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وزیر نیرو در سفر به اصفهان گفت: مشکالت امروز اصفهان ناشــی از مشکالت دهه ها بی برنامگی و 
بارگزاری های بی جا بر روی آب اصفهان بوده اســت، برطرف کردن این مشکالت در طی کوتاه مدت 
امکان پذیر نیست اما با همدلی می توانیم برطرف کنیم. علیرضا محرابیان در حاشیه بازدید از بخش هایی 
از فرو نشست زمین در منطقه برخوار اظهار کرد: فرونشست در اثر برداشت های مازادی است که از آب های 

زیر زمینی انجام شده است، در حال حاضر ضرورت دارد تعادلی در میزان مصارف و منابع ایجاد شود.
وی افزود: برای حل مشکل فرونشست باید مصارف بخش کشاورزی معقول شود زیرا ۹۰ درصد آب 
در کشور به موضوع کشاورزی اختصاص خواهد یافت در همین راستا الزم است به واسطه  آبیاری نوین 

مصارف کشاورزی را نیز کاهش دهیم.

ح کرد: وزیر نیرو در سفر به اصفهان مطر

مشکالت امروز اصفهان ناشی از دهه ها 
بی برنامگی و بارگزاری های بی جا

احداث دو نیروگاه خورشیدی 
در منطقه ۲ شهرداری 

اصفهان

شرایط جدید ثبت نام مجردها  
در نهضت مسکن اعالم شد

از کمبود نقدینگی تا عدم نیاز بازار برای خرید گوساله ها: 

بررسی مشکالت دامداران 
اصفهانی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

توسعه صنعتی اصفهان باید 
به سمت صنایع دانش بنیان 

هدایت شود

۳۱ مهارت پخت و غذای 
اصفهانی در فهرست میراث 

ناملموس کشور ثبت شده است
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تارتار:

شاید VAR وارد فوتبال ایران شده 
و ما نمی دانیم

هرگونه افزایش قیمت نان غیرقانونی است
۶

۳

به منظور بهسازی بازار تاریخی اصفهان:

کف سازی بخش هایی 
از بازار تاریخی اصفهان
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# اصفهان  تنها  نیست

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان:  

برای شرایط اضطراری منابع آبی، 
آماده ایم
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روابطعمومیشرکتبرقمنطقهایاصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

شــبا  شــماره   بــه  نقــد  وجــه  واریــز  فیــش  یــا  معتبــر  ضمانتنامــه  مناقصــه:  در  شــرکت  تضمیــن  نــوع 
IR ۳۳۰1۰۰۰۰۴1۰11۰1۴۳۰2۳۰298 نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر دروجه شــرکت برق منطقه ای اصفهان
نحــوه دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه: کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد تــا مبادلــه 
قــرارداد، بــا مراجعــه به »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولــت )ســتاد(« بــه آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر 

کارفرمــا، درصــورت لــزوم در ســاعات اداری روزهــای کاری بــا شــماره ۰۳1-۳۶27۰82۰( خواهــد بــود. )تمــاس بــا 
مهلت دریافت اســناد: از ســاعت 1۰ صبح روز یکشــنبه مورخ 1۴۰۰/۰8/2۳ لغایت ســاعت 1۶:۰۰ روز پنجشــنبه 

مــورخ 1۴۰۰/۰8/27
کلیه مدارک و مســتندات اســناد مناقصه بایســتی  مهلت و محل تحویل اســناد مناقصه: نســخه الکترونیکی 
کثــر تــا ســاعت 1۴:۰۰ روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰9/۰8 در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(  حدا
کــت الــف( آن نیــز در موعــد مذکــور بــه آدرس: اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ بــاال،  بارگــذاری و نســخه فیزیکــی )پا

گــردد. دبیرخانــه شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان تحویــل 
کات مناقصه: ساعت 1۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/۰9 سالن کمیسیون  زمان و محل بازگشایی پا

معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
گهی را در سایتهای اینترنتی مشاهده کنید. ضمنا می توانید این آ

http://iets.mporg.ir             www.tavanir.org.ir             www.erec.co.ir             www.setadiran.ir
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نوبت اول

گهیتجدیدمناقصهعمومی آ
همزمانباارزیابی)فشرده(عملیاتنگهداریوتعمیراتخطوطانتقال
وفوقتوزیعنیرویبرقتحتبهرهبرداریشرکتبرقمنطقهایاصفهان

درسال1۴۰۰-1۴۰1)شماره2۰۰۰۰۰1188۰۰۰۰۳8درسامانهستاد(

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه
مبلغ تضمین 

شرکت در 
مناقصه

شرایط و  الزامات ورود 
به مناقصه

۴۰۰۰/1۰۰7

عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط 
انتقال و فوق توزیع نیروی برق تحت 

بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
اصفهان در سال 1۴۰۰ - 1۴۰1

۵/۰۵7/۰۰۰/۰۰۰

دارا بودن گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری 
با حداقل رتبه ۵ نیرو 
از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور

روابطعمومیشرکتتوزیعبرقاصفهان

شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان درنظــردارد: خدمــات و کاالی موردنیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل و باســتناد قانون برگــزاری مناقصات 
و آییــن نامــه معامــالت شــرکت، ازطریــق برگــزاری مناقصــه عمومی یــک مرحلــه ای همزمــان بــا ارزیابــی )فشــرده( بــه پیمانــکاران واجدیــن 

گــذار نمایــد. شــرایط وا

کثــر تــا روز چهارشــنبه  پیشــنهاددهندگان می تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را ازطریــق ســایت www.setadiran.ir دریافــت و حدا
کــت الــف - ضمانــت نامــه( خــود را بــه نشــانی: اصفهان  مــورخ 1۴۰۰/۰9/1۰ در ســامانه فــوق بارگــذاری نمایــد و همچنیــن اســناد فیزیکــی )پا
ابتــدای اتوبــان چمــران ابتــدای خیابــان بعثــت امور برق منطقه هفت دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشــنهادهایی کــه بعد از مهلت مقرر 

گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. بارگــذاری 
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیز به آدرس

http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

گاهی بیشــتر درمــورد الزامات،  جهــت کســب اطالعــات بازرگانــی بــا شــماره تلفــن ۳۴122۶۵1 واحــد مناقصــات خانم ســعادت پــور و جهت آ
اطالعــات، شــرح خدمات ایــن مناقصــه بــا شــماره تلفــن ۳۴122۶۴۰ دفتــر امور مهندســی تمــاس حاصل فرمایید.

جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس ۴19۳۴ - ۰21، دفتــر ثبــت نــام: 889۶97۳7 - ۰21 و 8۵19۳7۶8 - ۰21 تمــاس 
حاصــل فرماییــد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
مناقصــه گــران جهــت بــه روزرســانی مــدارک و فعالیتهــای خــود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشــانی 

http://www.eepdc.ir مراجعــه نماینــد. )درصــورت هرگونــه ســوال بــا شــماره تلفــن ۳22۴11۵۳ آقــای امیرانی تماس حاصل فرمایید(.
کتها برای خود محفوظ می دارد. شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پا

کتهــا بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت و یــا تمــاس بــا واحــد  کننــدگان در مناقصــه می بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل پا شــرکت 
مناقصــه و مزایــده، از آخریــن اصالحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد، درغیراینصــورت مســوولیت عدم رعایت ایــن بند به عهده مناقصه 

گــران می باشــد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

کات آزاد می باشد. حضور پیشنهاددهندگان )هر شرکت کننده یک نفر باارایه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پا
بــه مــدارک، پیشــنهادات و نامه هــای فاقــد امضــا، مخــدوش، مشــروط یــا بعــد از انقضــا مهلــت مقــرر واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده 

نخواهــد شــد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

گهیمناقصهعمومییکمرحلهای آ
همزمانباارزیابی)فشرده(

شماره 
مناقصه 

شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل 
کات پا

تاریخ 
برگزاری 
مناقصه

مبلغ تضمین

۴۰۰1۴۰7۳2۰۰۰۰9۳8۵1۰۰۰۰۰7

اتمام طراحی پروژه توسعه و 
بهینه سازی شبکه 2۰ کیلوولت 
فشار ضعیف در محدوده پست 

اپتیک و خیابان گلستان در 
محدوده امور برق منطقه 7
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وزیــر راه و شهرســازی بــر بهره منــدی از تــوان 
ح های نوین  شــرکت های دانش بنیــان در طر
کید کرد و افزود:  و به صرفه در ساخت وســاز تا
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، برای 
سرعت بخشیدن به حوزه ســاخت و ساز باید 
از شرکت های دانش بنیان دعوت به همکاری 
کند تا طرح های خود را در خصوص ساختمان 

ارایه دهند.
گــزارش وزارت راه و شهرســازی، »رســتم  بــه 
قاسمی« شاخص های ارتقا را کیفیت، سرعت 
و مناسب ســازی قیمت برشــمرد و اظهار کرد: 
ســرعت ســاخت در قیمــت تمام شــده تأثیــر 
فراوانی دارد؛ بدین معنا که ســاختمانی که در 
یکسال احداث می شود نسبت به ساختمانی 
که در دو سال و بیشتر احداث می شود، از نظر 

قیمتی متفاوت است.
وی ادامــه داد: بــا توجــه به اینکــه قیمت های 
تمام شده ســاختمان در کشور بســیار گران تر 
از ســایر کشــورها انجــام می شــود، بایــد مرکــز 
تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی در ایــن 

بخش اهتمام ویژه ای داشته باشد.
عضــو کابینه دولت ســیزدهم، توجه بــه اقلیم 
کید  را در روش های ســاخت و ســاز نیز مورد تا
قــرار داد و افــزود: در خصوص مســکن با توجه 
بــه وضعیت نــه چندان مناســبی که بــه دلیل 
سنتی ســازی وجــود دارد، مرکــز تحقیقــات 
راه، مســکن و شهرســازی، باید از شرکت های 
دانش بنیــان و بهره منــدی از روش های نوین 

ساخت دعوت به عمل آورد.
قاسمی اظهار کرد: در کشــور، توانمندی برای 
ســاخت و ســاز به صرفه، کیفی و ســریع وجود 
دارد و در بخش های دیگر این موضوع به اثبات 
رسیده است که باید این شیوه در ساخت وساز 

و ساختمان سازی نیز نهادینه شود.
وی همچنیــن در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود، روش هــای احــداث زیرســاخت ها را 
در حوزه هــای حمل ونقلــی کشــور نامناســب 
ارزیابی کرد و گفت: در وزارت راه و شهرسازی، 
کاری  در حــوزه روش هــای نویــن ســاخت، 
انجام نشده است که در این دوره باید جبران 
شــود؛ بنابرایــن از شــرکت های دانش بنیان و 
جدیــد باید دعــوت کنیم تــا در حوزه ســاخت 
و ســاز، مصالح و تجهیزات، روش های جدید 
را ارائــه دهنــد تــا کیفیــت، ســرعت و قدمــت 
ســاختمان ها و دیگــر حوزه هــای حمل ونقل 

افزایش یابد.
وزیــر راه و شهرســازی توضیــح داد: بــرای 
کــه نمونه هــای  شــرکت های دانش بنیانــی 
پایلــوت  بــرای  دهنــد،  ارائــه  مناســبی 
ســرمایه گذاری می کنیم و حمایت های الزم را 

از شرکت های دانش بنیان خواهیم داشت.
قاســمی بر تغییــر در روش های تأمیــن مصالح 

کید کــرد و افزود: انجــام تحقیقات، روی  نیز تا
مــواد و مصالــح در ساختمان ســازی نیــز مهم 
اســت و بایــد در روش هــای تأمیــن مصالــح، 

تغییر ایجاد شود.
کیــد کــرد: بایــد از تجربیــات کشــورهای  وی تا
موفــق نیــز در زمینــه ســاخت و ســاز اســتفاده 
کنیــم تا هــم در بخــش مصــرف انــرژی کیفیت 
الزم را داشــته باشــد و هم مقاوم در برابــر زلزله 
باشند. این نگاه را در خصوص ارتقای مصالح 
ســاختمانی و ســبک ســازی مصالــح نیــز باید 

داشته باشیم.
وزیر راه و شهرســازی در مأموریتــی ویژه از مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی خواست 
تا نسبت به کیفی ســازی، سرعت در ساخت و 
مناسب سازی قیمت ساخت و ساز در کشور با 
همکاری شرکت های دانش بنیان و استفاده 

از توانمندی ها و دانش آنها اقدام کند.
قاســمی با اشــاره به اینکــه صنعت ســاختمان 
یــک دانــش اســت کــه ضــرورت دارد تــا از نظر 
کیفیــت، قیمــت و ســرعت در ســاخت بــه روز 
کــره شــرکت های  و متحــول شــود، گفــت: مذا
خارجی با وزارت راه و شهرســازی در خصوص 
ساخت واحدهای مســکونی با قیمت کمتر از 
شــرکت های ایرانی، نشــان دهنده دانش فنی 
آنهاســت که بایــد تالش کنیــم تــا در همکاری 
با شــرکت های دانش بنیان توان خود را به آن 

سطح برسانیم.
وی با بیان اینکه در بخش مســکن، قیمت ها 
با روش ساخت ســنتی مناسب نیست، ادامه 
داد: شــرکت های خارجــی پیشــنهاد ســاخت 
و ســاز بــا قیمت هــای پایین تــر از داخلی هــا را 
می دهنــد. امــا اســتفاده از تــوان داخلــی در 
اولویت ما قرار دارد؛ اما موضوع اینجاســت که 
کار علمی و فناوری در خصوص ســاخت و ســاز 
مسکن انجام نشده و مأموریت ویژه برای مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است تا کار 

را دنبال کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۴ میلیون 
واحد مســکونی باید به ســرعت و با کیفیت در 
دولت ســیزدهم احداث شــود، اظهار داشت: 
در اجرای نهضت ملی مســکن، یکی از اهداف 
ما دستیابی به تحول ساخت در کشور است. 
همچنین روش های احداث زیرســاخت های 

حمل نقل باید به روز و متحول شود.

راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
و شهرســازی بــا بیان اینکــه تهرانی هــا فقــط 
می توانند در شــهرهای جدید پرند، هشتگرد 
و ایوانکــی در قالــب نهضت ملی مســکن ثبت 
نام کنند، گفت: امکان ثبت نام مردان مجرد 

ح فراهم شد. باالی ۴۵ سال هم در این طر
محمــودزاده  محمــود  گزارش ایرنــا،  بــه 
درباره اینکه تهرانی ها در کدام شــهرها امکان 
ثبت نــام دارند، اظهــار کــرد: امکان ثبــت نام 
تهرانی ها در شــهرهای جدید فراهم است که 
ح نهضــت ملی مســکن  البتــه پردیــس در طــر

مشارکت داده نشده است.
وی ادامه داد: در شهر جدید پردیس ظرفیت 
جدید وجود نــدارد و فقط توانســتیم در دوره 
اول ثبت نام مسکن ملی در این شهر متقاضی 
کنــون فقــط در  بپذیریــم. امــکان ثبــت نــام ا
شــهرهای جدیــد پرنــد، هشــتگرد و ایوانکــی 

فراهم است.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی گفــت: خبــر خوب ایــن اســت که 
مبلغ تســهیالت ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت 
ملــی مســکن را عــالوه بر اینکــه بــه متقاضیان 
در شــهرهای جدیــد تخصیــص می دهیم، به 

صورت خود مالک هم پرداخت می کنیم.
گر قصد خرید  محمودزاده توضیح داد: یعنی ا
واحــد مســکونی در تهــران را داشــته باشــید 
همیــن مقــدار تســهیالت بــه پروژه هــای در 
گذار می شــود و خریداران  حال ســاخت نیز وا

می توانند از این فرصت استفاده کنند.
بــه گفتــه وی »خودمالــک« یعنی تســهیالت 
برای ساخت به سازنده داده می شود و به نام 
خریدار فروش اقساطی می شود. بر این اساس 
عــالوه بــر انبــوه ســازان، ســازندگان در بافــت 
فرســوده و ســایر بافت هــای شــهری نیز ایــن 

تسهیالت را دریافت می کنند.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی افــزود: بــرای 
دریافت تســهیالت جدید مسکن الزم نیست 
کــه حتمــا ســاخت و ســاز در شــهرهای جدید 

باشد.
محمــودزاده گفت: بــا تدبیری که اندیشــیده 
شــده اســت بخــش زیــادی از متقاضیــان 
مسکن در داخل بافت شــهرها هم می توانند 
از این فرصــت اســتفاده کننــد و با اســتفاده از 
تســهیالت ۴۵۰ میلیونی شــروع به ســاخت و 

ساز کنند.
مجردهــای جدیــدی کــه امــکان ثبت نــام در 

ح مسکن را دارند طر
وی هــم چنیــن دربــاره امــکان ثبــت نــام 
ح نهضت ملی  گروه های جدید مجــرد در طــر
مسکن، گفت: با موافقت هیات دولت مردان 
مجرد باالی ۴۵ سال هم می توانند در سامانه 

»ثمن« ثبت نام کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: با این 
حــال ثبت نــام بــرای ســایر مجردها مشــروط 
کنون  است، به این شــکل که ســایر مجردها ا
ح نهضت ملی ثبت نام کنند  می توانند در طر
اما هنــگام تحویل واحد مســکونی حتما باید 

متأهل باشند.
کنون پنج  محمودزاده گفــت: بر این اســاس ا
گروه شــامل خانم های باالی ۳۵ ســال، افراد 
دارای معلولیــت بــاالی ۲۰ ســال، نخبــگان 
علمی، مردان مجرد باالی ۴۵ سال و بیماران 
خاص، بدون داشــتن شــرط تأهل می توانند 

ح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند. در طر

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

بهره مندی از توان دانش بنیان ها 
در طرح های نوین ساخت وساز

خبر

و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان 
تولیدکنندگان روز جمعه با صــدور اطالعیه ای 
اعــالم کــرد کــه هرگونــه افزایــش قیمت نــان در 
کشور غیرقانونی است. به گزارش  پایگاه اطالع 
رســانی ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان، در اطالعیه ایــن ســازمان بــا 
اشــاره به اعالم قیمــت ۲۵ قلم کاالی اساســی 
توســط وزارت جهــاد کشــاورزی از جملــه انواع 
نــان آمده اســت: بــر اســاس دســتورالعمل ها و 
ضوابــط تدویــن شــده قبــل، هرگونه تغییــر در 
قیمت نان پیش از این به کارگروه های استانی 
گندم آرد و نان با ریاست استانداران سراسر کشور 
گذار شــده و قیمت های اعالمی اخیر توسط  وا
وزارت جهــاد کشــاورزی صرفــا مربوط به شــهر 
تهران اســت که پیش از این در کارگروه استانی 
مصــوب شــده و ارتباطــی به ســایر اســتان ها و 
شهرستان های سراســر کشــور ندارد. در ادامه 
آمده است: قیمت های اعالمی شهر تهران نیز 
پیش از این، در کارگــروه گندم آرد و نان اســتان 
تهران مصوب شــده و در حال اجرا اســت و باید 
رعایت شود و هیچ افزایشی نباید صورت گیرد. 
بازرسان سازمان های جهاد کشاورزی، وزارت 
صمت و اتاق اصناف سراسر کشور مکلف هستند 
با هرگونه افزایش قیمت انواع نان برخورد قانونی 
داشته باشند و پرونده تخلف را در اسرع وقت به 

شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

 وزیر نفت با بیان اینکه برنامــه ای برای افزایش 
قیمــت گاز مطــرح نیســت، گفــت: ۲۵ درصــد 
مشترکین پرمصرف و بدمصرف گاز که نزدیک 
۵۰ درصد گاز خانگی را مصرف می کنند، جریمه 
خواهنــد شــد. بــه گــزارش وزارت نفــت، جــواد 
اوجی در حاشیه بازدید از مدیریت دیسپچینگ 
شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: حدود ۷۰ تا 
۷۵ درصد از مشترکین گاز که در محدوده سقف 
الگوی مصــرف، گاز مصرف می کننــد، مطابق 
سال گذشته هزینه گاز را پرداخت می کنند اما 
مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت نمی کنند، 
جریمه خواهند شد. وی با بیان اینکه ۲۵ درصد 
کنون نزدیک به ۵۰  مشترکین پرمصرف گاز هم ا
درصد مصرف گاز خانگــی را به خود اختصاص 
کیــد کــرد: امســال هیــچ  افزایشــی  داده انــد، تأ
در قیمــت گاز را نخواهیــم داشــت امــا جریمــه 

مشترکین پرمصرف لحاظ خواهد شد.
وزیر نفت میزان دمای رفاه در محل کار و خانه 
کیــد بر لزوم  کثــر ۲۲ درجه بیان کرد و با تا را حدا
فرهنگ سازی و برنامه ریزی در مصرف گاز گفت: 
الزم است هموطنان با خاموش کردن وسایل 
گرمایشــی، هنگام خــروج از منزل و در ســاعات 
حضور در محل کار و با استفاده از لباس گرم در 

مصرف گاز صرفه جویی کنند.

کــز اســتخراج رمــز ارز  مجــری تامین بــرق مرا
شرکت توانیر، برق با قیمت تکلیفی را از عوامل 
مهم اســتخراج غیرمجاز رمــز ارزها در کشــور 
عنوان کــرد و راهــکار بلندمــدت آن را واقعی 

شدن قیمت حامل های انرژی دانست.
بــه گــزارش وزارت نیــرو، محمــد خــدادادی 
افزود: واقعی شدن قیمت حامل های انرژی 
می تواند سوءاستفاده از منابع کشور و آسیب 
رساندن به آحاد مردم و اقشار آسیب پذیر را به 

حداقل برساند.
وی یکی از وظایف این دفتر را آسیب شناسی 
پدیده اســتخراج غیرمجاز رمزارزها، هدایت 
فعاالن این عرصه به اســتخراج مجــاز رمز ارز 
کــز مجاز  و ارایــه راهــکار بــرای تامین بــرق مرا
بدون فشار بر شبکه برق در ایام محدودیت 
تامین انرژی الکتریکی در چارچوب قوانین و 

مقررات ذکر کرد.
خدادادی قیمت تکلیفی و یارانــه ای برق را 
از مهم ترین علل گســترش پدیده استخراج 
غیرمجاز رمز ارزها در کشور عنوان کرد و گفت: 
بــا ورود دســتگاه های ماینــر، برق نیــز مانند 
گازوئیــل و بنزین بــه یــک کاالی تبادل پذیر 

تبدیل شده است.
وی ادامه داد: همانگونه که اختالف قیمت 
ج از کشــور به ایجــاد پدیده  در داخــل و خــار
قاچاق ســوخت در مرزها انجامید، اختالف 
بــه  شــدت معنــادار قیمــت بــرق در ایــران 
با کشــورهای دیگر نیز بــا معرفــی تکنولوژی 
ماینینــگ منجــر بــه رواج پدیــده اســتخراج 
غیرمجاز رمــز ارز در ایــران بــا اســتفاده از برق 
یارانه ای شده است که ماهیت آن تفاوتی با 

قاچاق سوخت ندارد.

خبر وزیر نیرو در سفر به اصفهان مطرح کرد:

مشکالتامروزاصفهانناشیازدههها
بیبرنامگیوبارگزاریهایبیجا

وزیــر نیــرو در ســفر بــه اصفهــان 
گفت: مشــکالت امــروز اصفهان 
دهه هــا  مشــکالت  از  ناشــی 
بی برنامگــی و بارگزاری هــای بی جــا بــر روی آب 
اصفهان بوده است، برطرف کردن این مشکالت 
در طــی کوتــاه مــدت امکان پذیــر نیســت امــا بــا 

همدلی می توانیم برطرف کنیم.
علیرضا محرابیان در حاشیه بازدید از بخش هایی 
از فرو نشســت زمین در منطقه برخوار اظهار کرد: 
فرونشست در اثر برداشــت های مازادی است که 
از آب های زیر زمینی انجام شــده اســت، در حال 
حاضــر ضــرورت دارد تعادلــی در میــزان مصارف و 

منابع ایجاد شود.
وی افــزود: بــرای حــل مشــکل فرونشســت بایــد 
مصــارف بخــش کشــاورزی معقــول شــود زیــرا 
۹۰ درصــد آب در کشــور بــه موضــوع کشــاورزی 
اختصاص خواهد یافت در همین راستا الزم است 
به واســطه  آبیاری نویــن مصارف کشــاورزی را نیز 

کاهش دهیم.
کیــد کــرد: در حــال حاضر متأســفانه  وزیــر نیــرو تا
تعداد زمین هایی که توسط روش غرق آبی آبیاری 
می شــوند نســبت به زمین هایی که با روش های 
نوین آبیاری می شــود بیشــتر اســت در این راستا 

الزم است که روش های آبیاری را اصالح کنیم.
       آمده ایم تا با ناعدالتی مبارزه کنیم

گــر بســیاری از پروژه های  وزیر نیــرو گفت: شــاید ا
نیمه تمــام زاینده رود انجام می شــد امــروز برخی 
از این مشکالت نبود،.بر همین اساس به شما قول 
می دهم پروژه های نیمه تمــام آبی را مجددا اجرا 
می کنیم. محرابیان در جمع کشاورزان اظهار کرد: 
خداراشکر که توانستم به محضر مردم شهیدپرور 
اســتان اصفهان برســم. دولتی که امــروز خدمت 
گذار شما است دولتی برخواسته از توده های مردم 
است. ما آمده ایم با دست به دست هم مشکالتی 

خ داده است را رفع کنیم. که در اثر بی عدالتی ر
وی افزود: کشــور ما برخواسته از انقالب اسالمی و 
خاری در چشم دشمنان است ولی به هیچ عنوان 
اجــازه نمی دهیــم دشــمنان انقالب از مشــکالت 
ما ســو اســتفاده کنند. بــر همین اســاس هــر نوع 
تفرقه افکنی را محکــوم می کنم و قطعــا تجمع ما 
برای پیشرفت ایران است. ما ایستاده ایم که حق 
خودمان را بگیرم زیرا مهمترین شعار انقالب ایجاد 

عدالت بوده است.
وزیر نیرو گفت: به عنوان نماینده کشاورزان شعار 
صحبت هــای خــودم را بــا شــعار مــرگ بــر آمریکا و 
مرگ بر انگلیس شــروع می کنم. من دســت بوس 
شــما کشــاورزان هســتم و به نوکــری شــما افتخار 
می کنــم. دولــت در زمانــی کار خود را شــروع کرده 
گر  که پروژه های متعددی تعطیل اســت. شــاید ا
بسیاری از پروژه های نیمه تمام زاینده رود انجام 
می شد امروز برخی از این مشکالت نبود،.بر همین 
اساس به شما قول می دهم پروژه های نیمه تمام 

آبی را مجددا اجرا می کنیم.
محرابیان گفت: در ۵۰ ســال پیش میــزان آبی که 
در کشــور وجــود داشــت بــه ازای هر ایرانــی ۶۵۰۰ 
مترمکعب بود اما با خشکسالی سالیانه و افزایش 
مصرف این میزان کاهش یافت. بر همین اساس 
باید نسبت به شــرایط بارش، آب با حفظ عدالت 

تقسیم شود.

تمامــی  حــق  احقــاق  بــرای  مــن  افــزود:  وی 
 کشاورزان ایســتاده ام؛ زیــرا رئیــس جمهــور از مــن 
خواســته تا به اصفهان ســفر کنم و مســائل شرق 

اصفهان را به صورت دقیق بررسی کنیم. 
      خشکسالی کشور در ۵2 سال گذشته 

بی سابقه است
وزیر نیرو گفت: کشــور در ۵۲ سال گذشته چنین 
خشکســالی را تجربــه نکــرده اســت، برخــی از 
طرح هــای نیمه تمامی کــه موجب شــده ورودی 
کنــد را ســرعت خواهیــم داد  آب کاهــش پیــدا 
تا این مشکل برطرف شــود و ورودی های استان 
اصفهان و استان های همجوار افزایش پیدا کند.

کبــر محرابیــان اظهــار کــرد: دولت بــا توجه  علــی ا
بــه مهــم بــودن موضــوع آب در اســتان اصفهــان 
برنامه ریزی های زیادی برای آن انجام داده است 
به همین علت به صورت حضوری به این اســتان 
آمدم تا از نزدیک مشکالت این استان به خصوص 

کشاورزان را پیگیری کنم.
وی افزود: در این ســفر دیدارهای بسیاری خوبی 
در استان داشتیم، اغلب شــهرها و شهرستان ها 
ع را بازدیــد کردیــم و مشــکالت آنهــا را بــه  و مــزار
صــورت حضــوری بررســی کردیــم و جلســه ای بــا 
حضور نمایندگان کشاورزان برگزار خواهیم کرد تا 

برای این مشکالت تصمیماتی اتخاذ کنیم.
وزیر نیرو گفت: کشــور در ۵۲ سال گذشته چنین 
خشکسالی را تجربه نکرده است و امیدواریم سال 
جاری پــر از نعمــت و رحمت های الهی باشــد. در 
آبان ماه بارش های خوبی در سراسر کشور شاهد 
بودیم و امیدواریم در آذرماه و در زمســتان شاهد 

بارش های بهتری باشیم.
محرابیــان گفت: مشــکالت کشــاورزان بــه توزیع 
عادالنه آب بازمی گردد. متأسفانه در طول سالیان 
گذشــته بارگزاری های زیادی در این حوضه شده 
است. مهم ترین تصمیم ما آن است که در برخی 
از محصوالت بازتخصیص انجام دهیم همچنین 
قصد داریــم از منابــع آبی دیگــر مانند پســاب ها و 
آب های نامتعارف استفاده و منابع بیشتری برای 

مردم و کشاورزان آزاد کنیم.
ح هــای نیمــه تمامی کــه  وی افــزود: برخــی از طر

موجــب شــده ورودی آب کاهــش پیــدا کنــد را 
ســرعت خواهیم داد تا این مشــکل برطرف شــود 
و ورودی هــای اســتان اصفهــان و اســتان های 

همجوار افزایش پیدا کند.
وزیر نیرو ادامه داد: متأسفانه رکود اجرای پروژه ها 
به کشــور صدمه زیــادی وارد کرده اســت در طول 
ســال های گذشــته شــاهد بودیــم کــه بســیاری 
از این پروژه تا ۱۰ ســال به طول انجامیــده و این در 
حالی اســت که نیازهای مــردم روز بــه روز در حال 

افزایش است.
      تعیین معیشت جایگزین برای کشاورزان 

شرق
وزیر نیرو گفت: طی بررسی انجام شده در صورتی 
که حجم مخزن به ۳۲۰ تا ۳۵۰ میلیون مترمکعب 
برســد بــا مدیریــت اســتان اصفهــان آزادســازی 
زاینــده رود انجــام می شــود، کشــت گلخانــه ای 
می تواند به عنوان یک معیشت جایگزین مطرح 
شــود، اســتفاده از ســلول های خورشــیدی هــم 
می تواند به عنوان معیشت جایگزین مطرح شود.
کبر محرابیان در دیدار نمایندگان کشاورزان  علی ا
شــرق اصفهان با وزیر نیرو اظهار کرد: خدا را شــکر 
توانســتم بــه صــورت میدانــی از وضعیــت آب در 
اصفهان بازدید کنــم و پــای درد و دل کشــاورزان 
بنشینم و شــاهد شــرایطی باشــم که عرق شرم بر 
پیشانیم نشست، بسیار متأسفم که مردم فهیم 
استان اصفهان امروز به خاطر بی آبی باید چنین 
شرایطی را تحمل کنند و خود را مسئول می دانم 

که این مشکالت را شناسایی و رفع کنم.
وی افزود: اولین عهد پیمان ما با مردم این است 
که با مــردم صادق باشــیم بر همین اســاس نباید 
قول و وعده ای بدهم که چند ماه دیگر شرم حضور 
داشته باشــم بلکه باید وعده ای بدهم که بتوانم 

مشکالت را برطرف کنم.
      مشکالت امروز اصفهان ناشی از دهه ها 

بی برنامگی و بارگزاری های بی جا
وزیر نیرو ادامه داد: مشکالت امروز اصفهان ناشی 
از مشــکالت دهه هــا بی برنامگــی و بارگزاری های 
بی جــا بــر روی آب اصفهان بــوده اســت، برطرف 
کردن این مشکالت در طی کوتاه مدت امکان پذیر 

نیست اما با همدلی می توانیم برطرف کنیم.
کید کرد: مشکالت آب اصفهان ناشی  محرابیان تا
از بارگزاری هــای بــی جــا در بخش هــای مختلــف 
اســت زیرا این بــار گزاری هــا رویایی بوده اســت بر 
همین اســاس باید تعادل بین منابع و مصارف را 

در دستور قرار دهیم.
وی تصریــح کــرد: بایــد تخصیص هــای اشــتباه را 
اصالح کنیم بر همین اساس باید در حوزه صنعت 
تخصیص ها اصالح شود و در این خصوص باید از 
پساب ها استفاده شود زیرا برای صنعت استفاده 
از پســاب پایدارتر اســت پــس صنایع اســتان باید 

برای استفاده از پساب سرمایه گذاری کنند.
وزیــر نیــرو ادامــه داد: بخــش قابــل توجهــی از آب 
شرب در کشور هدر می رود این میزان در استان ها 
متفاوت است، اصالح مصرف آب کشاورزی باید 
در دستور قرار گیرد. در این راستا بنده پای اجرای 
عدالــت در موضــوع آب ایســتاده ام زیــرا وظیفــه 

شرعی و قانونی من است.
وی ادامه داد: بسیاری از مشکالت امروز آب ناشی 
از بی قانونی است، متأسفانه به وضوح در بخش 
زاینــده رود بی قانونــی انجــام شــده اســت باید به 
خ داده اســت باید  گــر تخلفــی ر قانــون برگردیــم. ا
اصالح شــود قطعا کســی کــه در اثر رانــت صاحب 

امتیاز شده است مخالفت می کند.
محرابیــان افــزود: صاحب حق کســی نیســت که 
صدایش بلند است بلکه افرادی که حقشان ضایع 
شده است کسانی هستند که صدایشان به جای 
نرســیده اســت. بنده یکی از معاونین ارشــد خود 
را در کنــار مدیــران اســتان مأمور می کنــم نظارت 
دقیق بر جریان آب داشته باشد، تا هرگونه تخلفی 

را در این زمینه در لحظه کشف شود،
وی اظهار کرد: کارگروه ملی ستاد احیای زاینده رود 
در سطح عالی دولت تشکیل می شود این کارگروه 
جلســات مســتمر خود را بــا حضور دســتگاه های 
مختلف برگزار خواهد کرد و تصمیمات این کارگروه 
برای دولت الــزام آور اســت. مصوباتی در گذشــته 
بوده که قــرار اســت این مصوبات مجددا بررســی 
شود و در صورتی که این مصوبات اجرا نشده است 

موانع آن را برطرف کنیم.

لغــو  بــر  مبنــی  رئیس جمهــور  دســتور  پــی  در 
گــروه  داخــی،  خودروهــای  قیمــت  افزایــش 
صنعتی ایران خــودرو در اطالعیــه ای از بازگشــت 
قیمت  محصوالت مشمول افزایش به نرخ های پیش از آبان خبر داد 
و اعالم کرد »قرعه کشی بیست و پنجمین فروش فوق العاده به همان 

نرخ های قبلی برگزار خواهد شد«
قیمــت محصــوالت خودروســازان داخلــی بــا توجــه بــه اتمــام دوره 
بــرای  رقابــت  شــورای  قیمت گــذاری  آخریــن  از  شــش ماهه 

محصوالت ایران خودرو و ســایپا مشــمول افزایش قیمت و بر همین 
اساس قیمت های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعالم شد.

سهیل معمارباشی - مدیرکل دفتر حمل ونقل وزارت صمت - از محول 
شدن تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت و سازوکار افزایش قیمت خبر 
داد و گفت: هماهنگی هــا و مجوزهــای الزم در زمینه افزایش قیمت 
خودروها اخذ شده است. ســازوکاری که برای قیمت گذاری خودرو 
اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید 
خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و 

سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد. 
در این میان، نکته مهم این اســت که برای تعهدات خودروسازان تا 
پایان سال، این افزایش قیمت اعمال نخواهد شد. تنها افزایش قیمت 
از محل تورم بخشی که بانک مرکزی اعالم کرده است، اعمال می شود.

اما به یکباره همه چیز تغییر کرد و رئیس جمهور به لغو افزایش قیمت 
خودروهای داخلی دســتور داد. طبق دســتور سید ابراهیم رئیسی، 
باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه ای 
نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواست 
تا قیمت محصوالت خود را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت 

شدند، به قیمت های قبل بازگردانند.
ایران خــودرو: قیمت ها به نرخ قبلــی بازگشــت و دعوتنامه های آبان 

مجدد صادر می شوند
پس از منتفی شــدن اعمال افزایش قیمت محصوالت خودروســاز، 
گروه صنعتی ایران خودرو در اطالعیه ای از بازگشت قیمت محصوالت 
بــه نرخ های فــروش پیــش از اول آبان مــاه خبــر داد. در ایــن اطالعیه 
اعالم شده اســت که بر اســاس تصمیمات اتخاذ شــده، محصوالت 
گروه صنعتی ایران خــودرو بــه نرخ های قبلی بازگشــته و افزایشــی در 
آن اعمال نخواهد شد؛ بر همین اساس دعوتنامه مشتریان با موعد 
تحویــل آبان مــاه مجــددا صــادر خواهد شــد. همچنین قرعه کشــی 
بیست و پنجمین فروش فوق العاده محصوالت ایران خودرو بر اساس 

قیمت های قبلی محصوالت برگزار شد.
گروه صنعتی ایران خودرو همچنین اعالم کرده است: مبالغ مازادی 
که توسط مشتریان پرداخت شده است نیز طی هفته آینده به حساب 

آنان مسترد خواهد شد.
با ایــن حســاب، احتمــاال مشــابه چنیــن اطالعیــه ای توســط گــروه 
خودروســازی ســایپا نیــز ارائــه خواهــد شــد و قیمــت محصــوالت 

افزایش یافته باید به نرخ های پیش از آن بازگردد.

گشت قیمت های ایران خودرو به نرخ پیش از افزایش، باز

شرایط جدید ثبت نام مجردها 
در نهضت مسکن اعالم شد

هرگونه افزایش قیمت نان 
غیرقانونی است

وزیر نفت:

گاز  مشترکین پرمصرف 
جریمه می شوند

برق یارانه ای عامل گسترش
 استخراج غیرمجاز رمز ارزها

 است

خبر

خبر
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وزیر نیرو :   

مدیریتآبدراصفهان
گذارمیشود بهاستانداریوا

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

گــذاری مدیریت  وزیــر نیــرو از وا
بــه  اصفهــان  اســتان  آب 
گفــت:  اســتانداری خبــر داد و 
قطع به یقین مدیران استان نسبت به مسووالن 
کشــوری از وضعیت آب اطالعات بیشــتری دارند 

و شایسته است که مدیریت آب استانی شود. 
کــم  کبــر محرابیــان در »جلســه ســازگاری با علی ا
آبی استان اصفهان« خواهان ارائه سازوکار برای 
اعمــال مدیریــت اســتانی آب در اصفهــان شــد و 
گفــت : زمــان بازگشــایی زاینــده رود مشــروط بــه 
رسیدن ذخیره زاینده رود  به ۳۲۰ تا ۳۵۰ میلیون 

مترمکعب است.
وزیــر نیــرو  همچنیــن کشــاورزان را تشــویق بــه 
معیشت جایگزین کشــاورزی کرد و گفت: به سه 
روش این امر امکان پذیر اســت در گام اول کشت 
گلخانه ای است که اعتبار ویژه ای را برای استان 
در نظر گرفتیم  و سپس استفاده از ظرفیت انرژی 
ع شرق و غرب  خورشیدی برای تولید برق  در مزار
اصفهان اســت که بتوان درآمد پایــدار و مطمئن 

را  فراهم کرد.
وی با اشــاره به اینکه این اقدام بــه معنای حذف 
کشاورزی نیســت، افزود: وزارت نیرو با تخصیص 
ح را عملیاتی کند تا کشــاورز با  اعتبارات ویژه طــر
آورده کم از محل فروش برق بتواند حداقل های 

یک زندگی سالم را فراهم سازد.
خواســته  عمــده  بیان اینکــه  بــا  محرابیــان 
کــه چــرا وزارت نیــرو بــه  کشــاورزان این اســت 
مصوبات خــود عمل نمی کنــد، گفــت: مصوباتی 
روی میــز می گذاریــم و موردبررســی و بازنگــری 
مجــدد قــرار داده و آنچــه قانــون بــوده اســت را 
اجرایی و آنچه مانع اجراست را رفع خواهیم کرد.
کنــون اقدامــی در راســتای  وی بابیان اینکــه تا
ســاماندهی رودخانــه زاینده رود صــورت نگرفته 
اســت، تصریح کرد: عملکرد دولت های گذشــته 
کار جزئــی  گــر هــم  را زیــر ســؤال نمی بریــم امــا ا
انجام شــده خرابکاری های بســیاری هم شــاهد 

بودیــم. محرابیــان ادامــه داد: حفــظ بســتر آب 
در دســتور قرارگرفتــه اســت کــه نیازمند ســازوکار 
جدیــدی اســت و تنهــا در ســایه مشــارکت مردم 
امکان پذیــر اســت.  وی گفــت: همچنیــن وزارت 
نیرو خود را متعهــد به پرداخت حقابــه مطابق با 

قوانین جاری کشور می داند.
وزیر نیرو اصالح تخصیص های آب را تنها راه حل 
بحــران آب و رســیدن کشــاورزان بــه حقابــه آنان 
دانســت و گفــت: یکــی از معاونــان ارشــد خــود 
را معیــن  خــود بــرای رفــع مشــکالت آبــی اســتان  
اصفهان تعیین خواهم کرد کــه از مبداء تا مقصد 
گر فراموشــی یا تخلفی  را نظارت دقیق داشــته و ا
باشــد در لحظــه کشــف و باآن برخــورد شــود کــه 
برای این امــر نیازمنــد فــردی متخصــص و امیــن 

هستیم.
محرابیــان تشــکیل کارگــروه ملــی ســتاد احیــای 
زاینــده رود بــا حضــور دســتگاه های  مختلــف از 

جمله جهــاد کشــاورزی، محیط زیســت، صمت 
و مســووالن عالی رتبــه اقتصادی را یــک ضرورت 
خواند و گفت: مشکالت آب در اصفهان ماحصل 
چند دهه بی برنامگی و بارگذاری های بی جا و بی  
مورد و بر اساس بلندپروازی های غیرواقعی بوده 
خ دهــد نمی توان  گر هــم معجــزه ای ر اســت که ا
گفت فردا صبح مشکل بی آبی استان حل خواهد 

شد.
وی گفت: تعادل بین منابع و مصارف در دســتور 
کار است و این به معنای مصرف کم یا زیاد کردن  
برخی از بخش ها نیســت بلکه مثال صنعتی مثل 
ذوب آهن که ۸۰ سال پیش با منابع تعیین شده 
آب شــکل گرفته و از زمانی شــاهد توسعه بی رویه 
آن بودیــم و قــرار نیســت تخصیص هــای غلط به 
صنایع ادامه یابد و پساب و آب های نامتعارف را 

جایگزین آب شرب و خام خواهیم کرد.
وزیرنیرو از اتالف آب شرب در برخی از شهرها ابراز 

نگرانی کرد و گفت: تا زمانی که حقابه کشــاورزان 
تعیین تکلیف نشود، اقدامی در خصوص اصالح 

مصارف نمی توان صورت داد. 
کــرد : پــای اجــرای عدالــت  کیــد  محرابیــان تا
روی موضــوع آب در حــوزه زاینــده رود کــه شــاید 
بیــن ۵ تا ۱۰ اســتان را شــامل شــود  ایســتادم و هر 
کس’می خواهــد ناراحــت یــا خوشــحال شــود، 
اهمیت ندارد ؛ مشکالت امروز از بی قانونی و عدم 
گــر تخلفی صــورت گرفته  اجرای قانــون اســت و ا
را رفع می کنیم و تمــام صاحبان حقابــه را به حق 
قانونی خــود می رســانیم که امــکان دارد شــاهد 
اعتراضاتی هم باشیم که برایمان اهمیتی ندارد.

گــذاری مدیریــت آب اســتان  در ایــن جلســه وا
اصفهان با مسوولیت استاندار اصفهان مشخص 
شد  و وزیر نیرو  از تمام مسووالن و مدیران استان 
خواســت در ایــن زمینــه مطابق بــا نظر اســتاندار 

عمل کنند.

اســتاندار اصفهــان گفت: وزیــر نیرو یک انســان 
جهــادی اســت کــه طــی بازدیــد پــای صحبــت 
کشــاورزان نشســت و اراده خاصــی بــرای حــل 
معضــالت آب اســتان اصفهــان دارد، انتظارات 
مــردم اصفهــان از وزیر نیــرو انتظــارات ۲۰ ســاله 

است.
سیدرضا مرتضوی در دیدار نمایندگان کشاورزان 
شرق اصفهان با وزیر نیرو، اظهار کرد: اصفهان در 
طول تاریخ همواره پیشتاز بوده همان طوری که 
دوران دفاع مقدس حماسه ساخته است، این 

شــهر بیــش از ۴۰۰ ســردار شــهید تقدیــم انقالب 
کرده است.

وی افزود: کشاورزانی که از برخی تدبیرها ناراحت 
هســتند و هیچ تعلقی به جریان معانــد ندارند و 

همه آنها بسیجی هستند.
کید کرد: وزیر نیرو یک انسان  استاندار اصفهان تا
جهــادی اســت کــه طــی بازدیــد پــای صحبــت 
کشــاورزان نشســت و اراده خاصــی بــرای حــل 
معضــالت آب اســتان اصفهــان دارد، انتظــارات 
مردم اصفهان از وزیر نیرو انتظارات ۲۰ ساله است.
مرتضوی ادامه داد: از شــرایط سخت کشاورزان 
خبر دارم اما باید حواسمان باشد که اطراف کشور 
گرگ ها هســتند در این راســتا باید مراقب بود که 

مورد سوءاستفاده واقع نشویم.
وی تصریــح کــرد: هــر تصمیمی کــه امشــب در 
خصــوص آب زاینــده رود گرفتــه می شــود بایــد 

کمک کرد تا به خوبی اجرا شود.

کید  نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با تا
بر اینکه پدیده فرونشست زمین معضل ویژه این 
گر  کالنشهر بوده و الزم به پیگیری اســت، گفت: ا
دولت به رفع این معضل ورود نکند، اصفهان تا ۱۰ 

سال آینده خالی از سکنه می شود.
ابوالفضل قربانی با اشــاره به ســفر وزیر نیــرو برای 
رفع مشــکالت آبی اســتان اصفهان، اظهــار کرد: 
مشکالت فعلی در حوضه آبریز زاینده رود ناشی از 
سیاست های غلط در سال های گذشته است لذا 
از وزیر نیرو درخواست داریم که این سیاست های 
غلط اصــالح شــده و رســیدگی به مشــکالت این 

حوضه آبریز در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به مشــکالت زیست محیطی 
فــالت مرکــزی و در صورتــی کــه زاینــده رود بــه 
شــکل فعلی باقــی بمانــد، در آینــده یــک تمدن 
نابود می شود. نایب رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کــرد: الزم اســت مدیریت واحد 
حوضه های آبریز پیگیری شــده و تصمیم گیری 

در این خصوص از حالت منطقه ای خارج شود.
کید بر لزوم تسریع اجرای طرح های انتقال  وی با تا

آب برای مصارف ضروری شهر و استان اصفهان، 
ادامه داد: باید به درخواست کشاورزان اصفهان 
توجه شــده و طــرح ۹ مــاده ای شــورای عالــی آب 
کشور اجرا شود. همچنین الزم است برداشت آب 
از حوضه زاینده رود متوقف و بارگذاری جدیدی نیز 

در بستر این رودخانه اتفاق نیفتد.
کید بر اینکه پدیده فرونشســت زمین  قربانی با تا
معضــل ویــژه کالنشــهر اصفهــان بــوده و الزم بــه 
گــر دولت به  پیگیری اســت، خاطرنشــان کــرد: ا
رفع این معضــل ورود نکنــد، اصفهان تا ۱۰ ســال 
آینده خالی از ســکنه می شــود بنابراین وزیر نیرو 
باید با رصد تبعات این معضل، رسیدگی به آن را در 

اولویت اقدامات وزارتخانه قرار دهد.

معــاون بهبود تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهــان گفت: دامــداران 
مشــکل نقدینگــی دارنــد و اغلــب نمی توانند 
نهــاده را از ما بــه موقع خریــداری کننــد و این 
موضوع برایشــان دردســر ســاز اســت چــرا که 
پول شــیری که به صنایع لبنی می فروشند را 

با تاخیر دریافت می کنند.
حسین ایراندوســت، معاون بهبــود تولیدات 
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  دامی ســازمان 
اصفهان با اشــاره به اینکه در زمینه تولید شیر 
در استان مشکلی نداریم، گفت: روزانه بیش 
از چهــار هــزار تــن تولیــد شــیر خــام در اســتان 
داریم که مازاد بر نیاز اســتان اســت و بیشتر از 
نصف این مقــدار یا بایــد به اســتان های دیگر 

صادر شود و یا خشک شود.
وی افــزود: بــه منظــور تنظیــم قیمت شــیر در 
اســتان اصفهــان و خریــد حمایتــی از دامدار، 
از تعدادی از کارخانه های تولید شــیر خشک 
خواستیم که شیر را به قیمت شش هزار و ۴٠٠ 
تومان از دامدار خریداری کرده، خشک کنند 
گــر بــازار داخلی نیــاز نــدارد اجازه صــادرات  و ا
می دهیــم و در عوض برای صــادرات عوارضی 

از کارخانه نمی گیریم.
گر ایــن کارخانه ها  ایراندوســت با بیان اینکه ا
از تاریخ 1٠ مرداد اسناد و مدارکی نشان دهند 
که نشان دهد از دامدار شیر را به قیمت شش 
هــزار و ۴٠٠ تومــان خریــده باشــند مــا تائیدیه 
صــادرات بــدون عــوارض برایشــان صــادر 
گر کارخانــه داران قصد  می کنیم، بیان کــرد: ا
صادرات شیر خشک داشته باشند به ازای هر 
کیلو شــیر خشــک باید 1۶ هزار تومان عوارض 

بدهند.
دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان افــزود: به 
گاوداری هایی که حالت صنعتــی و بازارگاهی 
دارد بــه ازای هــر رأس دام روزی دو کیلو و 7٠٠ 
گرم ذرت، یک کیلــو و ۴٠٠ گرم جــو و یک کیلو 
و ٣٠٠ گــرم ســویا به عنــوان نهــاده می دهیــم، 
علوفه ای که گاوداران از بازار آزاد تهیه می کنند 

مقداری گرانتر، ولی در دســترس تر اســت یا از 
استان های دیگر خریداری می کنند.

وی در خصــوص مشــکالت دامــداران اذعان 
کرد: دامداران مشکل نقدینگی دارند و اغلب 
نمی تواننــد نهــاده را از ما بــه موقــع خریداری 
کننــد و ایــن موضــوع برایشــان دردســر ســاز 
اســت چرا که پول شــیری که بــه صنایع لبنی 

می فروشند را با تاخیر دریافت می کنند.
کــرد: در حــال حاضــر  ایراندوســت تصریــح 
گاوداران در حال خرید علوفه ذرت هستند که 
از نظر نقدینگی تحت فشــار هستند و از طرف 
دیگر بازار کشــش خرید گوســاله های پرواری 
آنان را ندارد که این موضوع نیز مصرف نهاده 
را در گاوداری باال بــرده و نقدینگی دامدار نیز 

بلوکه می شود.
پشــتیبانی  شــرکت  بــا  بیان اینکــه  بــا  وی 
امــور دام صحبــت کردیــم کــه در ایــن زمینــه 
ورود کــرده و گوشــت مــازاد را خریــداری کنــد 
تــا مشــکالت گاوداران نیــز حــل شــود، ادامــه 
داد: در زمینــه قیمت گوشــت این گوســاله ها 
جلســه کارشناســی گذاشــته شــده و منتظــر 
نظر کارشناسان به منظور تنظیم قیمت بازار 

هستیم تا قیمت خرید مشخص شود.
ایراندوســت بــا اشــاره به اینکــه بــا مشــخص 
شدن قیمت گوشت و خریداری گوساله های 
پرواری کمی از مشکالت دامدار حل می شود و 
نیاز به علوفه گاوداری نیز کم می شود، افزود: 
در زمینه صادرات شیر خشک مشکلی وجود 
نــدارد و کارخانه هایی که شــیر خشــک صادر 

می کنند مجوز صادرات دارند.
دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
گفــت:  کشــاورزی اســتان اصفهــان  جهــاد 
کارخانه هایی که به ازای هرکیلو شــیر خشک 
1۶ هــزار تومــان عــوارض صادراتــی می دهند، 
کشــور های هدف نیز باید پتانسیل خرید شیر 
خشکشــان را داشــته باشــند و در ایــن مــورد 
شــاید میل به خرید کشــور هدف تغییــر کرده 
باشد، ولی کارخانه هایی که عوارض پرداخت 

نمی کنند صادرات راحت تری دارند.
وی بیان داشــت: ما مســؤولیت خرید و تولید 
شــیر خشــک را بــه کارخانه هــای لبنــی شــیر 
خشک سپردیم و دیگر جهاد کشاورزی شیر یا 
گر بازار  شیر خشک را خریداری نمی کند فقط ا
داخلی نیاز داشته باشد این کارخانه ها شیر یا 
گر نیاز  شیر خشک را به بازار عرضه می کنند و ا

نباشد آن را صادر می کنند.

 استاندار اصفهان:

مردم اصفهان خواسته های ۲۰ ساله را از وزیر نیرو 
مطالبه می کنند

 نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

مهم ترین خواسته های اصفهان از وزیر نیرو

از کمبود نقدینگی تا عدم نیاز بازار برای خرید گوساله ها:
بررسی مشکالت دامداران اصفهانی

مدیر بهینه سازی معاونت خدمات شهری 
شهرداری اصفهان از احداث و بهره برداری دو 
نیروگاه خورشیدی با ظرفیت های ۲۰ و ۱۰ کیلو 
وات در شهرداری منطقه دو اصفهان خبر داد.
ســید مهدی حســینی اظهــار کــرد: نیــروگاه 
۱۰ کیلوواتــی در ســاختمان خدمات شــهری 
منطقه دو و در راســتای افزایــش بهره گیری از 
انرژی های تجدیدپذیر احداث شده است که 
انرژی تولیدی این نیروگاه، جهت تأمین برق 
بخشی از نیازهای این ساختمان و همچنین 
برای موضوع مهم پدافند غیرعامل و تأمین 
برق اضطــراری ســاختمان در مواقع بحرانی 

استفاده می شود.
وی ادامه داد: این نیروگاه با اعتبار ۲۰۰ میلیارد 
ریــال از محل اعتبارات منطقه دو شــهرداری 
کنــون در حال  اصفهــان احداث شــده و هم ا

بهره برداری است.
مدیر بهینه سازی معاونت خدمات شهری 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به لزوم 
حمایت از شهروندان عالقمند به نصب نیروگاه 
خورشیدی بر بام منازل خود، طی فرایندی 
مشــارکتی و تســهیل گری توسط شــهرداری 
منطقه دو، یک نیروگاه ۲۰ کیلوواتی نیز به جهت 
ارتقای سطح اســتفاده از انرژی های تجدید 

پذیر شهر اصفهان، احداث شده است.
وی از عــزم جــدی شــورای اسالمی شــهر و 
شهرداری اصفهان برای افزایش سهم مصرف 
انرژی های تجدیدپذیر در شهرداری اصفهان 
کــرد: برنامه هــای  خبــر داد و خاطرنشــان 
مختلفــی در این حــوزه تعریف شــده اســت و 
در ســال جاری و همچنین ســال آینــده اجرا 

خواهد شد.

معــاون خدمات شــهری و محیط زیســت 
شهردار کاشان با اشاره به اجرای فاز نهایی 
جمــع آوری شــبکه برق رســانی قدیمی کــه 
مانع تکمیل در روند پــروژه محور امیرکبیر 
بود، گفــت: اجرای شــبکه جدیــد در قالب 
نصــب تیرهــای بــرق فشــار قــوی و فشــار 
ضعیف با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال 
بــا نظــارت واحــد تأسیســات این معاونت 

انجام شد.
محمدرضا قنبری با اشــاره بــه جمع آوری 
شــبکه قدیم و اجرای شبکه برق رسانی به 
صورت هوایــی و زمینی در محــور امیرکبیر 
اظهار کــرد: در آخرین اقــدام، تیرهای برق 
موجود در میانه محــور امیرکبیر که مانع از 
روند عملیات اجرایی پــروژه بود، جابه جا 

شده است.
وی، بهســازی و تعریــض محــور امیرکبیــر 
را یکــی دغدغه هــا و مطالبات شــهروندان 
دانســت و تصریــح کــرد: برای ایــن منظــور 
باید تمهیــدات و اقدامــات الزم به صورت 
همه جانبــه و هماهنگ مدنظر قــرار گیرد 
تا در آینده شــاهد بروز نقص ها و مشکالت 

جدیدی نباشیم.
معــاون خدمات شــهری و محیط زیســت 
شــهردار کاشــان با تقدیر از همکاری اداره 
بــرق شهرســتان، اهمیــت تعامــل بیــن 
دستگاه ها و نهادهای مختلف برای اتمام 

هر چه سریع تر این پروژه را یادآور شد.

گفــت:  فریــدن  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
پیش بینــی برداشــت ۲۵۰ کیلــو محصــول 

زعفران داریم.
مظاهــر امینــی در خصــوص آغــاز برداشــت 
محصول زعفران شهرســتان فریدن، اظهار 
کرد: امسال کشت این محصول در مقایسه با 
برداشت آن در سال زراعی گذشته ۲۰ درصد 

افزایش داشت.
وی افــزود: میــزان برداشــت زعفــران در هــر 
هکتار حدود ۵ کیلوگرم است که پیش بینی 
می شود امسال حدود ۲۵۰ کیلوگرم محصول 

ع زیر کشت برداشت شود. از مزار
کیــد بر  مدیــر جهــاد کشــاورزی فریــدن بــا تا
تدوین برنامه های حمایتی به منظور توسعه 
کشت محصول زعفران در شهرستان، ادامه 
داد: امســال در این شهرســتان به پنج تن از 
متقاضیان و به ازای هر هکتار کشت محصول 
زعفــران، یــک میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون ریــال 

تسهیالت بانکی پرداخت شد.

خبر خبر

استان

خبر

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان 
گفت: با پایــان افق طرح آبرســانی اصفهان بــزرگ در 
ســال ۱۳۸۶، بــا مدیریــت هدررفت و کاهش ســرانه 
مصرف به شیوه نوین، آب شرب شهرها و روستاهای تحت پوشش این 
ســامانه با کمترین چالش تامین شــد. با این حال، خود را برای شرایط 

اضطراری آماده کرده ایم.
هاشم امینی، در بازدید وزیر نیرو از تصفیه خانه بزرگ آب اصفهان، با ارائه 
گزارشــی از وضعیت تامین آب شــرب در اســتان اصفهان و چالش های 
موجود، اظهار کرد: از سال ۱۳۷۷ و به تعبیری ۱۳۸۷ تنش آبی در استان 
اصفهان با کاهش بارش ها و خشکی زاینده رود شروع شد و متاسفانه در 

سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز این شرایط ادامه یافت.
وی گفت: کاهش بارش ها موجب کاهش منابع آبی استان شد و عدم 

توازن نیاز و مصرف را در پی داشت.
امینی با اشاره به یکی از تهدیدها در سامانه آبرسانی اصفهان، گفت: تامین 
آب مورد نیاز ۸۹ درصد از جمعیت استان از یک تونل و تصفیه خانه، به 

لحاظ استانداردهای تأمین آب شرب، یک مخاطره است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان با اشاره به افزایش جمعیت ناشی 
کید بر لزوم آبرسانی به روستاها، تصریح  از مهاجرت و پروژه مسکن مهر و تا
کنون ۹۸ شهر و ۹۴۹ روستا با جمعیت ۴ میلیون ۸۵۰ هزار نفر  کرد: هم ا
تحت پوشــش خدمات این شرکت هســتند که بخشــی از نیاز آبی این 

جمعیت شامل ۴۰ شهر و بیش از ۵۶۰ روستا از منابع آب زیرزمینی اعم از 
چشمه ها و قنوات تأمین می شود.

وی درخصوص ۵۸ شهر و ۳۸۰ روستای دیگر در استان با ۴ میلیون و ۳۰۰ 
هزار نفر جمعیت، گفت: آب این شهرها و روستاها از محل تصفیه خانه 

آب باباشیخعلی، چاه های فلمن و چاه های متفرقه تامین می شود.
امینی مجموع آب تولیدی در سامانه نخست آبرسانی به اصفهان بزرگ 
را در حدود ۱۳ و نیم متر مکعب بر ثانیه و نیاز آبی جمعیت تحت پوشش را 

در حدود ۱۷ و نیم متر مکعب بر ثانیه اعالم کرد.
وی از کمبود ۴ مترمکعبی آب در تابســتان ســال ۱۴۰۰ خبــر داد و گفت: 
امسال یکی از بدترین سال های ما بود و بیشترین حجم آبرسانی سیار 

را داشتیم.
امینی توضیح داد: تابستان امسال ۶۲ میلیون لیتر آبرسانی سیار با حدود 
۶۰۰۰ دستگاه تانکر در شهرهای اصفهان، خمینی شهر، شاهین شهر و 

نجف آباد داشتیم.
وی با اعالم اینکه بر اساس اطلس وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب کشور، 
استان اصفهان کمترین آب بدون درآمد را دارد، گفت: در این سال ها در 
حد امکان از شبکه های فرسوده نشت گیری و نشت یابی کردیم و در رتبه 

باالتری از استان های با اقلیم خشک مثل قم و یزد قرار داریم.
امینی در ادامه به سرانه مصرف آب شرب در بخش خانگی در استان اشاره 
و عنوان کرد: سرانه مصرف هر نفر در شبانه روز در سال ۸۶، حدود ۱۸۹ لیتر 
بود که این عدد را تا سال ۹۷ به ۱۴۹ لیتر رساندیم و در حوزه کاهش سرانه 

مصرف نیز موفق عمل کردیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان، به برخی اقدامات فنی و فرهنگی 
برای عبور از تنش آبی اشاره و اظهار کرد: از جمله این اقدامات مدیریت 
فشار آب، تله متری و هوشمند سازی، مدیریت تأمین و آبرسانی سیار بود.

وی با بیان اینکه خود را برای شرایط اضطراری و کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی 
آب آمــاده کرده ایــم، گفــت: ســامانه مانیتورینــگ هوشــمند، در مــدار 
بهره برداری اســت و در حدود ۱۶۵ نقطه از ایستگاه های پمپاژ و مخازن 
را تحت پوشش این سامانه برده ایم که یکی از جامع ترین سامانه ها در 

کشور است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان گفت: سیاست گذاری توسعه 
صنعتی در این استان باید به سمت صنایع دانش بنیان و صنایع فناور هدایت شود.

محمدجواد بگی در گفت وگو با ایرنا بابیان اینکه سیاست گذاری توسعه صنعتی در اصفهان 
اشتباه است افزود: برخی تصمیمات اشتباه گذشته و بارگذاری بیش ازحد روی رودخانه زاینده رود،  نه تنها 
در اصفهان، بلکه چهارمحال و بختیاری و یزد  امروز گریبان همه ما را گرفته و این استان را با بحران بی آبی و 

فرونشست، مواجه کرده است.
ک، سبز با مصرف کم آب و انرژی، جایگزین صنایع آالینده و  وی بابیان اینکه باید صنایع فناور و صنایع پا
پرمصرف شوند ادامه داد: باید تعریف جدیدی از صنایع در استان اصفهان به عنوان یک محور در اقتصاد کشور 
ارائه کنیم و دیگر امکان استقرار صنایع مبتنی بر آالیندگی،  مصرف انرژی، مصرف آب و مسائلی که آیندگان را با 

مخاطره مواجه می کند، وجود ندارد.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
اصفهــان اظهــار داشــت: میــزان برداشــت آب از 
سفره های آب زیرزمینی،  متناســب با میزان بارش 
و ورودی حوضه های آبریز نبوده و امروز این اســتان 
به شدت با مشکل فرونشست مواجه شده است و 

نمی توان جلوی آن را گرفت.
وی بابیان اینکــه فرونشســت به شــدت از زلزلــه 
ک تر است اضافه کرد: امکان انجام اقدامات  خطرنا
پیشگیرانه در برابر سیل، زلزله و آتش سوزی، وجود 
دارد اما در برابر فرونشســت امکان انجام هیچ کاری 

وجود ندارد.
بگی خاطرنشان کرد: در صورتی که مقاوم سازی الزم 
را در برابر زلزله انجام داده باشیم، احتمال خطر بسیار 

کم و تخریب بسیار ناچیزی وجود دارد اما تأسیسات و ساختمان های شهری در صورت فرونشست ۳۰ درصد 
انحراف پیدا می کنند.

وی بیان کرد: تأسیسات شهری همانند راه ها، فرودگاه ها، ریل های راه آهن، تأسیسات زیرساختی آب، برق 
و گاز در صورت فرونشست زمین با مخاطره جدی مواجه می شوند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان بابیان اینکه سیاست گذاری توسعه صنعتی ما اشتباه 
کید کرد: ایران به عنوان بزرگ ترین کشور دارای ذخایر هیدروکربن در دنیاست و ازلحاظ معدنی هم ۶۹  است تأ
عنصر جدول تناوبی را در اختیارداریم و در این شرایط نباید به سمت صنایعی که اصل و اساس آن را به عنوان 

یک موقعیت محلی در کشور نداریم، برویم.
بگی با اشاره به ظرفیت های سرمایه گذاری در استان اصفهان اظهار داشت: بیشتر فارغ التحصیالن دانشگاهی 
باید بتوانند به عنوان کارآفرین وارد بازار کار شــوند و 
کز اقتصادی از  انتظار نداشته باشــند که دولت و مرا

آن ها به عنوان کارمند و کارگر استفاده کند.
وی یادآور شد: اصفهان با حدود ۸۰ شهرک صنعتی 
مصوب، به عنوان یکی از صنعتی ترین استان های 

کشور محسوب می شود. 
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتــی اصفهان 
گفت: ایــن اســتان بــا حــدود ۸۰ شــهرک صنعتــی 
مصوب ایجادشده، هشت شهرک صنعتی در دست 
اقدام، هشت شهرک صنعتی خصوصی و پنج شهرک 
صنعتی در دست مطالعه، دارای ۱۰۱ شهرک و ناحیه 

صنعتی است.
بیــش از ۱۴۰ هزار نفــر در شــهرک ها و نواحی صنعتی 

مصوب و فعال این استان مشغول کار هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان: 

برای شرایط اضطراری منابع آبی، آماده ایم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

توسعه صنعتی اصفهان باید به سمت صنایع دانش بنیان هدایت شود

خبر

خبر

احداث دو نیروگاه خورشیدی 
در منطقه ۲ شهرداری 

اصفهان

اجرای شبکه جدید
 برق رسانی در محور 

کاشان امیرکبیر 

افزایش ۲۰ درصدی 
کشت محصول زعفران 

در فریدن
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میراثناملموسکشورثبتشدهاست
کارشناس گردشــگری اداره کل 
میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اصفهان گفت: 
۱۹ غــذا و ۱۲ مهــارت پخــت غذای ایــن اســتان 
در فهرســت میــراث ناملمــوس کشــورمان ثبــت 

شده است. 
بــا  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  تاجــداری  مریــم 
بیان اینکه ایــن تعــداد غــذا و مهــارت پخــت تــا 
پایان سال ۹۹ در فهرست میراث ناملموس ثبت 
ک ها شــامل انواع  شــده اســت، افزود: این  خورا
غذاهای سنتی، نوشیدنی های سرد و گرم، آش 
و ســوپ، ترشــیجات، دمنوش هــا و محصــوالت 

محلی است.
وی ادامــه داد: مهــارت پخــت کبــاب گلپایگان، 
کلوچه سنتی کاشــان، بریانی و خورشت ماست 
اصفهان، آیین ســنتی ســمنوی نذری شهرضا، 
آش حلیم گلشهر و شیرینی از جمله برخی از این 

مهارت های پخت است.
کارشــناس گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی 
ک را یکــی از محورهــای  اصفهــان، غــذا یــا خــورا
مهم جــذب گردشــگر دانســت و بیــان کــرد: غذا 
بعنوان زبان مشــترک مردم دنیاســت و گردشگر 
در هر وضعیت و شرایط اقتصادی که باشد از غذا 

استفاده می کند.
وی اضافــه کــرد: گردشــگری غــذا یکــی از انــواع 
گردشگری است که انگیزه اصلی آن تجربه غذا و 
سبک های آشپزی منحصر به فرد در مقصدهای 
خاص، آشنایی با فرهنگ میزبان و ثبت خاطره 

به یادماندنی برای گردشگر است.
      غذا عاملی در راستای توسعه گردشگری 

است
ک موجب  تاجداری با اشــاره به اینکه غذا و خورا
کــرد: در  گردشــگری می شــود، تصریــح  رونــق 
کشــور ایران ۲ هزار و ۵۰۰ نــوع غذای ســنتی دارد 
که می تواند یکی از غنی ترین ســفره های غذایی 

باشد. 
وی یــادآور شــد: شــیوه طبــخ غــذا در ایــران پس 
از ســبک طبــخ چینــی و رومی، ســومین ســبک 

شناخته شده در جهان است.
کارشــناس گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی 
ک های  اصفهان گفت: در مکتب غذایی ما خورا
بســیار زیــادی هســتند کــه قابلیــت ثبت شــدن 

بعنوان میراث معنوی را دارد.
وی بــا بیان اینکــه اســتان اصفهــان در حــوزه 
گردشــگری غذا ظرفیت هــای باال و تنــوع خوبی 
دارد، اظهارداشــت: دالیل ایــن تنــوع غذایــی، 
شــرایط جوی متنــوع در نقاط مختلف اســتان، 
تنوع قومــی و نــژادی و خــرده فرهنگ هــا و تنوع 

گیاهان دارویی در اصفهان است.
ک در  کــرد: گردشــگری خــورا تاجــداری اشــاره 
رونق اقتصادی و تجاری مــردم مناطق مختلف 
بســیار موثر اســت و به عنوان یک شــاخصه مهم 
بــرای معرفــی شهرســتان بــه کار مــی رود کــه بــه 
ظرفیت سازی در صنعت گردشــگری هر منطقه 

منجر می شود.

وی گردشــگری غذا را فرصتی برای عرضه سبک 
زندگــی و تبــادل فرهنگ هــا، احتــرام متقابــل به 
گــون زندگی  تفــاوت فرهنگــی و شــیوه های گونا

افراد برشمرد.
کارشــناس گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان با بیان اینکه غذا شاخصه هویت ایرانی و 
بخشی از فرهنگ است افزود: در حوزه روستایی 
و عشــایری غذاهای ســنتی با شــیوه های پخت 
قدیمی نقش مهمی در توسعه گردشگری دارد و 

نشان دهنده تنوع فرهنگی ماست.
وی درباره اقدامات گذشته در حوزه گردشگری 
برگــزاری  کرونــا  شــیوع  از  پیــش  گفــت:  غــذا 
جشــنواره های مختلــف بــرای معرفــی غذاهای 
کــی  بومــی و محلــی، محصــوالت غذایــی و خورا
مختلــف، ســوغات های محلــی و نمایش هــای 
آیینــی مرتبط بــا غــذا در دســتور کار اداره میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود.
تاجــداری هــدف از برگزاری ایــن جشــنواره ها را 
برندسازی غذاهای ایرانی در صنعت گردشگری، 
کــز  معرفــی آشــپزهای برتــر و پیونــد آن هــا بــا مرا
پذیرایی مانند هتل ها، توجه به غذاهای سنتی 
و هدایــت آن هــا بــه ســمت واحدهــای پذیرایی 
جهــت ارایــه غذاهــای بومــی و محلــی، معرفی و 
ترویــج فرهنگ غــذای ســنتی ســالم، مفید، کم 
هزینــه و حالل ایرانــی، کشــف طعم هــای جدید 
غذا و حمایت از غذای ایرانی و هنر آشپزی بومی، 
تشویق خانواده ها به اســتفاده از غذای سنتی و 
نیز نشــان دادن فرهنگ و ســنت غذایی استان 

اصفهان دانست.
کــرد: اصفهــان پیشــرو و پیشــنهاد  وی عنــوان 
دهنده تدوین اطلس غذایی مکتوب و دیجیتال 
در کشور اســت که در این دانشــنامه مشخصات 
غــذا شــامل دســتور پخــت، پیشــینه تاریخــی، 
تفاوت هــا و تنــوع غذایی نقــاط مختلــف، طبخ 

غذا، برندسازی و آداب آشپزی و سفره آرایی ذکر 
شده است.

کارشــناس گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهــان ادامــه داد: فیلــم و عکــس در زمینــه 
گردشــگری غذا نیز تهیه و منتشــر می شود که به 

توسعه این نوع گردشگری کمک می کند.
      هنوز برخی سنت های آشپزی اصفهان 

ناشناخته مانده است
وی خاطرنشــان کرد: بــا وجود ایــن تالش ها، اما 
هنوز بســیاری از سنت های آشــپزی در روستاها 
و شهرستان های اصفهان ناشناخته مانده اند.

تاجداری اضافه کــرد: با برگزاری جشــنواره های 
مختلف و گسترش گردشگری غذا می توانیم این 

نوع گردشگری را احیا کنیم.
وی بــا اشــاره به توجــه ویــژه بــه کشــورهای بازار 
هدف اظهارداشــت: مردم امروزه بــرای انتخاب 
مقصد سفرهای خود به موضوع غذا توجه زیادی 
دارنــد و ایــن موضــوع دربــاره گردشــگران چینی 
بیشتر صدق می کند بنابراین به آموزش در بخش 
خصوصی درباره ذائقه کشــورهای هــدف اقدام 
کــرده و غذاهــای محلــی را در فهرســت غذاهای 

هتل ها قرار دادیم.
گفــت: بخشــی از  گردشــگری  کارشــناس  ایــن 
درآمــد صنعــت گردشــگری بــه صنعــت غــذا بــاز 
می گــردد بنابرایــن بایــد میان ایــن دو صنعــت 
ارتبــاط خوبی برقرار شــود زیــرا حدود یک ســوم 

از هزینه گردشگران برای غذا هزینه می شود.
ک های ایرانی  وی بــا بیان اینکــه قــراردادن خورا
در فهرســت غــذای هتل ها ســبب اشــتغال زایی 
گر در روستاها نیز با تدبیر و  کید کرد: ا می شود، تا
برنامه ریزی به سمت آشــپزی اقوام پیش برویم 
شــاهد رشــد و بهبود شــرایط اقتصادی خواهیم 
بود و از مهاجرت از روستاها به شهرها جلوگیری 

خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: گردشــگری غذا به تنهایی 
می توانــد ســکوی پرتاب یــک منطقه به ســمت 

رونق گردشگری و رشد اقتصادی شود.
گردشــگری دربــاره اقدامــات  کارشــناس  ایــن 
صــورت گرفتــه در حــوزه گردشــگری غــذا افزود: 
استانداردســازی واحدهای پذیرایــی و دریافت 
ک های سنتی و بومی، بازرسی  گواهینامه، خورا
مســتمر از تاسیســات پذیرایــی، رعایــت آداب 
پذیرایی، ارتباط با گردشــگران برای جویا شدن 
میزان رضایت، آموزش راهنمایان گردشــگری با 
انواع غــذا و نوشــیدنی  و طــرز پخت آن هــا و تنوع 
بخشــی غذا با توجه به ذائقــه گردشــگران از این 

اقدامات است.
غــذا،  گردشــگری  ادامــه داد: در حــوزه  وی 
چالش هایی از جمله کمبود نیروی متخصص از 
ارائه خدمات گردشگری، کم بودن تنوع غذایی، 
غیراستاندارد بودن دستور پخت برخی از غذاها، 
کمبود اســاتید برجسته در حوزه آشــپزی و طبخ 

غذاهای محلی و سنتی وجود دارد.
تاجداری عنــوان کــرد: با توجــه به اینکــه میراث 
فرهنگی بعنوان یکی از متولیان و حمایتگر در امر 
ک است باید تالش کرد در  رونق گردشگری خورا
کرونا از فرصت ها برای رونق این بخش  دوران پسا
اســتفاده و بــرای ســرمایه گذاری و بسترســازی 

مناسب اقدام شود.
اســتان اصفهــان بــا پنــج میلیــون نفــر جمعیــت 
بعنوان قطــب گردشــگری جهان و ایــران، بیش 
از ۲۲ هــزار بنا و اثر تاریخی شناســایی شــده دارد 
کــه از میان آنهــا افــزون بــر یک هــزار و ۹۰۰ اثر ثبت 

ملی شدند.
هفــت اثــر از آثــار تاریخــی اصفهــان بــه نام هــای 
میدان امام )نقش جهان(، کاخ چهلستون، باغ 
فین کاشان و مسجد جامع و ســه قنات به ثبت 

جهانی رسیده است.

گزارش

ناصــر اســدی فرمانــدار شهرســتان شــهرضا بــا 
کسیناســیون در  بیان اینکــه بایــد پوشــش وا
شــهرضا افزایــش پیــدا کنــد، گفــت: بــر اســاس 
مصوبــات ســتاد کرونا شــرط بازگشــایی مــدارس، دانشــگاه ها و 

کسیناسیون است. تجمعات پوشش ۸۵ درصدی وا
فرماندار شــهرضا بــا بیان اینکــه بایــد مدیریت هوشــمند اعمال 
کسیناســیون شــهرضا در مقابــل دیگــر  شــود، افــزود: پوشــش وا
شهرســتان های اســتان خوب نیســت و باید راهکار ارائه شود تا 

کسیناسیون افزایش پیدا کند. پوشش وا
کید بر اینکه به دلیل موقعیت جغرافیایی شهرضا و رفت  وی با تأ
و آمــد از اســتان های مختلــف به ایــن شهرســتان، باید پوشــش 
کسیناسیون در شهرضا افزایش پیدا کند، گفت: آمار فوتی های  وا
کسن به  باالی ۷۰ سال در شهرضا در پیک پنجم کرونا به دلیل وا

شدت کاهش پیدا کرد.
اســدی بــا بیان اینکــه بــا اســتفاده از ظرفیــت شــهرداری از 
کسیناســیون در  تبلیغــات محیطــی بایــد بــرای گســترش وا

شهرستان استفاده کنیم، گفت: باید از ظرفیت روحانیون و 
کسن استفاده  حوزه های علمیه برای تشویق مردم به زدن وا

ویژه کنیم.
فرماندار شــهرضا بــا بیان اینکه بر اســاس نظرســنجی در اســتان 
کسیناسیونی که انجام نشده مربوط به جامعه  بخش زیادی از وا
کســن نزده  مذهبی اســت، افزود: باید یک نظرســنجی از افراد وا
شهرضا انجام شود و دلیل را از آن ها سؤال کرد، همچنین کمیته 
کسیناســیون در  معنوی تشــکیل و بررســی شــود چرا پوشــش وا

جامعه مذهبی شهرضا کم است.
کیپ بازرسی در شهرضا  وی با اشاره به بازگشایی مدارس افزود: ا
تشکیل شــده اســت و از اول آذرماه مدارس بازگشــایی می شود، 
کســن را بــه ۸۵ درصد برســانیم تــا دانش آموزان  باید پوشــش وا

آسیب نبینند.
کیپ بازرسی اصناف، از اصناف بازدید  اسدی با اشــاره به اینکه ا
می کنــد و در صــورت عــدم رعایت شــیوه نامه هــای بهداشــتی و 
کســن بــا هماهنگــی دادســتانی اصناف متخلــف پلمب  نزدن وا

می شــوند، بیان کرد: با توجه به دســتورالعمل کشــوری مبنی بر 
کسینه شدن اصناف، تیم مشترک بازرسان اتاق اصناف،  لزوم وا
صمت، کارشناســان مرکــز بهداشــت، از واحدهای صنفی شــهر 
کســن نــزده باشــند برابر قانون  بازدید می کننــد و با افرادی که وا

برخورد می کنند. 
فرماندار شــهرضا ادامه داد: نگرانی از این موضوع وجود دارد که 
گر  پیک ششم با توجه به عدم رعایت شیوه نامه ها اتفاق بیفتد و ا

مراقبت نکنیم قطعا وارد پیک ششم خواهیم شد.
وی بیان کرد: پیک ششم قطعا آثار سوئی برای ما خواهد داشت 
کسیناســیون مراجعه نکردند ســریع تر  و البته افرادی که برای وا

کسیناسیون انجام شود. مراجعه کنند تا وا
کسن کرونا نزده اند برخورد با شاغالن واحدهای صنفی که وا

کید بر الزام تمامی شاغالن  اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای با تأ
کسن کرونا و دز  در واحدهای صنفی به دریافت حداقل یک دز وا
دوم در زمان مقرر و استفاده از ماســک و رعایت  شیوه نامه های 
بهداشــتی، از بازرســی  واحدهــای صنفــی و برخورد بــا خاطیان 

خبر داد.
در بخشــی از ایــن اطالعیــه آمــده اســت: پیــرو نامــه ۱۱۴۸۳۳ در 
بیســتم مهر ماه ۱۴۰۰، وزیر کشــور و فرمانده عملیاتی ســتاد ملی 
کسیناســیون تمامی صنــوف و تمامی افراد  مبــارزه بــا کرونــا بــر وا

کید کرد. شاغل در اصناف تأ
کنون واضح و روشن است تنها  در ادامه این اطالعیه آمده است، ا
کم بر جامعه در پاندمی ویروس کووید  راه برون رفت از شرایط حا
-۱۹ تدقیق و تمرکز بیشــتر بر رعایت دســتورالعمل ها و رویه های 

صادره است.
کید بر اطالعیه پیشــین اتــاق اصناف ایــران مبنی بر  لذا ضمن تأ
الزام تمامی شاغالن در واحدهای صنفی به دریافت حداقل یک 
کســن کرونا و دز دوم در زمان مقرر و اســتفاده از ماسک و  دز از وا
رعایت پروتکل های بهداشــتی در واحدهای صنفی، بازرسی ها 
و نظارت هــا بــر واحدهــای صنفــی در قالــب تیم هــای مشــترک 
کار  و برخــورد قانونــی بــا خاطیــان و تعلل کننــدگان در دســتور 

تمامی اتاق ها و اتحادیه های صنفی قرار گرفته است.
 بدین منظــور از واحدهای صنفی انتظار مــی رود با رعایت موارد 
فوق، زمینه کاهش آمار مبتالیان به بیماری کرونا را فراهم آورند.

خبر

رییــس امــور تربیتــی، مشــاوره و مراقبــت در 
برابــر آســیب های اجتماعــی اداره کل آمــوزش 
و پــرورش اصفهــان گفــت: در ســال تحصیلــی 
جاری و همزمان با آغاز هفته مبارزه با اعتیاد و 
آســیب های اجتماعی، برنامه کانون یاریگران 
زندگــی در ۵۰ درصــد مــدارس اســتان اجــرا 

می شود. 
اعتیــاد و  بــا  هفتمیــن دوره هفتــه مبــارزه 
آســیب های اجتماعــی  ۲۲ تــا ۲۸ آبان مــاه، در 

مدارس کشوربرگزار می شود.
برنامــه یاری گــران زندگــی، اقدامی فرهنگــی 
و پیشــگیرانه از مــواد مخــدر در جامعــه و بــا 
اولویت آموزش و پرورش است که تمام مقاطع 
تحصیلی از پایه اول ابتدایی تا آخر متوسطه را 

شامل می شود.
مریــم  ژالــه بــا توجــه بــه بازگشــایی مــدارس 
متوســطه دوم از ۱۵ آبــان و ســایر دوره هــای 
تحصیلــی از اول آذر ابراز امیــدواری کرد که این 
برنامه با مشــارکت حضوری دانش آمــوزان و با 
شــعار خودمراقبتی برابرآسیب های اجتماعی 
در دوره شــیوع بیمــاری کرونــا بــه خوبــی اجــرا 

شود.
وی بــا بیان اینکه یکــی از دغدغه های ۲ ســال 
کانــون  بــرای اجــرای برنامه هــای  گذشــته 
یاری گران زندگی در مدارس،نبود دانش آموزان 
در مدارس و تعامل غیرحضوری بود گفت: این 
دغدغــه امســال تاحدودی رفع شــده اســت و 
ظرفیت سازی و توسعه شــبکه همکاری های 
کانون یاری گران زندگی در سطح مدارس استان 

از سیاست های اجرایی این دوره است.
وی بــا اشــاره به اینکــه در ســال تحصیلــی 
گذشــته این برنامــه در ۳۰ درصــد مــدارس 
استان اصفهان با بهره گیری از ظرفیت فضای 
مجازی و به ویژه شبکه شــاد برگزار شد گفت: 
از مهمتریــن چالش هــا و نقاط ضعــف اجرای 
غیر حضوری برنامه یاری گران زندگی در ســال 
تحصیلی گذشــته می توان به کاهــش تعامل 
اعضــای کانــون یاری گــران زندگی بــا توجه به 
ماهیــت مشــارکتی بــودن برنامــه یاریگــران 

زندگی نام برد.
رییــس امــور تربیتــی، مشــاوره و مراقبــت برابــر 

آمــوزش و  اداره کل  آســیب های اجتماعــی 
پــرورش اصفهــان افــزود: در ســال تحصیلــی 
گذشته با وجود محدودیت های اجرایی شاهد 
درخشش و کسب رتبه کشــوری فعالیت های 

کانون یاری گران زندگی مدارس استان بودیم.
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن راســتا کوشــش 
برای حمایت از اجرا و مستندسازی پروژه های 
کوچک کانون های یاری گران زندگی در دستور 

کار این اداره قرار گرفته است.
به گفته وی براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته در سال تحصیلی جاری تالش می شود تا 
با تشکیل و شبکه سازی همیاری های دانش 
آموزان و ذینفعان مدرســه و محله و همچنین 
با توانمندسازی آنها، زمینه پیشگیری اولیه از 

اعتیاد و رفتارهای پرخطر فراهم شود.
ژاله یــادآور شــد: زمینــه ای فراهم خواهد شــد 
تــا دانــش آمــوزان بــه همــراه والدین، مدرســه 
و ذینفعــان محلــی، تمامی فراینــد شناســایی 
رفتارهــای پرخطــر را تــا تدویــن راهکارهــای 
پیشــگیرانه، طراحــی، حمایت جویــی، اجرا و 
مستندسازی طرح های کوچک مدرسه ای را 

خود برنامه ریزی و مدیریت کنند.
برنامــه پیشــگیرانه کانــون یاری گــران زندگــی، 
کاهــش آســیب های اجتماعــی،  به منظــور 
رفتارهای پرخطــر و مبارزه با اعتیــاد به صورت 
همزمــان بــرای ســه گــروه تأثیرگــذار در نظــام 
آموزشی شامل دانش آموزان، والدین و اولیای 
مدارس و با همکاری شورای هماهنگی مبارزه 
با مــواد مخدر بــرای ســومین ســال در مدارس 

استان اصفهان اجرا می شود.
در ســال تحصیلــی جــاری حــدود ۹۰۰ هــزار 
دانش آموز در ۶ هزار واحد آموزشــی در اســتان 

مشغول به تحصیل شدند. 

معاون تربیــت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش 
کز  و پرورش اســتان اصفهان گفت: بازگشایی مرا

پیش دبستانی از اول آذر ماه خواهد بود. 
بــا توجــه بــه مشــاهدات و گفته هــای شــهروند 
خبرنــگاران درحــال حاضر پیش دبســتانی ها در 
استان اصفهان در حال فعالیت هستند هر چند 

کز پیش  که طبق اعالم قبلی آموزش و پرورش مرا
دبستانی تا اول آذر ماه اجازه فعالیت ندارند.

در این خصوص آذر کیوان امیر پور معاون تربیت 
بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر با توجه به مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا مهدهای کودک با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی اجازه فعالیت دارند.

وی افــزود: اما ایــن در حالــی اســت کــه پیــش 
دبســتانی ها تا اول آذر ماه اجازه فعالیت ندارند و 

بازگشایی آنها  با دبستان ها همراه خواهد بود.
معاون تربیــت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش 
و پــرورش اســتان اصفهــان بیــان کــرد: بــا پیــش 
دبســتانی هایی کــه درحــال حاضــر بــه صــورت 

حضوری فعالیت می کنند برخورد خواهد شد.

شــهردار اصفهــان طــی حکمی ابراهیم مطلبــی را 
بــه عنــوان مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی و 

خدمات ایمنی شهرداری اصفهان منصوب کرد.
در متن حکم علی قاسم زاده خطاب به مدیرعامل 
جدیــد ســازمان آتــش نشــانی و خدمات ایمنــی 

شهرداری آمده است:
"در فصلــی نــو از حکمروایــی شــهری و در آغازیــن 
سال های گام دوم انقالب اسالمی بنا به پیشنهاد 
معــاون محتــرم خدمات شــهری و بــا عنایــت بــه 
تخصص و سوابق جنابعالی در حوزه آتش نشانی، 
جنابعالــی را به ســمت مدیرعامــل ســازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان منصوب 
می نمایم. در این مسیر از شما می خواهم در افق نگاه 
و اندیشه رهبر حکیم انقالب با نگاهی تحول آفرین و 
با تالش هرچه بیشتر برای تأمین سالمت و امنیت 

شهروندان و ایجاد فضایی ایمن و آرام در شهر همت 
گمارید تا اصفهان بیش از پیش شهر زندگی باشد.

امید اســت صرفا رضایت خداوند متعــال را در امور 
و تصمیم هایتــان در نظــر بگیریــد و با بهره گیــری از 
تجارب همکاران و با استفاده از ظرفیت متخصصان 
و کارشناسان در انجام وظایف محوله موفق و پیروز 

باشید. "
ابراهیم مطلبی پیش از این رئیس اداره فرماندهی 
سازمان آتش نشانی بود؛ وی کارشناس مدیریت 
امــداد در ســوانح طبیعــی اســت و از ســال ۱۳۸۲ با 
عنوان آتش نشان در سازمان استخدام و شروع به 
کار کرده و از سوابق وی فعالیت در ستاد فرماندهی، 
رئیس ایســتگاه، فرمانده بســیج ســازمان، رئیس 
هیئت مدیره قرض الحسنه و رئیس اداره فرماندهی 

عملیات است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
کاشان از دستگیری متخلف شکار و صید پرندگان 

وحشی در کاشان خبرداد. 
الهیــار دولتخــواه رئیــس اداره حفاظــت محیط 
زیســت شهرســتان کاشــان گفت: طی گشــت و 
کنترل مامــوران یگان در منطقه حفاظت شــده 
قمصــر و بــرزک متخلــف شــکار و صیــد ۶ پرنــده 
وحشی در شهرستان کاشان شناسایی و دستگیر 

شد.
وی اضافه کرد: یک نفر متخلف که اقدام به شکار 
۴ قطعه کبک وحشی و دو قطعه کبوتر کرده بود، 

دستگیر شد.
الهیاردولتخــواه افزود: از شــکارچی متخلف یک 

قبضه سالح دولول کالیبر ۱۲ به همراه ۱۰۸ فشنگ 
ساچمه و ادوات شکار کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
کاشان گفت: پرونده متخلفان برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

برنامه یاری گران زندگی در ۵۰ درصد مدارس اصفهان 
اجرا می شود

گشایی پیش دبستانی های اصفهان از اول آذر  باز

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان منصوب شد

خبر

دستگیری متخلف شکار و صید پرندگان وحشی در کاشان 

خبر

رئیــس پلیــس فتــای اســتان اصفهــان در 
خصوص کالهبرداری مجرمان سایبری به 
بهانه ثبت نام نهضت ملی مسکن از طریق 
سامانه ها و سایت های جعلی هشدار داد. 

ســرهنگ ســید مصطفی مرتضــوی رئیس 
پلیس فتای استان اصفهان گفت: با توجه 
گــذاری  ح دولــت بــرای ســاخت و وا به طــر
خانه هــای دولتــی کــه وارد مرحلــه جــذب 
متقاضیان واجد شرایط شده است، برخی 
از افــراد ســودجو با تبلیــغ ثبت نــام نهضت 
و  کانال هــا  ملــی در ســایت ها،  مســکن 
گروه هــای شــبکه های اجتماعی اقــدام به 

کالهبرداری از متقاضیان می کنند.
وی افــزود: در ایــن روش از کالهبــرداری 
مجرمــان ســایبری بــا طراحی ســایت های 
ح  جعلی مشــابه با عنــوان "ثبت نــام در طر
نهضــت ملــی مســکن" و هدایــت کاربــران 
بــه درگاه هــای جعلــی پرداخــت اقــدام بــه 
سرقت اطالعات هویتی و بانکی شهروندان 
و کالهبرداری های اینترنتی و برداشــت غیر 

مجاز از حساب آن ها می کنند.
رئیس پلیس فتای اســتان اصفهــان ادامه 
داد: با توجه به اعالم وزارت راه و شهرسازی، 
متقاضیــان می تواننــد بــا ورود بــه ســامانه 
"سمن" به نشانی saman.mrud.ir در طرح 

نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند.
ســرهنگ مرتضوی بــه شــهروندان توصیه 
کــرد: متقاضیــان ثبت نــام نهضــت ملــی 
مســکن صرفا بــه توصیه هایی که از ســوی 
رســانه های جمعی و ملی و یا سایت وزارت 
راه و شهرسازی ارائه می شود توجه کنند و از 
مراجعه به لینک های ناشناس که از طریق 

پیامک ارسال می شود خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند 
آخریــن و بــه روزتریــن آموزش هــای الزم در 
خصوص اســتفاده صحیح از ظرفیت های 
فضای مجازی را از طریق ســایت پلیس فتا 
 www.cyberpolice.ir به نشــانی اینترنتی

دریافت کنند.

رئیــس شــورا های حــل اختــالف اســتان 
اصفهــان از آزادی بیــش از ۳۵۰۰ زندانــی از 
ابتدای ســال گذشــته تا پایان شهریور ماه 
امســال بــا تــالش اعضــای شــورا های حل 

اختالف استان خبر داد. 
ســید محمــد موســویان رئیس شــورا های 
حــل اختــالف اســتان اصفهــان از آزادی 
۱۲۶۲ زندانی با همت شورای حل اختالف 
استان اصفهان در شش ماهه اول امسال 
خبر داد و گفت:در ســال گذشــته با تالش 
اعضای شــورای حــل اختالف این اســتان 
۲۲۴۵ زندانــی از زنــدان آزاد و بــه جامعه و 

آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند.
رئیــس شــورا های حــل اختــالف اســتان 
اصفهان ادامه داد: به این ترتیب از ابتدای 
سال گذشــته تا پایان شــهریور ماه امسال 
شــاهد آزادی ۳۵۰۷ نفر از زندانیان استان 
اصفهان با تالش اعضای این شورا بودیم.

رئیــس شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
بــا بیان اینکــه از ابتــدای امســال تــا پایــان 
شــهریور ماه ۱۷ فقره پرونده قتــل با تالش 
اعضای شــورا های حل اختالف در استان 
گــر فرهنگ  به مصالحه ختم شــد، گفت: ا
صلح وسازش و گذشت در جامعه نهادینه 
شــود شــاهد کاهــش تعــداد پرونده هــا و 
شــکایات خواهیــم شــد و تحقق ایــن از 
مهمترین اهداف شورا ها بوده که مستلزم 
کارکنــان  تــالش هــر چــه بیشــتر اعضــا و 

شورا های حل اختالف است.
موسویان با اشاره به وجود زمینه فرهنگ 
دینی اصالح ذات البیــن در نقاط مختلف 
اســتان اصفهــان گفــت: عفــو، گذشــت و 
کیــدات و سفارشــات  بخشــش یکــی از تأ
دین و ائمه اطهار اســت که اعضای شعب 
صلحی شورا های اســتان اصفهان با تکیه 
بر مبانــی قوی اســالمی و همچنیــن غنای 
فرهنگــی مــردم در گذشــت و عفــو موفــق 
بــه ثبــت میــزان قابــل توجهــی از مصالحه 
در پرونده هــای مختلــف ارجــاع شــده بــه 

شورا های حل اختالف شده اند.

هشدار پلیس فتا 
در خصوص سایت های 

جعلی ثبت نام مسکن ملی 

آزادی بیش از ۳۵۰۰ زندانی 
با تالش شورا های 

حل اختالف اصفهان 

کسیناسیون  پلمب در انتظار واحدهای صنفی بی توجه به وا
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نویسندۀ کتاب »راهنمای جامع درست نویسی و ویراستاری«:

آنچهخبرنگارانبرایدرستنوشتندررسانهها
بایدموردتوجهقراردهند

»راهنمــای  کتــاب  نویســندۀ 
و  درست نویســی  جامــع 
را  نوشــتن  ویراســتاری«، 
عمیق ترین شــکل زیستن دانســت و دربارۀ آنچه 
خبرنــگاران، بــرای درســت نوشــتن در رســانه ها 
باید مورد توجه قــرار بدهند، توضیحات مفیدی 

را بیان کرد. 
»ســهم  آموزشــی  کارگاه  در  شــمعی،  میــالد 
ویراســتاری و درست نویسی در رســانه ها« که به 
همــت فرهنگســرای تخصصــی رســانه در ســالن 
همایــش کتابخانــۀ مرکــزی شــهرداری اصفهــان 
برگــزار شــد گفــت: زبــان، ابــزار برقــراری ارتبــاط و 
انتقال مفاهیمی است که در ذهن ما وجود دارد 
و خوب نوشــتن، حاصــل اتصال درســت ذهن با 

زبان است.
او بــا نقل قولــی از کنفوســیوس کــه اصــالح امــور 
را مشــروط بــه اصــالح زبــان دانســته، زبــان را بــه 
دســته هایی ماننــد محــاوره، معیــار، ادبــی و 
کــه در رســانه،  کــرد و یــادآور شــد  علمی تقســیم 

خبرنگاران بیشتر با زبان معیار سر و کار دارند.
مدرس ایــن کارگاه، بــا انتقــاد از جــدی نگرفتــن 
دروس امال و انشا در مقاطع ابتدایی تصریح کرد: 
بهتر بود ما در کالس انشا، افتادن یک برگ زرد را 
توصیف می کردیــم تا اینکه به ســؤال تکراری علم 

بهتر است یا ثروت پاسخ دهیم.
کیــد بر اینکــه درســت نوشــتن، بــه  شــمعی، بــا تأ
گاهی از ســاختار سالم و صحیح  تمرین و کسب آ
نیاز دارد، افزود: باید بدانیم مخاطب ما چه کسی 
اســت و متناســب با این مخاطب زبان نوشــتار را 

انتخاب کنیم.
بــه ارزش نوشــتن خاطــر نشــان  بــا اشــاره  او 
زیســتن  شــکل  عمیق تریــن  نوشــتن،  کــرد: 
اســت چــرا کــه بــا درنــگ و تأمــل همــراه اســت و 
بزرگ ترین اندیشه های بشــری از طریق نوشتن، 

به نسل بعد منتقل می شود.
نویسندۀ کتاب »راهنمای جامع درست نویسی 

و ویراســتاری« از خبرنگاران خواســت که از زبان 
به عنــوان یــک میــراث ارزشــمند حین نوشــتن، 
کننــد تــا هــم حرمت ایــن میــراث را  پاســداری 
نگه داشــته باشــند، هــم از  خوانــدن متــن خود 
لذت ببرند، هم متن سالم را از ناسالم تشخیص 
بدهنــد و هــم بــه مخاطبشــان احترام گذاشــته 

باشند.
شــمعی در ادامه، کار ویراســتار خبری را برقراری 
گیرنــده تعریــف و  هماهنگــی بیــن فرســتنده و 
ویرایش را به چند دسته ازجمله صوری، زبانی و 

محتوایی تقسیم کرد.
ازنظــر او آشــنایی کامــل بــا خطاهای زبانــی مثل 
تکــرار، اطنــاب، کژتابــی و...، به خبرنــگار کمک 
می کند که متن خود را حتی هنگام عجله درست 

بنویسد.
مــدرس کارگاه »راهنمــای جامع درست نویســی 

ک  و ویراســتاری« به ایــن ســؤال بنیادی کــه مال
بــرای انتخــاب شــکل درســت امــالی یــک واژه 
چیســت؟ چنین پاســخ داد: بایــد نگاه سیاســی 
را کنــار بگذاریــم و بــه قوانیــن فرهنگســتان زبان 
فارســی اقتدا کنیــم تا به ســمت وحــدت در خط 

سوق پیدا کنیم.
او گفت: دســتور خــط فارســی فرهنگســتان طی 
هشــت ســال با مشــارکت جمعی از اســاتید بزرگ 
زبان شناســی نوشته شــده و روی وب سایت این 
مجموعه به نشانی https://apll.ir برای همگان 

قابل دسترسی است.
شــمعی خاطرنشــان کرد که پایایی الزمــۀ خط و 
پویایی الزمۀ زبان است و با تکیه بر این امر توضیح 
داد: تاجیکســتان بــا تغییــر زبــان، پیوندهــای 
فرهنگی خــود را با گذشــته اش از دســت داد و ما 

نباید تن به چنین اشتباهی بدهیم.

این نویســنده، کتاب »غلط ننویسم« را نیز منبع 
کلمــات  گاهــی از شــکل درســت  خوبــی بــرای آ
دانســت و بــا نقل قولــی از ابوالحســن نجفــی بــه 
گر واژه ای فقط در زبان  سخنان خود پایان داد: ا
نوشــتار بــه کار بــرود و در زبــان گفتــار نباشــد، در 
متون کهن نیز نمونۀ آن نباشــد یا کم باشــد آن را 
غلط بدانیــد. فعل هایی مثل می باشــد و حضور 
بــه هــم می رســانند نیــز بــا تکیه بــر همیــن اصل، 

درست نیستند.
فاطمــه شــفیعی، مدیــر فرهنگســرای تخصصــی 
رســانه )وابســته به ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
اعــالم  نیــز  اصفهــان(  شــهرداری  ورزشــی  و 
کــه دومیــن نشســت »ســهم ویراســتاری و  کــرد 
درست نویســی در رســانه ها« ۲۷ آبــان مــاه رأس 
ســاعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳ در ســالن همایــش کتابخانۀ 

مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می شود.

مستندســاز  اثــر  رنــگ  و  رنــج 
کاشــانی، جایــزه بهتریــن فیلــم 
جشــنواره بین المللــی جوانــان 

گیمپو را کسب کرد. 
مستند کوتاه رنج و رنگ اثر سجاد آقاجانی فیلمساز 
جــوان کاشــانی جایــزه بهتریــن فیلــم جشــنواره 
بین المللی فیلم جوانــان گیمپو کره جنوبــی را به 

خود اختصاص داد.

کارگردان مســتند کوتــاه رنــج و رنگ بــا بیان اینکه 
جشــنواره بین المللی گیمپو برای جوانــان در کره 
جنوبی برگــزار می شــودگفت: این جشــنواره که به 
مدت ۹ ) ۲۹ آبان تا هفتم آذر ۱۴۰۰( برگزار می شــود 
به دنبــال نمایش آثــار خالقانــه جوانان در ســطح 

بین المللی است.
 آقاجانــی بــا یادآوری اینکــه مســتند ۱۳ دقیقه ای 
رنــج و رنگ بیانگر آغــاز پیدایش صنعــت رنگرزی و 

گره خوردن آن با هنر دســت زنان و مردان قالیباف 
خطــه کویــر اســت،افزود: این مســتند پیشــینه 
تاریخ و فرآیند تار و پود تا تولید فرش دستباف هنر 
ناملمــوس جهانی، دیار نخســتین های جهــان را 

معرفی می کند.
وی اضافــه کرد: مســتند کوتــاه رنج و رنگ پیشــتر 
 Newark IFF" به ششــمین جشــنواره بین المللی
Youth Festival" جشنواره فیلم جوانان نیوآرک در 

نیویورک آمریکا نیز راه یافته بود.
بــه گفتــه آقاجانی ایــن مســتند همچنیــن عــالوه 
بر راه یابــی به بخش مســتند جشــنواره ســانتاندر 
کلمبیــا بــه عنــوان ۱۰ اثــر برتــر جشــنواره در رقابــت 
بــا مستندســازان کشــورهایی از جملــه اســپانیا، 
آرژانتین، فرانسه، ایتالیا، مکزیک و شیلی به عنوان 
تنها اثر ایرانی چهارمین جشنواره بین المللی کلمبیا 

نیز حضور داشت.
این فیلمســاز جوان و خــوش آتیه کاشــانی خاطر 
نشــان کرد: مســتند رنــج و رنــگ بــه تهیه کنندگی 
گروه هنر مســتقل، دســتیار کارگردانی و برنامه ریز 
محمد معین پور موسوی، مشــاوره هنری و مدیر 
فیلمبرداری علی بنایی، صدابرداری سارا عابدی و 
محمد حسین عسگری و سرمایه گذاری ابولفضل 

عباسی درئی تولید شده است.
محمدســجاد آقاجانی متولــد ۱۷ فرورویــن ۱۳۸۲ 
دارای دیپلم رشته فتوگرافیک، از سال ۱۳۹۴ تئاتر و 
از سال ۱۳۹۵ عکاسی را به صورت حرفه ای آغاز کرد.

وی فیلم ســازی را نیــز از ســال ۱۳۹۶ بــا ســاخت 
کوتــاه بــه نــام گالبتــون و محوریــت  مســتندی 
هنر شــعربافی شــروع کرد و رتبه هــای پیاپــی را در 

جشنواره های آموزش و پرورش به دست آورد.
آقاجانــی کارگــردان فیلم هــای کوتــاه داســتانی با 
نام ناشــناس، دســتیار کارگردان و مشــاوره هنری 
فیلم های کوتاه موج نو و بودی بودم به کارگردانی 

علی بنایی است.

آییــن رونمایــی از دو کتــاب »پرخــو« و 
»علو« توســط واحد آفرینش های ادبی 
حوزه هنری استان اصفهان با همکاری 

روایت خانه برگزار شد.
      رمان پرخو

تصور کنید یک روز صبح از خواب بیدار می شوید. سرفه ها و 
عطسه های پی در پی به سراغتان می آید و احساس داغی 
می کنید؛ وقتی تب سنج عدد ۵.۳۸ را نشانتان می دهد، دیگر 

مطمئن هستید که سرماخورده اید و باید استراحت کنید.
تصمیم می گیرید به دکتر مراجعه کنید. تشخیص پزشکتان 
یــک ســرماخوردگی ســاده اســت. خودتــان هــم انتظاری 
بیش از این نداشته اید. داروهایتان را می گیرید و به خانه بر 

می گردید. اولین قرص سرماخوردگی را که بارها در طول عمرتان هم استفاده کرده اید، می خورید و به رختخواب 
می روید. وقتی بعد از چند ساعت از خواب بیدار می شوید، متوجه می شوید که چشمتان جایی را نمی بیند، 
اول فکر می کنید که به خاطر تاریکی اتاق است اما فقط چند لحظه طول می کشد تا متوجه شوید که شما بینایی 
تان را از دست داده اید؛ داستان پرخو از همین نقطه آغاز می شود. درست در زمانی که عده ای به خاطر خوردن 
داروها صدمه می بینند و قهرمان داستان در پی کشف راز این داروها قدم به میدان می گذارد و داستانی پر ماجرا 

آغاز می شود. 
      چرا این کتاب را بخوانیم؟

گر به خواندن رمان های مرتبط با موضوعات سیاسی، اجتماعی و بیوتروریسم عالقمند هستید، این کتاب  ا

گــر از آن دســت آدم هــای کنجکاوی  گزینــه خوبــی اســت. ا
هســتید که هیچوقت به ظاهر خبرها اعتمــاد نمی کنید و 
به دنبال ماجرای اصلی در پشت آن هستید، این کتاب به 
گر به دنبال حقیقت هستید  کنجکاوی شما پاسخ می دهد و ا
و حقیقت طلبی را دنبال می کنید، این داستان سختی ها و 

شیرینی های حقیقت را برای شما ترسیم می کند.
کتاب پرخو، اثر خانم شبنم غفاری از سوی انتشارات شهید 

کاظمی به چاپ رسیده است.
 در این مراســم کتــاب »علو« اثــر محمدرضــا آریان فــر که به 

موضوع دفاع مقدس پرداخته است نیز رونمایی شد.
      روایت خانه را بیشتر بشناسیم

روایت خانه شــاید بیش از آنکه جایی باشــد برای نوشتن، 
جایی است برای رفاقت و همدلی و دوست داشتن. برای همین است که آغاز روایت خانه از هیچ مکانی نبود و 
هیچگاه وابسته به مکان نشد. روایت خانه در قلب تک تک اعضایی پا گرفت که همگی عاشق نوشتن و خواندن 
هستند و رویایشان زیستن با کلمات است و نویسنده شدن؛ روایت خانه جایی است برای پیوند دادن قلب هایی 
که وجه مشترکشان کلمه است. روایت خانه در سال ۱۳۹۹ مثل سال های گذشته فعالیت های خود را در حوزه 
آموزش، تولید کتاب و برنامه های فرهنگی ادامه داده است و باتوجه اینکه در این دوره به خاطر وجود بیماری کرونا، 
فعالیت های این مرکز نیز می توانست با توقف جدی مواجه شود اما با برنامه ریزی های به عمل آمده، فعالیت های 
گیری این بیماری به صورت نسبی کنترل  مجازی جایگزین برنامه های حضوری شد و در نیمه دوم سال که فرا

شد، فعالیت های حضوری این مرکز با رعایت شیوه نامه های بهداشتی از سر گرفته شد. 

کاشانی رسید  کره جنوبی به فیلمساز جوان  گیمپو  جایزه بهترین فیلم جشنواره 

کتاب »پرخو« در اصفهان برگزار شد  آیین رونمایی از 

رسانه

فیلمسازی

کتاب 

مدیر مدرسه حفظ مهد قرآن اصفهان از برگزاری 
اولین آزمون حفظ اجزا در سال تحصیلی امسال 
با شرکت ۵۰ حافظ نوجوان پسر در مدرسه حفظ 

مهد قرآن اصفهان خبر داد. 
عادل درخشان، مدیر مدرســه حفظ مهد قرآن 
اصفهان گفت: مدرسه حفظ مهد قرآن در پایان 
هر مــاه آزمــون شــفاهی حفــظ برگــزار می کند که 
حافظان بــا کســب حدنصــاب قبولــی موفق به 
دریافت گواهی حفظ اجزا از مؤسســه مهد قرآن 

اصفهان می شوند.
وی افزود: در پایان هر نیمسال نیز آزمون ادواری 
در رشته های حفظ پنج جزء، ۱۰ جزء، ۱۵ جزء، ۲۰ 
جزء و حفظ کل برگزار می شود و پذیرفته شدگان 
با کســب حدنصــاب قبولــی در آزمون شــفاهی، 
گواهی رسمی حفظ از مؤسسه مهد قرآن اصفهان 

دریافت می کنند.
مدیر مدرســه حفظ مهد قــرآن اصفهــان اضافه 
کرد: آزمون ادواری اعطای گواهی حفظ دو مرتبه 
در سال و آزمون اجزاء با پایان یافتن حفظ هر جزء 
در مدارس برگزار می شــود که معموال ماهی یک 

مرتبه است.

وی بیان کرد: در طول پنج سال فعالیت مدارس 
حفظ مهد قرآن اصفهان، نزدیک به ۵۰۰ نوجوان 
و دانش آموز در کنار تحصیل، در مدارس تخصصی 
حفظ قرآن، حافظ اجزاء و حافظ کل قرآن کریم 

شده اند.
مدیر مدرســه حفظ مهد قرآن اصفهان هدف از 
برگزاری آزمون های اجزاء و ادواری را ترویج معارف 
قرآن و کالم وحی، ایجاد انگیزه مرور و آمادگی بیشتر 
و نشــاط و شــادابی در میان حافظان بیان کرد و 
گفت: به لطف خداوند و با استقبال بیش از پیش 
خانواده ها، هر ساله تعداد بیشتری از دانش آموزان 
جذب مدارس تخصصی حفظ ضمن تحصیل 

مؤسسه مهد قرآن می شوند.

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با مدیرعامل و 
اعضای هیئت موســس خانه موســیقی ایران 
از تالش دولت برای رفع مشــکالت موجود در 
موسیقی سنتی و احیای جایگاه معلم هنر در 

سیستم آموزشی سخن گفت.
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با مدیرعامل و اعضای هیئت موسس 

خانه موسیقی ایران دیدار و گفت و گو کرد.
محمد مهدی اســماعیلی در این دیدار اظهار 
کرد: امیدوارم برگزاری چنین جلساتی سر آغاز 
خوبــی بــرای تعامــل وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی با اساتید موسیقی کشور شود. وزارت 
فرهنــگ نــگاه حمایتــی بــه احیــا و گســترش 

موسیقی اصیل و سنتی دارد.
وی تصریــح کــرد: موســیقی اصیــل نواحــی و 
اقوام ایرانــی بایــد گســترش یافتــه و حفاظت 
شــود، زیرا با توجــه بــه پیوند این موســیقی با 
الیه های فرهنگ و تاریخ کشور، اهتمام به آن 
ضروری تر به نظر می رسد. هیچ زبانی شیواتر و 
پویاتر از زبان هنر برای بیان احساسات وجود 
ندارد. در گوشــه گوشــه کشــور ما شــعر و ادب 
موج می زند و این امر در ســروده ها و موسیقی 

نواحی تجلی می یابد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطر نشان کرد: 
نگاه ما نســبت به جایگاه موسیقی سنتی که 
در بحران است این است که هرچه سریع تر راه 

حلی برای رفع مشکالت آن پیدا کنیم.
اســماعیلی در ادامه با اشــاره به نقش آموزش 

هنر در دوران کودکی افزود: راه اندازی و احیای 
جایــگاه معلــم هنــر در مــدارس مهــم اســت و 
بــه شــخصه این موضــوع را در دولــت دنبــال 

خواهم کرد.
در  هنرســتان  وجــود  کــرد:  کیــد  تا وی 
تمامی استان ها ضروری است و به همکارانم 
توصیه کرده ام در همه استان ها حداقل یک 
هنرســتان دخترانــه و یک هنرســتان پســرانه 

وجود داشته باشد.
اسماعیلی ادامه داد: خانه موسیقی از اصناف 
هنری همکار ما هستند که با وجود بودجه کم 

اختصاصی، تالش های ارزنده ای داشته اند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: هنرمندان 
موســیقی می تواننــد در زمینه هــای آموزش، 
تولیــد، پژوهــش و خلق کارهــای فاخــر اقدام 
کننــد و ایــن وزارتخانــه از آنها حمایــت خواهد 
کــرد و رشــد و شــکوفایی بــه ویــژه در حــوزه 
موســیقی اصیل ایرانــی از ضروریــات اســت و 
وظیفه ما در ایــن زمینه حمایت و پشــتیبانی 

کثری است. حدا

چنــد ماهــی اســت کــف ســازی و ســاماندهی 

زیرساخت بخش هایی از بازار تاریخی اصفهان 
در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

هرچند این اقدام در کیفی سازی فضای فرهنگی 
و گردشگری این بازار موثر است، اما به علت گرد و 
ک در بازار و سختی عبور و مرور، کسبه انتظار  خا

دارند در اجرای این طرح تسریع شود.
هــم زمانــی کســب و کار با ایــن کــف ســازی ها و 
بارش هــای چند روز گذشــته کار را برای کســبه 

سخت تر کرده است.

بخش هایــی از خانــه تاریخــی امــام جمعــه بــا 
قدمت صفوی و قاجاری که در فهرست میراث 
کنــون در  ملی کشــور نیز به ثبت رســیده، هم ا
حــال تخریــب اســت.  محســن افشــار، معمــار 
و مرمتگــر بناهــای تاریخــی بــا اعالم ایــن خبــر 
می گویــد: بخش هایــی از خانه امــام جمعه در 
پشــت مقبره عالمه مجلســی در حــال تخریب 
است. او ادامه می دهد: برخی از افراد حاضر در 
محل می گویند این کار به بهانه  برداشتن نخاله 
ک  انجام شــده اما به هیچ عنوان برداشتن خا
و نخالــه دلیلی بر خــراب کــردن دیوار و ســقف 

تاریخی این خانه با بولدوزر نیست.
این فعــال میــراث فرهنگی بــا بیان اینکه خانه 
کیــد می کنــد:  امــام جمعــه وســیع اســت، تا
قدمت ایــن خانــه  در حــال تخریــب بــه دوران 
صفویــه و قاجــار بــر می گــردد و ســال ۱۳۴۵ نیز 
در فهرســت میراث ملی کشــور به ثبت رسیده 
بنابراین شهرداری و اداره کل میراث اصفهان 
بایــد دربــاره  چگونگــی و چرایــی تخریــب آن 

توضیح بدهند.
کنــون در محــل تخریب ایــن خانه  افشــار کــه ا
حضور پیــدا کــرده می افزاید: همســایگان این 
خانه  تاریخی ادعا می کنند این مکان متعلق به 
حوزه علمیه است و قصد دارند آن را به پارکینگ 
و خوابــگاه تبدیــل کننــد، امــا در این بــاره باید 

بیشتر تحقیق کرد.
خانه تاریخــی امام جمعــه با قدمــت صفوی و 
قاجاری در خیابان عالمه مجلسی)ره( قرار دارد 
و به شــماره ثبت ۱۱۵۱ ســال ۱۳۴۵ در فهرست 

میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

برگزاری اولین آزمون حفظ اجزا 
در مدرسه حفظ مهد قرآن اصفهان 

قول وزیر ارشاد برای رفع مشکالت موسیقی سنتی

به منظور بهسازی بازار تاریخی اصفهان:

کف سازی بخش هایی از بازار تاریخی اصفهان

تخریب خانه تاریخی »امام جمعه« در اصفهان

حفظ قرآن

میراث تاریخی

موسیقی سنتی

میراث تاریخی

نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی بیست و 
یکمین جشن سینمایی و تلویزیونی دنیای 

تصویر )جشن حافظ( اعالم شدند.
بــه نقــل از روابــط عمومی جشــن حافــظ، 
نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی امسال 
جشن حافظ از میان برنامه هایی انتخاب 
شده اند که پس از نوروز سال ۹۹ تا نیمه آبان 
۱۴۰۰ در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما 

یا در سامانه های آنالین پخش شده اند.
نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی عبارتند 

از:
۱- حامد آهنگی )شب آهنگی(
۲- محمد دالوری )تهران ۲۰(
۳- سروش صحت )کتاب باز(

۴- پیمان طالبی )طبیب(
۵- مژده لواسانی )بسته پیشنهادی(

۶- مهران مدیری )دورهمی(
بیست و یکمین جشــن حافظ روز ۲۹ آبان 

ماه برگزار می شود.

رمان پلیســی »مگره و بانوی ســالخورده« 
نوشــته ژرژ ســیمنون بــا ترجمــه عبــاس 
گاهــی توســط انتشــارات جهــان کتــاب  آ

منتشر و راهی بازار نشر شد. 
رمان پلیســی »مگره و بانوی ســالخورده« 
نوشــته ژرژ ســیمنون به تازگــی بــا ترجمــه 
گاهــی توســط انتشــارات جهــان  عبــاس آ
کتــاب منتشــر و راهــی بــازار نشــر شــده 
نودوپنجمین عنــوان  اســت. این کتاب 
اســت  »نقــاب«  پلیســی  مجموعــه 

که این ناشر چاپ می کند.
»رمان هــای  از این کتــاب،  پیــش 
دلواپسی های مگره«، »مگره از خود دفاع 
می کنــد«، »تردیــد مگــره«، »شــکیبایی 
مگــره«، »مگــره و ســایه پشــت پنجــره«، 
»ســفر مگــره«، »دوســت مــادام مگــره«، 
کامی مگره«،  »مگــره در کافه لیبرتــی»، »نا
»مگــره دام می گســترد«، »مگــره و جســد 
بی ســر«، »مگــره و زن بلندبــاال«، »مگــره و 
آقای شــارل«، »بندرگاه مه آلــود«، »پی یر 
لتونی«، »مگره در اتــاق اجاره ای«، »مگره 
و مــرد روی نیمکــت«، »مگــره و شــبح«، 
»مگــره نــزد فالماندهــا«، »مگــره ســرگرم 
می شــود«، »تعطیــالت مگــره«، »دوســت 
کودکــی مگــره«، »مگــره و مــرد مــرده« و 
»مگــره و خبرچیــن« از آثــار ژرژ ســیمنون، 
محوریــت  بــا  مجموعه نقــاب  قالــب  در 
شخصیت سربازرس مگره چاپ شده اند. 
به این ترتیب، »مگره و بانوی ســالخورده« 
بیســت وپنجمین کتاب »مگره« است که 

در قالب مجموعه نقاب چاپ می شود.
نســخه اصلی »مگره و بانوی ســالخورده« 
بــرای اولین بــار ســال ۱۹۵۰ منتشــر شــده 
بانویــی  مراجعــه  دربــاره  داســتانش  و 
ســالخورده و آراســته بــه ســربازرس مگــره 

است.
این زن که واالنتین نام دارد، بیوه فردینان 
کــه  اســت  معروفــی  کارخانــه دار  بســن 
ورشکست شــده اما پیش از ورشکستگی، 
زیــادی داشــته  ثــروت  و  جــاه و جــالل 
اســت. واالنتین بــا مراجعــه به ســربازرس 
می گویــد، خدمتــکار جوانشــان پــس از 
نوشــیدن ته مانــده لیــوان آبــی کــه حاوی 
داروی خــواب آور بوده، درگذشــت اســت. 
لیــوان مــورد اشــاره در اصــل بــه واالنتیــن 
تعلــق داشــته کــه هرشــب پیــش از رفتــن 
بــه تختخــواب، داروی خــواب آورش را 

می نوشیده است.
بانوی سالخورده در گفتگو با مگره، مساله 
مــرگ خدمتــکار را یک ســوءقصد بــه جان 
کهنــه کار  خــود تلقــی می کنــد و از پلیــس 
کمــک می خواهــد. در نتیجــه ســربازرس، 
کوچــک اتروتــا در  تحقیقاتــش را از شــهر 
ســاحل دریــا آغــاز می کنــد. امــا متوجــه 
می شــود مســاله پیچیده تر از آن اســت که 

ابتدا به نظر می آمد.
»مگــره و بانــوی ســالخورده« در ۹ فصــل 
نوشته شده که عناوین شان به این ترتیب 

است:
»بانــوی قصر البیــکک«، »اوایــل واالنتین 
«،»دلــدادگان آرلــت«، »کــوره راه صخره«، 
»عقایــد مــردی نجیــب«، »رز بیچــاره و 
مســائلش«، »پیشــگویی های تقویــم«، 

»روشنایی باغ« و »جنایت تئو«.

معرفی نامزدهای 
بهترین چهره تلویزیونی

 »جشن حافظ«

توسط انتشارات جهان کتاب؛

نقاب نودوپنجم به 
»مگره و بانوی سالخورده«

 رسید

خبر

کتاب
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دیدار معوقه هفته سوم لیگ برتر، جام خلیج فارس

شکستگاندوهادربازیپرحاشیه!
گاندوها در دیدار هفته سوم لیگ 

برتر از برابر پیکان شکست خورد.
بــه گزارش ایمنــا، پیــکان و ذوب 
آهن در ورزشــگاه انقالب کرج رو در روی یکدیگر قرار 
گرفتند که این مسابقه در نیمه دوم با نتیجه یک بر 

صفر به نفع پیکان به پایان رسید.
ح بازی:       شر

در نیمه اول ذوب آهن و پیکان موقعیت هایی را روی 
دروازه یکدیگر خلق کردند و حتی خودرو سازان تیر 
دروازه گاندو ها را به لرزه در آوردند اما توپ آنها به تور 
گردان تارتار نیز در  دروازه نرسید. از طرف دیگر نیز شا
یکی دو موقعیت و حتی روی ضد حمله دروازه پیکان 
را تهدید کردند اما تالش آنها راه به جایی نبرد. البته 
بارش باران و شرایط نامساعد هوایی بر روند مسابقه 

تأثیر گذار بود.
در نیمــه دوم پیــکان توانســت بــا ضربــه پنالتی که 
بدســت آورد از حریف خود پیش بیفتد اما در ادامه 
ذوب آهن با وجود ایجاد حمالت گسترده روی دروازه 
پیکان اما نتوانست دروازه خودرو سازان را باز کند و 
گردان  بازی با همان نتیجه یک بر صفر به ســود شا

حسینی به پایان رسید.
ح گل:       شر

۰-۱ علیرضا کوشکی: تیم پیکان از روی نقطه پنالتی 
و با ضربه کوشکی به گل رسید.

      دقایق حساس:
دقیقه ۳۰: شوت از راه دور اسماعیل بابایی از قدرت 

الزم برخوردار نبود و حبیب فرعباسی آن را به راحتی 
در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۷: ضربه پشت محوطه مرتضی خراسانی از 
ک بیرون رفت. کنار دروازه به صورت خطرنا

دقیقــه ۴۱: ذوبی هــا روی یــک ضدحملــه صاحب 
موقعیت شــدند. حرکت خــوب دانایــی و پاس این 
بازیکن به مرتضی خراسانی رسید که توپ از پای این 
بازیکن فاصله گرفت و فرهاد کرمانشاهی این توپ 

را جمع کرد.

دقیقــه ۷۰: حرکــت انفــرادی بابایی بازیکــن پیکان 
باعث شد تا بازیکنان ذوب آهن روی وی در محوطه 
جریمه ذوب آهن خطایی را مرتکب شوند و همین 
صحنه باعث شــد تا پنالتی به ســوی خودرو سازان 

اعالم شود.
دقیقه ۷۶: ارسال دیدنی محمد جواد آزاده به بهروز 
نوروزی فر رسید و در حالی که هیچ مدافعی از ذوب 
آهن در کنار این بازیکن حضور نداشت، ضربه سر این 

بازیکن از باالی دروازه به بیرون رفت.

دقیقــه ۷۷: یــک ضربــه کاشــته بــرای ذوبی هــا بــه 
دست آمد که توپ ارسالی به روی دروازه با ضربه سر 
کی از باالی دروازه پیکان  قاســمی به شــکل خطرنا

به بیرون رفت.
دقیقــه ۸۳: داور ابتــدای خطــای پنالتــی بــه ســود 
ذوب آهــن اعــالم کرد کــه پس از مشــورت بــا کمک 
داورش، ایــن تصمیــم را تغییــر داد که ایــن مســئله 
با اعتــراض شــدید اصفهانی ها همــراه و بــازی برای 

دقایقی متوقف شد.

خبر

گر برنامه ریزی ها  وزیر ورزش و جوانان گفت: ا
تیــم ملــی  بــه درســتی پیــش رود، دیــدار 
 فوتبــال مقابــل ســوریه را از نزدیــک تماشــا 

خواهد کرد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت ورزش 
و جوانــان، حمیــد ســجادی در جلســه خــود 
بــا عزیــزی خــادم رئیــس فدراســیون فوتبــال 
گــر برنامه ریزی هــا  در کیــش، اعــالم کــرد کــه ا
بــه درســتی پیــش بــرود، بــه همــراه رئیــس 
فدراســیون فوتبــال در روز بــازی با ســوریه در 
کنار ملی پوشان خواهیم بود و تمام تالش مان 

را می کنیم تا از ملی پوشان حمایت کنیم.
وزیــر ورزش و جوانــان همچنیــن گفــت: بــرای 
پرداخت پاداش ملی پوشان برنامه ریزی هایی 

صورت گرفتــه و بــه زودی پــاداش اعضای تیم 
ملی پرداخت خواهد شد.

تیــم ملــی فوتبال ایــران روز سه شــنبه ۲۵ 
آبان مــاه در اردن در چارچــوب مســابقات 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر میهمان تیم 

ملی فوتبال سوریه خواهد بود.

اعضای جدید کمیســیون ورزشکاران کمیته 
ملی المپیک معرفی شدند.

گــزارش خبرگــزاری فــارس، انتخابــات  بــه 
کمیســیون ورزشــکاران کمیته ملــی المپیک 
برگزار شــد که ورزشکاران رشــته های مختلف 

در رای گیری شرکت داشتند.
* در این انتخابات ۵۶ کاندیدا شانس خود را 
برای عضویت در کمیســیون امتحان کردند. 

البتــه، علــی داوودی قهرمــان وزنه بــرداری 
کشورمان از حضور در این عرصه انصراف داد.

* در ایــن انتخابات، حســن تفتیان و افشــین 
نوروزی به عنوان ناظر ورزشــکاران، شمارش 

آرا را نظارت کردند.
۴۵۲ ورزشــکار شــانس شــرکت در انتخابات را 

داشتند که از این بین، ۱۳۲ نفر رای دادند.
اسامی ورزشــکارانی که عضو مجمع هستند، 

ح زیر است:  به شر
ســجاد گنــج زاده، حســن یزدانــی، ذبیــح اهلل 
پورشیب، احســان حدادی، بهداد سلیمی، 
امین بوداغی، شــهربانو منصوریــان، مجتبی 
عابدینــی، زهــرا نعمتــی، فرزانــه فصیحــی، 
نودهــی،  مصطفــی  عباســعلی،  حمیــده 
محمدرضــا گرایــی، نجمه خدمتی و حســین 

ساوه شمشکی

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: 
برای ما پنالتی اتفاق نیفتاد امــا نمی دانم داور 

روی چه منطقی تصمیمش را تغییر داد.
محمد خدابنده لو پس از شکســت یک بر صفر 
مقابل پیکان در دیدار معوقه هفته سوم لیگ 
برتر اظهار داشت: بازی درگیرانه ای بود و زمین 
هم شــرایط خوبــی نداشــت. پیکانی هــا برتر از 
ما بودند و توانســتند برنده شــوند. باید بیشتر 

کار کنیم تا در دیدارهای بعدی موفق باشیم.
وی در خصــوص صحنــه جنجالــی مســابقه 
و تغییــر نظــر داور در خصــوص پنالتــی تیــم 
ذوب آهن، عنوان کــرد:  آن صحنه پنالتی نبود 
امــا نمی دانم چــرا داور تصمیمــش را برگرداند. 
آیا در فوتبال ایــران VAR وجــود دارد؟ داور کار 
درستی انجام داد اما روی چه حسابی؟ دلیل 

و منطق کارش چه بود.
هافبک ذوب آهن در خصوص زمان رسیدن به 
گر برنده می شدیم،  شرایط ایده آل توضیح داد: ا
وضعیت مان فرق می کرد. مهــدی تارتار فصل 
گذشــته در پیــکان رتبــه خوبــی کســب کــرد و 
امسال هم همین کار را انجام می دهد. نیاز به 

زمــان داریم زیرا چهار هفته ســخت داشــتیم. 
مقابل استقالل، ســپاهان و پیکان که امسال 
تیم واقعا خوبی است، بازی کردیم. ۴-۵ هفته 

دیگر به شرایط ایده آل می رسیم. 
خدابنده لــو دربــاره عالقه منــدی هــواداران 
ذوب آهن به خــودش و اینکه وی را با محســن 
مسلمان مقایسه می کنند، گفت: این موضوع 
گرام دیدم. هــواداران به من لطف  را در اینســتا
دارند امــا به این مســائل فکــر نمی کنــم. حتی 
از این اتفاق ناراحت هم می شوم زیرا بچه ها با 
من شــوخی کرده و می گویند کار خــودت بوده 
اســت. بــه همیــن دلیــل بــدون توجــه به ایــن 

مسائل کار خودم را انجام می دهم.

خبر

سجادی: به ملی پوشان فوتبال پاداش می دهیم

اعضای کمیسیون ورزشکاران مشخص شدند

گنج زاده و یزدانی با بیشترین رای  حضور 

هافبک ذوب آهن: 

داور روی چه منطقی تصمیمش را تغییر داد

سرمربی ذوب آهن پس از بازی تیمش در خصوص 
شــرایط این دیدار توضیحاتــی ارائــه داد. مهدی 
تارتار در نشســت خبری پس از دیدار تیمش برابر 
پیکان، اظهار کرد: بازی نزدیکی بود اما متأسفانه 
کیــد کردیم  بــه گونــه ای گل خوردیم که خیلی تا
بازیکنــان ما ایــن اشــتباهات را نداشــته باشــند. 
درستی یا نادرستی پنالتی گرفته شده را نمی دانم 
و باید کارشناسی شــود ولی در شــرایط عادی کار 
پیکان برای گل زدن به ما خیلی سخت بود. وی 
ادامه داد: شاید VAR وارد فوتبال ایران شده و ما 
نمی دانیم. این برای بار دوم است که رخ می دهد، 
آن هم برای تیم هایی که من مربی اش هســتم. 
گر اشــتباه نکنم در اصفهان یک  ســال گذشــته ا
پنالتی به نفع ما گرفته شد و در نهایت داور برگرداند 
و در حالتی که من در ذوب آهن هستم و روبه روی 
پیکان بازی کردیم این پنالتی به ضرر ما برگردانده 
شد. نمی دانم چرا داور به یکباره برگشت و نظرش 
عوض شــد. امیدوارم عدالت رعایت شده باشد و 

داور اشتباه نکرده باشد.
ســرمربی ذوب آهــن تصریــح کــرد: بحــث 
ورزشــگاه  آیا ایــن  کــه  اســت  دیگر ایــن 

اســتانداردهای الزم را بــرای برگــزاری 
مسابقات لیگ برتر در اختیار دارد؟ 

به چمن بلند این زمین بارندگی را 
اضافه کنیم. شاید برای تیمی که 
کنــد و از  بخواهــد جمــع بــازی 

اشــتباهات حریــف اســتفاده 
کنــد، مهــم نباشــد ولــی بــرای 

تیمی که قصد سازندگی و ایجاد 
موقعیــت دارد در این زمین 
ز بــه مشــکل می خــورد. من  ا

ناظرین و مسئولین سازمان لیگ می خواهم که 
اجازه ندهند در هر ورزشــگاهی بازی انجام شود. 
در رختکن ما، در مســیر اســتفاده از ســرویس ها، 
آب جمع شده بود و خیلی سرد بود. بازیکنان ما 
با کاپشن نشستند تا ما صحبت کنیم. این درست 

نیست و باید نظارت بیشتر باشد.
وی افزود: در کل به مجموعه پیکان برای این برد 
تبریک می گویم. مسئولیت باخت با من است ولی 
متأســفانه قبل از بازی تماس هایی با بازیکنان و 
کادر ما برقرار شد. به هیچ وجه مثل خیلی از مربیان 
کرده کم کاری کرده  نمی گویم بازیکن من خدای نا
اســت ولی تمرکز تیم مقابل را به هم زدن درســت 
نیست. این تماس ها درست نیســت. اصال اسم 
نمی آورم امــا باید در زمیــن مبارزه کنیــم. تماس 
گرفتن با هوادار، کادر یا بازیکن کار درستی نیست. 
بازیکن من با شــرافت کارش را انجام داده است و 
مسئولیت شکســت هم با من اســت ولی تماس 
گرفتن برای من عجیب اســت. با تیم مقابل چه 

کاری دارید؟
تارتار خاطرنشان کرد: اصال مهم نیست ولی 
ســال پیش نیز این اتفاقــات رخ داده اســت. 
درست نیست که تماس بگیریم و از این 
و آن اطالعــات بگیریم کــه چه کار 
می کنند، به شما چه ارتباطی 
دارد کــه یــک تیــم چــه کار 

می کند؟ مردانه بجنگید.
وی ادامه داد: در پایان بازی 
گر  بــه داور بــازی گفتــم کــه ا
عدالت رعایت نشــده باشد 
گر عدالت  ما نمی گذریم ولی ا

بوده که تشکر هم می کنیم.

تارتار:

شاید VAR وارد فوتبال ایران شده و ما نمی دانیم

خبر

سرپرست تیم ملی هندبال دختران نوجوان 
گفت: نهمین اردوی تیم ملی هندبال دختران 
از ۲۱ تا ۲۷ آبان ماه برای کسب آمادگی حضور 
در رقابت های قهرمانی آســیایی در شــاهرود 

آغاز شد.
مریم رضائیــان اظهــار کــرد: اردوی این تیم با 
حضور ۲۳ هندبالیست دختر نوجوان از سراسر 
کبری  کشور به مدت یک هفته در سالن شهید ا

شاهرود برگزار می شود.
وی بــا بیان اینکــه نرگــس ســاغری و ســحر 
ابراهیمی از شاهرود و صبا میرهاج از سمنان 
در این اردو تمرینی حضــور دارنــد، افزود: این 
اردو زیر نظر خدیجه قانع به عنوان ســرمربی 
با مربیگری فاطمه محمدخانی، حضور ندا 
اســدی به عنوان فیزیوتــراپ و مدیریت فنی 

کبرآبادی برگزار می شود. غالم علی ا
رضائیان با اشاره به اینکه از این تعداد ۱۸ بازیکن 
برای حضور در مســابقات قهرمانی آســیایی 
انتخاب می شوند، ابراز داشت: تمرینات این 
دوره با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی 

ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار می شود.
سرپرست تیم ملی هندبال دختران نوجوان 
ادامــه داد: النــاز یارمحمــدی و صبــا زنگنــه از 
همــدان؛ مبینــا حــاج حیــدری، ســعیده 
غضنفری، نیایش احمدی، شهرزاد نصوحی 
و الهه نیکان از اصفهان؛ الینا رضایی از فارس؛ 
فاطمه مریخ و آرزو بهمنی از خوزستان؛ شقایق 
چراغی و مائده عشاق از تهران؛ آسمان بدوی 
از البرز؛ هســتی دوخایــی و فاطمــه احمدی 
از مرکــزی؛ نســترن گــودرزی و زهــرا فتوحی از 
قم؛ هانیــه شــاه ویســی و نگیــن رحمانــی 
از کردســتان؛ مریــم حســینی از کهگیلویــه و 
بویراحمد؛ ســحر ابراهیمی، نرگس ســاغری 
و صبا میرهــاج از ســمنان در ایــن اردو حضور 

دارند.
به گفته وی، مســابقات قهرمانی آسیا اوایل 
آذرماه به میزبانی قزاقســتان برگزار می شود. 
هفتمیــن اردوی تیم ملی هندبــال دختران 
شــهریورماه در شــاهرود انجام شــد. اســتان 
سمنان ۲۸۹ هندبالیست سازمان یافته دارد.

ورزشکار تیم ملی بدنســازی و پرورش اندام 
 ایران گفت: تیم ملی ایران در رشــته فیزیک 
قهرمان جهان شد، اوکراین و کره جنوبی هم 

مقام دوم و سوم را کسب کردند.
شــایان پــرواز در رابطــه بــا مراســم تجلیــل از 
هیئــت بدنســازی و پرورش انــدام اســتان 
اصفهــان، اظهــار کرد: ایــن مراســم باعــث 
دلگرمی مــن بــود، خوشــحال شــدم کــه به 
ورزشکار و مربی اهمیت می دهند و از هیئت 
بدنســازی و پرورش انــدام اســتان اصفهان 

تشکر می کنم.
وی با بیان اینکه مســابقات اســپانیا سطح 
باالیی داشــت، تصریح کرد: تیــم ملی ایران 
در رشته فیزیک قهرمان جهان شد، اوکراین 
و کره جنوبی هم مقام دوم و ســوم را کســب 

کردند.
ورزشکار تیم ملی بدنســازی و پرورش  اندام 
 ایــران ادامه داد: ســطح مســابقات بــاال بود 
و از همــه کشــورهای دنیــا در ایــن رقابت هــا 
حضور داشتند که تیم ملی ایران با اختالف 
زیاد در همه رشته ها قهرمان شــد و با توجه 
به ژنتیــک خوبی کــه داریــم حــرف اول را در 

جهان می زنیم.
کــه در  پــرواز در خصــوص حمایت هایــی 
اصفهــان از ایــن ورزشــکار می شــود، خاطــر 
نشــان کرد: در اصفهان حمایت نمی شوم، 
یکسری انتظارات داریم که بعد از صحبت با 

سرمربیم آنها را مطرح می کنم.

نماینده اصفهان در لیگ برتر بســکتبال با 
ویلچر باشگاه های کشور به پیروزی رسید.

براســاس اعالم روابط عمومی فدراســیون 
ورزش های جانبازان و معلولین، در مرحله 
دوم دور رفت مسابقات لیگ برتر بسکتبال 
با ویلچر باشگاه های کشــور، در گروه الف، 
تیم مخابرات ایران منطقه اصفهان موفق 
شد با نتیجه ۵۴ بر ۴۶ هیئت خوزستان را 

شکست دهد.
در دیگــر بازی این گروه، جانبــازان فارس، 

ک را شکست داد. ۶۲ بر ۵۲ امید ارا

نهمین اردوی تیم ملی
 هندبال دختران 

در شاهرود آغاز شد

 ورزشکار تیم ملی بدنسازی 
و پرورش اندام ایران:

حرف اول را 
در جهان می زنیم

پیروزی نماینده اصفهان 
در بسکتبال با ویلچر

مربی تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام تیم ملی ایران 
گفت: محمد طباطبایی متولی ورزش اصفهان است 
ولی در مراسم تجلیل هیئت بدنسازی و پرورش اندام 

استان اصفهان حضور نداشت، شاید متولی ورزش اصفهان ما را در سطح 
خود نمی داند که حضور پیدا نکرد و باعث دلخوری من شد.

علی نعمتــی  در رابطه با این مراســم، اظهار کــرد: از رئیــس، دبیر هیئت 

بدنسازی استان اصفهان و افرادی که برای مراسم آمدند تشکر می کنم. 
قهرمانی ایران مبارک جامعه ورزش کشور و جامعه پرورش اندام استان 
اصفهان باشــد امیدوارم باز هــم در ســال های آینده مــدال و کاپ های 

قهرمانی برای ملت ایران کسب شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۵۰۰ نفر ورزشکار خانم و آقا در مسابقات اسپانیا 
شــرکت کردند، تصریح کرد: از ایران ۳۱ نفر در مســابقات اســپانیا حضور 
داشــتند که ۱۰ مــدال طــال، هفت نقــره و پنج برنــز به دســت آوردنــد و در 
تمامی رشته های فیزیک، کالسیک، فیزیک کالسیک و پرورش اندام 

مقام نخست تیمی مسابقات را کسب کردند.
مربی تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام ادامه داد: استعدادها، بدن ها و 
گر تیم های دوم و سوم ایران را هم به این  ژنتیک خوبی در ایران داریم که ا
مسابقات اعزام کنیم، مدال طال سهم ما می شود. کشورهای روسیه، 

چین، اسپانیا و کره جنوبی رقیب های خوبی برای ایران هستند.
نعمتــی در خصــوص حمایــت اداره کل ورزش و جوانــان از ورزشــکاران 
اصفهانی، گفت: محمد طباطبایی متولی ورزش اصفهان اســت ولی 
در مراسم حضور نداشت. انتظاری ندارم کسی برای من به این مراسم 
بیاید، از یارمحمدیان هم خواهش کردم این مراسم به نام من نباشد و 
برای ورزشکار استان اصفهان باشــد که من هم وظیفه خود دانستم و 
حضور یافتم، اما شاید متولی ورزش اصفهان ما را در سطح خود نمی داند 

که حضور پیدا نکرد و باعث دلخوری من شد.

علی نعمتی:

شاید متولی ورزش اصفهان ما را در سطح خود نمی داند
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لیگ برتر فوتسال آقایان و بانوان برگزار 
شــد و نماینــدگان اصفهــان مقابل 

حریفان قرار گرفتند.
هفته نهم لیگ برتر فوتســال آقایــان با برگــزاری ۴ دیدار 
پیگیــری شــد کــه گیتی پســند اصفهــان مقابــل مس 
ســونگون و ســپاهان اصفهان مقابــل فردوس قــم قرار 
گردان محمد کشــاورز در گیتی پسند در این  گرفت. شا
دیدار سخت نیمه اول ابتدا از حریف عقب افتادند اما در 
ادامه روی پنالتی نقطه دوم توسط علی اصغر حسن زاده 
به گل رسید و نیمه نخست با تساوی یک بر یک به پایان 

رسید. در نیمه دوم گیتی پسند موفق شد ۲ بار توسط حسن زاده و سعید احمدعباسی به گل رسیده و از حریف 
پیش بیفتد اما فشار مس سوگون سبب شد بازی به تساوی کشانده شود و این دیدار با نتیجه ۳ بر ۳ به پایان 
رسید. گیتی پسند با یک امتیاز این دیدار خارج از خانه ۲۲ امتیازی شد و به رده دوم جدول رده بندی سقوط کرد؛ 

مس سونگون هم با ۲۰ امتیاز در رده سوم جدول ایستاد. 
ســپاهان دیگر نماینده اصفهان در لیگ برتر فوتســال 
نیز مهمان فردوس قم بود و در نیمه نخست با نتیجه 
۲ بر صفر شکســت خــورده بــه رختکــن رفــت؛ در نیمه 
دوم نیز این تیم میزبان بود که بازی بهتری به نمایش 
گذاشــت و در نهایت با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی رســید. 
بابک نصیــری، رضا آبگــون و امیر خونجهــان گل های 
ســپاهان را در نیمه دوم بازی به ثمر رساندند اما موفق 
نشدند مانع از شکســت تیم خود شوند؛ به این ترتیب 
طالیی پوشــان با ۹ امتیاز از ۹ دیــدار در رده نهم جدول 
رده بندی قرار گرفت.  همچنین در هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان تیم هیأت فوتبال اصفهان میزبان کیمیای 
اسفراین بود و در نهایت با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد تا سومین شکست پیاپی در کارنامه نماینده اصفهان 

ثبت شود و این تیم بدون امتیاز در رده آخر جدول رده بندی قرار گیرد.

لیگ برتر فوتسال؛

کسب پیروزی کامی نمایندگان اصفهان برای   نا
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نتایــج دیدارهــای روز سه شــنبه می توانــد صعود 
تیم ملی به جام جهانی را زودتــر از زمان قابل تصور 

میسر کند.
 ســه امتیاز ارزشــمند در دیدار گذشته باعث شــد شــرایط ویژه ای در 
جدول برایشان رقم بخورد. به ویژه که سایر نتایج گروه نیز مطابق با 
میل تیم ملی پیش رفت و حاال ایران تا قطعی کردن حضورش در قطر، 
فاصله ای بسیار کمتر از تصور دارد. ملی پوشان سه شنبه در پایتخت 
اردن میهمان سوریه هستند و ممکن است با برد در این بازی، کار صعود 
به جام جهانی را تقریبا قطعی و حدود بیش از یک سال مانده به شروع 
جام جهانی، بتوانیم برای حضور مقتدرانه در قطر برنامه ریزی کنیم. 
در ادامه به بررســی احتماالت صعود ایران با توجه بــه دیدارهای روز 
سه شنبه و سایر دیدارهای باقی مانده از دور برگشت خواهیم پرداخت:

      تساوی یا شکست ایران مقابل سوریه
از دست رفتن امتیاز در مصاف با سوریه، بدترین حالت ممکن برای 
تیم ملی اســت. عــالوه بر آنکه کــره جنوبــی می توانــد صــدر را از ایران 
گرفته یا الاقل با ایران هم امتیاز شــود، لبنان در صــورت برد می تواند 
به فاصله ۵ یا ۶ امتیازی ایران برسد و رقابت در دیدارهای باقی مانده 
را همچنان تنگاتنگ نگه دارد. بنابراین تیم ملی نیاز مبرمی به برد در 

دیدار سه شنبه دارد.
      برد ایران و برد لبنان

گر چه نتیجه مطلوبی به شمار  کسب هر سه امتیاز دیدار با ســوریه، ا
می رود امــا در صورتی که لبنــان بتواند امــارات در خانه مغلوب کند، 
صعود را به تعویق می اندازد. در این صورت، ایران ۱۶ امتیازی شده و 
لبنان هم به امتیاز ۸ می رسد تا فاصله ۸ امتیازی دو تیم پا برجا بماند. 
در این صورت به ســه مصاف بعدی هر دو تیم، امتیاز ســوزی دست 
گردان اسکوچیچ و برد لبنان در همه آن بازی ها،  کم پنج امتیازی شا
دیــدار دو تیم در آخرین هفتــه تورنمنت در ورزشــگاه آزادی را به شــد 

حساس خواهد کرد.
      برد ایران و تساوی لبنان

شکســت یا حتی تســاوی لبنــان می توانــد خبر بســیار خوبــی برای 

گردانش باشــد. بــا تســاوی لبنان، این تیم شــش  اســکوچیچ و شــا
امتیازی می شود و چنانچه ایران از بازی با سوریه دست پر خارج شود، 
فاصله ای ۱۰ امتیازی با تیم سوم یعنی لبنان پیدا خواهد. با این حال با 
توجه به آنکه چهار مسابقه برای تیم های بعد از روز سه شنبه وجود 
دارد، صعود قطعی نمی شود اما تیم ملی می تواند به راحتی با برد در 
دیدار نهم بهمن ماه در ورزشــگاه آزادی مقابل عــراق، صعود به جام 

جهانی را قطعی کند.
      برد ایران، شکست لبنان )برد امارات(

در صورتی کــه امــارات موفق شــود لبنــان در صیدا بیروت شکســت 
دهد، این تیم می توانند به امتیاز ۶ دست پیدا کنند. در چنین شرایطی 
گر تیم ملی ســوریه را ببــرد، فاصله ۱۰ امتیــازی با تیم ســوم که با این  ا
گر چه باز هم صعود قطعی  رخدادها امارات خواهد بود، پیدا می کند و ا
نشده و به بهمن ماه موکول می شود اما با توجه به آنکه تیم ملی با عراق 
و امارات در بهمن بازی دارد، با کسب تنها دو تساوی پیاپی نیز جشن 
صعود را در تهران به پا خواهد کرد. البته بردن عراق هم پیش از روبرو 
شــدن با امارات، همه چیز را قطعی کرده و دیگر امارات در ۱۲ بهمن، 

امیدی به صعود نخواهد داشت.
ببا در نظر گرفتن احتماالت باال، تیم ملی قادر به صعود در روز سه شنبه 
غ از نتایج رقبا، گامی بلند به سوی قطر  نخواهد بود اما بردن سوریه فار

۲۰۲۲ است.

سه شنبه، جشن صعود تیم ملی به جام جهانی؟ 

خبر
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آگهی

سطحاسترسخودرابامصرفمیخککاهشدهید
درمــان  بــر  عــالوه  میخــک 
گــون می توانــد  بیماری هــای گونا
سطح اســترس افراد را هم کاهش 

دهد. 
میخک به عنوان ادویه ای خــوش عطر با طعم باال در 
بیشتر غذا های ایرانی مورد اســتفاده قرار می گیرد و به 
گفته پزشکان طب سنتی دارای ارزش غذایی زیادی 

برای درمان بیماری های مختلف بدن است.
حتی چــوب میخک هــم بــرای حفظ ســالمتی بدن 
مفید اســت و می توان آن را در غذا های مختلف حتی 

چای استفاده کرد.
طبــع میخــک گــرم و خشــک اســت و ویتامین هــای 
C موجــود در آن خواص ضــد التهابی و ضد ویروســی 

زیادی دارد.
از خواص مصــرف میخک می توان به بهبود ســردرد، 
بیماری های دهان و دندان، تقویت سیســتم ایمنی 
بدن، کمک به کاهش قند خون و موثر بودن در افراد 
دیابتــی، کمک بــه کاهــش وزن و الغــری، محافظت 
از کبد، کمک به سالمت دستگاه گوارش، استحکام 

کسازی خون و... اشاره کرد. استخوان ها، کمک به پا
باید بدانید که یکی از خاصیت های میخک تاثیر آن بر 
سالمت پوست و مو است که امروزه بانوان زیادی برای 
شــادابی و طراوت پوســت خود یا تقویت موهایشان 
محصوالت زیادی را خریداری می کنند و احتمال دارد 
که در این میان برخی ها هم به میزان کافی از آن رضایت 
نداشتند، اما مصرف میخک شاید بتواند راهی برای 

درمان باشد.
۱: بــرای درمان ریــزش مو روغــن میخک را به پوســت 
ســر بمالید تا باعث گــردش خــون در مغزتان بشــود و 

موهایتان را تقویت کند.
گر قصد طراوت و شادابی بخشیدن به مو های خود  ۲: ا
را دارید از چای میخک اســتفاده کنید؛ چــرا که چای 

میخک سرد شده بعد از رنگ کردن به عنوان شامپو به 
طراوت مو ها کمک می کند.

۳: ترکیب میخک و روغن زیتون به عنوان عاملی موثر در 
جهت نرم کردن مو ها به شمار می آید.

۴: اســتفاده مداوم و مرتــب از روغن میخک می تواند 
به بهبود مشکالت پوستی منجر شود؛ چرا که حاوی 
مواد معدنــی مانند: پتاســیم، ســدیم، آهن، فســفر، 

ویتامین های A و C است.
کنــه بســیار مفیــد اســت و خواص  ۵: میخــک بــرای آ
کتریایــی زیــادی دارد کــه بایــد آن را بــه صورت  ضــد با

موضعی مصرف کنید. همچنین گفتنی است که روغن 
میخک برای درمان جوش های سرسیاه، جوش های 
کنه است  سرسفید، زخم و پوسته شدن که از عالئم آ

هم موثر خواهد بود.
کسیدان موجود در میخک باعث  گفتنی است که آنتی ا
جوان سازی پوست خواهند شد، میخک رادیکال های 
آزادی را که باعث آسیب به پوست و ایجاد چین و چروک 
زودرس می شوند را خنثی می کند و در نهایت منجر به 

جوان سازی پوست خواهد شد.
میخک می تواند عالئم سرماخوردگی مانند: آبریزش 

بینــی و گلــو درد و ســرفه را کاهش دهــد. گل میخک 
هم دارای فواید زیادی اســت که می تواند بســیاری از 
بیماری ها را بهبود ببخشد که شامل مواردی مانند: رفع 
دندان درد و گــوش درد، تقویت مغز و حافظه، درمان 
سرطان، درمان تنگی نفس، تقویت کننده کلیه، کبد 

و معده، اشتهاآور، گردش خون و تقویت قلب است.
همچنین کســانی هم که دچــار اســترس و اضطراب 
هســتند، می تواننــد بــا مصــرف میخــک در غذا یــا به 
صورت دمنوش و حتی جویدن آن تا حدودی میزان 

آن را کاهش دهند.

استرس
خمیازه یک فعالیت غیرارادی است که منجر 

به پر شدن ریه ها تا حد مجاز با هوا می شود. 
خمیازه کشیدن را می توان با باز کردن دهان 
تــا حــدی انجــام داد که انــدازه دهانــه حلــق 
چهار برابر اندازه طبیعی باشــد و روند خمیازه 
می توانــد ۶ ثانیــه طــول بکشــد و بــا انقبــاض 
گــردن و بســتن چشــم ها  عضــالت صــورت و 

همراه باشد.
در طــی فرآینــد خمیــازه، تمــام اطالعــات 
حســی برای مــدت زمــان مشــخصی متوقف 
می شــود که فرد را از دنیای اطــراف خود جدا 
کند و ایــن فرآیند به انســان بالغ کــه دارای دو 
ریه کامــل اســت محــدود نمی شــود، بلکــه از 
مراحل جنینی شروع می شود. دستگاه های 
تصویربرداری نشان دادند که جنین به شدت 
گــر از ریه هــای خود  خمیــازه می کشــد، حتی ا

تنفس نکند.
      عوامل مرتبط با خمیازه کشیدن

احساس گرسنگی
خواب آلودگی
آرامش کامل

احساس خستگی و ناتوانی در انجام فعالیت 
اضافی

بــی  و  اختــالالت عصبــی ماننــد اضطــراب 
حوصلگی

بیدار شدن
خوابیدن در زمان معمول

فواید خمیازه کشیدن
تجدید هوای بدن 

بزرگ شدن ریه
کسیژن در خون بهبود سطح ا

کمک به مغــز برای رویارویی بــا موقعیت های 
جدیدی که فرد در معرض آن قرار می گیرد

افزایش کارایی مفاصل، عضالت و قلب
احساس هوشیاری و فعال کردن بدن

      دالیل ناتوانایی در خمیازه کشیدن
کارشناســان معتقدند ناتوانی در انجام کامل 
خمیــازه بــه دلیــل اضطــراب اســت کــه باعث 
می شــود بــدن شــما این رونــد را کامــل نکند؛ 
بنابراین باید علــت نگرانی در مــورد خمیازه و 
موقعیتی کــه با شــروع اضطراب همراه اســت 

شناخت.

کشیدن  علت ناتوانی در خمیازه 

دانستنی ها

سالمت

تغذیه

ک نیســت و  خونریزی چشــم معمــوال خطرنا
به مرور زمان یا از طریق درمان پزشــک برطرف 

می شود. 
"خونریــزی ســاب ملتحمــه" یــک بیماری 
ساده و شایع است که منظور یک خونریزی 
خونی ساده در زیر ملتحمه چشم است که 
بسیاری در معرض آن هستند و برخی بسیار 

نگران آن هستند.
قرمزی شدید چشم به دلیل خونریزی خفیف 
از رگ های مویرگی مشخص می شود و برخی از 
آن ها برای معالجه به داروســاز یا گاهی پزشک 
مراجعــه می کننــد و یا بــا گذشــت زمــان از بین 

می رود.
هنگام برخورد با آن، از سه مورد باید پرهیز شود:

داشــتن فشــار خون بــاال از طریق انــدازه گیری 
فشار خون بیمار.

پرهیز از ضربه به چشم یا داشتن سرفه طوالنی 
مدت.

پرهیز از اینکه بیماری به یک بیماری خونی مبتال 
شود یا اینکه دارو های ضد انعقاد مثل هپارین یا 

وارفارین مصرف کند.
کنار گذاشــتن این مــوارد بســیار حائــز اهمیت 
است، زیرا همه آن ها برای درمان نیاز به ارجاع 

به پزشک متخصص دارند.
ایــن وضعیــت پاتولوژیــک بــا عــدم وجــود درد 
مشخص می شــود و همچنین بر روی توانایی 
بینایی تأثیــر نمی گــذارد و درمان این وضعیت 
ابتدا به بیمار اطمینــان می دهد که طــی ۳-۱ 
هفته به طور خودکار از بین می رود و همچنین 
استفاده از قطره هایی مانند توبرادکس حاوی هر 
دو توبرامایسین و دگزامتازون به مدت یک هفته 

هر ۶ ساعت ترجیح داده می شود.

تحقیقــات نشــان می دهــد کــه نوشــیدن 
بیش از یک فنجان قهــوه در روز مضراتی را 

برای بدن ایجاد می کند. 
مطالعه جدیدی که توســط دانشــمندان 
دانشــکده بهداشــت عمومی جانز هاپکینز 
کــه  داد  نشــان  شــد،  انجــام  بلومبــرگ 
نوشــیدن دو فنجــان قهــوه در روز ممکــن 
اســت خطر ابتال به بیماری مزمــن کلیوی 

را افزایش دهد.
در ایــن مطالعــه ۳۷۲ متابولیــت در خــون 
۳۸۱۱ فــرد مختلــف مــورد بررســی قــرار 
گرفت. متابولیت ها مولکول های کوچکی 
هســتند کــه زمانــی کــه بــدن غــذا، دارو یا 
مــواد شــیمیایی را تجزیــه می کنــد تولیــد  
می شــوند. نتایج نشــان داد که ۵۶ درصد 
از افراد مورد بررسی روزانه قهوه می نوشند 
و ۳۲ درصــد بیــش از دو فنجــان در روز 

می نوشند.
در طــی آزمایش های خــود، محققان یک 
متابولیــت مرتبط بــا قهوه را کشــف کردند 
که می تواند به سالم تر شدن کلیه ها کمک 
کنــد، با ایــن حــال، نگران کننده اســت که 
آن ها دو متابولیــت دیگر را نیــز پیدا کردند 
که با بیماری مزمن کلیوی مرتبط هستند.
یافته هــای جدیــد محققــان جانز هاپکینز 
را شــگفت زده کرد، زیرا گزارشــی کــه ۶ ماه 
پیش منتشر شد به این نتیجه رسید که اثر 

مفید قهوه بر عملکرد کلیه ها وجود دارد.
دکتر کیســی ریبهولتز، یکی از نویســندگان 
گفــت:  مطالعــه جدیــد، به ایندیپندنــت 
یکــی از متابولیت هــای مرتبــط بــا قهــوه، 
کــه بــا بیمــاری کلیــوی نیــز مرتبط اســت، 
حاوی ترکیباتی است که با سیگار کشیدن 
مرتبط اســت و توضیــح داد کــه تحقیقات 
بیشــتری مورد نیاز است تا عاشــقان قهوه 
وحشــت نکنید. تعداد زیادی از مطالعات 
دیگــر ثابــت کرده انــد کــه قهــوه می توانــد 
برای ســالمت کلی فرد مفید باشد. در ماه 
ژوئــن، یافته هــای منتشــر شــده در مجله 
پزشــکی BMC Public Health نشــان داد 
که نوشــیدن ســه تا چهار فنجــان قهوه در 
روز ممکن است خطر ابتال به سرطان کبد 
و سایر بیماری های کبدی مرتبط با الکل 

را کاهش دهد.
مطالعه ای که در ســپتامبر گذشته منتشر 
کــه نوشــیدن  شــد همچنیــن نشــان داد 
کثر ســه فنجان قهــوه در روز می تواند  حدا

از قلب محافظت کند.
این مطالعه نشــان داد کــه در بین افرادی 
ندارنــد،  قلبــی  بیمــاری  تشــخیص  کــه 
نوشــیدن نصف تا ۳ فنجان قهوه در روز با 
کاهش خطر مرگ ناشــی از بیمــاری قلبی، 
ســکته مغزی و مرگ زودرس به هــر دلیلی 
در مقایســه با نوشیدن ســایر نوشیدنی ها 

مرتبط است.

چشم

خونریزی چشم 

و راه درمان آن 

مضرات مصرف روزانه قهوه 

یک متخصــص تغذیــه در آمریکا 
کــرد، زردچوبــه، فلفــل  اعــالم 
هنــدی، زنجبیــل، دارچیــن بــه 
کاهش التهاب مفاصل و تسکین درد مفاصل کمک 
کند.   مایکل موزلی، متخصص تغذیه در آمریکا گفت: 
خــوردن برخــی ادویه هــا می توانــد بــه تســکین درد 

مفاصل مرتبط با آرتروز و درد مفاصل کمک کند.

اولین ادویه از چهار ادویه ای که تاثیر مثبتی بر بدن دارد 
زردچوبه است؛ ماده فعال در زردچوبه، کورکومین، 
تسکین دهنده درد اســت این پزشک و متخصص 
تغذیه در این باره می گوید: کورکومین سیتوکین ها و 
آنزیم های التهابی را در دو مسیر التهابی در مفاصل 
مسدود می کند فلفل قرمز و سایر فلفل های خشک 
شــده نیــز بــا تســکین درد مفاصــل بــه مقابله بــا آن 

کمک می کنند این نوع فلفل حاوی ترکیباتی به نام 
کپسایسینوئید است که خاصیت ضد التهابی دارد.

توصیه می شود دارچین بیشــتری را در رژیم غذایی 
خود بگنجانید زیرا  در این مطالعه آمده است دارچین 
حاوی ســینامالدئید و اســید ســینامیک اســت که 
کســیدانی هســتند و به  هــر دو دارای خــواص آنتی ا
ســرکوب آســیب ســلولی ناشــی از رادیکال هــای آزاد 

کمک می کنند.
یکی دیگر از مواد مفید، زنجبیل اســت کــه دارای اثر 
ضد التهابی طبیعی در بدن است و با درد در مفاصل 

مبارزه می کند.
کسیدان هایی هستند  این ادویه ها سرشار از آنتی ا
که خاصیت ضد ســرطانی و مبــارزه بــا رادیکال های 

آزاد دارند.

کاهش درد های التهابی با مصرف ادویه 

دانستنی ها

زعفران گیاهی خوشرنگ و معطر است که فواید 
زیادی برای سالمتی دارد. 

مزایای سالمتی خوردن زعفران برای سالمتی 
شما، بسیار زیاد است زیرا به مبارزه با سرطان 
و ســایر بیماری های مزمن کمک می کند. این 
کســیدان هایی اســت که  گیاه سرشــار از آنتی ا
به از بین بــردن رادیکال هــای آزاد مضر مرتبط 
با بیماری هایی مانند سرطان کمک می کند. 
در اینجا  برجســته ترین فواید خوردن آن آورده 

شده است.
۱- پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

از آنجایــی کــه زعفــران سرشــار از مــواد معدنی 
مانند تیامین و ریبوفالوین است، سالمت قلب 
را تضمین می کند و از بیماری های قلبی عروقی 

جلوگیری می کند.
افزودن زعفران به رژیم غذایی روزانه به گشــاد 
شــدن خــون و رفــع هرگونــه انســداد در رگ هــا 
کمک می کند. همچنین گردش خون را بهبود 
می بخشــد، فشــار خون را کاهش می دهد و از 

حمالت قلبی و سکته جلوگیری می کند.

۲- به عنوان یک ضد افسردگی عمل می کند
زعفران با افزایش سطح دوپامین در مغز بدون 
تغییر سطح سایر هورمون های مغز، خلق و خو 
را بهبود می بخشــد. با این حــال، مکمل های 
زعفران می تواننــد خلق و خــو را تقویت کنند و 

همچنین به عنوان ضد افسردگی عمل کنند.
۳- به کاهش وزن کمک می کند

تحقیقات نشــان می دهــد که زعفــران ممکن 
است به کاهش اشتها، جلوگیری از پرخوری و 

کاهش وزن کمک کند.
 Cardiovascular and مطالعه ای که در مجلــه
Thoracic منتشــر شــده اســت ادعا می کند که 
عصاره زعفران ممکن است به کاهش شاخص 
توده بدنی )BMI( به ویــژه در بیماران مبتال به 

بیماری گرفتگی عروق کرونر کمک کند.
۴- ممکــن اســت حافظــه را بهبــود بخشــد و 

قدرت مغز را تقویت کند
کروســین و کروســتین دو ترکیب شــیمیایی در 
زعفران هســتند که محققان معتقدند ممکن 
اســت حافظه را تقویت کــرده و عملکــرد مغز را 

بهبود بخشد.
یک مطالعه در سال ۲۰۱۵ نشان داد که زعفران 
کسیداتیو در مغز  ممکن است التهاب و آسیب ا
را کاهش دهد و از آســیب احتمالی به سیستم 

عصبی جلوگیری کند.
برخی تحقیقات همچنین نشــان می دهد که 
مصرف زعفران ممکن اســت به تسکین عالئم 

بیماری آلزایمر نیز کمک کند.

غ دو مــاده سرشــار از انــرژی و  شــیر و تخــم مــر
پروتئین اســت و به عنوان منابــع اصلی تأمین 
کننــده پروتئیــن بــرای بدنســاز ها بــه شــمار 

می آیند. 
غ و شیر  از دوران کودکی ما در مورد فواید تخم مر
می شنویم اما آیا تا به حال به خوردن این دو با 
هم یا اینکه ارزش غذایی هــر دو با ورود به بدن 

شما چگونه خواهد بود، فکر کرده اید؟
غ از یک پوســته محافظ،  غ : تخم مــر تخم مــر
ســفیده و زرده تشــکیل شــده اســت و یکــی از 
مواد مغذی اســت که فرد به عنوان یک غذای 
متعــادل بــه آن تکیــه می کند؛ بــه گونــه ای که 
در نقاط مختلف جهان به مقــدار زیاد مصرف 
می شــود. مــواد تشــکیل دهنــده در تهیــه 
شیرینی ها و غذا های مختلف به دلیل داشتن 
مــواد مغذی بســیار مهــم بــرای بدن اســت. از 
جمله ایــن عناصــر می تــوان بــه مــواد معدنی، 
پروتئین ها و ترکیباتی اشاره کرد که از ساختار و 
ترکیب بدن حمایت می کنند، بنابراین مادران 
غ  مشتاق هستند که به فرزندان خود تخم مر
بدهند، زیرا از سالمت بدن حمایت و حافظه را 

تقویت می کند.
شیر: شیر یک عنصر کلیدی در راه بهبود تغذیه 
و امنیت غذایی محســوب می شــود و به دلیل 
استفاده های متعدد، محبوب ترین محصول 
در بین مصرف کنندگان است. از شیر برای تهیه 
لبنیــات هم چون خامــه، کــره، ماســت، پنیر، 
کشــک، شــیر خشــک و بســیاری فراورده های 

دیگر استفاده می شود.
غ با شیر       فواید مصرف تخم مر

- با تقویت استخوان ها و دندان ها، پروتئین و 
کلسیم بدن را تامین می کند.

- حاوی مواد مغذی الزم برای سالمت و ایمنی 

بدن است.
- خطــر ابتال بــه بیماری هــای ســرطانی مانند 
سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد. به دلیل 
کلسیم موجود در این ماده، پیوندی بین اسید 
چرب و صفرا در داخل روده بزرگ ایجاد می شود 
و از قرار گرفتن روده بزرگ در معرض هر گونه اثر 

منفی جلوگیری می کند.
- آن چیزی که بدن برای عضله سازی نیاز دارد 
را فراهم می کند، زیرا حاوی ویتامین هایی است 

که نقش کلیدی در حفظ ساختار بدن دارند.
- سرعت استفاده از اســید های آمینه را بدون 

نیاز به عبور آن ها از کبد افزایش می دهد.
- ذخیره سازی کالژن در کبد را تسریع می کند 

که به سود بردن از آن کمک می کند.
- به رشد جنین کمک می کند، زیرا مواد مغذی 
الزم را برای او فراهم می کند و سلول های مغز را 

برای رشد طبیعی تحریک می کند.
- بــرای کاهــش وزن مؤثر اســت، زیرا سرشــار از 
اســید لینیک اســت. یــک اســید چرب کــه به 
ســوزاندن چربی هــای اطراف عضــالت کمک 
کرده و اســید های الزم را بــه فیبر های عضالنی 

پمپ می کند.
- بینایی را به ویژه در کودکان بهبود می بخشد.
- به بدن انــرژی می دهــد و کالری کافــی برای 

تکمیل روز را به بدن می رساند.

۴ فایده مصرف زعفران برای سالمتی 

غ، معجونی برای ورزشکاران  ترکیب شیر و تخم مر

تغذیه

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۴۹۰ و ۳۴۹1 مورخ 1۴۰۰/۰۴/17 خانم اکرم نامداری فرزند فتح اله نسبت به 
سه دانگ مشاع و آقای احمد منتظری نجف آبادی فرزند رمضانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1۳۴/۳۰ مترمربع از پالک  ثبتی شماره 8۴۴ و 8۴۴/1 قطعه 7  نجف آباد واقع در 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰8/۰8، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/2۳ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست  

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 121۳1۶۹ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۳۹۵ مورخ 1۴۰۰/۰7/11 آقای احمد حمیدی نجف آبادی فرزند رضا 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۵۰/ 128مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره 71۵ و 717/1 اصلی 
واقع در قطعه ۶ نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند رسمی شماره 
8۶۹1۰، ۹8/۰۹/2۴ دفترخانه 1۶ نجف آباد نسبت به پالک 71۵ و طبق سند مالکیت رسمی مشاعی 
نسبت به پالک 717/1 می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/2۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/۰۹/۰8 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسی - 1221۴۶۵ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. رای شماره ۳۴۳۵ مورخ 1۴۰۰/۰7/1۳ آقای محمد اسحق توکلی نجف آبادی فرزند غالمحسین 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 8۰/۶۵ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۴2 و ۴۴ واقع در قطعه ۹ 
نجف آباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند رسمی شماره 11۶1۰۳، 82/12/2۶ 
دفترخانه 88 نجف آباد نسبت به پالک ۴2 و مالک رسمی مشاعی نسبت به پالک ۴۴ می باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/2۳،تاریخ انتشار نوبت  دوم : 1۴۰۰/۰۹/۰7 - حجت اله کاظم زاده اردستانی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی -  122128۶/ م الف
آگهی مزایده

تمامت چهل و پنج حبه و یک پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 
1۴7۹ فرعی از 1 اصلی ناحیه گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان متعلق به آقای علی خدامی فرزند 
محمد موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۴7۵2۹ سری ج سال ۹8 با شماره دفتر الکترونیک 

1۳۹۹2۰۳۰2۰۳2۰۰1۰۳۰ به آدرس اردستان موغار خیابان امام خمینی کوچه شهید محمد 
خدامی جنب بانک کشاورزی پالک ۶11 با حدود شماال: دیواریست بطول )7۹ / ۳۴( سی و چهار 
متر و هفتاد ونه سانتیمتر به شماره باقیمانده سی ونه فرعی شرقا درب و دیوار بطول )1۳/۵8( سیزده 
متر و پنجاه و هشت سانتیمتر به پیاده رو خیابان اصلی موغار جنوبا: در سه قسمت که قسمت دوم آن 
شرقی است. اول دیواریست بطول )۹۰ /2۹( بیست و نه متر و نود سانتیمتر به جوی و کوچه احداثی 
دوم دیواریست بطول )2/۴۴( دو متر و چهل و چهار سانتیمتر به جوی وکوچه احداثی سوم دیواریست 
بطول )۴/۴۰( چهار متر و چهل سانتیمتر به جوی و کوچه احداثی غربا: دیواریست بطول )1۵/۹1( 
پانزده متر و نود و یک سانتیمتر به شماره باقیمانده سی و نه فرعی حقوق ارتفاقی: عبور جوی از مورد 
ثبت گواهی می شود و طبق گزارش کارشناس رسمی پالک فوق عبارت است از یک باب ساختمان 
یک طبقه مسکونی و مغازه متصله که مطابق سند مالکیت دارای ۴7۹.71 مترمربع عرصه و مطابق 
برداشت انجام شده دارای اعیانی مسکونی و انباری به مساحت حدود 2۴8 مترمربع و مساحت اعیانی 
مغازه حدود ۵8 مترمربع می باشد. مغازه دارای اسکلت دیوار باربر آجری و سقف تیرآهن و طاق ضربی 
می باشد. درب ورودی ازنوع فلزی شیشه خور، نمای بیرون آجر ۳ سانتی، کف موزاییک و بدنه ها به 
ارتفاع ۴۰ سانتی متر سنگ و مابقی و سقف سفیدکاری و پشت بام ایزوگام می باشد. منزل مسکونی 
دارای درب حیاطی آهنی، نمای کوچه آجر و سیمان و کف حیاط موزاییک و بدنه های حیاط شرقی 
سیمان سفید و کف حیاط غربی خاکی و بدنه ها آجر زبره، اسکلت ساختمان ازنوع دیوار باربر با سقف 
تیرآهن و طاق ضربی کف ها موزاییک، بدنه ها قرنیز و گچ، سقف گچ، کف آشپزخانه موزاییک و بدنه ها 
حدود 1.۵۰ متر کاشی و مابقی و سقف اندود گچ همراه با کابینت فلزی، کف حمام موزاییک و سرامیک و 
بدنه ها حدود یک متر سرامیک و مابقی سیمان سفید همراه با درب آلومینیومی، کف سرویس بهداشتی 
سرامیک و بدنه ها سیمان همراه با درب آلومینیوم، دارای سه عدد اتاق خواب، سیستم سرمایش کولر 
آبی و سیستم گرمایش بخاری گازی و آبگرمکن مخزنی و قدمت ساخت حدودا باالی 2۵ سال و پشت 
بام ایزوگام و ساختمان دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد که در قبال طلب مهریه خانم مهناز عبداله 
زاده بانضمام حقوق دولتی بازداشت گردیده و با توجه به موارد مشروح فوق الذکر و مدارک ابرازی و 
موقعیت و محل پالک مورد نظر، مساحت عرصه و اعیانی ملک، قدمت ساخت، نوع کاربری، نوع اسکلت 
ساختمان، انشعابات، بازار عرضه و تقاضا و با درنظرگرفتن کلیه عوامل موثر در ارزیابی ارزش چهل و پنج 
حبه و یک پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ ملک مورد نظر بالغ بر ۳8221۵۰۰۰۰ ریال 
معادل سیصد و هشتاد و دو میلیون و دویست و پانزده هزار تومان برآورد و اعالم می گردد. ضمنا طبق 
استعالم دفتر امالک و سند اجاره نامه ابرازی تمامت 2۰ حبه مشاع از 72 حبه پالک مرقوم طی سند 
شماره 11272 مورخ 1۳۹۹/۵/2۹ دفتر اسناد رسمی ۴۳ مهاباد از تاریخ 1۳۹8/12/1 لغایت ۳۶ ماه 
به مبلغ ۵۹۴۰۰۰۰۰۰ ریال ماهیانه 1۳۰۰۰۰۰۰ ریال در اجاره بانک کشاورزی شعبه موغار می باشد. 
مزایده از ساعت ۹ الی 12 روز شنبه مورخ 1۴۰۰/۹/۶ در محل اداره ثبت اسناد و امالک اردستان انجام 
می گردد. مزایده از مبلغ پایه به شرح فوق شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده درصورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه سیمای شهر چاپ اصفهان 
مورخ 1۴۰۰/8/2۳ درج و منتشر می گردد و درصورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 
توضیحا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف 
مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط یا مزایده تجدید می گردد. 

ذبیح اله فدائی اردستانی مدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک اردستان – 12212۳8 / م الف

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ PARS TU۵ رنگ سفید مدل 1۳۹۳ به شماره 
انتظامی ۳۶۳ ق 7۳ ایران ۵۳ و شماره موتور B ۰۰72۵1۶ 1۳۹ و شماره شاسی 
NAAN 11 FC ۶ EK ۶8۹۴77 متعلق به آقای مصطفی ابراهیمی نام پدر اسداله 

کدملی ۶21۹1۹۵17۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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گرام بــه وعــده خــود بــرای تشــویق بــه  اینســتا
عادت های شبکه اجتماعی سالمتر عمل کرد و 
 )Take a Break( "آزمایش قابلیت "استراحت کنید
گرام اعالم  را آغاز کرد. آدام موســری، مدیر اینستا
ک گذاری عکس آزمایش  کرد این سرویس اشترا
گر این  قابلیت "استراحت کنید" را آغاز کرده است. ا
گرام پس از ۱۰، ۲۰ یا  قابلیت را فعال کنید، اینستا
۳۰ دقیقه به شما یادآوری خواهد کرد کار دیگری 

انجام دهید.
گر در این آزمایش باشید، گزینه  موســری گفت: ا
مذکور را تا چند روز آینده مشاهده خواهید کرد. 
وی ابراز امیدواری کرد که این قابلیت در دسامبر 
گرام  کید کرد اینســتا برای همه عرضــه شــود و تا
بازخوردها را دریافت و طراحی این قابلیت را اصالح 
گر این قابلیت آن طور که کاربران  می کند بنابراین ا

مایل هستند، عمل نمی کند نباید نگران باشند.
این قابلیــت ممکن اســت ماننــد قابلیت قبلی 
محدودیــت زمانــی جــای اصالح داشــته باشــد 
گــذار در برنامــه را اجبــار  زیــرا توقــف گشــت و 
نمی کند. کاربران می توانند با کلیک روی "انجام 
شــد" )Done( به گشــتن در برنامه ادامــه دهند. 
بنابراین کاربــران برای این که خود یا کودکشــان 
را مجبــور کننــد بــه کار دیگری مشــغول شــوند، 

بایــد از قابلیتهای ســالمت دیجیتالی یــا کنترل 
والدین مانند "اسکرین تایم" iOS یا "دیجیتال ول 

بینگ" اندروید استفاده کنند.    
با این حال چنیــن قابلیتی مفیــد خواهد بــود و 
می توانــد یــک یــادآوری کوچکــی بــرای کنــار 
گرام و  گذاشــتن گوشــی باشــد. شرکت اینســتا
شرکت مادرش متا از سوی رگوالتورها و فرانسس 
گر این شرکت تحت فشار قرار گرفته  هوگن، افشا
و متهم شده اند به نگه داشــتن طوالنی کاربران 
در پلتفرم هایشان و اینکه به سالمت آنها اهمیت 

کافی نمی دهند.
بر اســاس گزارش انگجــت، قابلیت "اســتراحت 
کنید" یک گام به ســمت رویکرد مسئوالنه بوده 
اســت. ســوال این اســت که آیا گام مذکور به حد 

کافی بزرگ است یا خیر. 

فیلترهای جدید لینکدین به افراد جویای مشاغل 
دورکاری این امکان را می دهد که در اسرع وقت شلغ 

مناسب با شرایط خود را پیدا کنند.
لینکدین به تازگی فیلترهای اختصاصی جدیدی را 
برای یافتن موقعیت های شغلی جدید به کاربران 
ارائــه کــرده اســت. از ایــن پــس کاربــران بــه هنگام 
اســتفاده از قابلیت جســتجوی شــغل این شبکه 
اجتماعی با برچســب های جدیــد و قابلیت های 

Open to Work روبرو خواهند شد.
به این ترتیب از این پس شرکتها و استخدام کنندگان 
 Open to Work )می توانند با استفاده از فیلترهای
آماده به استخدام( به صورت محرمانه از شغل هایی 

که افــراد جویــای کار بــه دنبــال آن هســتند مطلع 
شــوند. این قابلیــت بــه گفتــه لینکدیــن موجــب 
می شود که استخدام کنندگان بتوانند افراد مناسب 

با موقعیت شغلی خود را به درستی انتخاب کنند.
عــالوه بر ایــن لینکدیــن فیلترهــای مشــابهی را به 
صفحات کمپانی افزوده اســت و به آنها اجازه داده 
اســت که برنامه هایی نظیر سیاســت های تزریق 
کســن یا پایان زمان دورکاری شــرکت خــود را این  وا
بخش مطــرح کننــد. لینکدین در تســت فیلترها 
اظهار داشته است که بیش از ۷۰ درصد از جستجوها 
کر خود  مرتبط با مشاغل دورکاری بوده است. ایم ا
نشان دهنده آن است که همه گیری ویروس کرونا 
تا چه حد اجرا کردن برنامه های بازگشت به محیط 

کار را برای شرکت ها دشوار ساخته است.
حتی کمپانی های بزرگی مانند آمازون، گوگل و فیس 
بوک نیز در یافتن کارمندانی که حاضر به انجام کار در 
دفاتر باشند با دشواری روبرو هستند. به این ترتیب 
تعجبی نــدارد که بســیاری از کاربــران لینکدین به 
دنبال یافتن مشاغلی هستند که بتوانند وظابف 

خود را از خانه انجام بدهند. 

در این گزارش با قابلیت جدید واتساپ به منظور 
مدیریت فضای ذخیره ســازی و جلوگیری از پر 

شدن حافظه آشنا می شوید. 
واتســاپ بــا بیــش از ۲ میلیــارد کاربــر فعــال، 
محبوب ترین برنامه پیام رسانی فوری در جهان 
اســت. تخمین زده می شــود که این تعداد ۷۰۰ 
میلیــون بیشــتر از یــک برنامــه دیگر متعلــق به 
گرچه واتساپ یک  فیسبوک در مسنجر باشد، ا
مزیت امنیتی بزرگ در قالب رمزگذاری سراسری 
دارد. به نظر نمی رسد واتساپ حجم زیادی برای 
ذخیره ســازی داشته باشــد، با این حال، وقتی 
هزاران پیام، یادداشت صوتی، عکس، فیلم، و 
ک می گذارید، می تواند  گیف را با افــراد به اشــترا
به ســرعت حافظه شــما را پر کند. این قابلیت، 
ذخیره ســازی فضا و حــذف ســریع فایل هایی 
که دیگر به آن نیاز ندارید را آسان می کند. در این 

گزارش با نحوه استفاده از آن آشنا می شوید.

۱. واتــس اپ را بــه آخریــن نســخه در آیفــون 
یا اندروید به روز کرده و سپس آن را باز کنید.

گر پیامی با مضمون »حافظه تقریبا پر است«  ۲. ا
در باالی صفحه مشاهده کردید، روی آن کلیک 
کنیــد. در غیر ایــن صــورت، روی ســه نقطــه در 
گوشه باال سمت راست ضربه بزنید و تنظیمات 

)SETTING(  را انتخاب کنید.
 )storage and data( ۳. روی گزینه ذخیره و داده

کلیک کنید.
۴. گزینه مدیریت حافظه )manage storage( را 

انتخاب کنید.
کنون باید یک نمای کلی از میــزان داده ای  ۵. ا
که استفاده می کنید و همچنین چت هایی که 
بیشترین فضا را اشغال می کند مشاهده کنید. 
روی هر چت کلیک کنید تا فایل ها را ببینید. از 
آنجا، روی هر فایلی که می خواهید حذف شود 

کلیک کنید یا گزینه انتخاب همه را بزنید.

شما برای باهوش بودن فقط نیاز به استعداد ذاتی 
ندارید بلکه بخشی از هوش شما بر اساس یادگیری 

به دست می آید. 
متخصصین روانشناسی بر این باورند برای بهبود 
عملکرد مغز و تقویت بهره هوشــی پیشنهاد های 
بســیار راحتی وجود دارد که کمک به افزایش بهره 

هوشی می کند.
مطالعه کنید: برای باالبردن هــوش کالمی باید در 
گون مطالعه کرد و دایره لغات را  مورد مســائل گونا
گسترش داد. مطالعه در مورد تاریخ، روانشناسی، 
علوم زیســتی، علوم طبیعی، هنر، زبــان، ریاضی و 
موسیقی کمک به گسترش تفکر می کند. به تفکر 
خود شخصیت و عمق دهید و حداقل در هفته یک 

کتاب بخوانید.
ذهن خــود را به چالــش بکشــید: انــواع بازی های 
ذهنی و فکری می تواند باعث تقویت هوش سیال، 
بهبود عملکرد حافظه و افزایش قدرت تمرکز شود. 

گر تنها بــرای مدتی ایــن کار را تکرار کنیــد به زودی  ا
نتیجه آن را می بینید. 

ســودوکو، حــل جــدول، حــل معمــا از بهتریــن 
گزینه های بازی های تمرین ذهن است. یادداشت 
کنید: هــر چقــدر می توانید یاداشــت کنیــد! برای 
شروع می توانید با یادداشت روزانه خاطرات خود 

شروع کنید.
 می توانید هر مطلب ساده ای را به جای ذخیره در 
تلفن همراه در دفتر یادداشت بنویسید. سعی کنید 
با دست مخالف یادداشت کنید و نیم کره غالب مغز 
را به چالش بکشید و از نیم کره مخالف مغز نیز بیشتر 

کمک بگیرید. 
تعامالت اجتماعی و میان فردی خود را بیشتر کنید: 
ارتباطات اجتماعی و تعامل میان فردی بیشترین 
کمک را به افزایش هوش اجتماعی شما می کند و در 
عین حال باعث پرورش هوش کالمی و شنیداری 

هم می شود.

گرام افزوده شد! کن« به اینستا قابلیت جدید »استراحت 

فیلتر جدید لینکدین امکان یافتن موقعیت های شغلی 
با امکان دورکاری را آسان تر می کند

فضای ذخیره سازی در واتساپ را چگونه مدیریت 
کنیم؟ 

۴ ترفند ساده برای باهوش شدن 

فناوری

اپلیکیشن

خواندنی ها

محافظتازاطالعاتشخصی
دراینترنتباچندترفند

با راه حل های جلوگیــری از هک 
داده های اینترنــت خــود آشــنا 

شوید. 
و  خانگی اینترنــت  شــبکه های  گســترش  بــا   
افزایــش هکرهــای حرفه ای اینترنــت ممکن اســت 
داده های اینترنت شما نیز هک شده باشد به همین 
علت ما در این مطلب اطالعاتی را فراهم آوردایم که به 
شما می آموزیم از اینترنت های خود محافظت کنید.

چه کسی داده های شما را هک می کند؟
      ارائه دهندگان خدمات اینترنتی

 ارئــه دهنــدگان خدمات اینترنتــی، اغلــب مجــاز به 
نظارت بر فعالیت اینترنتی شما هستند. 

آن ها گزارش های مرور ناشناس را از کاربران جمع آوری 
کرده وداده ها را بــه بازاریابان برای توســعه تبلیغات 

آنالین بسیار هدفمند به فروش می رسانند.
      کوکی های اینترنت

بر اساس گزارش ها، فعالیت آنالین شــما را می توان 
توســط کوکی ها نیز ردیابــی کرد؛ )قطعــات کوچکی 
از متن که توســط مرورگــر وب شــما دانلــود و ذخیره 
کثر وب سایت ها و  می شــوند(. این داده ها توســط ا
سرویس ها برای ثبت عادات آنالین کاربر و تبلیغات 

استفاده می شود.
      چگونه از ردیابی داده های اینترنت جلوگیری 

کنیم؟
بسیاری از مرورگرها می توانند به شما کمک کنند تا در 
حین مرور وب متوجه شوید چه کسی شما را ردیابی 
می کنند. در همیــن راســتا مــا برنامه هــای را در این 
مطلب برای شــما گردآوری کرده ایم که از داده های 

شمامحافظت میکند.
HTTPS      

این پروتکل امن استفاده از رمزگذاری را اعمال می کند 
که به محافظت از خرید های آنالین، جزئیات پرداخت 
و مرور کلی وب شما در برابر عوامل مخربی که شما را 

برای سرقت نظارت می کنند، کمک می کند.
Badger حریم خصوصی      

کس، سافاری و اپرا  برنامه Badger  برای کروم، فایرفا
بوده که به گونه ای طراحی شده که به صورت بصری 
سایت هایی را که فعالیت شما را در زمان واقعی ردیابی 

می کنند به شما نشان می دهد.
NoScript مجموعه امنیتی      

کس و ســایر مرورگر های مبتنی بر  افزونه برای فایرفا
موزیال می تواند محتوای فعال از جمله جاوا اسکریپت 
را غیرفعال کند که می تواند برای ردیابی فعالیت آنالین 

شما استفاده شود. همچنین می توانید دامنه های 
مورد اعتماد خود را انتخاب کرده و در لیست سفید 

قرار دهید.
      برای جلوگیری از ردیابی چه کاری باید  انجام 

می دهید؟
گرام،  گر از فیس بوک، اینستا به یاد داشته باشید که ا
اسنپ چت یا توییتر استفاده می کنید فرار از ردیابی و 
جمع آوری داده های خود دشوار است، مراقب باشید 
کثر این سرویس های آنالین شما را ردیابی می کنند  که ا
و اخیــرا شــروع بــه اســتفاده از رمزگذاری سرتاســری 
کرده اند.  همچنین مشخص شد که هر شرکت بزرگ 
فناوری ماننــد مایکروســافت، گوگل، فیــس بوک و 
اپل در گذشــته از پیمانکاران بــرای گــوش دادن به 

مکالمات کاربران ضبط شده توسط برنامه هایشان 
اســتفاده می کردند. در اینجا چنــد گزینه جایگزین 
امن وجود دارد که می توانید برای مرور ایمن از آن ها 

استفاده کنید:
Tor مرورگر      

  برنامــه Tor، یــک مرورگــر معمولــی اســت کــه بــا آن 
می توانید به صورت ناشناس وب را مرور کنید.

      برنامه های رمزگذاری شده
ازبرنامه هــای رمزگذاری شــده بــرای خصوصی نگه 
داشــتن مکالمــات آنالیــن بیــن خــود و ســایر افــراد 
استفاده کنید، مانند Signal، که در صورت استفاده 
صحیح، پیام رسانی نسبتا ایمن اســت. این برنامه 

برای iOS، Android، و دسکتاپ موجود است.

فناوری

دانستنی ها

صرف نظر از اندازه نمایشگر لپ تاپ شما، 
افــزودن مانیتــور دوم می توانــد تجربــه 
راحت تــر و پربارتــری را بــه همــراه داشــته 

باشد. 
کثــر لپ تاپ ها  اتصال مانیتور خارجی به ا
کار ســاده ای اســت و ســپس می توانیــد 
صفحه نمایش را با چند کلیک پیکربندی 
کنید. می توانید انتخاب کنید که نمایشگر 
را بــه مانیتــور دوم گســترش دهیــد تــا بــه 
شــما فضای بیشــتری روی صفحه داده و 

یا نمایشگر را در هر دو صفحه کپی کنید.
      نحوه اتصال لپ تاپ کامپیوتر به مانیتور

بســته بــه نــوع مانیتــور و لــپ تــاپ شــما، 
 USB، کابــل ممکــن اســت الزم باشــد از 
 HDMI .اســتفاده کنیــد VGA یــا HDMI
رایج تریــن اتصــال مانیتــور امــروزه اســت، 
 HDMI اما برخــی از لــپ تاپ هــا از اتصــال
یــا mini-HDMI اســتفاده نمی کننــد و 
کامال بــه USB متکی هســتند. همچنین، 
بسیاری از مانیتور های قابل حمل مدرن 
 ،VGA USB هســتند. در مــورد  فقــط 
معمــوال آن اتصــال منســوخ شــده را فقط 
در مانیتور هــا و لپ تاپ هــای قدیمی تــر 

می بینید.
۱: بــا خامــوش بــودن لــپ تــاپ و مانیتــور، 
مانیتور را با کابل مناسب به لپ تاپ وصل 

کنید.
۲: لپ تاپ و مانیتور را روشن کنید و منتظر 

بمانید تا ویندوز شروع به کار کند.
 Start، display کادر جســتجوی ۳:در 
settings را تایــپ کنیــد و وقتــی مشــاهده 
 Ease of ،کردید در نتایج جستجو ظاهر شد

Access display settings را کلیک کنید.
روی   ،Display Settings پنجــره  ۴:در 
Additional display settings کلیک کنید.

کنــون بایــد کادر هــای شــماره گــذاری  ۵:ا
شــده ای را ببینید که نمایشــگر لــپ تاپ و 
نمایشگر اضافی را نشان می دهد. معموال 
شــماره ۱ صفحــه نمایش داخلــی لپ تاپ 
اســت، امــا بــرای تأیید اینکه کدام اســت، 
روی Identify کلیــک کنید و اعداد به طور 

خالصه روی دو نمایشگر ظاهر می شوند.
۶:در صورت نیاز، می توانید دو مانیتور را به 
درگ کنید تا مطمئن شوید که جهت آن ها 
بــه همــان شــکل روی میز شــما هســتند، 

سپس روی Apply کلیک کنید.
 Multiple displays ۷: برای یافتن بخــش
کشــویی  بــه پاییــن برویــد. روی منــوی 
کنیــد و بســته به اینکــه ترجیــح  کلیــک 
می دهیــد اطالعــات یکســانی را نشــان 
دهند یا می خواهید از آن ها به عنوان یک 
 Duplicate ،دسکتاپ بزرگتر استفاده کنید
 Extend these displays یا these displays

را انتخاب کنید.
      نحوه اتصال مک بوک به مانیتور

بســته بــه مــک بــوک خــود، می توانیــد بــا 
اتصــال USB-C یــا Thunderbolt متصــل 
گــر می توانیــد مانیتــور خــود را  شــوید. ا
گــر  مســتقیما بــه لــپ تــاپ وصــل کنیــد؛ ا
مانیتور شما دارای درگاه USB-C است از 
آن استفاده کنید. در غیر این صورت، باید 
از آداپتور یا هابی اســتفاده کنید که بتواند 
کانکتور مانیتور را به فرمت مورد اســتفاده 

مک بوک شما تبدیل کند.
۱:در حالــی کــه مــک بــوک خامــوش اســت، 
مانیتــور را با کابل مناســب به لپ تــاپ وصل 

کنید.
۲:مــک بــوک و مانیتــور را روشــن کنیــد و 

منتظر بمانید تا مک راه اندازی شود.
۳:روی لوگــوی اپــل کلیک کنید و ســپس 

System Preferences را انتخاب کنید.
 Displays روی ،Preferences ۴:در پنجره

کلیک کنید.
۵:در پنجره تنظیمات نمایشگر، روی تب 

Arrangement کلیک کنید.
کنون بایــد دو کادر را ببینید که نشــان  ۶:ا
دهنده لپ تاپ و نمایشــگر اضافی اســت. 
یکــی بــا نــوار ســفید رنــگ در بــاال صفحــه 
نمایش داخلی مک بوک است. در صورت 
نیاز، می توانیــد دو مانیتــور را روی صفحه 
بکشــید تا مطمئن شــوید کــه جهت گیری 

آن ها مانند روی میز شما است.
گــر می خواهید هــر دو مانیتور یک چیز  ۷: ا
 Mirror Displays را نشــان دهنــد، روی
کلیــک کنیــد. در غیر ایــن صــورت، چــک 
کس را خالــی بگذارید تــا صفحه نمایش  با

به مانیتور دوم کشیده شود.

نحوه اتصال مانیتور 
به لپ تاپ 

گوشــت و ســیب زمینی سرشــار از 
پروتئین هستند و به همین دلیل 
مصرف آن ها بــا هــم می تواند یک 
وعده بسیار سالم و مقوی را برای شما رقم بزند. گوشت و 
سیب زمینی سوخاری نه تنها به راحتی پخته می شود، 

بلکه طعم و مزه بسیار لذیذی نیز دارد.
غذاهای شکم پر از جمله پرطرفدارترین غذاها به شمار 
می روند که بیشــتر افراد تهیه آن را کار بســیار ســختی 
می دانند. این در حالی است که تهیه این غذاها نسبت 
به غذاهای دیگر آسان تر است. از جمله یکی از بهترین 
نمونه ها می توان به گوشت و سیب زمینی سوخاری 
گر دوست  اشاره کرد که بسیار مقوی و خوشمزه است. ا
دارید با طرز تهیه گوشت و سیب زمینی سوخاری آشنا 

شوید، ما را در ادامه این مطلب همراهی کنید.

      مواد الزم
• ۵۰۰ گرم گوشت چرخ کرده

• چهار عدد سیب زمینی بزرگ
• یک عدد پیاز متوسط

• دو عدد تخم مرغ
• یک پیمانه جعفری تازه رنده شده

• یک قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی

• یک پیمانه آرد گندم
• یک دوم پیمانه پودر سوخاری
• یک قاشق چای خوری آویشن

• یک دوم قاشق چای خوری زنجبیل
• نمک، فلفل و زردچوبه به مقدار الزم

• ۲ قاشق غذاخوری پیازچه )اختیاری(
      طرز تهیه گوشت و سیب زمینی سوخاری

ابتدا بهتر اســت ســیب زمینی ها را به مدت ۳۰ دقیقه 
در آب قرار دهید تا پوست کندن آن ها راحت تر شود.

در این مرحله باید گوشت را به دقت با تمام ادویه ها و 
سبزیجات ورز دهید تا مواد به صورت مساوی پخش 

شود.
حاال ســیب زمینی ها را پوســت کــرده و بــرش دهید. 

)ترجیحا برش ها ضخیم باشد(

قاچ های سیب زمینی را از وسط با یک کارد برش دهید 
تا بتوانیــد آن را بــا مواد آمــاده پر کنیــد )دقت کنید که 

سیب زمینی ها نباید به دو نیم تقسیم شوند(.
با یک قاشــق که اندازه کوچکی داشته باشــد، داخل 

سیب زمینی ها را با گوشت پر کنید.
تخم مرغ ها را یکی یکی شکسته و سپس آن را به حدی 

هم بزنید که حالت لختگی آن از بین برود.
در یک ظرف دیگر آرد و پودر سوخاری را بریزید.

غ بزنید و سپس  سیب زمینی شکم پر را داخل تخم مر
آن را در ظــرف آرد قــرار دهیــد تا به صــورت کامــل با آن 

پوشیده شود.
روغن را درون یک ظرف ریخته و داغ کنید. وقتی روغن 
آماده شد، برش های سیب زمینی را میان آن قرار دهید 

و سرخ کنید.

شرکت مایکروسافت قصد دارد برای 
راحتــی کاربران هنــگام کار بــا رایانه 
ماوسی با قابلیت تاشوندگی تولید 
کند.  گزارش ها نشان می دهد که شرکت مایکروسافت 
احتماال در حال کار بر روی یک ماوس Arc جدید و تاشو 

است. ماوس Arc آن ها به شکل صاف بسته می شود، 
اما می تــوان آن را خم کــرد تا در هنگام اســتفاده بهتر در 
کنون یک پتنت جدید نشان  دست شــما قرار بگیرد. ا
می دهد که این شرکت در حال کار بر روی نسخه جدید 
ماوس تاشو است که می تواند ۱۸۰ درجه تا شود و حمل 

و نقل را آســان تر  می کند. ایــن ماوس شــامل یک بدنه 
تغییر پذیر به اشکال مختلف است و کاربران می توانند 
بر اساس نیاز خود و زاویه خمش مورد انتظار این ماوس 
را تنظیم کنند. در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۱ این پتنت ثبت 
شده است، اما معلوم نیست که چه زمانی ماوس تاشو 

به سایر گجت های تاشو مایکروسافت اضافه می شود. با 
توجه به رقابت شدید شرکت های بزرگ فناوری از جمله 
مایکروســافت، اپل، آمازون و ســایر برند ها باید دید در 
صورت تولید و توسعه چنین ماوسی با قابلیت تاشوندگی، 

آیا کاربران از آن استقبال خواهند کرد یا خیر.

گوشت و سیب زمینی سوخاری

تولید ماوس با قابلیت تاشوندگی توسط مایکروسافت 

آبشــار ورســک پــل ســفیددر 
قسمت شرق روستای زیبای 
ورســک و در زیــر قلــه اتابک و 
تیزکوه، دره ای بسیار زیبا و نیمه جنگلی وجود 
دارد که نسبتا عمیق بوده و چشم هر بیننده ای 

را به خود خیره می کند.

آبشار ورسک

گردشگری

دستپخت

فناوری

زاینده رود جاری؛ 
خواسته مردم 

اصفهان
تعدادی از مــردم اصفهان با حضور در 
پل خواجــو و در کنار چادر کشــاورزان 
ضمــن حمایــت از حقابــه کشــاورزان 
خواســتار جــاری شــدن زاینــده رود 

شدند.
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