســاز اســتان اصفهــان نیــز بــا قدردانــی از 
زحمات مهندس میرپور، تصریح کرد: مقام معظم 
رهبری در دیدار ستاد بزرگداشت شهید سلیمانی 
بــه دو خصلــت صداقــت و اخالص ایشــان اشــاره 
کردنــد که شــهادت می دهم ایــن دو صفــت نیز در 
مهندس میرپور وجود دارد و مدیر پرکار و مخلصی 
اســت کــه تمــام وقــت خــود را در خدمــت آموزش 
و پــرورش قــرار داده اســت. حســن بــزرگ مدیران 
نوســازی و نقطه روشــن در پرونــده آنهــا ارتباط با 
انســان های آســمانی از جنــس خیــران اســت که 
امیــدوارم برکتــی بــرای اســتان اصفهــان و کشــور 

عزیزمان باشند.
وی با بیان اینکه امروز پروژه های خیرساز در نوبت 
تهیه نقشه محاسبات، تأسیســات یا طراحی قرار 
دارد، گفــت: امیدوارم ایــن پروژه ها ســرعت عمل 
بیشــتری بگیرد. ضمن اینکــه با توجه بــه افزایش 
قیمت هــا، برآوردهــا بــرای مناقصــه پروژه هــای 

خیرساز با سرعت بیشتری انجام شود.
مالاحمدی درخواست کرد: پروژه های خیرسازی 
کــه خیــر تعهــدات خــود را انجــام داده اســت امــا 
تعهــدات بخــش دولتــی مانده اســت، در دســتور 

کار قرار گیرد.
کلیلی، بازیگر پیشکسوت و سفیر مدرسه  حسن ا
ســازی اســتان اصفهان با اشــاره به جایگاه خطیر 
آموزش و پــرورش، گفت: افراد مؤثر جامعه بیشــتر 
مدیــران آمــوزش و پــرورش هســتند و هرکســی در 
هر جایگاهی در آموزش و پرورش که حضور دارد و 

خدمت می کند نامدار و ماندگار خواهد بود.

خبر

مسعود مهدویان فر گفت: ۲۰۰ هزار نفر در مناطق 
حاشیه نشین استان از مزایای بیمه سالمت رایگان 
برخوردار خواهند شــد.  مهدویان فر گفت: بیمه 
سالمت کشور با همکاری اداره کل بیمه سالمت 
اســتان تصمیم گرفته اســت که حاشیه نشینان 
اصفهان را به صورت رایگان تحت پوشــش بیمه 
سالمت قرار دهد. به گفته او پیش از این بیمه برای 
روستاییان، عشــایر و بیماران خاص رایگان بود، 
کنون خدماتی ارائه  اما برای افراد حاشیه نشین تا
کنان مناطق  نشده بود که با اجرای این طرح سا
حاشیه نشــین اســتان اصفهــان تحت پوشــش 
بیمه قرار می گیرند. بیمه سالمت برای تشخیص 
بیماری، درمان، ارتباط با پزشک خانواده و نظام 
کز درمانی اســت که  ارجاع به بیمارســتان ها و مرا
کنون برای مناطق شهری محقق شده بود، اما  تا
کنون ایــن ظرفیت برای مناطق حاشیه نشــین  ا
نیزفراهم شده اســت. حاشیه نشینانی که بدون 
بیمه درمانی هســتند هــم می توانند خودشــان 
بــا مراجعــه بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت و بــدون 
پرداخت هزینه بیمه سالمت شوند و یا با سامانه 
تلفنی ۱۶۶۶ تماس بگیرنــد.  مهدویان فر معتقد 
کنــون ۴۰ درصــد جامعــه هــدف تحــت  اســت:  تا
پوشــش بیمه ســالمت قرارگرفته اند،  بیــش از ۳۰ 

محله حاشیه نشین در اســتان با حدود ۴۵۰ هزار 
نفر جمعیــت شناسایی شــده اســت که بیــش از 
۲۰ محلــه در مرکــز اســتان قــرار دارد. اداره کل راه و 
شهرســازی اصفهــان جمعیت حاشیه نشــینان 
استان را ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر اعالم کرده است. ۲۲۱ 
هزار نفر از آن ها در ۲ هزار و ۳۸۴ هکتار از مســاحت 
کن هســتند. اصفهان  حاشیه شــهر اصفهان سا
بیش از ۴۰ درصد ایــن حاشیه نشــینان را در خود 
جا داده اســت و پــس از آن، نجف آبــاد ۲۵ درصد، 
شــهرضا بین ۳ تــا ۲۷ درصــد در مناطق مختلف 
کندگــی بیــن ۳ تــا ۱۴ درصد  و خمینی شــهر بــا پرا
بیشــترین حاشیه نشــینی را در اســتان بــه خــود 
اختصــاص داده اند. پیش بینی شــده در اســتان 
اصفهان    ۲۰۰ هزار نفر مشــمول خدمات بیمه ای 

سالمت مناطق حاشیه نشین شوند.

مسئول کانون های خدمت رضوی در شهرستان 
آران و بیدگل از کمک های نقدی و غیر نقدی بیش 
از ۲ میلیارد ریالــی خادمیــاران و خیــران رضوی به 

نیازمندان شهرستان خبر داد. 
عباس آذرباد گفــت:  از مجموع کمک های نقدی 
و غیــر نقــدی جمــع آوری شــده از ۱۵ آذر تــا ۱۵ دی،  
۷۷۴ میلیون و ۸۰۷ هــزار ریال از کمک ها از ســوی 
خادمیاران رضــوی، یک میلیــارد و ۳۱۸ میلیون و 
۵۸۸ هزار و ۷۰۰ ریال توســط خیران تامین شــده و 
۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال آن غیر نقدی بوده است.

کانون خدمت رضوی شهرســتان آران و بیدگل در 
خردادمــاه ۱۴۰۰ همزمــان بــا دهه کرامــت و موالید 
فرخنده حضرت امام رضا )ع( و حضرت معصومه (

س( با هدف ارائه خدمات مختلــف به نیازمندان 
فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گفتــه مســئول کانون هــای خدمت رضــوی در 
شهرســتان آران و بیدگل  توزیع ۲ هــزار و ۸۱۵ پرس 
غذا، ۳۰۵ قرص نــان، ۳۲۳ کیلوگرم گوشــت قرمز، 
۲ هزار و ۸۷ کیلوگرم میوه، ۲۷۷ بســته معیشتی و 
برگزاری هفت مورد میز تخصصــی از دیگر اقدامات 
خادمیــاران رضــوی از نیمــه دوم آذر تــا پایان نیمه 
اول دیماه اســت. کمــک بیــش از ۲ میلیــارد ریالی 
خادمیاران آران وبیدگلی در قالــب ۳۷۷ فعالیت و 
هزار و ۲۹۵ ساعت به ۱۱ هزار و ۵۷۶ نفر دریافت کننده 

خدمات ارائه شده است.
کنون ۱۲۵ خادمیار فعال در ۱۰ کانون خدمت   هم ا
رضوی کار خدمت رسانی به مردم و محرومان را بر 

عهده دارند.

نماینــده مــردم فریــدن و فریدونشــهر در مجلــس 
شورای اســالمی گفت: باوجود وســیع بودن حوزه 
انتخابیه با کمبود پزشــک متخصص و تجهیزات 

درمانی در منطقه مواجه هستیم. 
حسین محمد صالحی دارانی گفت: منطقه بنده 
شامل ۴ شهرستان بوده و منطقه وسیعی است، 
جمعیت روستایی ما باال می باشد، اما متاسفانه در 
حوزه پزشک متخصص با کمبود مواجه هستیم. 
بعضــی از بیمارســتان های مــا اصال پزشــک جراح 
ندارند. به گفته او بیمارستان مرکزی شهید رجایی 
داران  در خیلی از تخصص ها اصال پزشک ندارد. با 
مکاتبه ای که صورت گرفت امســال کال دو پزشک 
که در حال گذراندن طرح خود می باشند به استان 

تخصیص دادند. 
پیش از این دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفته 

بود: امسال نسبت پزشک به ۱۰ هزار نفر جمعیت  ۱۳ 
است که تا سال ۱۴۱۰ باید به سرانه ۲۰ پزشک برسد، 
یعنی هر سال ۲۰ درصد باید نسبت به سال گذشته 
جذب پزشک افزایش یابد. این افزایش اختصاص 
به مناطق محــروم کشــور دارد که دانشــجویان در 
همه دانشگاه های کشور جذب می شوند و بر اساس 

بیمه گزینی به مناطق محروم اختصاص می یابد.

رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان گفــت: 
مطالبات به حق کارکنان دادگســتری در راســتای 
تصویب طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه 

قضاییه از طریق مجاری قانونی پیگیری می شود. 
حجت االســالم والمســلمین اســداهلل جعفری در 
جلسه ای که با حضور جمعی از کارکنان دادگستری و 
به صورت ویدئوکنفرانس با تمامی حوزه های قضایی 
استان برقرار بود  به تشریح اقدامات انجام شده برای 
تصویب این فوق العاده خاص برای کارکنان دستگاه 
قضایی پرداخت. وی با اشاره به حجم باالی کار در 
قوه قضاییه گفت: نبود تناســب میان حجم کار و 
نیروی انســانی همواره دغدغه تمامی رؤسای قوه 
قضاییه بوده و بدون اغراق و به معنای واقعی کلمه 
همکاران ما در حال مجاهدت هستند. ریسی کل 
دادگستری استان اصفهان ادامه داد: به این نکته 
نیز باید اشاره کرد که طرح تعیین فوق العاده خاص 
کارکنان قوه قضاییه پیش از آنکه مورد درخواست 
همکاران قرار گیرد، ابتدا توســط خود قوه قضاییه 

مطرح شــد که نیاز به تصویب در مجلس شــورای 
اسالمی داشــت و از همــان ابتــدا که ایــن طــرح در 
کمیسیون های مجلس مطرح و مرحله به مرحله 

پیگیری شد تا طرح به صحنه علنی مجلس آمد.
حجت االســالم جعفــری افــزود: در صحــن علنــی 
مجلــس اتفــاق غیرمنتظــره ای افتــاد و بــا وجــود 
پیگیری های انجام شــده و قول های داده شــده، 
طرح رد شــد که پیگیری هــا از ســوی ریاســت قوه 
قضاییه در دســتور کار قرار گرفته اســت. وی یادآور 
شــد: نکته ای که نباید از نظر دور داشــت آن اســت 
که پیگیری مطالبات به حق باید از مســیر صحیح 
و قانونی صورت گیرد تا مبادا اقدامــات کارکنان در 
راســتای احقاق حق خود منجر به تضییع حقوق 

مردم و اصحاب پرونده شود. 
کید  رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهان بــا تأ
مجــدد بر پیگیــری تصویب ایــن طــرح در مجلس 
شــورای اســالمی از کارکنان ایــن دســتگاه قضایی 
کار خــود زمینــه  خواســت بــا حضــور در محــل 
سوءاســتفاده احتمالــی معانــدان و بدخواهــان و 
کسانی که به دنبال موج ســواری از مطالبه به حق 

آنها هستند را فراهم نکنند. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
چهارشنبه ۱۵ دی با کلیات طرح تعیین فوق العاده 
خاص کارکنان قــوه قضاییه بــا ۹۷ رای موافق، ۱۱۵ 
رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده 

حاضر مخالفت کردند.

مدیرکل اجتماعی استانداری اصفهان: 

۲۰۰ هزار حاشیه نشین در اصفهان بیمه سالمت می شوند 

کمک خادمیاران و خیران آران و بیدگلی به نیازمندان 

کمبود پزشک متخصص در فریدن و فریدونشهر 

خبر

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

مطالبات کارکنان دادگستری 
از مجاری قانونی پیگیری می شود

خبر

معــاون آمــوزش متوســطه اداره کل آمــوزش  و 
پرورش اســتان اصفهان با بیان اینکــه تا زمانی 
که مدارس کامال حضوری نشود نمی توانیم آمار 
دقیقی از تــرک تحصیــل دانش آموزان داشــته 
باشــیم، گفت: ترک تحصیل دانش آمــوزان در 
دوران کرونــا خیلــی مبهــم اســت.  محمدرضا 
ناظم زاد بــا اشــاره به تحصیــل حــدود ۴۰۰ هزار 
دانش آمــوز در مقطــع متوســطه در اســتان، 
اظهار کرد: ترک تحصیل دانش آموزان در دوران 
کرونا خیلی مبهم اســت، به طوری کــه برخی از 
دانش آموزان در مدرســه ثبت نام می کنند، اما 
به دالیل مختلف در کالس های مجازی شرکت 
نمی کنند که این موارد را به عنوان ترک تحصیل 
پنهان می شناسیم. وی با بیان اینکه تا زمانی 
که مــدارس کامال حضــوری نشــود نمی توانیم 
آمار دقیقی از ترک تحصیل دانش آموزان داشته 
باشــیم، گفت: در حال تالش هســتیم که این 
دانش آموزان شناسایی شوند و به کالس های 
درس برگردند، البته وضعیت اســتان اصفهان 
نسبت به سایر استان های کشــور بهتر است. 
معــاون آمــوزش متوســطه اداره کل آمــوزش  و 
کنون امتحانات  پرورش استان با اشاره به اینکه ا
مدارس در حال برگزاری است، گفت: امتحانات 
از ۱۱ دی مــاه شــروع شــد و تــا ۲۵ دی مــاه ادامه 
دارد و در همــه پایه هــای متوســطه به صــورت 
حضــوری در حال برگزاری اســت. وی افــزود: بر 
روند برگزاری امتحانات در مدارس نظارت داریم 
کنون گزارشــی نداشــته ایم و  و خوشــبختانه تا
امتحانات به خوبــی و بــا رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی همچون فاصله گذاری، استفاده از 
ماســک، تهویه محیط و ضدعفونی فضاها در 
کید بر اینکه  حال برگزاری است. ناظم زاده با تأ
هیچ مدرسه ای اجازه برگزاری امتحان مجازی 
گر دانش آمــوزی به  نــدارد، تصریح کرد: حتــی ا
دلیل بیماری یــا هر دلیــل دیگــری در امتحان 
گر غیبت موجه بــود در خردادماه  غیبت کرد، ا
امتحان می دهد و نمره برای خرداد برای دی ماه 
هم محســوب می شــود، امــا امتحــان مجازی 
گرفته نمی شــود. وی با بیان اینکــه امتحان در 
اختیار معلم است و معلم براساس آنچه آموزش 
داده امتحان می گیرد، ادامه داد: دانش آموزانی 
که در مدارس حضور داشته اند آموزش بیشتری 
دیده انــد و امتحان نیز در همان ســطح از آن ها 
گرفته می شــود. معاون آموزش متوسطه اداره 
کل آموزش  و پرورش اســتان خاطرنشــان کرد: 
نمی تــوان گفــت همــه از برگــزاری امتحانــات 
حضوری رضایــت دارند و برخی بــه خاطر عدم 
شــرکت در کالس های حضوری بــرای امتحان 
حضوری نگران هستند و یا نگران ابتال به کرونا 
هســتند، امــا درمجمــوع همــه دانش آمــوزان 
همکاری خوبی در برگــزاری امتحانــات دارند. 
وی یادآور شــد: ما حتی عالئم ســرماخوردگی را 
هم جدی می گیریم و به مدارس اعالم کرده ایم 
دانش آموزانی که هرگونه عالئمی دارند در کالس 
درس حضور پیدا نکنند و امتحان هم در نوبت 
دوم از آن ها گرفته شود.   ناظم زاده با بیان اینکه 
امســال که کالس هــا ترکیبــی و نیمه حضوری 
بود وضعیت آموزش به مراتب بهتر از سال قبل 
بود، گفت: معلمان و دانش آموزان اعتقاد دارند 
کیفیت آموزش ها و وضعیت تحصیلی بهتر شده 
است. معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش  
و پــرورش اســتان از دانش آمــوزان درخواســت 
کرد توصیه های بهداشــتی را رعایت کــرده و در 
کالس هــای درس طبــق برنامه مدرســه بدون 
نگرانی حضور داشته باشند تا از درس و آموزش 

عقب نمانند.

مدیر کل دفتر امور شهری شورا های استانداری 
اصفهان گفت: خوابگاه های بــدون متولی در 
کری هرندی  سطح استان پلمب می شوند.  ذا
گفت: تعدادی خوابگاه بدون متولی در سطح 
استان اصفهان وجود دارد که از اداره کل میراث 
فرهنگی و نیروی فرمانده انتظامی می خواهیم با 
گر ظرفیت استفاده به عنوان  بررسی خوابگاه ها ا
اقامتگاه را داشــتند از آن ها اســتفاده شــود و در 

غیر این صورت پلمب شوند.
درســال۱۳۹۷ جلســه ای تحت عنوان بررســی 
اقامتگاه های استان اصفهان در خانه دهدشتی 
برگزار و تصمیم گیری شد که نیروی انتظامی بر 

روی خوابگاه های بدون متولی نظارت کند.
به گفته هرندی  باید کمیته ای با همکاری میراث 
فرهنگی، شهرداری، شورای اسالمی شهر، خانه 
صنعــت معــدن و مدیریت برنامــه ریــزی برای 
بررســی  رعایت ضوابط آمایش شــهری و بحث 

صنوف  تشکیل شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل 
آموزش  و پرورش اصفهان:

ترک تحصیل دانش آموزان 
کرونا مبهم است در دوران 

رسیدگی به وضعیت 
خوابگاه های بدون متولی 

در اصفهان 

مســئول نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبــری در 
دانشگاه اصفهان گفت: الزم است از فضای مجازی 
در کنار برنامه های فرهنگی حضوری در دانشگاه ها 

استفاده شود. 
حجت االسالم والمســلمین مهدی مســتأجران 
گفت: فعالیت آموزشی دانشگاه ها به مرورزمان در 
حال حضوری شدن است و برنامه های فرهنگی نیز 
با حضور دانشجویان جان تازه ای خواهد گرفت، اما 
ضروری است که از ظرفیت های فضای مجازی در 

کنار برنامه های حضوری استفاده شود.
دانشــگاه اصفهــان کالس هــای مقطــع دکتــرا را 
به صورت حضوری برگزار و به مرورزمان کارشناسی 

ارشد نیز حضوری می شود.
حجت االســالم مســتأجران می گویــد در ۲ ســال 

گذشته و با شیوع ویروس کرونا تجربه جدیدی را در 
استفاده از فضای مجازی در امور مختلف ازجمله 

آموزشی و فرهنگی کسب کردیم.
با حضوری شــدن فعالیت ها در دانشگاه ها الزم 
اســت که در کنار هر برنامه فرهنگــی، یک برنامه 
مبتنی بر فضای مجــازی نیز طراحــی و عملیاتی 

شود.
دانشــجویان با حضــور در دانشــگاه ها نســبت به 
برنامه های فرهنگی اقبال بیشتری داشته باشند 
و از فضای مجازی نیز با بصیرت بیشتر و در جهت 

انجام وظایف مؤمنانه بهره بگیرند.
دانشگاه اصفهان با حدود ۱۷ هزار دانشجو و ۶۶۰ 
عضو هیات علمی یکی از دانشگاه های جامع برتر 

کشور است.

سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی کاشان با 
حکم وزیر بهداشت منصوب شد. 

با حکــم دکتــر بهــرام عین اللهــی، وزیر بهداشــت 
درمــان و آمــوزش پزشــکی کشــور، دکتــر کــورش 
کی به سمت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی  سا
شهرســتان کاشــان منصــوب و جایگزیــن دکتــر 
علیرضا مروجــی رئیس پیشــین دانشــگاه علوم 

پزشکی کاشان شد.
وزیر بهداشــت در بخشــی از این حکم آورده است 
کــه خدمتگــذاری در نظــام مقــدس جمهــوری 
اسالمی ایران فرصتی مغتنم و نعمت بزرگی است 
که خداوند متعال به بندگان خویش اعطاء فرموده 
و شــکر نعمت اســت که از ایــن فرصت گرانقــدر در 
جهت خدمت مردم شریف میهن اسالمی نهایت 

استفاده به عمل آید.
کی متولد بیســتم شــهریور ۱۳۴۱  دکتر کورش ســا
دورود لرستان، متخصص روان پزشکی از دانشگاه 
کنون  علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است که ا
رتبه دانشیاری دارد و وی با ۲۱ سال سابقه کاری، 
سال ۱۳۷۸ رسما عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی شد.
او  پس از چندی به عنوان رئیس شبکه بهداشت 
و درمــان دره شــهر اســتان ایالم و ســپس معاونت 
دانشجویی فرهنگی دانشگاه ایالم برگزیده شد و از 
دی ماه ۱۳۸۴ رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم، 
از ۲۴ خــرداد ۱۳۹۰ رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
آذربایجان غربــی و از ۲۵ دی ۱۳۹۲ نیز سرپرســت 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان بوده است.

خبرخبر
توجه به استفاده از فضای مجازی 

کنار برنامه های فرهنگی دانشگاه ها  در 
انتصاب سرپرست جدید 

کاشان  دانشگاه علوم پزشکی 
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۴۵ درصد از اصفهانی ها کتابخوانند 

آمار ها نشان می دهد ۴۵ درصد از 
مردم اصفهان مطالعه غیردرسی 

دارند. 
کتــاب از اولیــن و ماندگارترین محصــوالت فرهنگی 
جوامع بشری است و همچنان در عصر فناوری های 
نوظهور دانش، فرهنگ، هنر، تجربه نویسنده را به 

مخاطبان زیادی منتقل می کند.
کتابخوان ها خوب می دانند چه کاالی ارزشمندی 
در اختیارشــان اســت و شــاید جمعیتشــان زیاد به 
نظر نرسد، اما هواداران پروپاقرصی برای یار مهربان 

هستند.
در برنامــه ریزی های فرهنگــی مطالعه هنــوز آنقدر 
اهمیت دارد که با طرح های متنوع و در نظر گرفتن 
امکانات مختلف تالش می شود مردم را به کتابخوانی 

ترغیب کرد.
هدف این تالش ها آن است که افراد بیاموزند هرقدر 
هم پرمشغله باشند دقایق آزادی دارند که می توانند 
با کتابخوانی پر و به تقویت دانسته های خود کمک 
کنند. آمار ها نشان می دهد ۴۵ درصد مردم اصفهان 

مطالعه غیردرسی دارند.
       اولین گام افزایش سرانه مطالعه، ایجاد 

انگیزه بین شهروندان
کتابخانــه  کل  کویــی سرپرســت اداره  امیــر هال
عمومی استان اصفهان اقدامات این اداره کل برای 
افزایش سرانه مطالعه کتاب را به سه دسته تقسیم 
بندی کرد و گفت: دســته اول اقداماتی برای ایجاد 
انگیزه کتابخوانی بین شهروندان است تا کتاب را نه 
به عنوان کاالی تشریفاتی بلکه به عنوان راهکار برای 

برون رفتن از مشکالت ببینند.
وی گفــت: در ایــن زمینه تــالش شــده کتابخانه ها 
بــه باشــگاه های فرهنگــی تبدیــل شــوند و میزبان 
نشســت های کتابخوانی، جلســات نقد و بررسی، 
گروه های مطالعاتی کانون های ادبــی، قرآن و نهج 

البالغه، قصه گویی و... باشند.
سرپرست اداره کل کتابخانه عمومی استان اصفهان 
می گوید: با وجود کاهش فعالیت های اجتماعی در 
کنون  دوران همه گیری کرونــا، از ابتدای امســال تا
۲۷ جشنواره با حدود ۲۳ هزار برنامه فرهنگی بر بستر 

فضای مجازی اجرا شده است.
کویی "بام کاغذی" با موضوع بررسی و  به گفته هال
تحلیل دفاع مقدس، "پاتوق شیشــه ای" با رویکرد 
بررســی موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی مرتبط با کتاب و "کیمیای دانایی" در قالب 
کارگروه هایــی مثــل تاریــخ، جغرافیا، روانشناســی، 
کارآفرینــی، جنــگ تحمیلــی و ورزشــی از مهمترین 
برنامه های ایجاد انگیزه کتابخوانی بین شهروندان 

بوده است.
       دومین گام افزایش سرانه مطالعه، تسهیل 

دسترسی به کتاب
وی گفت: دسته دوم اقدامات با هدف آسان کردن 

دسترسی مردم به کتاب بوده، بنابراین تالش کردیم 
در شهر ها یا محله های فاقد کتابخانه، با وجود کمبود 
امکانات و منابــع مالی، بــا همکاری شــهرداری ها، 
فرمانداری ها، خیــران و خود مــردم، کتابخانه دایر 

کنیم.
سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان 
اصفهان گفــت: با همین رویکرد در ســه ســال اخیر 
بیــش از ۳۰ بــاب کتابخانــه در شــهر هایی ماننــد 
شاپورآباد، ایمانشهر و سده لنجان و محالتی همچون 
سروستان شهرضا دایر شده و تا پایان سال هم پنج 
کتابخانه در تیران و کرون، نایین، برخوار، کاشــان و 

مسکن مهر فوالدشهر افتتاح می شود.
       سومین گام افزایش سرانه مطالعه، با 

فعالیت های آموزشی و مهارت محور
کویی گفت: در سومین دســته از اقدامات خود  هال
از چگونگی انتخاب کتاب تا نقش مطالعه در زندگی 

و تاثیر مطالعه را به شهروندان آموزش می دهیم.
وی گفت: با توجه به ادامه محدودیت های ناشی از 
همه گیری بیماری کرونا آموزش های مهارت محور 

در فضای مجازی ارائه می شود.
       در اصفهان، نابینایان هم بی کتاب 

نمی مانند
سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان 
اصفهان گفت: با رویکرد دسترسی همه گروه ها به 
امکانات مطالعه، کتابخانه روشندالن ولیعصر دایر 
کوستیک است و ۷ تا ۱۰ هزار جلد  شده که دارای اتاق آ

کتاب صوتی در آن تهیه شده است.
کویــی گفــت: عــالوه بــر نابینایــان اصفهانــی،  هال
روشــندالن اســتان های دیگــر را هــم می تواننــد بــا 
جستجو در نرم افزار "سامان" کتاب مورد نظر خود را 

پیدا کنند تا روی دی وی دی، رایت و از طریق پست 
به صورت رایگان برای آنان ارسال شود.

وی گفــت: در برخــی از کتابخانه هــای دیگــر مثــل 
کتابخانه هــای زریــن شــهر و گلپایــگان نیــز امــکان 

استفاده نابینایان از کتاب فراهم شده است.
       گرانی عامل کاهش سرانه انتشار کتاب

حجــت االســالم رمضانعلــی معتمــدی مدیــرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: به طور 
متوسط آمار کتاب مجوز گرفته و منتشر شده هر سال 
۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می یابد، اما به دالیل مختلف 
که مهم ترین آن ها گرانی عوامل تولید و کاهش سرانه 
خرید است، شمارگان کتاب چاپ شده در یک دهه 
گذشــته از هزار یا دو هزار عنوان، به چند صد و حتی 

کمتر کاهش یافته.
وی گفت: شمار کتاب منتشر شده در استان از آبان 
سال ۱۳۹۹تا آبان سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۹۸۲ عنوان کتاب 
بوده. مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
می گوید: در استان اصفهان ۴۷۲ چاپخانه در همه 
رسته ها، ۳۵۷ ناشــر فعال، ۱۴۰ کتابفروشی در شهر 
اصفهان و ۱۷۵ کتابفروشی در شهرستان ها شمارش 

شده است.
معتمدی گفت: بــر اســاس داده ها ۴ میلیــون و ۱۱۱ 
هزار و ۹۲۰ جلــد کتاب در کتابخانه های عمومی زیر 
پوشــش نهاد کتابخانه های عمومی اســتان و یک 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار جلــد کتــاب و رکــورد اطالعاتــی 
شامل مقاله، پایان نامه و پژوهش در کتابخانه های 

شهرداری اصفهان موجود است.
وی گفــت: کتابخانه هــای دانشــگاه های اســتان 
بیش از ۳ میلیون جلد و کتابخانه های حوزه علمیه 

اصفهان بیش از یک میلیون جلد کتاب دارند.

       کودکان و نوجوانان، کتابخوان ترین گروه 
سنی

فرحنــاز علیــزاده مدیر مســئول موسســه فرهنگی 
هنــری ســرزمین قصه هــای کهن گفــت: بــه دلیل 
اقدامات فرهنگی مدارس و کار هایی که خانواده ها 
برای تشویق فرزندانشــان به خواندن کتاب انجام 
می دهند، بیشــترین ســرانه مطالعه در اصفهان را 

کودکان و نوجوانان دارند.
وی گفت: در سال های اخیر کتاب های فراوانی چاپ 
و ترجمه شده و در واقع گروه سنی کودک و نوجوان 

به عناوین متنوعی برای مطالعه دسترسی دارند.
مدیر مسئول این موسسه فرهنگی هنری گفت: با 
وجود افزایش قیمت کتــاب، خانواده ها همچنان 
کید دارند و این برای  بر کتابخوانی فرزندان شــان تا

نویسندگان و ناشران کتاب خبر خوبی است.
انسان موجودی محدود به زمان، مکان، مرز های 
جغرافیایــی و تجربیاتــش اســت و کتــاب دروازه ای 

که این محدودیت ها را از بین می برد.
با وجود افزایش کاربرد شبکه های اجتماعی کتاب 
برای افــرادی که ارزشــش را شــناخته اند همچنان 
اولین انتخاب است، چون فضای مجازی اطالعاتی 
ســطحی، اما کتاب داشــته هایی عمقــی را منتقل 

می کند.
برای آشــتی دادن انسان قرن شــبکه های مجازی 
با کتاب کار های زیادی شــده، اما همچنان ســرانه 

مطالعه مطلوب نیست.
گاهیم کــه خواندن کتــاب در  با وجود اینکه همــه آ
زندگی مانند معجزه عمل می کند، اما بازهم آنگونه 
که باید با کتاب رفاقت کنیم، رفاقت نمی کنیم و این 

غم انگیزترین حقیقت جهان است.

رییس دانشگاه هنر اصفهان گفت: این مرکز در صدد 
اجرایی کردن طرحی به منظور کاربردی کردن صنایع 
دستی در زندگی مردم با استفاده از ایده های جدید و 
فناوری های برتر است تا به کارآفرینی و اشتغالزایی 

نیز منجر شود. 
رضا نصر اصفهانی افزود: امروزه صنایع دستی در زندگی مردم کشورمان 
و حتی کشورهای دیگر بیشتر به عنوان وسیله تزیینی استفاده می شود 
درحالیکه می توان با استفاده از فناوری های جدید و برتر این تولیدات 
فرهنگی را وارد بطن زندگی مردم کرد تا در موارد مختلف مورد استفاده 

قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه هنر اصفهان در حال تدوین و پیاده سازی طرح 
" کاربردی کردن صنایع دستی در زندگی مردم" است، اظهار داشت: این 
طرح توسط مرکز رشد فناوری تخصصی هنر که زیر مجموعه این دانشگاه 
است در حال پیگیری است و امیدواریم با توجه و تالش دانشجویان، 

فناوران، سرمایه گذاران و خیران هرچه زودتر به مرحله اجرایی برسد.
رییس دانشگاه هنر اصفهان خاطرنشان کرد: امروزه محصوالت صنایع 
دســتی که در کارگاه ها تولید می شــود به محصوالت دکوری و تزیینی 
تبدیل شده و این در حالی است که حجم بسیار کمی از مصرف خانوارها 
به وســایل تزیینی اختصاص پیدا می کند درحالیکه می توانیم با وارد 
کردن این محصوالت به زندگی روزمره مردم، میزان اســتفاده از آن و در 

نهایت فروش صنایع دستی را افزایش دهیم.
نصر اصفهانی ادامــه داد: بعنوان مثــال در کارگاه های صنایع دســتی 
می توان بشقاب های صنایع دستی با کیفیت قابل قبول برای استفاده 
کاری را در لوازم خانگی  در موارد مختلف تولید کرد یا آثاری مانند مینــا
به شکل های مختلف به کار برد مانند دستگیره یخچال یا روکش قفل 
ورودی یا کلید پریز یا ظروف سفال به گونه ای تولید شود تا بتوان از آن در 

خانه یا محل کار استفاده کرد.
وی به تولید مصالح ساختمانی اشاره و خاطرنشان کرد: بعنوان مثال 
امروزه از کاشی دست ساز ایتالیا در ساخت و ساز در کشورمان استفاده 

می شود درحالیکه ما در کشورمان پیشینه زیادی در زمینه تولید کاشی 
داریم و چرا نباید از کاشی دست ساز ایران استفاده شود.

نصر اصفهانی با تاکید بر اینکه هر یک از این موارد می تواند یک ایده جدید 
برای تولید محصوالت متفاوت در کارگاه ها و کارخانه ها باشد، تصریح 
کرد: بــرای تحقق این هــدف الزم اســت از ظرفیت شــرکت های دانش 
بنیان و فناور نیز استفاده کرد تا محصوالت با کیفیت مناسب و حفظ 

اصالت تولید شود.
وی با بیان اینکه طرح کاربردی کردن صنایع دســتی در زندگی مردم 
به ســرمایه گــذاری خطرپذیــر نیــز نیــاز دارد، گفــت: از طرفی توســعه 
ک بشمار می آید و در  محصوالتی مانند صنایع دستی جزو صنایع پا
کشورمان از جمله استان اصفهان، فضای کالبدی مناسب، استادان 
ماهر، کارگاه های مورد نیاز بــرای آن وجود دارد. رییس دانشــگاه هنر 
اصفهان ایجاد تقاضا و بازار جدید برای این قبیل محصوالت صنایع 
دستی را نیز ضروری دانست و افزود: اجرایی شدن هر ایده و راه اندازی 
یک خط تولید برای آن می تواند برای هزاران نفر شغل ایجاد کند و این 
موضوع، راهکاری برای توسعه مناطق مختلف از جمله شهرهای کم 

جمعیت و روستاهاست.
کید بر اینکه راه های توسعه و اشتغالزایی، ایجاد کارخانه های  وی با تا

آالینــده و آب بــر در کنار شــهرهای ســنتی و دارای ظرفیت های عظیم 
فرهنگی و میراثی نیست، خاطرنشان کرد: امروزه در بسیاری از شهرهای 
کوسیســتم )زیســت بوم(  کوچــک اروپا شــاهد ایجاد اشــتغال پایدار و ا
اقتصادی با تکیه بر پیشینه تاریخی آنها هستیم که از مهاجرت به شهرها 

نیز جلوگیری می کند.
نصر اصفهانی با اشاره به اینکه کاربردی کردن صنایع دستی در زندگی 
مــردم می تواند بعنوان رکنی از توســعه پایدار و مبتنــی بر ظرفیت های 
تاریخی و اقتصادی هر منطقه در برنامه هفتم توســعه کشور نیز مورد 
توجه قرار گیرد، اظهار امیدواری کرد که این موضوع در قوانین و مقررات 

مورد حمایت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این طرح در قالب مسوولیت اجتماعی دانشگاه هنر 
اصفهان درباره نسل سوم و چهارم دانشگاه ها و کارآفرینی و جامعه محور 
بودن، اجرا می شود، افزود: در حال رایزنی با بخش های مختلف از جمله 

اتاق بازرگانی اصفهان بمنظور پیاده سازی آن هستیم.
رییس دانشــگاه هنر اصفهان خاطرنشــان کرد: از ایده پردازان دعوت 
گر ایده و طرحی در این زمینه دارند به مرکز رشد تخصصی  می کنیم که ا

هنر در اصفهان مراجعه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: حدود ۲۷ شــرکت دانش بنیان و مرکز فناور در این مرکز 

رشد فعالیت دارد.
دانشگاه هنر اصفهان دارای حدود سه هزار دانشجو و ۱۰۵ عضو هیات 
علمی در شــش دانشــکده معمــاری و شهرســازی، مرمــت، هنرهای 
تجسمی و کاربردی، کارآفرینی و اقتصاد هنر، صنایع دستی و هنر ادیان 
و تمدنهاست. اصفهان به عنوان دومین شهر جهانی صنایع دستی در 
طول تاریخ نقش مهمی در رشد و توسعه فرهنگ و تمدن این سرزمین 

کهن ایفا کرده است.
از ۶۰۲ رشته صنایع دستی شناســایی شــده در دنیا ۲۹۹ مورد مربوط 
به ایــران و از این تعداد ۱۹۶ رشــته مربوط به اســتان تاریخــی و هنرپرور 
کنون ۴۰ هزار نفر شاغل در این بخش ساماندهی  اصفهان است که تا

شدند.

یکی از کارکنان آبفای استان اصفهان در قالب 
پویش »اهدای دانایی« بخشی از کتاب های 
شخصی خود را به کتابخانه شرکت اهداء کرد. 
بهرام یزدی این اقدام فرهنگی را  با هدف کمک به ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی، غنی سازی و تقویت  منابع کتابخانه و همچنین 

ارتقای فرهنگ کتابخوانی انجام داد.
وی در مجمــوع ۱۰۰ جلــد کتــاب بــا موضوعات علمــی، مذهبی، 
عمومی، دفاع مقدس و تخصصی در زمینه صنعت آبفا به کتابخانه 

آبفای استان اصفهان اهدا کرد. 
بهرام یــزدی در حــال حاضــر به عنــوان رئیــس اداره رســیدگی به 
امور پیمان هــا در معاونت بهره برداری و توســعه آب  مشــغول به 

خدمت است.
در پویش »اهــدای کتاب - اهــدای دانایی« از همکاران شــاغل، 
بازنشسته و کلیه عالقه مندان دعوت شده است با هدف گسترش 
فرهنگ مطالعه و غنی سازی کتابخانه شرکت، کتاب های بدون 

استفاده خود را به کتابخانه آبفای استان اصفهان اهدا کنند. 

کردن صنایع دستی در زندگی مردم است کاربردی  دانشگاه هنر اصفهان در صدد 

در قالب پویش »اهدای کتاب - اهدای دانایی« صورت گرفت؛

کتابخانه آبفای اصفهان  کتاب به  اهدای ۱۰۰ جلد 

خبر

صنایع 
دستی

نمایش

نمایشــگاهی از مجســمه های علــی بهارلــو بــا 
عنوان "عاشــقانه های مکتب خانــه ای" در گالری 
گــذار برگــزار شــده اســت. علــی بهارلــو اظهــار کــرد: 
کترهای ایــن نمایشــگاه از قصه های  موضــوع کارا
مکتب خانــه ای بــه نــام "بهــرام و گل انــدام" گرفته 
شــده و من ایــن نــام را از میان قصه هایــی انتخاب 
کــردم کــه پدربــزرگ و مادربزرگــم در کودکــی تعریف 
می کردند. وی افزود: وقتی پیشــنهاد برگزاری این 
نمایشــگاه به من داده شــد عنوان "عاشقانه های 
مکتب خانــه ای" انتخــاب و تعــداد ۱۲ اثــر را ارائــه 
کــردم. همه ایــن آثــار در ســال ۱۴۰۰ خلــق شــده و 
در نخســتین نمایشــگاه انفــرادی مــن در معــرض 
بازدیــد عالقه منــدان قــرار گرفته اند. ایــن هنرمند 
با اشــاره بــه ادبیــات مکتب خانه ای گفــت: متون 
مکتب خانه ای گونه ای خاص از ادبیات است که 
ادبیات مکتب خانه ای نامیده می شود و داستان 
بهــرام و گل اندام نیز داســتان عاشــقانه ای مملو از 
افسانه ، جادو و طلسم است که به روایت عشق میان 
پسر پادشاه روم به نام بهرام گور و دختر پادشاه چین 
به نام گل اندام را بیان می کند. علی بهارلو متولد سال 
۱۳۳۵ در اصفهان است. او که در رشته عمران دانش 

آموخته شده است به دلیل عالقه به هنرهای دستی 
که از دوران کودکی و نوجوانی در او ایجاد شد به هنر 
مجسمه سازی روی آورد. عالقمندان برای بازدید از 
نمایشگاه مجسمه "عاشقانه های مکتب خانه ای" 
می توانند تا ۳۰ دی ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰:۳۰ 
به گالری گــذار، واقــع در اصفهــان، خیابان حکیم 
نظامی، کوچه سنگتراش های غربی، روبه روی بن 

ک ۱۵ مراجعه کنند. بست الله، پال

جلســه بررســی مطالعات فاز اول مدیریــت بحران 
میراث جهانی میدان نقش جهان اصفهان با حضور 
اعضای شورای تخصصی پایگاه های میراث فرهنگی 
برگــزار شــد. در ایــن جلســه، مؤلفه هــای مرتبــط و 
تأثیرگذار بر وضعیت آثار فاخر مجموعه میراث جهانی 
میدان نقش جهان اصفهــان با متدولــوژی روش 
ارزیابی A کــه یکی از روش هــای نوین علمی کاربرد 
سیستماتیک وضعیت سالمت و خطرات مرتبط 

محسوب می شود، تحلیل و ارزیابی شد.
اعضای شــورای تخصصی پایگاه ها پس از بررســی 
ابعاد مختلف طرح، با تاکید بر پیوستگی میان پالن 
مدیریت بحران و پــالن مدیریت مجموعه میدان 
نقش جهان اصفهان، به عملیاتی شدن مطالعات 

برای مواجه با بحران اشاره کردند.

فرهــاد عزیزی زالنــی، مدیــرکل امــور پایگاه هــای 
میراث جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی نیــز با اشــاره بــه اهمیــت موضوع 
مدیریت بحران در این مجموعه جهانــی و ارزیابی 
و تحلیل تمام بررســی ها و مطالعات انجام شــده، 
نسبت به تکمیل طرح با توجه به نظرات ارائه شده 

کید کرد. از سوی اعضا تا
میراث جهانی میدان نقش جهان اصفهان در سال 
۱۳۱۰ به شماره ۱۰۲ در فهرســت آثار ملی ایران ثبت 
شد. این اثر به دلیل دارا بودن ارزش های برجسته 
جهانی با معیارهــای یک، پنــج و شــش در چهارم 
آبان ماه ۱۳۵۸ در اجالس ســوم قاهــره و اقصر مصر 
به شــماره ۱۱۵ در فهرســت میراث جهانی یونسکو 

ثبت شد.

کتاب »بیشعوران« نوشته محمود فرجامی از سوی 
انتشارات روزنه راهی کتاب فروشی ها شد.

بــه  فصــل  چهــار  »بیشعوران«شــامل  کتــاب 
بیشعوران«،»زیســت  »شــناخت  نام هــای 
بیشــعوران«،»گونه های بیشــعور«و »پــرورش 
بیشعوران«است و عنوان هایی مانند »نشانه های 
یــا  عــادت  عمومی بیشعوران«،»بیشــعوری، 
اعتیاد؟«، »پرسش بزرگ: آیا من هم بیشعورم؟«، 
»چه کسانی در معرض بیشعوری اند؟«، »درجات 
بیشــعوری«، »بیشــعوران و منطق«، »قــول و قرار 
بیشعوران«،»دوســتی بیشعوران«،»دشــمنی 
بیشــعوران«و »اعتمــاد بــه نفــس بیشــعوران«از 

بخش های این کتاب به شمار می روند.
       در بخشی از این کتاب آمده است:

کن خارج  »ســال ۸۶ بود که یکی از آشناهای ســا
کشــور پیغــام داد بــرای دیــدن خانــواده اش چند 
گــر چیــزی الزم داریم  هفته ای به تهــران می آید، ا
بگوییم که بیاورد. من هم کتاب سفارش دادم و 
چون اطالعات دقیق و زیادی از کتاب های روز دنیا 
در زمینه تخصصی ام داشتم برایش نوشتم،چند 
تا کتــاب طنزآمیز جالــب به صالحدیــد خودتان! 
صالحدید آن جناب چیزی بود که بر زندگی من و 
بعدها شاید خیلی های دیگر اثر گذاشت: در میان 

کتاب ها، کتابی بود درباره Assholism که در یکی از 
صفحات نخستین آن تقدیم نامه ای چاپ شده 
بود: تقدیم به شــما با آرزوی بهبودی، دوستار... 
کمی برخورنده بــود امــا به نظــرم جالب رســید، و 
همین که چنــد صفحــه ای از آن را خوانــدم به دو 
نتیجه رسیدم؛ اول اینکه این کتاب بسیار بیشتر 
از کمی برخورنده است! و دیگر آنکه حتما باید به 

فارسی ترجمه شود«
محمود فرجامی در کتاب »بیشعوران: آینه ای برای 
خویشتن و دیگران« که به تازگی از سوی انتشارات 
روزنه منتشر شده اســت، با بهره گیری از زبان طنز 
به روایت داســتانی با دغدغه های اجتماعی اش 

می پردازد.
کتاب »بیشعوران«نوشــته محمود فرجامــی، در 
۱۸۸ صفحــه، بــه قیمــت ۵۶ هــزار و ۵۰۰، در قطع 
رقعی، جلد شــومیز و از ســوی انتشــارات روزنه به 

بازار کتاب رسید.

دو خانه تاریخی کاشان با نام های »خانه تاریخی 
حکیم باشی« و »خانه تاریخی سرو« در فهرست آثار 

ملی ایران ثبت شد.
دو خانه تاریخی با نام های »خانه تاریخی حکیم 
باشی« و »خانه تاریخی سرو« در کاشان در فهرست 

آثار ملی ایران ثبت شد.
بنــا بر ایــن گــزارش خانــه تاریخــی حکیــم باشــی 
یکی از خانه های بی نظیر شــهر کاشــان است که 
دارای تزئینــات زیبایی به صورت نقاشــی بر روی 
دیواره های آن است. این خانه که مساحتی بالغ بر 
دو هزار و ۴۰۰ متر مربع دارد در خیابان فاضل نراقی 

و در نزدیکی مسجد و مدرسه آقا بزرگ واقع است.
نقل اســت که مالک اصلــی خانــه تاریخی حکیم 

باشی شخصی به نام میرزا ابوالفضل خان حکیم 
باشــی یکــی از اطبــای معــروف کاشــان در زمــان 

ناصرالدین شاه قاجار بوده است.
ایــن خانــه کــه بــا شــماره ۳۳۴۹۵ در فهرســت 
آثــار ملی ایــران ثبــت شــده اســت دارای پنــج 
حیاط، اندرونی، بیرونی، خدمــه، باربند وطویله 
بــوده و از تزئینات زیبایــی همچون آئینــه کاری، 
گچبری و نقاشــی های زیبــا و کم نظیــری متنعم 
است. دیگر خانه تاریخی ثبت شده از کاشان که با 
شماره ۳۳۴۹۱ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده 
است، »خانه تاریخی ســرو« اســت که در خیابان 

فاضل نراقی کوچه فرهنگ ۳۵ قرار دارد.
ایــن خانــه ۳۷۰ متــر مربــع مســاحت داشــته و از 
بناهای به جامانده از دوره قاجار است و با معماری 

گودال باغچه ساخته شده است.
خانه تاریخی ســرو بــا وجود مســاحت کــم دارای 
فضاهای متعدد است و زیرزمین اصلی این خانه 
به صورت دستکن اجرا شــده و زیر سقف آن نیز با 

خطوط گچی ترسیم شده است.
الزم به ذکر است عکس ها از دریچه هنرمند عکاس 

جناب آقای صادق میری ثبت شده است.

گذار ببینید گالری  عاشقانه های مکتب خانه ای را در 

کتاب »بیشعوران« منتشر شد

فاز اول طرح مدیریت بحران میدان نقش جهان تصویب شد

کاشان  ۲ خانه تاریخی 
ثار ملی ایران ثبت شد در فهرست آ

گالری

میراث تاریخی

خبر

تازه های نشر

نشریه معتبر »ورایتی« جایزه ساالنه تاثیرگذاری 
خالقانه در زمینه کارگردانی را به اصغر فرهادی 

اهدا کرد.
نشریه آمریکایی ورایتی هرساله به کارگردانان و 
بازیگرانی که تأثیر قابل توجهی بر عرصه سینما 
گذاشته باشــند، جوایزی با عنوان تاثیرگذاری 
خالقانه اهدا می کند. امسال جایزه تأثیرگذاری 
خالقانه این نشریه در بخش کارگردانی به اصغر 

گر مطرح ایرانی اهدا شد. فرهادی، سینما
در توضیحات ورایتی درباره اهدای این جایزه به 

فرهادی آمده است:
" فرهــادی با صحنــه جوایــز ســینمایی آمریکا 
بیگانه نیست. فیلم های جدایی نادر از سیمین 
)۲۰۰۱( و فروشــنده )۲۰۱۶(از او پیش تــر جایــزه 
اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را دریافت 
کرده اند و فیلم جدید او، قهرمــان، نیز ظاهرا در 

مسیر مشابهی قرار دارد. "
محــور فیلم هــای فرهــادی بــر درگیــری افــراد 
معمولی با مســائل روزمــره اســت. وقتی فیلم 
قهرمان در جشنواره کن برای اولین بار به نمایش 
درآمد وی در گفت وگو بــا ورایتی گفت: " این که 
جامعه از بعضی افراد بت می سازد و سپس این 

بت را درهم می شکند، برایش جالب است."
نقش رو به رشد شبکه های اجتماعی نیز مورد 
دیگــری بود کــه فرهــادی عالقه داشــت بــه آن 

بپردازد.
فرهــادی دربــاره دریافــت جایــزه تاثیرگــذاری 
خالقانه گفت: دریافت این جایزه از ورایتی مایه 
افتخارم است. ایده کلی فیلم قهرمان این بود که 
کار کارگردانی تا حد ممکن نامرئی شود. بنابراین 
کسب این جایزه من را خیلی خوشحال می کند.

کارگردان قهرمان افزود: در حین ضبط، هر کاری 
می توانستیم کردیم تا کارگردان را پنهان کنیم 
چون می خواســتم همــه چیز بی نقص باشــد 
بنابراین خیلی راضی هستم که فیلم این طور 

دریافت شده است.
اســتیون گیــدوس، معــاون محتــوای ورایتی، 
پیش تر درباره اهدای این جایزه به فرهادی گفته 
گر برنده جایزه اسکار،  بود: اصغر فرهادی، سینما
با فیلم قهرمان بار دیگر جایگاه خــود را در خط 
مقدم فیلمنامه نویس-کارگردانان بین المللی 
تثبیت کرد. کســب جایزه بزرگ جشــنواره کن 
۲۰۲۱ تنها آغازی بر تحسین بین المللی این فیلم 
بود. همان طــور کــه درباره فیلم هــای جدایی 
نادر از سیمین و فروشنده اتفاق افتاد، فرهادی 
با این فیلم بار دیگر تحسین منتقدان و هیأت 
داوران جشنواره های سینمایی را برانگیخت. 
آن دسته از افرادی که به فیلمنامه های چندالیه 
و بازی هــای پیچیــده و ماهرانــه تیــم بازیگران 
فرهــادی بــه عنــوان اســتادی کــه کارگردانی و 

انسانیت را درک می کند، ارزش می نهند.
جایــزه تاثیرگــذاری خالقانــه امســال در بخش 
بازیگری نیز بــه خاویر باردم، بازیگر سرشــناس 

اسپانیایی اهدا شد.

کتــاب »یتیــم ورشــو« نوشــته کلــی ریمــر، 
بــا ترجمــه ای از فرنــوش جزینــی، از ســوی 
انتشــارات کتاب ســرای تندیــس راهــی بازار 

نشر شد.
رمــان »یتیــم ورشــو« که بــر اســاس واقعیت 
نوشته شده است داســتان دختری جوان، 
کنین گتــو، جنگجویــی مبارز  پســری از ســا
و پرســتاری اســت که هر یک به شــیوه خود 
برای نجات جان کودکان یهودی طی حمله 
نازی ها و روس ها به لهستان می جنگند. این 
کتاب برگرفته از قهرمان واقعی )ایرنا سندلر)که 
جان هــزاران کــودک یهــودی را طــی جنگ 

جهانی دوم نجات بخشید است.
»یتیم ورشو« کتابی درباره خیزش ورشو است 
که داستانی حقیقی از دو جوان که برای زنده 
ماندن تــالش می کننــد، دارد. آن ها ابتــدا از 
دســت نازی ها و ســپس از دســت ســربازان 
شوروی که به قصد نجات لهستان وارد این 

کشور شده بودند، تالش می کنند.
این کتاب، آخرین اثر داستانی کلی ریمر است 
که در ســال ۲۰۲۱ بــه چاپ رســید و بــا وجود 
ک و خشــن در طول  چندیــن صحنه دردنــا
داســتان، با تصویری شــاد، پر هــرج و مرج، 
امیدوارانه و جان بخش به پایان می رسد. این 
اثر بــه تازگی، بــا ترجمــه فرنوش جزینــی و به 
همــت انتشــارات کتاب ســرای تندیــس در 

دسترس مخاطبان فارسی زبان قرار گرفت.
»پیش از آنکه بگــذارم بروی«، »وقتــی تو را از 
دست دادم« و »یتیم ورشو« از جمله آثار کلی 

ریمر هستند که به فارسی ترجمه شده اند.
کتــاب »یتیم ورشــو« نوشــته کلــی ریمــر، در 
۴۴۰ صفحــه، بــه قیمــت ۱۲۵ هــزار تومــان، 
در قطع رقعی، جلد شــومیز و کاغذ بالک، با 
ترجمه فرنوش جزینی و به همت انتشارات 

کتاب سرای تندیس منتشر شده است.

جایزه »تاثیرگذاری خالقانه«
 ورایتی در دستان فرهادی

»یتیم ورشو« منتشر شد

خبر

کتابخوانی
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قرارداد یک بازیکن رقیب، 

چندین برابر قرارداد کل تیم ماست
ســرمربی تیــم فوتســال بانــوان 
هیات فوتبال اصفهان گفت:  در 
گروهی هستیم که قرارداد مالی 
یکی از بازیکنان ۱۰ ها برابر تیم ما است، بازیکنانی 
در آن تیم ها هستند که ۱۰ سال سابقه دارند، این 
موضوع بــار تیم را از لحــاظ انگیزش بــاال می آورد. 
مریم جزایری، سرمربی تیم فوتسال بانوان هیات 
فوتبال اصفهان در گفت وگو با فارس اظهار داشت: 
تیم بســیار جوانی را داریم، آینده نگری می کنیم و 
عالوه بــر اســتعدادیابی، جوان گرایی هــم کردیم، 
تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و تقریبا تیم 

خوبی را داریم.
وی با اشــاره به این که در گروه بســیار سختی قرار 
کثرا در تیم های  گرفتیم، ادامه داد: خانم های گل ا
کثریت  گروه ما هستند، برای انتخاب تیم ملی هم ا
نفرات از ســه تیم گــروه ما هســتند، ســخت ترین 

گروه را داریم.
جزایری با اشــاره به شــرایط جدول بیان داشت: 
با تیم جوان شــروع کردیم، تیم خیلی و در شروع 
هفته اول مســابقات بســته شــد، عالوه بر این که 
جوان بودند و استعدادیابی شده بود، بازیکنانم 
با هم هماهنگ نبودند، در نیــم فصل اول تالش 
کردیم تا هماهنگــی را ایجاد کنیم، برای رســیدن 
به ترکیب تیــم از مدت هــا قبل تمرین می شــود تا 
یک سیســتم جا بیفتد که فصل قبل فقط صرف 

همین شد.
سرمربی تیم فوتسال بانوان هیات فوتبال عنوان 
داشــت: این فصــل تیــم بهتــر و آماده تر شــد، هم 
توانست نگرش و فلسفه مدیر فنی و سرمربی را در 
مسابقات پیاده کند و هم سیستم ها و چرخش ها 
را تقریبا در بیاورد؛ نیم فصل دوم را با وجود شرایط 

سخت خوب آغاز کردیم.
       نیم فصل دوم را خوب شروع کردیم

وی افزود: تیم جوان است و با کوچکترین مسأله 
ســریع بهم می ریزد، بــا وجــود فشــارهای زیادی 
که درون تیم داشــتیم توانســتیم نیــم فصل دوم 
را خوب شــروع کنیــم، به یــک مســاوی و یک برد 
رسیدیم و شــرایطمان در جدول بهتر شد؛ در نیم 
فصــل امتیــازی نگرفتــه بودیــم، با ایــن امتیازات 
یک پله صعــود کردیم، تــالش می کنیم ایــن روند 

ادامه دار باشد.
جزایری با بیان این که همچنان برنامه های قبلی 
را تکــرار می کنیم تــا در تیــم جــا بیفتد و بــه خوبی 

اجرا شــود، تصریح کرد: در فصل قبلــی ۲ امتیاز را 
خیلی سخت و بد دادیم، چهار تیم باالی جدول 
امتیــازات باالیــی دارنــد و تمــام نفــرات تیــم ملی 
از اینها انتخاب شده اند، شــرایط خیلی سختی را 

برابر این تیم ها داریم
سرمربی تیم فوتسال هیات فوتبال اصفهان ادامه 
داد: باتوجه بــه آمادگی در نیم فصــل دوم، انتظار 
داریم که خیلی بهتر مقابل این تیم ها حاضر شویم 
و نتایج بهتری را کسب کنیم ، شرایط فعال همین 
است، نمی توانیم برای نیم فصل دوم کار خاصی 
انجام دهیم، انتظار داریــم بازیکنان برای گرفتن 

امتیاز بجنگند.
وی در خصوص شرایط لیگ امسال خاطر نشان 
کرد: تیم ها بهتر شــدند و در نیم فصــل اول تیم ها 
به مرور توانستند قابلیت های خودشان را نشان 
دهند، گروه ما سخت بود و تیم ها از ابتدا خوب کار 
می کردند، ولی باز هم هماهنگ تر شدند، از لحاظ 
بعد فنی لیگ خوبی است و شرایط خوبی را پشت 

سر می گذاریم.
جزایــری در خصــوص حمایت هــای انجام شــده 

از این تیم گفت: همیشه وقتی تیمی خوب است 
و نتیجــه می گیــرد، حمایت هــا از اطــراف شــروع 
می شــود، نفــرات راس آن شــهر ســراغی از تیــم 
می گیرند و ما حمایت های این چنینی را از سوی 
اداره ورزش و جوانــان و هیأت فوتبال نداشــتیم، 
گذار  نداشتیم، چون تیم جوانی بود و امتیازها را وا
می کرد بــا وجود بازی خوبــی که ارائه مــی داد، اما 

دیده نشد و هیچ کس سراغ ما را نگرفت.
ســرمربی تیــم هیــات فوتبــال اظهــار کــرد: هیــچ 
کس این پیشرفت را ندید، این که بانوان اصفهانی 
چقدر زحمت کشیدند و خودشان را باال کشیدند، 
حتی حمایت هــای معنوی هم نبود تــا بازیکنان 
احساس کنند که دیده می شوند، تیم های دیگر 
در بانــوان زیــاد داریم و زیــاد هم دیده می شــوند، 
ســالیان سال اســت از ســمت باشــگاه های بزرگ 

حمایت شدند، اما تیم فوتسال نداشتیم.
وی بــا بیان ایــن کــه نــگاه مســووالن بایــد عوض 
شــود، ادامه داد: حضورشان ســر تمرینات باعث 
تشویق بازیکنان و کادر می شود، بازیکنان وقتی 
ببینند تیم برای مســووالن اهمیت دارد، بیشــتر 

می جنگنــد و انــرژی می گیرنــد؛ ما تنها هســتیم و 
توقع داریم این شرایط تمام شود.

جزایری بیان داشــت: نگاه مسوولین باید بیشتر 
باشــد، این تیــم نــام اصفهــان و هیــات فوتبــال 
اصفهان را یدک می کشد، از همکارانم تقاضا دارم 
نگاهشــان را عــوض کننــد، دســت به دســت هم 
دهیم و تالش کنیــم تا تیم فوتســال را مانند بقیه 
تیم هــای اصفهان بــه صــدر بیاوریم، ایــن تیم به 
سمتی می رود که بتواند سال های بعد روی پای 
خودش بایستد و سکو را بگیرد؛ شخصیت و اعتبار 

را به تیم برگردانیم.
ســرمربی تیــم فوتســال هیــات فوتبــال عنــوان 
داشــت: در گروهی هســتیم که قرارداد مالی یکی 
از بازیکنــان  ۱۰ ها برابــر تیم ما اســت، بازیکنانی در 
آن تیم هــا هســتند که ۱۰ ســال ســابقه دارند، این 
موضوع بــار تیم را از لحــاظ انگیزش بــاال می آورد، 
هنگامی که تیم ما مقابل این تیم هــا قرار می گیرد 
گر این  بچه ها استرس زیادی متحمل می شوند، ا
حمایت ها وجود داشته باشد تیم وضعیت خوبی 

پیدا می کند و این به نفع اصفهان است.

خبر

دروازه بــان تیــم فوتبــال ســپاهان از شــرایط بــازی 
در این تیم ابــراز رضایت کــرد. به گزارش ایســنا و به 
نقل از اسپورتال، کریستوفر کنت در سپتامبر ۲۰۲۱ 
قراردادی یک ساله با گزینه تمدید برای یک فصل 
دیگر در ایران با تیم سپاهان قرارداد خود را امضا کرد.

ایــن دروازه بــان اتریشــی کــه بــه همــراه همســر 
و فرزندانــش بــه خاورمیانــه نقــل مــکان کــرده، 
مدت هاست که در آنجا مستقر شده است. کنت 
گفت: باشگاه و تیم از روز اول به طور کامل از خانواده 
من حمایت کردند و به خوبی از آنها استقبال کردند. 
از زمانی که آمده ایم هیچ مشکلی نداشته ایم. اینجا 

ما واقعا خوب کار می کنیم و خیلی راحت هستیم.
کنت از بــازی اول بــه میــدان رفــت و در ۱۴ بــازی در 
مجموع تنها ۶ گل دریافت کرد. "فکر می کنم کارم 
را خیلی بد انجام نمی دهم. این البته بسیار مثبت 

است و راضی هستم."
       اینجا دیوانه فوتبال هستند

نایب قهرمان فصل قبل در حال حاضر در رده سوم 
قرار دارد و با فاصله قابل توجهی از استقالل )۴ امتیاز( 

و مدافع عنوان قهرمانی پرسپولیس )۱ امتیاز( در رده 
سوم است. هدایت تیم استقالل را فرهاد مجیدی، 

بازیکن سابق راپیدوین اتریش بر عهده دارد.
کنت در ادامه صحبت های خود گفت: شما هر روز 
متوجه می شوید که باشگاه اهداف باالیی دارد. ما 
هواداران بزرگی داریم که فقط برای باشــگاه زندگی 
می کنند، فقط متوجه می شوید که آنها چقدر دیوانه 

فوتبال هستند.
نکته قابل توجه در ماه آوریل است که سپاهان در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به میدان می رود.

خبرنگار مشهور ترکیه خبر داد باشگاه هال سیتی 
رســما برای جــذب مهاجم ایرانــی فنرباغچــه وارد 
عمل شد. از چند روز گذشته اخباری در زمینه توجه 
باشــگاه هال ســیتی انگلیس بــرای جــذب اللهیار 
صیادمنش مهاجم ملــی پوش کشــورمان و عضو 

باشگاه فنرباغچه منتشر شد.

لحظاتی پیش »یاغیز سابوسوقلو« خبرنگار مشهور 
ترکیــه خبــر داد: باشــگاه هال ســیتی بــه صــورت 
رســمی برای جــذب اللهیــار صیادمنــش مهاجــم 
فنرباغچه پیشنهاد داد. مبلغ پیشنهادی از سوی 

باشگاه انگلیسی ۵ میلیون یورو است.
صیادمنش در ســال ۲۰۱۹ با مبلــغ ۷۵۳ هــزار یورو 
از اســتقالل راهــی فنرباغچــه شــد. در این قــرارداد 
بندی وجود دارد که در صــورت فروش این بازیکن 
جوان ایرانی از ســوی باشــگاه ترکیه ای ۲۰ درصد از 

مبلغ انتقال به جیب استقالل می رود.
در صورت انتقال رسمی صیادمنش به هال سیتی 
از ۵ میلیون یورو مبلغ یک میلیون یورو) ۳۰ میلیارد 
تومان( که ۲۰ درصد مبلغ کل می شــود به باشگاه 

استقالل خواهد رسید.

رئیس باشگاه زنیت سن پترزبورگ حرف آخر درباره 
احتمال جدایی ستاره ایرانی تیمش را زد.

به گزارش فارس، اخبار متعددی درباره آینده سردار 
آزمون ستاره ایرانی زنیت در رسانه های اروپا شنیده 
می شــود و اخبار ضد و نقیض درباره زمان جدایی 

مهاجم ایرانی از زنیت شنیده می شود.
در همین رابطه الکســاندر مدودف رئیس باشگاه 
زنیت حرف آخر را درباره زمان جدایی سردار آزمون 
گفت. این مسئول بلندپایه در مصاحبه با خبرگزاری 
رسمی روسیه)تاس(، گفت: سردار آزمون در پنجره 
نقل و انتقــاالت زمســتانی در صورت پیدا نشــدن 
جایگزینی مناسب حق ترک باشگاه باشگاه را ندارد.

وی افزود: بدون پیدا کردن جایگزینی برای آزمون 
در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی نمی توانیم اجازه 

بدهیم این بازیکن تیم را ترک کند.
پیش از ایــن باشــگاه روســی پیشــنهاد ۳ میلیون 
یورویی لیون برای خرید این بازیکن ۲۷ ساله ایرانی 
را رد کرده بود زیرا می خواهد مبلغ بیشتری را کسب 

کند.
آزمون بعد از درخشش با روبین کازان در سال ۲۰۱۹ 
راهی زنیت شد. ســردار در مدت نزدیک به ۳ سال 
حضور در زنیت موفق به کسب ۳ قهرمانی در لیگ 
روسیه شد و هر ۳ سال برای آقای گلی لیگ جنگید 

و یک بار موفق به کسب این جایزه شد.

اصغر حسن زاده می گوید قرار گرفتن نامش در بین 
برترین های دنیا مایه افتخار است. اصغر حسن زاده، 
کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران و باشگاه گیتی پسند، 
در لیســت کاندیدای مرد ســال فوتســال جهان در 
ســال ۲۰۲۱ از ســوی ســایت معتبــر فوتســال پلنت 
انتخاب شد. او باید برای به دست آوردن این سمت 
با الخانــدرو بروتــو آرژانتینــی، اریــک اولیمپرتغالی، 
استبان گوئررواسپانیایی، فرائو برزیلی رقابت کند. 
وی در گفت وگو با ایسنا در خصوص این اتفاق گفت: 
خوشــحالم که ســبب افتخار ایــران و مردم شــدم. 
من تالشــم را می کنم که همیشــه بهترین باشــم و 
عملکرد خوبی چه برای باشگاهم و چه برای تیم ملی 
داشته باشم. البته این افتخار تنها تالش من نبود و 
کمک  هم تیمی هایم بود و ایران لیاقت این را دارد که 
بیش از این برایش افتخارآفرینی کنیم. بازیکن تیم 

فوتسال گیتی پسند در خصوص شرایط گیتی پسند 
و صدرنشینی در این رقابت ها عنوان کرد: کار سختی 
در لیگ امسال داریم زیرا بازی ها فشرده است و رقیب 
سرســختی مثل مس ســونگون داریم. خدا را شکر 
صدرنشین هستیم و برای قهرمانی تالش می کنیم 
اما در نیم فصل دوم همه بازی ها ســخت است و از 
پیش برنده نیستیم.  کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران 
در خصــوص برنامه های فدراســیون فوتبــال برای 
موفقیت تیم ملی در تورنمنت های بعــدی پس از 
حذف باورنکردنی برابر تیم ملی قزاقستان تصریح 
کرد: ما بارها و بعد از هر مسابقاتی گفته ایم که الزمه 
موفقیت برنامه ریزی بلندمدت است تا بتوانیم به 
گر  آن چه که می خواهیم دست پیدا کنیم. تیم ملی ا
بخواهد در جام جهانی بعدی و یا حتی بعدیش روی 
سکو برود، باید برنامه ریزی های الزم از همین اآلن 
صورت بگیرد زیرا ما نیاز به بازی دوستانه با تیم های 
بــزرگ و معتبــر جهــان داریــم و بــرای رخ دادن ایــن 
اتفاق، باید از قبل نامه نگاری ها صورت بگیرد. شما 
نمی توانید یک روزه بازی دوســتانه ای با ۵ تیم اول 
رنکینگ فوتســال هماهنــگ کنید. تیم ملــی نیاز 
به بازی دوســتانه، اردوهایی با امکانات مناسب و 
برنامه ریزی مدون دارد تا بتواند در جام های جهانی 

بعدی موفق باشد و روی سکو برود.

شــش ســتاره ســپاهان اصفهان با کارت های زرد 
متعدد در آستانه محرومیت قرار گرفتند.

در هفته پانزدهم لیگ برتر تیم فوتبال سپاهان ۲۳ 
دی مــاه از ســاعت ۱۵در ورزشــگاه امام خمینی به 

ک می رود. مصاف آلومینیوم ارا
ســپاهانی ها که این فصل کارت هــای زرد متعدد 
بی مــوردی از داوران دریافت کردنــد حاال در خطر 

محرومیت از اولین دیدار نیم فصل دوم هستند.
مسعود ریگی، گئورگی گولسیانی، فرشاد احمدزاده، 
امید نورافکن، سروش رفیعی و محمدرضا حسینی 
در صورت دریافــت کارت زرد مقابل آلومینیــوم، از 

دیدار بعدی سپاهان در هفته شانزدهم مقابل مس 
رفسنجان محروم خواهند شد و باید در جدال برابر 

آلومینیوم مراقب رفتار و حرکاتشان باشند.

کنت: آمارم در سپاهان بد نیست
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جزئیات پیشنهاد هال سیتی به صیادمنش

رئیس باشگاه زنیت: بدون انتخاب جایگزین 
اجازه نمی دهیم آزمون جدا شود

مدال گرفتن در جام جهانی 
گرو بازی دوستانه با ۵ تیم نخست فوتسال دنیا در 

شش ستاره سپاهان در آستانه محرومیت

خبر

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال مجتبی 
میرزاجانپور را به یک جلسه محرومیت قطعی 
از همراهی تیم فوالد مبارکه سپاهان و پنجاه 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش فارس، هفته شــانزدهم مسابقات 
والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران 
جام »سردار دل ها« با هفت دیدار در شهرهای 
رفسنجان، گرگان، تهران، رامسر، گنبد، یزد و 

ورامین پیگیری شد.
تیم هــای شــهرداری گنبــد و فــوالد مبارکــه 
سپاهان در چارچوب هفته شانزدهم در سالن 
المپیک گنبد به مصاف یکدیگر رفتند که این 

دیدار با حاشیه هایی همراه بود.
ســازمان لیــگ فدراســیون والیبال بر اســاس 
گزارش ناظر، مجتبی میرزاجانپور بازیکن تیم 
فــوالد مبارکه ســپاهان اصفهان را تا تشــکیل 
نشست کمیته انضباطی از همراهی این تیم 

محروم کرد.
کمیتــه انضباطــی روز ســه شــنبه ۲۱ دی مــاه 
تشکیل شد و مجتبی میرزاجانپور را به دلیل 
بکار بردن الفاظ ناشایست که بر خالف مقررات 
آیین نامــه اســت و بــا اســتناد بــه مــاده ۳ و ۴ 
آئین نامه انضباطی فدراســیون والیبال، این 
بازیکــن را بــه یک جلســه محرومیــت قطعی 
از همراهــی تیم و پنجاه میلیــون ریال جریمه 

نقدی محکوم کرد.
بنابراین میرزاجانپور در هفته هفدهم لیگ برتر 
مردان امروز )چهارشنبه ۲۲ دی ماه( نمی تواند 
تیــم فــوالد مبارکــه ســپاهان را در دیــدار برابــر 

شهرداری ورامین همراهی کند.

وزنه بــردار زن ایرانــی گفــت: همــراه بــا تیــم 
بزرگساالن برای رقابت های جهانی در تاشکند 
ازبکستان اعزام شدم و با وجود اینکه رده سنی 
نوجوانان هستم، در بخش بزرگساالن مقام 
نهم را آوردم و اولین نفــری بودم که در حرکت 

یک ضرب وزنه صد کیلو را زدم.
یکتا جمالی گفت: اولین مدال آورنده رشــته 
وزنه برداری، در قسمت بانوان ایران هستم که 
توانستم مدال برنز جهانی جوانان در تاشکند، 
نقره نوجوانان جهان در عربستان را به دست 

آوردم.
وی ادامــه داد: همراه با تیم بزرگســاالن برای 
رقابت هــای جهانــی در تاشــکند ازبکســتان 
اعزام شدم و با وجود اینکه رده سنی نوجوانان 
هســتم، در قســمت بزرگســاالن مقام نهم را 
آوردم و اولیــن نفری بودم کــه یک ضرب صد 

کیلو را زد.
این وزنه بردار زن ایرانی در خصوص تمرینات 
و مســابقاتی که پیــش رو دارد، تصریــح کرد: 
هــر روز تمریــن داریــم و زمان هایــی کــه در 
اردو هســتیم دو بــار در روز تمریــن می کنیــم. 
مســابقات جهانی جوانان یونان و شش ماه 
دیگر بازی هــای آســیایی را پیــش رو داریم. از 
مسئولین می خواهم حمایت های بیشتری 

از تیم وزنه برداری داشته باشند.

مربــی بدن ســاز تیــم ملــی والیبــال زنــان 
کشــورمان گفــت: حضــور در کنار تیــم ملی 
والیبال بانــوان پــر از تجربــه بود. امیــدوارم 
تیم والیبال ذوب آهن قهرمان ســوپر لیگ 

زنان شود.
آنیــا هوســپیان  اظهار کرد: ســال گذشــته، 
سال خیلی خوبی برای من بود زیرا توانستم 
به عنــوان مربی بدن ســاز در کنــار تیم ملی 
والیبــال زنــان در رده بزرگســاالن باشــم، 
البته اعزام به کاپ فیلیپین به علت شیوع 
کرونا کنسل شــد اما اردوهای خیلی خوبی 

داشتیم و من تجربه خوبی کسب کردم.
وی ادامــه داد: بســیار خوشــحال هســتم 
که بعــد از حضــور در کنــار تیم ملــی والیبال 
توانستم امسال تیم والیبال زنان ذوب آهن 
را همراهی کنم و افتخار حضور از سال ۸۹ تا 
۹۴ در کنار تیم بسکتبال ذوب آهن را این بار 
در کنار والیبالیســت های ذوبی تکرار کنم. 
تیم والیبال ذوب آهن توانست به قهرمانی 
نیم فصل سوپر لیگ برسد. امیدوارم که در 
ادامه این رونــد را ادامه دهیم و به قهرمانی 

لیگ برسیم.
هوســپیان در خصوص زمان حضــورش در 
کنار تیم بسکتبال بانوان ذوب آهن، گفت: 
متأسفانه تیم بسکتبال ذوب آهن در حال 
حاضر در لیگ دســته یک بــازی می کند اما 
قطعا با ســابقه خوب باشــگاه ذوب آهن در 
جــذب و پــرورش بازیکنــان پایــه، حتمــا در 
ســال های آینــده یکــی از تیم هــای مدعــی 

سوپر لیگ بسکتبال خواهد بود.

ستاره سپاهان محروم شد

وزنه بردار زن ایرانی

که یک  اولین نفری بودم 
کیلو را زد ضرب صد 

هوسپیان: حضور در تیم ملی
 پر از تجربه بود

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت: 
برای سال جدید )۲۰۲۲( که مجددا باید ممیزی 
شــویم از ۲۷ آبــان ۱۴۰۰ کارگروه را شــروع کردیم و 

جلسه سوم آن با حضور همه اعضا برگزار شد.
کت با ابراز خوشحالی از اینکه باشــگاه سپاهان به  محمدرضا ســا
عنوان اولین باشــگاه مجوز حرفه ای را به طور کامل دریافت کرده 
اســت، تصریح کرد: آبان ماه ســال گذشــته کارگروه ویــژه پیگیری 
مســائل مجوز حرفه ای باشــگاه را بــا حضــور ۱۴ نفر کارشــناس در 
بخش های مالی، اداری، حقوقی، زیرســاخت، فوتبال پایه، امور 
کن ورزشــی، ورزشــگاه و محل مسابقه،  عمرانی، امور امنیتی، اما
امور روابــط عمومی و رســانه ایجاد کردیــم و مدیریت هایــی که در 
حــوزه تأمیــن چمن هــای طبیعی نقــش داشــتند به ایــن کارگروه 

اضافه شدند.
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ادامه داد: از همان تاریخی 
که اعالم شد، مدارک و اسناد مورد نیاز را برای گرفتن مجوز حرفه ای 
آماده کردیم. حدود یک هزار و چهارصد برگ، اســنادی است که 

باید آماده می شد و خوشبختانه این اوراق در طول هفت الی 
هشت ماهی که کارگروه فعالیت کرد، آماده شد و زمانی که 
پلتفرم مربوطه باز شد مدارک و اسناد را بارگذاری کردیم و 

ممیزی انجام شد.
       بــرای مســابقات آســیایی درخواســت 

میزبانی می کنیم 
کت افزود: این مقررات چیزی است که  ســا

از ســال های قبــل بــوده و در بخش هــای 
مختلف برنامه ریزی شــده اســت و باید 
مستندات دقیق، روشــن، گویا و کامل 
در دو زبان ارائه شــود که باشــگاه فوالد 
مبارکــه ســپاهان این کار را بــه خوبــی 

انجام داد.
وی در خصــوص ممیزی ســال ۲۰۲۲، 

خاطرنشان کرد: برای سال جدید ۲۰۲۲ 
که مجددا باید ممیزی شویم از ۲۷ آبان ۱۴۰۰ 

کارگروه را شروع کردیم و جلسه ســوم آن با حضور همه اعضا 
برگزار شد.

مدیرعامــل باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان اضافــه کــرد: 
امیدواریــم دو باشــگاهی که مجــوز حضور در مســابقات 
آســیایی پیدا کردنــد بتوانند آبــروی فوتبال ایران 
باشند. از اتفاقی که برای سه باشگاه ایرانی افتاد 
ابراز تأسف می کنم و امیدواریم مشکالت آنها هم 
حل شــود و با توجه به اینکه دو باشــگاه دارای 
قدمت هستند شــرایط نرمالی برای حضور در 

آسیا پیدا کنند.
کت با اشــاره به اینکه ورزشگاه نقش جهان  سا
شرایط مناسبی دارد و آماده است، گفت: برای 
مسابقات آسیایی درخواست میزبانی می کنیم 
و امیدواریــم شــرایطی فراهم شــود کــه میزبانی 
داشته باشیم. مسابقات به هر شکلی برگزار شود، 

سپاهان خود را برای آن آماده می کند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

که برای سه باشگاه ایرانی افتاد متاسفم از اتفاقی 

خبر

در ویژه برنامــه "شــبی بــا قهرمانــان" از مــدال آوران 
ورزشی و بازیکنان و کادر فنی دو باشگاه سپاهان و 

ذوب آهن تجلیل شد.
در ابتدای این مراسم حجت االسالم والمسلمین منوچهر مهروی پور 
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان، 
اظهار کرد: به نمایندگی از همکاران در شورای ششم شهر اصفهان در 
کید ویژه در شــورای ششم بر اعتالی فرهنگ  خدمت شما هستم. تا
و توسعه ورزش برای تأمین ســالمت مردم است؛ افتخار می کنیم که 
حامی ورزش شهر، شهرستان و استان خود باشیم و از کسانی حمایت 
کنیــم کــه پرچــم مقــدس جمهــوری اســالمی ایران را در عرصه هــای 

بین الملل به اهتزاز درآورده اند.
وی افزود: ان شاءاهلل در ســال ۱۴۰۱ خبرهای خوشی از موفقیت های 

ورزشکاران ایران و اصفهان بشنویم و بتوانیم در حدود قوانین و تا آنجا که در توان ما باشد در این زمینه انجام 
وظیفه کنیم.

       طرفدار سپاهان بوده ام و در عین حال به ذوب آهن نیز عالقه داشته ام
در ادامه این مراسم علی قاسم زاده، شهردار اصفهان اظهار کرد: حضور در جمع شما سعادت بود، به خصوص 

مهمان ارامنه که سال جدید میالدی را به آنها تبریک می گویم؛ امیدوارم سال خوبی را در پیش داشته باشید.
وی ادامه داد: ارزش هر شــهری به ســرمایه های آن اســت و یکی از بزرگترین ســرمایه های اجتماعی هر شهر، 
قهرمانان و ورزشکاران آن شهر هستند؛ خوشبختانه شــهر اصفهان به خاطر وجود باشگاه های بزرگی مثل 

ذوب آهن و سپاهان، از لحاظ ورزشی غنی است و امیدوارم بتوانیم این سرمایه را در شهر تقویت کنیم.
شهردار اصفهان تصریح کرد: همیشه طرفدار سپاهان بوده ام و در عین حال به ذوب آهن نیز عالقه داشته ام؛ آقای 
نویدکیا غم و شادی ما به شما گره خورده و در این دوره به قهرمانی سپاهان در لیگ برتر دل بسته ایم؛ ان شاا... 

روی ریل پیروز ی پیش بروید.
همچنین مجتبی شاهمرادی، مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری اصفهان نیز در این 

مراسم اظهار کرد: ورزشکاران می توانند با ایجاد شور و نشاط به تحقق 
شعار اصفهان شهر زندگی کمک کنند.

وی اظهار کرد: وجود اسطوره های ورزشی باعث می شود بتوانیم نظر 
نسل بعدی را به خود جلب کنیم.

شــاهمرادی خاطرنشــان کرد: امیدوارم با حمایت شــهردار اصفهان 
بتوانیم قدم های مهمی در زمینه حمایت از ورزش و ایجاد شور و نشاط 

اجتماعی برداریم.
محمدرضا، ساکت مدیرعامل سپاهان، نیز در این مراسم با تبریک سال 
نو میالدی، گفت: شبی با قهرمانان ابتکاری ارزشمند از سوی سازمان 

فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان بود.
گئورگی گولسیانی، مدافع سپاهان گفت: پنج سال است در اصفهان 
زندگی می کنم؛ آرزوی سالمتی مردم اصفهان و ایران را دارم. امیدوارم 

سال آینده میالدی سال خوبی باشد و قهرمان لیگ و آسیا شویم.
میگوئل تکسیرا، مربی تیم فوتبال سپاهان درباره حضورش در این مراسم، گفت: باعث افتخار هست که اینجا 

هستم و از صمیم قلب از کسانی که این مراسم را برپا کردند، تشکر می کنم.
وی خاطرنشان کرد: خاطرات خیلی خوبی از شهر اصفهان دارم و تنها چیز مهم برای من این است که قهرمانی 

لیگ را با سپاهان به دست آوریم.
رسول معتمدی، ملی پوش وزنه برداری و باشگاه ذوب آهن نیز با بیان اینکه افتخارات ورزشی باعث شادی 
مردم می شود، عنوان کرد: این افتخار نصیبم شد که در سال ۲۰۲۱ بهترین وزنه بردار جهان در دسته ۱۰۲ کیلوگرم 
شوم و چند هفته قبل نیز در مسابقات قهرمانی جهان مدال طال را برای استان اصفهان و ایران به دست آوردم.

به گزارش ایمنا، در این مراسم قهرمانان و پیشکسوتان ورزش اصفهان به همراه بازیکنان و مربیان خارجی تیم 
فوتبال سپاهان حضور داشتند. محرم نوید کیا، میگوئل تکسیرا، کریستوفر کنت، گئورگی گولسیانی، علیرضا 
مختاری، یکتا جمالی، رسول معتمدی، آنیا هوسپیان، مانیا شاه جهانیان، رسول جزینی، محسن نصر اصفهانی 

و ابراهیم مؤمنی از دیگر میهمانان این برنامه بودند.

تجلیل از ستارگان ورزش اصفهان

خبر
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آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰2۰۱9۰۰۱۶۴۱، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰2، مفاد آرا هیات حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده ۸ آیین نامه 
صادر گردیده است و دراجرای ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ 
انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
ثبت محل ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰2۰۱9۰۰۰۵32، 
۱۴۰۰/۰۸/3۰، آقای حسن مباشری همگینی فرزند قربانعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
با ساختمانها و تاسیسات موجود در آن )محل پرورش بوقلمون گوشتی( با کاربری کشاورزی به 
مساحت ۵9۰۱ مترمربع بروی پالک 9 الی ۱3 فرعی از ۱7۵ اصلی و ۱7۵ اصلی باقیمانده واقع 
در قریه همگین بخش ثبتی دهاقان این رای باتوجه به انتقال 2/۰۴ سهم از یک سوم ۱7/۵۵ سهم 
مشاع از 993/۴۵ سهم ۱۰/۵ حبه از 72 حبه ششدانگ به انضمام یک سوم ۵/۸۵ سهم مشاع از 
33۱/۶ سهم از ۴7۵/۶ سهم از 3/۵ حبه از 72 حبه ششدانگ قریه همگین پالکهای ثبتی ۱7۵ 
اصلی باقیمانده و ۱7۵/9 الی ۱7۵/۱3 واقع در روستای همگین موضوع سند انتقال شماره 
2۰۰۵۰۰ مورخ ۱3۸9/۱2/۸ دفتر ۵9 دهاقان صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۰/۰7، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/22 – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

دهاقان – ۱2۴۸۵۴۰ / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰2۰۱9۰۰۱۶۴۸، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۴، مفاد آرا هیات حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده ۸ آیین نامه 
صادر گردیده است و دراجرای ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ 
انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
ثبت محل ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰2۰۱9۰۰۰۵33، 
۱۴۰۰/۰۸/3۰، آقای حسن مباشری فرزند قربانعلی ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۱۱2۵/۴۵ مترمربع پالک ۰ فرعی از ۴۵2 اصلی که قبال پالک ۱3۸/۱ اصلی بوده که تبدیل گردیده 
است واقع در اردسته بخش ثبتی دهاقان انتقال عادی مع الواسطه ۱۱2۶ سهم مشاع از تمامت دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق موضوع سند شماره ۴۰۱۸۵ مورخ ۱33۴/۱2/2 دفتر یک 
درجه اول شهرضا مالکیت حسن خدادادپور فرزند اسماعیل صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۰/۰7، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/22 – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

دهاقان – ۱2۴۸۵۵۰ / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آرا که دراجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک اردستان صادر گردیده و دراجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق 

گهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض  روزنامه های کثیراالنتشار محلی آ
دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان 
تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم 
نمایند دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است. درصورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه 
نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰2۰32۰۰۰2۶9 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰2 خانم 
صباء صدوق ونینی فرزند سیدعلی به میزان دو سهم و یک ششم سهم مشاع از یکهزار سهم ششدانگ 
پالک 77 اصلی سفلی واقع در اردستان مزرعه گزستان بخش ۱7 ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ 
۱۴۴۴۸۰ مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از سیدابوالقاسم صدوق ونینی مالک رسمی. تاریخ 
انتشار اول: ۱۴۰۰/۱۰/7، تاریخ انتشار دوم: ۱۴۰۰/۱۰/22 - ذبیح اله فدائی اردستانی مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اردستان – ۱2۴97۱۱ / 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 عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی 
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و 
درصورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۱2۱3۱ مورخ 
۱۴۰۰/۰9/3۰ جواد کیانی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه ۴۰۵ صادره از اصفهان بشماره ملی 
۱29۱397۵۱۵ در ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱2۴۸۱ واقع 
در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۸۵/3۶ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۰/22، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰7 – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱2۵7۸۴2 / 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 عادی و یا سهم 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی  مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و 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 ۱۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۱۰7۰7 مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۰ سیدحسین عدنانی فرزند سیدعلی 
حسین بشماره شناسنامه ۱۵3 صادره از لردگان بشماره ملی ۴۶۶۸۸۰33۴۰ در سه دانگ یکباب 
خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۰393 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 
22۱/9۱ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۱۰7۰۸ مورخ 
۱۴۰۰/۰9/۱۰ گلپری رحیمی ساداتی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از بروجن 
بشماره ملی ۶299۸۵۱۰۶۶ در سه دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 
۱۰393 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 22۱/9۱ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/22، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰7 – رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱2۵۸۰27 / 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 عادی و یا سهم 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی  مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و 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 
۱۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۱۱73۴ مورخ ۱۴۰۰/۰9/2۴ عباس اکبری کفرانی فرزند محسن بشماره 
شناسنامه ۱7۶ صادره از کوهپایه بشماره ملی ۵۶۵99۶۴3۱۱ در چهار دانگ یکباب خانه مخروبه 
احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۶9 فرعی از اصلی ۱29۵3 واقع در بخش ۵ ثبت 
اصفهان به مساحت 27۰/73 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بتول 
بنایی. رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۱۱73۵ مورخ ۱۴۰۰/۰9/2۴ رضا غالمی کفرانی فرزند 
علی بشماره شناسنامه ۵۶۵۰۰۱3۴۰3 صادره از کوهپایه بشماره ملی ۵۶۵۰۰۱3۴۰3 در دو دانگ 
یکباب خانه مخروبه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۶9 فرعی از اصلی ۱29۵3 واقع در 
بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 27۰/73 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 
رسمی بتول بنایی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/22، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰7 

– رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱2۵۸۱۰۰ / 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 ۱۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰97۱2 مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱2 هیات یک آقای اکبر گالب بخش به 
شناسنامه شماره 3۸۸۴2 کدملی ۱2۸۰۸۱۴۶9۱ صادره اصفهان فرزند اصغر بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 2۶/۸۰ مترمربع از پالک شماره ۱۱۵۶ فرعی از ۱۴۸7۴ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی تایید 
گهی می شود. درصورتی که  گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۰/22، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰7 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱2۵77۴7 / 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 ۱۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰۱99۵ مورخ ۱۴۰۰/۰2/۱۵ هیات یک آقای اکبر قادری 
زفره ئی به شناسنامه شماره 37 کدملی ۵۶۵9۵73۴۵2 صادره کوهپایه فرزند رجبعلی بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۴۰/۸۰ مترمربع از پالک شماره ۱۱۸ فرعی از ۱۴9۱۵ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی 
مع الواسطه از مالکیت محمود زارعی موضوع سند رسمی ۱9۸27، ۵2/۱۱/۱۵ دفتر ۸2 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
گهی به مدت  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۰/22، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰7 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
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آگهی

سیستم بافت برداری جدید 
برای تشخیص آسان تر سرطان کبد 

پژوهشگران روسی، یک سیستم 
بافت بــرداری نوری ابــداع کرده اند 
که می تواند به تشــخیص آســان تر 

سرطان کبد کمک کند. 
 Oryol State( "پژوهشــگران "دانشــگاه ایالتی اوریــول
University( در روســیه، یک سیســتم بافت بــرداری 
نوری ابداع کرده اند که می تواند بین بافت سرطانی و 
سالم کبد تمایز قائل شود. این فناوری جدید می تواند 
تشخیص سرطان کبد را که ششمین سرطان شایع در 

جهان است، آسان تر کند.
از   ،)Evgenii Zherebtsov( ژربتســوف"  "اوگنــی 
پژوهشــگران این پروژه گفت: این فناوری به گونه ای 
طراحی شده است که با سوزن هایی که در حال حاضر 
برای بافت برداری کبد استفاده می شوند، سازگار باشد. 
بدین ترتیــب، شــاید روزی بتواند بــه جراحان کمک 
کند تا دســتگاه های بافت برداری را با دقت بیشــتری 
هدایت کننــد و تعــداد اشــتباهات هنگام برداشــتن 
نمونه های بافت که برای تشخیص استفاده می شوند، 
کاهــش یابــد. بــه گفتــه پژوهشــگران، این سیســتم 
بافت برداری نوری می تواند به صورت قابل اعتمادی 
میــان ســلول های ســرطانی و ســالم موش هــا تمایــز 
قائل شود. همچنین، این سیســتم در آزمایش های 
ابتدایی انجام شده در افراد مشکوک به سرطان کبد، 

امیدوارکننده بود.
"النا پوتاپووا" )Elena Potapova(، پژوهشگر ارشد این 
پــروژه گفــت: روش هــای بافت بــرداری نــوری ماننــد 
روشــی که مــا ابــداع کرده ایــم، تشــخیص بافت های 
سالم و بافت های دارای تومور را با دقت باالیی ممکن 
گرچــه سیســتم مــا به طــور خــاص برای  می ســازند. ا
اســتفاده در جراحــی شــکم طراحی شــده اســت، اما 
نتایــج پژوهــش نشــان می دهنــد کــه فناوری هــای 
مشــابه می توانند برای ســایر کاربرد های پزشکی نیز 
سودمند باشند. پژوهشــگران، این دستگاه جدید را 
هنگامی طراحی کردند که جراحان همکار آن ها متوجه 
شــدند که انجام دادن بافت برداری ســوزنی دقیقا در 
محل مناسب چقدر دشوار است. تشخیص تومور ها در 
مراحل ابتدایی، هنگام وارد کردن یک سوزن توخالی 
کوچک در کبد برای گرفتن نمونه بافت، دشوار است. 
گر سوزن در محل نادرستی قرار داده شود و تومور را از  ا

دست بدهد، می تواند تشخیص نادرست را به همراه 
داشته باشد. این سیستم بافت برداری نوری جدید، 
روش طیف سنجی بازتابی و "تصویربرداری از طول عمر 
فلورسانس" )FLIM( را برای ارزیابی نشانگر های مرتبط 
با متابولیسم سلولی که در سلول های سالم و سرطانی 
متفاوت اســت، ترکیــب می کند. ایــن کار می تواند به 
جراحان کمک کند تا محل سرطان را در زمان واقعی 
ببینند و بتوانند بهترین محل را برای گرفتن نمونه بافت 

شناسایی کنند.
طیف ســنجی بازتابی، ویژگی های بافت را بر اســاس 
نحوه انعکاس نور نشان می دهد. تصویربرداری از طول 
عمر فلورسانس، بافت ها را در معرض طول موجی از نور 
قرار می دهد که فلورسانس را القا می کند و سپس مدت 
زمان محو شــدن فلورســانس را اندازه می گیــرد. زمان 
فروپاشی فلورسانس، به حضور مولکول هایی بستگی 

دارد که در متابولیسم مهم هستند.
گرچــه گــروه مــا و ســایر گروه هــای  پوتاپــووا گفــت: ا
پژوهشی، پیشــتر از شــدت فلورســانس برای ارزیابی 

بافت اســتفاده کرده اند، اما بررســی های انجام شده 
در ســایر قســمت های بدن نشــان داده اند کــه طول 
عمر فلورســانس، کمتر به شــرایط آزمایشــی وابســته 
است. اندازه گیری های طول عمر فلورسانس در حضور 
خون و زمانی که نور یکنواخت وجود ندارد یا در صورت 
تغییر تماس میــان کاوشــگر و بافت به دلیــل حرکت، 

ثابت تر باقی می ماند.
پژوهشــگران با تمرکز بــر اســتفاده از ابــزار جدیــد برای 
بافت برداری های آینده، عناصر فشــرده و جدیدی را 
برای دســتگاه انتخاب کردند. کاوشگری به قطر یک 
میلی متر، با سوزن استاندارد بافت برداری سازگار است 
و کانال های نوری مجزایی برای طیف سنجی بازتابی 

و اندازه گیری طول عمر فلورسانس دارد.
کز درمانی        انتقال کاوشگر به مرا

پژوهشگران برای ارزیابی حساسیت این سیستم، ابتدا 
محلول های شناخته شده حاوی مولکول هایی را که 
نقش کلیدی در متابولیسم دارند، اندازه گیری کردند. 
آن ها پــس از بــه دســت آوردن نتایــج رضایت بخش، 

آزمایش هایــی را در موش های مبتال به ســرطان کبد 
و بیمــاران مشــکوک بــه ســرطان کبــد انجــام دادند. 
پژوهشــگران دریافتنــد کــه ابــزار آن هــا و پارامتر هایی 
که اندازه گیری کرده اند، به طور قابل اعتمادی می توانند 
بافت مبتال به سرطان کبد و بافت کبد سالم را تشخیص 
دهند. ژربتسوف گفت: برای ما مهم بود که یک تصویر 
جامع را از تغییرات مشاهده شده ناشی از سرطان در 
موش ها تهیه کنیم. بررسی های ما روی بیمارانی که 
توموری مشابه تومور موش ها داشتند، نشان داد که 
روش ما می تواند نتایج پایدار و قابل تکراری را ارائه دهد 
که می توان از آن ها برای تشــخیص ســرطان استفاده 
کرد. پژوهشگران قصد دارند به اندازه گیری پارامتر های 
گون  طول عمر فلورسانس در بیماران مبتال به انواع گونا
تومــور در مراحــل مختلــف ادامــه دهنــد تــا عوامــل 
طبقه بندی کننده فوری را تولید کنند. همچنین، این 
کار می تواند اســتفاده از روش های پیشرفته یادگیری 
ماشینی را که به جراحان در تصمیم گیری بالینی طی 

بافت برداری کمک می کنند، ممکن سازد.

پژوهش

خیلــی از ما فکــر می کنیم هــر نــوع روغنی که 
بــه ســرمان بزنیــم باعــث کاهش شــوره ســر 
می شــود! امــا در اشــتباه هســتیم و روغــن 
در بســیاری از مواقع شــوره ســر مــا را افزایش 

می دهد.
اســتفاده از روغن باعث می شــود سرمان به 
خــارش بی افتــد و شــوره در مدت بیشــتری 
کنــد! بهتــر اســت  روی ســر مــا جــا خــوش 
درمان های صحیح شوره ســر را بشناسیم و 

در خانه از آن خالص شویم.
گرفتــن بــا آب داغ لــذت  همــه مــا از دوش 
می بریــم. بعد از یــک روز طوالنــی، هیچ چیز 
مانند یک دوش آب گرم لذت بخش نیست. 
اما باید توجــه کنید که یکــی از عوامل اصلی 
شــوره ســر، عالوه بــر روغن های اضافــی، آب 

داغ است.
پوســت ســر مــا در مقابــل آب داغ خشــک 
می شود و بهتر اســت با آب ولرم یا سرد موی 

خود را بشوییم.
 اما تمام این ها هم راهکار نهایی حل شــوره 
در نیست و در همین شــرایط هم بسیاری از 
ما شوره سر را تجربه می کنیم. راه های درمان 
خانگی را امتحان کنید و از آن خالص شوید.

       جوش شیرین
جــوش شــیرین ماننــد یــک الیه بــردار عمل 
می کند و بدون آنکه پوســت سر ما را تحریک 
کنــد، باعــث از بیــن رفتــن ســلول های مرده 

می شود. 
الیه بــرداری یــک کار واجب بــرای اطمینان 
کــه  کــه پوســته پوســته هایی  از ایــن اســت 
شوره سر را تشکیل می دهند از بین رفته اند.
دکتــر ســینگ مدیــر مرکــز پوســت دهلــی نــو 
می گویــد که جــوش شــیرین بــا الیه بــرداری 
و خاصیــت ضدقارچــی، پوســت را تســکین 
کاهــش  را  خــارش  و  قرمــزی  و  می دهــد 

می دهد.
       لیمو

فشــردن لیمــو یکــی از شــگفت انگیزترین 
دارو هــای خانگــی شــوره ســر اســت. لیمــو 
پ هاش پوســت ســر را تنظیم می کند و یک 

راه عالی برای درمان شوره سر است.
توجه داشته باشید که هیچگاه با آب داغ سر 

خود را نشویید. 
این کار هم از علت های شــوره ســر است. هر 
روز پوست ســر خود را با دو قاشق غذاخوری 
آب لیمــو ماســاژ دهید تــا نتیجــه آن شــما را 

راضی کند.
       روغن درخت چای

چ به دلیل  کنه و ضدقار تمام دارو های ضدآ
قدرتــی کــه روغــن درخــت چــای در مبــارزه 
کتریایــی دارد،  بــا عفونت هــای قارچــی و با
به اینکه از روغن درخت چای در ترکیباتشان 

وجود دارد می بالند.
یک قطره یا دو قطره از آن را به شامپوی خود 
اضافــه کنیــد و به صــورت عادی همیشــگی 
بشویید. متوجه نتایج آن به سادگی در خانه 

خود خواهید شد.
       پنیر

گرچــه کمی عجیب و غریب به نظر می رســد، 
اما پنیر تــرش می تواند داروی خانگی شــوره 

سر باشد. 
ماهیت اسیدی پنیر های شور نه تنها شوره 
ســر را رفع می کند، بله ظاهر براق و صافی به 

مو می دهد.
پنیر تخمیر شده را روی پوســت سر بمالید و 
پس از یک ساعت آن را بشویید و از نتیجه آن 

راضی و خشنود شوید.
       شنبلیله

تخم شــنبلیله یک راه حل برای همه است، 
حتی کسانی که مشکل ریزش مو دارند. 

دانــه شــنبلیله را یــک شــب خیــس کنیــد و 
صبح آن را به حالت خمیــری درآورید و روی 
پوست ســر بمالید. این کار را دو بار در هفته 
و به مــدت ســه هفتــه تکــرار کنیــد و متوجه 

تغییر شوید.

رفع شوره سر با روش خانگی 

پوست و مو

گالب یکی از پرمصرف ترین عرقیات مفید برای 
تقویت قلب، کبد، معــده و اعصاب اســت و به 
دلیل خواص و طبیعت ویژه ای که دارد، معجزه 

طبیعت نام  گرفته است.
یکــی از رایج تریــن کاربردهــای گل محمــدی 
اســتخراج روغن معطر از آن اســت. از این روغن 
بیشــتر برای خوش طعم کردن چای، ساخت 
عطــر و غیــره اســتفاده می شــود. یکــی دیگــر از 
روش های رایج استفاده از گل محمدی، تهیه 

گالب است که محصول جانبی این گل است. 
       رفع پف و تیرگی چشم

به راحتی از اسپری گالب برای پاشیدن مقداری 
گالب روی گلوله های پنبه ای اســتفاده کنید. 
پنبه را روی چشمان خود بمالید، به پشت دراز 

بکشید و ۱۰ دقیقه استراحت کنید.
ک کننده چربی        پا

کنه به وســیله چنــد عامل ایجاد  جوش های آ
کتری هــا روی  می شــود. به جز ایــن حضــور با
سطح پوست و چربی پوست نیز موجب جوش 
می شــود. تونــر گالب چربــی اضافــی پوســت را 

حذف می کند و تعادل pH را بازمی گرداند.
کسیدان ها        خواص گالب به خاطر آنتی ا

کســیدان ها از آســیب رادیکال هــای آزاد  آنتی ا
محافظت می کنند. رادیکال هــای آزاد موجود 
در محیط  زیســت نشــانه های زودرس پیری را 
نشان می دهند. تونرهای گالب به عنوان یک 
سد حفاظتی در برابر رادیکال های آزاد از پوست 

محافظت می کنند.
       خواص گالب برای آفتاب سوختگی

صدمات آفتاب روی پوست اثرات طوالنی مدت 
و کوتاه مدت دارد. همچنان که آفتاب سوختگی 
تسکین می یابد، درد و ناراحتی را تجربه خواهید 
کرد. بهبود پیشــرفته به وسیله استفاده مالیم 
تونر گالب به دست می آید. نه تنها این محصول 
پوســت را تســکین خواهــد داد بلکــه از صدمه 
طوالنی به آن جلوگیری خواهد کرد. تونر گالب 
فراینــد چــروک و خطــوط ریز ناشــی از آفتــاب را 

تسکین خواهد داد.
        خواص گالب برای چشم ها

گالب مایع را می توان به عنوان بخشــی از قطره 
چشــمی خانگی اســتفاده کــرد و نشــان داده 
که فوایــد عالــی بــرای افــراد مبتال به مشــکالت 
چشــمی دارد. حتمــا بایــد از اصل و بــا کیفیت 

بودن گالب اطمینان حاصل کنید.
مشکالت چشمی که گالب به درمان آن کمک 

می کند عبارت اند از:
•  ورم ملتحمه

• خشکی چشم
کریوسیستیت حاد • دا

• مشکالت دژنراتیو همانند ناخنک و پینگوکوال
• آب مروارید

در شــرایطی کــه یــک رژیــم غذایــی مغــذی و 
متعادل از ارکان اصلی یک زندگی سالم و طوالنی 
محسوب می شود، برخی مواد غذایی نیز وجود 
دارند که می توانند به آرامی یا به سرعت موجب 

مرگ انسان شوند.
گهانی با دانه ها و هسته های         مرگ نا

میوه
میوه هایی مانند سیب، گیالس، هلو، و زردآلو 
دارای یک نوع هیدروژن سیانید به نام »اسید 
پروسیک« در دانه ها یا هسته های خود هستند. 
البته مردم به طور معمول این بخــش از میوه را 
مصرف نمی کنند، اما در صورت مصرف اتفاقی 
یا به هر دلیل دیگــری می توانند همانند قاتلی 
خاموش عمل کنند. البته دانه ها و هسته های 
میوه اسلحه ای قوی نیستند، زیرا قربانی باید 
حداقل یک فنجان از پودر آن ها را مصرف کند تا 

جان خود را از دست بدهد.
گهانی با ریواس        مرگ نا

ک ریــواس در برگ های این گیاه  مــاده خطرنــا
گزالیک«شــناخته  اســت کــه بــه نــام »اســید ا

می شود.
 این ترکیبی شناخته شــده اســت، زیرا موجب 
تشکیل سنگ های کلیه می شود. البته شما 
بایــد تقریبــا ۱۱ پونــد )۵ کیلوگــرم( بــرگ ریواس 
مصرف کنید تا کلیه ها به طور کامل از کار بیفتند، 
اما به خاطر داشته باشید که حتی یک سنگ 
کلیه نیز می تواند دردی شــدید را در بدن ایجاد 

کند.
ک   از آنجایی که تنها برگ هــای ریواس خطرنا
هســتند، نیــازی نیســت تــا بــه طــور کامــل از 
مصرف این مــاده غذایی پرهیز کنیــد. ریواس 
منبع خوبی برای منگنز، منیزیم، فیبر غذایی، 

کلسیم، ویتامین C، و ویتامین K است.
گهانی با سیب زمینی        مرگ نا

مصرف گلیکو آلکالوئیدها که در برگ ها، ساقه ها 
و جوانه های سیب زمینی وجود دارد می تواند 
موجب سردرد گیج کننده، گرفتگی ماهیچه، 

اسهال، و حتی کما و مرگ شود.

دانستنی ها

خواص معجزه آسای گالب 

که هرگز نشنیده اید

کی ها باعث  مصرف این خورا
گهانی شما می شوند مرگ نا
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توماس مارشبرن، فضانورد ناسا در حین پیاده روی 
فضایی در ایســتگاه فضایی بین المللی عکســی از 

زمین و کارائیب را ثبت کرد. 
توماس مارشبرن، فضانورد ناسا به تازگی تصویری 
را که از ایستگاه فضایی بین المللی )ISS( گرفته شده 
ک گذاشته است؛ این عکس انحنای زمین  به اشترا

و بخشی از کارائیب را نشان می دهد.
ایده ثبت این عکــس در خالل پیــاده روی فضایی 
مــاه گذشــته بــه ذهــن Marshburn رســید. این 
فضانــورد باتجربه در توئیــت خود دریــای کارائیب 
را با رنــگ آبــی نشــان داده؛ او ایــن منطقــه را نامزد 
دومیــن نمــای مــورد عالقه زمیــن از فضــا توصیف 
کرده است. همچنین جنوب شرقی کوبا در انتهای 
گرچه آرایه های  عکس مارشبرن مشخص است، ا
خورشیدی ایستگاه فضایی بین المللی شهر هاوانا 
پایتخت این کشور را پوشانده است. این تصویر در 
حدود ۲۵۰ مایلی باالی زمین گرفته شده که نمای 
وسیع آن انحنای زمین را نشان می دهد. مارشبرن 
در توییت خود به پلتفــرم آزمایش ژاپن در ســمت 
راست عکس نیز اشــاره کرده اســت. این عکس در 

خالل پنجمین راهپیمایی فضایی ثبت شده است.
این فضانــورد آمریکایی بــه همراه همــکارش کایال 
بارون در اولین پیــاده  روی فضایی ۶ ســاعت و ۳۲ 
دقیقه را خارج از ایستگاه گذراندند. این دو به همراه 
راجا چاری از ناسا و ماتیاس موریر از آژانس فضایی 
اروپا نوامبر به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند؛ 
آن ها حدود شــش ماه در مدار می مانند و در اواخر 
آوریل به زمین باز می گردند. پیاده روی های فضایی 
فرصتی عالی برای رصد زمیــن و ثبت تصاویر زیبا از 
فضا است. توماس پسکت فرانسوی به طور مرتب 
تصاویر شگفت انگیزی از زمین را از ایستگاه فضایی 

بین المللی ارسال می کرد.

چینی ها بــه تازگی از ســوپرایز ویژه خــود برای 
المپیک زمستانی پیش رو رونمایی کردند. 

قطار سفارشی و جدید چین به نام فوکسینگ 
یک اســتودیوی موبایل ۵G Ultra-HD را به 

نمایش می گذارد.
 در حالی که بــه بازی های المپیک زمســتانی 
پکــن نزدیــک می شــویم، چیــن از یــک قطــار 
مخصوص ایــن رویــداد بــزرگ رونمایــی کرده 
اســت. در ایــن قطــار فناوری هــای پیشــرفته 
اســتفاده شــده کــه همــه شــرکت کنندگان در 
بازی های زمستانی را تحت تاثیر قرار می دهد. 
چین کار ساخت و ســاز قطار های اختصاصی 

بازی های المپیک را سال ۲۰۱۸ آغاز کرد. این 
قطار پکن را بــه مکان های مختلــف مرتبط با 

المپیک در Zhangjiakou مرتبط می کند.
ایــن قطــار از سیســتم رانندگــی کامال خــودکار 
اســتفاده می کنــد و ســرعت آن ۳۵۰ کیلومتــر 
در ساعت است. این قطار جدید ۵۶۴ مسافر 
را از پکــن بــه Zhangjiakou و در ۵۰ دقیقــه 
جابه جا می کند. قطار Fuxing مجهز به اولین 
اســتودیوی موبایــل ۵G ultra-HD جهــان 
 ۴k ۵ وG اســت؛ اتاقی مجهز بــه فناوری هــای
که بــرای پخــش زنــده برنامــه در حــال حرکت 

ساخته شده است. 
گی هــای داخلــی و عملکرد ایــن  طراحــی، ویژ
قطــار بــا محیــط زیســت مطابقــت دارد؛ ایــن 
قابلیت هــا باعــث کاهــش حــدود ۱۰ درصدی 
مصرف انــرژی می شــود. فضایی بــرای ویلچر 
و وســایل اســکی در داخل Fuxing قرار دارد. 
بازی های المپیــک پکــن احتماال فوریــه آغاز 
می شــود؛ با ایــن حال ایــن قطــار اولین بــار در 

ریل ها ظاهر شده است.

گوشــی جدیــد اپــل شــهریور ســال آینــده بــا 
قابلیت  های جدید به بازار های جهانی عرضه 

می شود. 
شــرکت اپــل در چنــد دهــه اخیــر بــا طراحــی 
گوشــی های آیفون خود توانســته در سرتاســر 
جهــان  رضایــت هــواداران خــود را جلــب 
کند. این شرکت در سال ۲۰۱۷ بریدگی دوربین 
)تاچ(را به گوشی های خود اضافه کرد اما قصد 

دارد آن را در  آیفون جدید حذف کند.
به گزارش اســکای نیوز؛ شرکت اپل قصد دارد 
در تلفن هوشمند iPhone۱۴ یک سوراخ بسیار 
کوچک  برای دوربین ســلفی ایجاد کند که به 
کاربران اپل امکان می دهــد بدون ضربه زدن 
از دوربیــن و  صفحه نمایــش اســتفاده کنند؛ 
مینگ شــی کو، متخصص افشــای اطالعات 
اپل، پیــش از این احتمــال عرضه آیفــون۱۴را 

بدون برآمدگی دوربین تایید کرده بود.
پیش بینــی می شــود کــه اپــل گوشــی جدیــد 
خود را شهریور ماه سال آینده روانه بازارهای 
جهانی کنــد، به گفتــه متخصصان امــور فنی 

اپل این شــرکت، آیفون ۱۴ خود را در ۴ نسخه 
عرضــه می کنــد. براســاس گزارش ها، انــدازه 
صفحه نمایشگر آیفون جدید  ۶.۱ اینچ و اندازه 

پرومکس  آن  ۶.۷ اینچ خواهد بود.
طبق شــایعات اخیر، آیفون ۱۴ دارای لنز واید 
۱.۳/۱ اینچــی بــرای عکاســی اســت. آیفــون 
جدیــد بــه طــور بالقــوه عملکــرد ترکیبــی را بــه 
کاربران ارائه می دهد، همچنین قابلیت ضبط 
ویدئو هایی با کیفیت ۸K را دارد. افزون بر این 
انتظــار مــی رود آیفون هــای ســری ۱۴ دارای 
صفحه نمایش کشویی ثانویه و فناوری شارژ 

هوا )air charge( باشند.

غ  برخی افــراد بــرای باز کــردن یــخ گوشــت و مر
از مایکروویــو اســتفاده می کنند که بدتریــن راه 

ممکن است.
       راه بهتر و سالم تر آب کردن یخ مواد غذایی
روشی که می خواهیم به شما بگوییم نسبت به 
روش غلط و رایج مایکروویو زمان بیشتری طول 

می کشد، اما سالم تر از آن است.
بهتــر اســت بــرای درســت کــردن غــذا از قبــل 
برنامه ریــزی کنیــد تا زمان هم داشــته باشــید. 

غ بهترین راه این  برای باز کردن یخ گوشت و مر
است که آن ها را در یخچال بگذارید تا به مرور یخ 

آن ها آب شود.
همچنیــن می توانید ســینک یــا ظرفــی از آب با 
دمای معمولی و خنــک پر کنید و مــواد غذایی 
را داخل آن قرار دهید. بهتر اســت هر ۳۰ دقیقه 
یکبار آب ســینک یا ظرف را عوض کنید. در این 
روش برای هر دو کیلو گوشت به دو ساعت و نیم 

زمان نیاز دارید.
»کتــی هیــل« کارشــناس ایمنی و ســالمت غــذا 
گر اصرار دارید که همچنان  در این باره می گوید: ا
یخ مواد غذایی خــود را در مایکروویــو باز کنید، 
مطمئن شوید که روی ظرف مناسب مایکروویو 
قرار دارند تا آبشان را به خود بگیرد. همچنین الزم 
است که یکبار دیگر به دستورالعمل های نوشته 
شده در دفترچه مایکروویو خود مراجعه و طبق 

آن عمل کنید.

کارائیب  انتشار تصویری از دریای 
 ISS و انحنای سیاره زمین از نمای

قطار Fuxing مخصوص المپیک زمستانی پکن
 ساخته شد 

زمان عرضه آیفون ۱۴ مشخص شد 

کردن یخ مواد غذایی  راه بهتر و سالم تر آب 

هوا و فضا

فناوری

خانه داری

طراحی انسان و هک مغز، 
آینده فناوری های پیش رو 

کنون تئوری  های مختلفی در  تا
مورد پیشرفت تکنولوژی و فناوری 
مطــرح شــده کــه در این گــزارش 
برخی از آن ها را می خوانید.   تکنولوژی و فناوری های 
بشــری روز بــه روز در حال رشــد و توســعه اســت و به 
همین دلیل گاهی اوقات در مورد آینده این فناوری ها 

گمانه زنی و نظریه هایی مطرح می شود.
براساس گزارش لیست ورس، فناوری در یک چشم به 
هم زدن انسان را از طعمه به شکارچی تبدیل کرد و او 
را از غار ها به کهکشان ها رساند. تکنولوژی به اندازه ای 
سریع حرکت می کند که والدین و فرزندان آن ها دیگر 
زندگی مشــابهی با یکدیگر ندارند. هر روز تکنولوژی 

رشد می کند و جهش می یابد.
برخی از آینده پژوهان یک مدینه فاضلــه فناورانه را 
در آینده بشــریت می بینند، امــا از طرفــی هم برخی 
فاجعه هایی را پیش بینی کرده اند. با این حال، همه 
آن ها موافق هستند که فناوری سریع تر و چشمگیرتر 
از همیشه در حال تغییر است و در آینده شاهد اتفاقاتی 
عجیــب در روی زمیــن خواهیم بــود. از موجــودات 
دیجیتالی گرفته تا رایانه های موجود در هوا، از کنترل 
ذهن تا پایان مرگ، در این فهرست چند پیش بینی 

پیچیده در مورد آینده فناوری آورده شده است.
       هک مغز و اعصاب

هــک عصبــی فرآینــد تعامــل و بهبــود ذهن انســان 
اســت. این فرآیند تالش هــای ســاده در خانــه برای 
بهبود شــناختی تا مطالعات مقیاس بزرگ در مورد 
رابط مغــز و ماشــین را شــامل می شــود. بســیاری از 
آزمایشــگاه ها در سرتاســر جهــان پیــش از ایــن 
ماشــین هایی طراحی کرده اند که صرفا توسط فکر 
انســان کنترل می شــوند. در اینجا یک ســوال مهم 
مطرح می شود، آیا محققان می توانند ماشین هایی 
را نیز طراحی کنند که به صورت معکوس عمل کرده و 

فکر انسان را کنترل کنند؟
برخــی از آزمایشــگاه ها فعالیــت الکتریکــی مغــز را 
به انــدازه ای رمزگشــایی کرده انــد کــه بــه افــرادی 
اجــازه می دهــد از طریق ماشــین ها صحبت کنند. 

گر به خوبی  الکتریسیته مغز ما انواع خاصی ندارد و ا
درک شــود، می توان آن را مستقیما دستکاری کرد. 
یکــی از آثــار هــک سیســتم عصبــی کــه می توانــد در 
آینده رخ دهد بازاریابی عصبی است که از طریق آن 
دستگاه ها می توانند به طور فعال سیگنال هایی را 
منتشر کنند که امواج مغزی ما را تغییر می دهد تا یک 

محصول را خریداری کنیم.
       طراحی انسان

کنش های  این موضوع در سال های اخیر جنجال و وا
زیادی را به همراه داشته است. در حالی که درک ما از 
مبنای ژنتیکی توانایی ها و ناتوانی های انسانی روز به 
روز در حال افزایش است، دانشمندان به این مسئله 
فکر می کنند که آیا ویرایش ژن انســان ها قبل از تولد 
اقدام مناســبی اســت؟ این فرض اصلــی در طراحی 
ک و بی شماری را  انسان است که پیامد های ترسنا
به همراه دارد. از طرف دیگر تکنولوژی طراحی انسان 
کثــر بیماری های  می توانند به معنی پایــان یافتن ا
مادرزادی، از جمله فیبروز کیستیک، هانتینگتون، 
بیمــاری قلبــی و بســیاری از ســرطان ها باشــند، اما 

پیامد های نگران کننده همچنان پابرجا هستند.
       هر اتم یک کامپیوتر

قانون مــور یک پیش  بینــی معــروف در مــورد آینده 
فناوری است. در این قانون بیان می شود که تعداد 
ترانزیســتور های روی یک تراشــه با مســاحت ثابت 
هر ۲ ســال، به  طور تقریبی دو برابر می شــود. به طور 

خالصه تر قانــون مــور بیان می کنــد کــه کامپیوتر ها 
حتی با کاهش اندازه، سریع تر و کارآمدتر می شوند. 
بسیاری از آینده  پژوهان پیش  بینی می کنند که این 
روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که ما چیزی را ایجاد 
کنیم که تقریبا هیچ جرمی ندارد. کامپیوتر، که از هر 
کنون ساخته شده قدرتمندتر است  وسیله ای که تا
و در عین حال جرم آن تقریبا صفر اســت. درباره این 
موضوع سناریو های آرمان شهری و پادآرمانشهری 
زیادی مطرح می شود که یکی از آن ها هوشیار شدن 
ماشــین ها و خارج شــدن آن هــا از کنترل انســان ها 

است.
       گرد و غبار هوشمند

گرد و غبــار هوشــمند اصطالحی که بــرای اولیــن بار 
در سال ۱۹۹۰ توسط کریس پیســتر فیزیکدان ابداع 
شــد. گرد و غبار هوشــمند به ابر هایی از نانو ربات ها 
اطالق می شــود کــه می تواننــد حجم بی نظیــری از 
داده ها را دریافت کنند. هوای اطراف ما می تواند به 
انبوهی از ربات های نانو تبدیل شود که اطالعات ما 
را به هرکسی که می خواهد منتقل می کند. البته الزم 
نیست این سیستم ها اندازه کوچکی داشته باشند؛ 
حتی در حال حاضر کامپیوتر هایی به بزرگی حشرات 
می توانند حرکت های ما را ضبط و کمترین توجه را به 

خود جلب کنند.
       المپیک هوشمند

پیــش  بینی هــا در مــورد آینــده فنــاوری بیشــتر بــر 

ســناریو های پایــان جهان متمرکز اســت، امــا بایید 
یک مثال هم از بخش سرگرمی بزنیم. ورزش، اخیرا 
موضوع مورد بحث آینده پژوهان بوده است و بیشتر 
آن ها فکر می کنند در آینده نزدیک تغییــرات زیادی 
در ایــن زمینــه صــورت خواهــد گرفــت. ربات هایی 
در حــال حاضر وجــود دارند کــه می تواننــد در زمین 
بســکتبال پرتاب هایی انجام دهند کــه از هر جایی 
به گل تبدیل می شود. ممکن است این مسئله در 
ذهن شما مطرح شود که در نهایت ربات ها جایگزین 
ورزشکاران انســانی شــوند، اما برخی آینده پژوهان 
تغییر عجیب تری را پیش بینی کرده اند. دین کامن، 
ع و آینــده پــژوه، معتقد اســت کــه بازی های  مختر
المپیک در شــرایط فعلی حول مهارت هایی مانند 
مسابقات اسب سواری و کشتی ایجاد شده اند، اما در 
المپیک های آینده می توانیم شاهد مسابقاتی مانند 

کدگذاری، سیم کشی و محاسبات فیزیکی باشیم.
       زندگی دوم

ایده واقعیت شبیه  سازی شده که توسط فیلم هایی 
ماننــد ماتریکــس مطــرح شــده، یکــی از رایج تریــن 
پیش بینی هــا در مــورد آینــده بشــریت محســوب 
می شــود. در ماتریکس، انســان ها به عنــوان منابع 
پــرورش داده می شــوند و در دنیایــی شــبیه ســازی 
شــده مطیع نگه داشــته می شــوند. با این حال، در 
دنیای واقعی، بشــریت ممکن اســت عمــدا به یک 
دنیای شبیه  سازی شده روی بیاورد تا از زمین رو به 

زوال فرار کند.
       دیگر آسمانی وجود ندارد

این پیش بینی در واقع دو وجه متفاوت دارد و هر دو 
تقریبا به حقیقت می پیوندند. مورد اول می گوید که 
آسمان آبی جو ما شروع به ناپدید شدن خواهد کرد، 
زیرا پهپاد های و ماشین های پرنده بیشتری آسمان 
را پر می کنند. مورد دوم این است که تاریکی فضای 
اطراف زمین در شب به دلیل درخشیدن ماهواره ها 
تقریبا از بین می رود. در واقع این نظریه می گوید که هر 
کیلومتر مربع از آسمان می تواند به اندازه یک خیابان 

شهری شلوغ شود.

فناوری

داستان کوتاه

در ایــن مطلــب، ۱۰ جملــه الهام بخــش برای 
موفقیت در رهبری و مدیریت را بخوانید و این 

گاهی و دانش بیشتری طی کنید.  مسیر را با آ
 افراد موفق که مدیریت و رهبری موسسات 
اقتصــادی، علمــی، نــوآوری و … را بــه عهده 
دارند چطور به این جایگاه رسیده اند؟ برای 
موفقیت در رهبــری چه راز هــا و ترفند هایی 
وجود دارد؟ برای این که از راز های موفقیت 
گاه شــوید الزم نیســت حتمــا  در رهبــری آ
صاحب منصــب و مدیر عامل باشــید و یک 
مجموعه بزرگ زیر دست شما کار کند بلکه 
شــما به عنوان یــک پدر یــا مــادر و حتی یک 
دوست و راهنما به مدیریت کردن و رهبری 
کــردن نیــاز خواهیــد داشــت و بایــد راز هــا و 

اصول این کار را به درستی بشناسید.
۱- تیم فارگو سرمایه دار و نویسنده آمریکایی 

می گوید:
رهبری یک پست و مقام نیست بلکه فرصتی 

برای خدمت کردن است.
۲- ناپلئــون بناپــارت نخســتین امپراطــور 
فرانســه که به کشورگشــایی هایش معروف 

است، می گوید:
یــک رهبــر کســی اســت کــه امیــد را معامله 

می کند.
کشــیش  کســول نویســنده و  ۳- جــان ما
کار وی روی  کــه بیشــتر تمرکــز  آمریکایــی 

موفقیت در رهبری بوده است، می گوید:
رهبر کسی اســت که راه را می شناســد، آن را 

می پیماید و آن را به همه نشان می هد.
خیــر  و  ســرمایه دار  کارنگــی  آنــدرو   -۴

اسکاتلندی می گوید:
کســی که می خواهد همــه کار هــا را خودش 
انجام دهد و همه افتخار را نصیب خود کند 

هرگز رهبر خوبی نخواهد شد.
کروسافت  ۵- بیل گیتس موسس شرکت ما

و یکی از ثروتمندترین افراد جهان می گوید:
با نگاه به قرن آینده می توان فهمید رهبران 
کســانی خواهند بود که دیگــران را قدرتمند 

می کنند.
۶- مارتیــن لوترکینگ رهبــر جنبش حقوق 

مدنی سیاهان در آمریکا می گوید:
یک رهبر حقیقی رضایت عموم را جســتجو 

نمی کند بلکه خود آن را به وجود می آورد.
کــر نویســنده و از نظریه پــردازان  ۷- پیتر درا

برجسته مدیریت می گوید:
رهبری موثر فقط سخنرانی کردن و محبوب 
شدن و ژست گرفتن نیست بلکه این نتایج 
هســتند کــه یــک رهبــری موفــق را تعییــن 

می کنند.
۸- اســتیو جابز مدیر خالق و موفق شــرکت 

اپل می گوید:
تفــاوت بیــن یــک رهبــر و دنبالــه رو را قدرت 

نوآوری و خالقیت مشخص می کند.
۹- الئــو تســه فیلســوف چینــی قــرن هفتم 
قبل از میالد که به اســتاد کهن معــروف بود 

می گوید:
رهبر و رئیس باش، اما هرگز ارباب نباش.

۱۰- باربــارا کورکران ســرمایه دار، نویســنده و 
شخصیت تلویزیونی آمریکایی می گوید:

ســرعت حرکــت یــک تیــم به انــدازه ســرعت 
حرکت رهبر آن است.

ســال ها پیش زمانی کــه به عنــوان داوطلب 
در بیمارســتان استانفورد مشــغول کار بودم 
با دختری به نام لیزا آشنا شــدم که از بیماری 

جدی و نادری رنج می برد. 
ظاهرا تنها شــانس بهبــودی او گرفتن خون 
از برادر پنج ســاله خود بود که او نیز قبال مبتال 
به ایــن بیماری بــود و بــه طرز معجزه آســایی 
نجات یافته بود و هنوز نیاز به مراقبت پزشکی 

داشت.
پزشــک معالج وضعیــت بیمــاری خواهرش 
را توضیــح داد و پرســید: آیــا بــرای بهبــودی 

خواهرت مایل به اهدای خون هستی؟ 
برادر خردسال اندکی تردید کرد و سپس نفس 
عمیقی کشید و گفت: بله من این کار را برای 

نجات لیزا انجام خواهم داد. 
در طول انتقال خون کنار تخت لیزا روی تختی 
دراز کشــیده بود و مثل تمامی انسان ها که با 
مشــاهده اینکه رنگ بــه چهره خواهــرش باز 
می گشت خوشحال بود و لبخند می زد. سپس 
رنگ چهره اش پریده بی حال شده و لبخند بر 
لبانش خشکید. نگاهی به دکتر انداخته و با 

صدای لرزانی گفت: آیا می توانم زودتر بمیرم؟
پسر خردسال به خاطر سن کمش توضیحات 
دکتر معالج را عوضی فهمیده بود و تصور می کرد 
باید تمام خونش را به لیزا بدهد و با شجاعت 

خود را آماده مــرگ کرده بود.

۱۰ جمله برای موفقیت 
در رهبری و مدیریت 

شجاعت پسر خردسال

شــفته کاشــان یــا شــفته کوفتــه 
کــه برخــی افــراد بــه آن  ســماق 
شــفته نخودچی نیــز می گویند، 
یکی از منحصربه فرد ترین و خوشمزه ترین غذاهای 
کاشــان اســت. شــفته ســماق غذای ســنتی شــهر 
کاشان اســت که با گوشــت تهیه می شــود. در این 
غذا گوشــت چرخ کــرده با ســایر مواد اولیــه ترکیب 
شده و به صورت کوفته های کوچک در آب سماق 
قرار می گیرند و می پزند و طعمی فوق العاده دارند. 
با ما همراه باشید تا طرز تهیه شفته سماق کاشانی 

را یاد بگیریم.
       مواد الزم

• گوشت چرخ شده چرب گوسفندی: ۱۰۰ گرم
• پیاز: ۳ عــدد )۲ عدد برای داخل گوشــت و ۱ عدد 

برای سس(
• آرد نخودچی: ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم

• دانه های سماق یا پودر سماق: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم
غ: ۲ عدد • تخم مر

• رب گوجه فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری
• رب انار: دو سوم قاشق غذاخوری

• زنجبیل: یک دوم قاشق چای خوری
• زردچوبه: ۱ قاشق چای خوری

• نمک و فلفل سیاه: به میزان دلخواه

• سماق: ۱ قاشق چای خوری
طرز تهیه شفته سماق کاشانی

       مرحله اول
در ابتــدا دانه هــای ســماق را بــه مــدت ۲۰ الــی ۳۰ 
دقیقه داخل یک ظرف با یــک الی ۲ لیوان آب گرم 
بریزید و سپس عصاره آن را بگیرید. سپس، گوشت 
را به همراه ۲ عدد پیاز بــرگ درون خردکن بریزید و 
غ ها را به  خوب آن را خرد کنید تا نرم شود. تخم مر

همراه ۱ قاشق چای خوری زردچوبه، نمک، فلفل 
سیاه و ۱ قاشق چای خوری سماق به گوشت اضافه 

کنید و آن را خوب ورز دهید.
       مرحله دوم

ســپس آرد نخودچــی را آرام آرام بــه گوشــت اضافه 
کنید و ســعی کنید آن را به طور یکدست با گوشت 
مخلوط کنید و تا زمانی که مواد به دست نچسبد، 
آرد بریزیــد )میــزان آرد نخودچی مصرفی همیشــه 

ثابــت نیســت و بــه مقــدار چربی گوشــت بســتگی 
دارد(، ســپس ۵ الــی ۶ دقیقــه بــه مواد اســتراحت 

دهید و آن را کنار بگذارید.
       مرحله سوم

روغــن را درون تابــه بریزیــد تــا داغ شــود، ســپس 
شــفته ها را به اندازه یک نارنگی کوچک جدا کرده 
و با دســت گرد گنید تا ســطح آن صاف و یکدست 
خ کنیــد )برای اینکــه  شــود، ســپس در روغــن ســر
شــفته ها به دســت نچســبد، دســت را با کمی آب 

ولرم خیس کنید(.
برای تهیه سس شفته، ۱ عدد پیاز متوسط را نگینی 
خرد کنید و آن را با چند قطره روغن تفت دهید )در 

تابه را هنگام تفت پیاز، روی آن بگذارید(.
       مرحله چهارم از طرز تهیه شفته سماق 

کاشانی
مقداری نمک، پودر زنجبیل و ۱ قاشق غذاخوری 
رب گوجه فرنگی به همراه دو سوم قاشق غذاخوری 
رب انــار بــه پیــاز اضافــه کنیــد و در نهایــت، عصاره 
ســماق را نیز به پیاز اضافه کنید و مواد را هم بزنید 
تا یکدســت شــود. پــس از به جــوش آمدن ســس، 
شفته ها را درون سس قرار دهید و در تابه را گذاشته 
و اجازه دهید به مدت ده دقیقه تا یک ربع شفته ها 

درون سس بپزد.

کاشانی طرز تهیه شفته سماق 

دستپخت

خواندنی ها

عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد

شــهرداری نجف آباد درنظردارد به اســتناد مصوبه شــماره 1۴۰۰/2119 مورخ 1۴۰۰/۰9/21 شــورای محترم اسالمی شــهر، عملیات تکمیل خیابان آبشــار منطقه 
یــک شــهرداری نجــف آبــاد را بــا مجمــوع بــرآورد تقریبــی اولیه به مبلــغ 17/78۵/۰92/۶۵8 ریال بااحتســاب تعدیل و بدون مابه التفاوت قیمت حســب مدارک 

گذار نماید. موجود در مدارک مناقصه، از محل اعتبارات عمرانی ســال 1۴۰۰ شــهرداری و براســاس فهرســت بها ســال 1۴۰۰ به پیمانکار واجد شــرایط وا
شــرایط شــرکت در مناقصــه: شــرکت کننــدگان بایــد دارای شــخصیت حقوقــی مســتقل و اساســنامه و رزومــه کاری مرتبــط و تجهیــزات و ماشــین آالت متناســب بــا 
موضــوع مناقصــه بــوده و دارای صالحیــت و رتبــه بنــدی الزم )حداقــل پایــه پنــج در رشــته راه و بانــد( از معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبردی ریاســت جمهوری 

باشند.
مهلــت و محــل دریافــت اســناد مناقصــه: از واجدیــن شــرایط دعــوت می شــود جهت کســب اطالعات بیشــتر و دریافت اســناد مناقصــه، با همراه داشــتن مــدارک و 

رزومــه شــرکت، تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/۰9 بــه امــور قراردادهــای شــهرداری نجــف آبــاد مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان باید مبلغ 9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حســاب ســپرده شــماره ۰1۰۴۵۴۴1۵۰۰۰2 شــهرداری نجف 
آبــاد و یــا معــادل آنــرا ضمانتنامــه معتبــر بانکــی ارایــه نماینــد. برنــدگان اول، دوم و ســوم مناقصــه هــرگاه حاضــر بــه انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنهــا به ترتیب ضبط 

خواهد شــد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
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گهی مناقصه نوبت اولآ


