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تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان و معاونت 
شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان بــرای تســهیل ارائــه خدمــات 
غیرحضوری منعقد شــد. وحیــد مهدویــان، معــاون شهرســازی و معماری 
شــهرداری اصفهان در این آئیــن اظهار کــرد: تکلیفی کــه عالوه بر شــهرداری 
اصفهان بســیاری از دســتگاه ها و ارگان های مختلف در آن دخیل هســتند، 
صدور پروانه ساختمان است. وی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی در این 
زمینه تعامل بسیاری با معاونت شهرسازی دارد و از زمان درخواست مالکان تا 
زمان بهره برداری ساختمان دخیل بوده و همکار شهرداری در این زمینه است.
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان با بیان اینکه رویکرد مدیریت 

جدید شهری تعامل و همکاری با دیگر دستگاه ها است...

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
شهرداری اصفهان و نظام مهندسی

معاون انجمن فوالد اعالم کرد؛

توقف تولید فوالد 
در صورت قطع گاز

وزیر نیرو خبر داد:

تصویب طرح ضربتی برای 
حل مشکالت آب ۴ استان

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛

کار موثر  دو راه 
کاهش فرار مالیاتی در 

با نشست مشترک و بازدید از خطوط تولید 

فوالد مبارکه آغاز شد؛ 

تعامل فوالد مبارکه با جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی استان 

اصفهان

بیمه سالمت اصفهان ماهانه 
۲۱میلیارد تومان برای درمان 

کرونا هزینه می کند

2

2
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۳
عربی: نسل جدید تالوکاران امیدوار 

صنایع آالینده و پر مصرف در اصفهان توسعه نمی یابدکننده است
۶
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تکریم اصفهان، 
تکریم فرهنگ است
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# اصفهان  تنها  نیست

نایب رئیس شورای شهراصفهان: 

قرارگاه شهر هوشمند به ریاست 
استاندار اصفهان ایجاد شود

۳

۳

۴

۵

کیانوش کیانی - سرپرست شهرداری شاهین شهر

خ 1۴۰۰/۰۴/۰۳ شــورای محتــرم  شــهرداری شــاهین شــهر بــه اســتناد مجــوز شــماره ۶۶۴/ش مــور
اسالمی شــهر درنظــردارد بهــره بــرداری از پارکینــگ طبقاتــی فردوســی )عمومــی( در 9 طبقــه و هــر 
ــان فردوســی فرعــی ۳ شــرقی  ــع واقــع در شــاهین شــهر خیاب ــراژ تقریبــی 1۰۰۰ مترمرب ــه مت طبقــه ب
ــه افــراد حقیقــی و  ــری پارکینــگ خودروهــای ســبک و نیمــه ســنگین درقالــب اجــاره بهــا ب کارب ــا  ب

گــذار نمایــد. حقوقــی بــه مــدت 2 ســال وا
کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مزایــده می بایســتی در ســاعات اداری بــه  متقاضیــان جهــت 
ــا پایــان وقــت اداری روز  کثــر ت واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
ــا قبــول  ــه حراســت تحویــل نماینــد. شــهرداری در رد ی ــه دبیرخان خ 1۴۰۰/۰9/28 ب یکشــنبه مــور

کلیــه پیشــنهادها مختــار اســت. 12۳۴۴۵۵ / م الفیــک یــا 

نوبت چاپ اول
گهی مزایده عمومی )نوبت اول( آ

محسن صدرالدین کرمی - شهردار قهدریجان

خ 1۴۰۰/۶/17 شــورای اسالمی شــهر نســبت بــه خریــد یــک دســتگاه ماشــین جــاروب  شــهرداری قهدریجــان درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 8-۶ مــور
مکانیــزه بــا نازلتریــن قیمــت ازطریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی واجــد شــرایط خریــداری نمایــد. لــذا از ایــن اشــخاص دعــوت بــه 
عمــل می آیــد تــا جهــت شــرکت در مناقصــه بــه شــهرداری قهدریجــان مراجعــه و پــس از دریافــت اســناد مناقصــه و تکمیــل آن، پیشــنهاد خــود را برابــر شــرایط 

اعالمــی در زمــان مقــرر بــه شــهرداری تحویــل نماینــد.
شرایط مناقصه:

کلیه پیشنهادات مختار است. 1( شهرداری در رد یا قبول یک یا 
که پس از موعد مقرر به شهرداری رسیده یا مخدوش و مبهم باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 2( به پیشنهاداتی 

۳( متقاضیــان می بایســت مبلــغ 1/2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )یــک میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال( بابــت ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه حســاب شــماره 
۰22۴1۶1۳۳1۰۰۶ ســپرده شــهرداری نــزد بانــک ملــی شــعبه قهدریجــان یــا بــه همیــن میــزان ضمانتنامــه بانکــی معتبــر دروجــه شــهرداری قهدریجــان تهیــه و 

کــت الــف قــرار دهنــد. آن را در پا
گهــی مناقصــه یعنــی پایــان وقت  کات بــه دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری واقــع در حراســت شــهرداری 1۰ روز پــس از چــاپ دومیــن آ ۴( آخریــن مهلــت تحویــل پــا

اداری روز 1۴۰۰/9/28 می باشــد.
کمیســیون معامــالت عالــی در محــل شــهرداری مفتــوح و قرائــت و رســیدگی می شــود و  ۵( پیشــنهادات رســیده در ســاعت 1۵ روز 1۴۰۰/9/۳۰ بــا حضــور اعضــا 

کمیســیون بالمانــع اســت. حضــور متقاضیــان در هــر مرحلــه درصــورت اطــالع قبلــی در جلســه 
۶( ســپرده نفــرات اول، دوم و ســوم درصــورت حاضــر نشــدن بــه عقــد قــرارداد طبــق مــاده 8 آییــن نامــه مالــی شــهرداریها بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط 

می شــود.
ج و الزم االجرا می باشد. 12۳۴۴۵7 / م الف   7( سایر اطالعات و شرایط فنی و جزییات در اسناد مناقصه مندر

گهی مناقصه عمومی مرحله اول آ
خرید یک دستگاه ماشین جاروب مکانیزه

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان درنظــردارد خدمــات و کاالی موردنیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل و باســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات 
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 ســه شــنبه مــورخ  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: اصفهــان ابتــدای  1۴۰۰/۰9/۳۰ در ســامانه فــوق بارگــذاری نمایــد و همچنیــن اســناد فیزیکــی )پا
اتوبــان چمــران ابتــدای خیابــان بعثــت امــور بــرق منطقــه هفــت دبیرخانــه تحویــل نمایند. به پیشــنهادهایی کــه بعد از مهلــت مقرر بارگــذاری 

گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
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

گاهــی بیشــتر درمــورد الزامــات،  کســب اطالعــات بازرگانــی بــا شــماره تلفــن ۳۴122۶۵1 واحــد مناقصــات خانــم ســعادت پــور و جهــت آ جهــت 
اطالعــات، شــرح خدمات ایــن مناقصــه بــا شــماره تلفــن ۳۴122۶۴۰ دفتــر امــور مهندســی تمــاس حاصــل فرماییــد.

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

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
گــران جهــت بــه روزرســانی مــدارک و فعالیتهــای خــود، در ســامانه بــرون ســپاری شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان بــه نشــانی  مناقصــه 

https://www.eepdc.ir مراجعــه نماینــد. )درصــورت هرگونــه ســوال بــا شــماره تلفــن ۳22۴11۵۳ آقــای امیرانــی تمــاس حاصــل فرماییــد(.
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 با مراجعه به ســایت شــرکت و یا تماس بــا واحد مناقصه و  شــرکت کننــدگان در مناقصــه می بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل پا
مزایــده، از آخریــن اصالحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردند، درغیراینصورت مســوولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران 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 واصل شــود مطلقا ترتیــب اثــر داده نخواهد 
شد.

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.

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ
همزمان با ارزیابی )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 
مبلغ تضمینمناقصه

۴۰۰1۴۰822۰۰۰۰9۳8۵1۰۰۰۰۰9

اصالح ساختار شبکه فشار 
ضعیف )تبدیل سیم به 

کابل-1۳/۴7۵ کیلومتر( در 
محدوده امور برق منطقه 7
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معــاون فنــی و حقوقــی ســازمان امــور مالیاتــی 
گفت:حــدود ۵۰ درصــد از ۱۲ میلیــون و ۵۰۰ هــزار 

دستگاه ابزارپرداخت، پرونده مالیاتی دارند.
به گــزارش صدا و ســیما، محمــود علیــزاده معاون 
فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با حضور در یک 
برنامه تلویزیونی گفت: با هماهنگی بانک مرکزی یا 
باید برای آن ها پرونده مالیاتی تشکیل دهیم یا این 
دستگاه ها باید از نظام بانکی کشور، قطع شود. وی 
گفت: با توجه به مــاده ۱۱ قانون پایانه فروشــگاهی 
که اعــالم کرده اســت پذیرنــدگان یــا دارنــدگان ابزار 
پرداخت ها باید دارای پرونده مالیاتی باشند، حدود 

۵۰ درصد، پرونده مالیاتی دارند.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره 
به اینکه هنوز به این نرسیدیم که ارتباط برخط برای 
کنش ها را با بانک مرکزی  کنش ها یا ریزترا گرفتن ترا
داشته باشــیم، گفت: این امکان باید ایجاد شود و 

وب ســرویس های الزم باید برقرار شــود تا به داده و 
اطالعات بانکی حساب ها دسترسی پیدا کنیم و به 

موجب قانون باید این اتفاق بیفتد.
علیــزاده افــزود: بر اســاس اطالعات بانــک مرکزی، 
بررســی های ما نشــان می دهــد از حــدود ۱۲ و نیم 
میلیون دســتگاه ابزار پرداخت، حــدود ۳ میلیون 
و ۸۰۰ هــزار نفــر بــا حــدود ۶ میلیــون دســتگاه ابــزار 

پرداخت، پرونده مالیاتی نداشتند. 
گــر ســاماندهی این ابــزار پرداخت ها و  وی افــزود: ا
شفافیت در نظام پرداخت کشور انجام نشود، امکان 
ساماندهی کامل نظام رویداد مالی و نظام اقتصادی 

کشور، وجود نخواهد داشت.
کیــد بر اینکه باید بــا اصنــاف و اتاق ها،  علیزاده با تا
هم اندیشی هایی را داشته باشیم، گفت: رئیس کل 

امور مالیاتی پیگیر این موضوع است.
گر  معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: ا
ابزار پرداخت ها خارج از این سیستم، فعال باشند و 
به نظام رویداد مالی، متصل نباشند و سازمان امور 
مالیاتی از نحوه فعالیــت آن ها مطلع نباشــد، این 

شکاف، موجب فرار مالیاتی خواهد شد.
وی اضافه کرد: تحت هیچ شــرایطی، تــا زمانی که 
حلقه زنجیره ارزش افزوده، پاره نشود؛ هیچ مالیات 
مضاعفی را از مبدا تولید یا واردات تا مصرف کننده 

نهایی، بیشتر از ۹ درصد نمی گیریم.

کید کرد:  رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور تا
هوشمندســازی نظام مالیاتی، مهمتریــن راهکار 
و برنامه جــدی نظــام مالیاتی بــرای مبــارزه بــا فرار 
مالیاتی در کشــور اســت. بــه گــزارش ســازمان امور 
مالیاتی، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کید بــر مبارزه بــا فرار مالیاتــی افزود: با پیشــبرد  با تا
کمیت  برنامه هوشمندســازی نظام مالیاتی و حا
داده هــا و اجــرای سیســتم حسابرســی بــر مبنای 
ریســک مودیان، عمال گام مهمی در جهت مبارزه 
بــا فــرار مالیاتــی برداشــته خواهــد شــد. وی ادامه 
داد: نظــام مالیاتــی بــا تکیــه بر موتــور ریســک قادر 
خواهــد بــود، با تمرکــز بــر پرونده هــای پر ریســک و 
بدون رسیدگی بخش قابل توجهی از پرونده های 
مالیاتی، با کمترین هزینه، مالیات متناسب با میزان 
درآمد واقعــی افراد را وصــول کند. معــاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی گفت: با اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان که همینک در دستور 
کار ســازمان قــرار دارد، یکــی از مراحل اصلی تحقق 
نظام هوشــمند مالیاتی تحقق پیدا خواهــد کرد. 
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور همچنین 
افزود: اجرای قانون مالیات بــر ارزش افزوده جدید 

و اســتفاده از ظرفیت هــای مــاده ۱۶۹ مکــرر قانون 
مالیات های مســتقیم، از دیگر اقداماتی است که 
می تواند به هوشمند شدن نظام مالیاتی و کاهش 
فرار مالیاتی کمک نماید. وی تصریح کرد: مهمترین 
پیامد اجرای نظام مالیاتی هوشمند، شفافیت است 
و باتحقق نظام نوین مالیاتی، عمال تمامی اطالعات 
مودیــان به صورت شــفاف در اختیار ســازمان امور 
مالیاتی کشور قرار می گیرد. منظور اضافه کرد: رعایت 
انصاف و عدالت، رضایت مودیان، هوشمندسازی 
کثری و ارتقای سالمت  نظام مالیاتی، وصول حدا
نظــام اداری، چارچوب اصلی نظــام مالیاتی برای 
توسعه و کارآمدی محسوب می شود که همه ارکان 

نظام مالیاتی باید در این چارچوب حرکت کنند.

معاون انجمن فوالد گفت: وزارت صمت در حال 
کره با وزارت نفت برای جلوگیــری از قطع گاز  مذا
واحدهــای آهن اســفنجی اســت زیــرا در صورت 
تعطیلی این واحدها، تولید فوالد متوقف و تعادل 
بازار به هم می خورد. وحید یعقوبی در گفت وگو 
با مهــر در مــورد آخرین وضعیــت تولید فــوالد در 
کشــور، اظهار کرد: در سه ماه نخســت امسال در 
تولید فوالد رشــد خوبی داشــتیم اما در ســه ماه 
دوم سال، به دلیل محدودیت های تأمین برق، 
تولید فوالد در این فصل نسبت به بهار ۴۰ درصد 

کاهش یافت.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
افزود: طبیعتا این کاهش تولید در ســه ماه دوم 
ســال ۱۴۰۰، در برآینــد کلی تأثیر گذاشــته و تولید 
فوالد کشــور را نزولی کرده اســت؛ بــه گونه ای که 
طبــق اعــالم انجمــن جهانــی فــوالد تولید ایــن 
محصول در ۱۰ ماه سال میالدی ۱۰ درصد کاهش 

یافته است.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که همچنان ما 
توانسته ایم رتبه دهم تولید فوالد جهان را حفظ 
گر قرار باشد قطع برق و گاز تداوم داشته  کنیم اما ا

باشد، جایگاهمان را از دست خواهیم داد.
کرات وزارت صمت با وزارت نفت برای           مذا

عدم قطع گاز واحدهای آهن اسفنجی
یعقوبی در مورد قطعی گاز واحدهــای فوالدی، 
گفت: فشــار شــرکت ملــی گاز بــر روی واحدهای 
فــوالدی خصوصا واحدهــای تولیدکننــده آهن 
اسفنجی بسیار زیاد اســت. این در حالیست که 
آهن اســفنجی یــک کاالی اســتراتژیک در حوزه 
گر تولید این محصــول به حداقل  فوالد اســت و ا

برسد، تولید فوالد نیز عمال متوقف می شود.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
کراتی بین وزارت صمت  تصریح کرد: بنابراین مذا
با وزارت نفت به منظور عدم قطع گاز واحدهای 
تولید آهن اســفنجی در حال انجام اســت زیرا در 
صورت قطع گاز این واحدها، بخش تولید فوالد 

به مشکل می خورد.

وی گفــت: هــر ســال واحدهــای آهن اســفنجی 
برنامه ریزی داشتند که در حدود ۱۵ الی ۲۰ روز در 
دی ماه به سمت اورهال و تعمیرات بروند که این 
موضــوع بهانــه ای نیــز برای همــکاری با شــرکت 
ملی گاز باشد، اما امسال از آذر ماه قرار بر قطع گاز 
واحدها شــده که قطعا وضعیت تولید فوالد را با 

خطر مواجه می کند.
         تعطیلی واحدهای آهن اسفنجی، تولید 

فوالد را متوقف می کند
یعقوبی افزود: در صورت به مشکل خوردن تولید 
آهن اســفنجی و فــوالد، عــالوه بــر بر هم خــوردن 
تعادل بازار داخلــی و افزایش قیمت ها، تعهدات 
صادراتی فوالدســازان نیــز به مشــکل می خورد. 
فوالدی ها از قبل برای ۳ ماه بعد سفارش می گیرند 
گر نتوانند آهن اســفنجی مــورد نیــاز را تأمین و  و ا
فوالد تولید کنند، تعهدات صادراتی را نمی توانند 
انجام دهند و عالوه بر تحمیل زیــان به واحدها، 

اعتبار بین المللی کشور نیز خدشه دار می شود.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
گفــت: در حــال حاضــر بــه نــدرت یکــی دو واحد 
فوالد بــا قطعــی گاز مواجه شــده اند اما بــه باقی 
واحدهــا اخطــار داده انــد و برخــی از واحدهــا را 
بــه ۵۰ درصد دیمانــد و برخــی را در حــد ۳ درصد 
دیماند رســانده اند که عمال بــه معنای تعطیلی 
واحدهاست. واحدها در حال مقاومت هستند و 
کره هستند. با شرکت های منطقه ای در حال مذا

         تمام صنایع کشور باید در 
محدودیت های گازی سهیم شوند

یعقوبی تصریح کرد: مساله مهم این است که این 
محدودیت گازی که در کشور وجود دارد باید بین 
تمام صنایع به صورت عادالنه تقسیم شود؛ اینکه 
بار قطعی ها بر دوش فوالد گذاشته شود اجحاف 

در حق این بخش است.
گر همه صنایع در محدودیت های گاز  وی گفت: ا
سهیم شوند، می توان محدودیت های مربوط به 
فوالد را نیز کاهش داد که هم تعــادل بازار داخل 

حفظ و هم تعهدات صادراتی انجام شود.

معاون سازمان امور مالیاتی:

۵۰ درصد دستگاه های ابزارپرداخت، 
پرونده مالیاتی ندارند

خبر

اصفهان رتبــه دوم کشــور را در صــدور پروانه 
کسب و کار فضای مجازی کسب کرد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: این 
اســتان رتبــه دوم کشــور را پــس از تهــران در 
کســب و کار مجازی و بازاریابی شبکه ای، به 

خود اختصاص داد.
اسماعیل نادری افزود: پارسال ۹۲ فقره مجوز 
کسب و کار مجازی در استان صادر شد، اما در 
۶ ماهه اول امســال ۵۹ مجوز صادر شده که 
اصفهان در این زمینه رتبه دوم کشور را پس 

از تهران کسب کرد.
وی بــا بیان اینکــه امســال ســه هــزار و ۹۱۹ 
شکایت به اتحادیه کسب و کار های فضای 
مجازی رسید که ۶۶ مورد از آن ها باطل شد 
افزود: ۱۹۶ مورد به کمیته نظارت ارجاع و ۱۲۵ 
مورد از آن ها به کمیسیون نظارت ارسال شد 

و ۱۳۰ مورد هم در حال بررسی است.
معــاون بازرگانی ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اصفهان گفت: کمیته اصلی رسیدگی 
بــه وضعیــت کســب و کار هــای مجــازی و 
بازاریابــی شــبکه ای در ســطح ســتاد وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت و در اســتان ها با 

حضور همه اعضای کمیته برگزار می شود.
نادری افــزود: بیشــتر مشــکالت موجــود در 
اســتان اصفهــان در ایــن زمینــه در حــوزه 

بازاریابی شبکه ای است.
معــاون بازرگانی ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اصفهان گفــت: برخی از شــرکت ها، 
پروانــه کســب مجــازی بــرای بازاریابــی تک 
سطحی دریافت می کنند، اما بعد با آن مجوز 
اقدام به فعالیت بازاریابی شبکه ای و با پروانه 
کســب مجازی عادی، شــروع به فعالیت در 

حوزه رمزارز ها می کنند.
نــادری افــزود: بــرای صیانــت از حقــوق 
شــهروندان و حمایــت از کســب و کار هایــی 
که به صورت قانونی اقــدام به دریافت مجوز 
می کننــد، کمیتــه متناظــر در اســتان ها بــه 

فعالیت این نوع شرکت ها رسیدگی می کند.
وی گفت: دبیرخانه کمیته نظارت بر عملکرد 
شــرکت های بازاریابــی شــبکه ای و کســب و 
کار های مجازی بخشی را در وب سایت خود 
طراحی کرده که شهروندان می توانند گزارش 
تخلفات شــرکت ها را وارد کنند تــا به صورت 
مستقیم بررسی و از اداره های ستادی نسبت 
به پلمــپ و فیلترینگ اینگونه وبســایت ها و 

شرکت ها اقدام شود.
معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
اصفهان گفت: اتحادیه به صورت مستقیم و 
برخط شکایت شهروندان را دریافت می کند 
و با توجه به اینکه این شــکایت ها به صورت 
متمرکز اســت، به راحتــی به شــرکت خاطی 

اخطار پلمپ یا فیلترینگ داده می شود.

مشــاور رییــس جمهــور گفــت: بــرون رفــت 
ازچالش های توسعه راه آهن و ناوگان حمل 
و نقل ریلی با ریل تولیدی ذوب آهن فراهم 

شده است. 
سعید محمد در نمایشگاه "کیش اینوکس" 
بــا حضــور در غرفــه ذوب آهــن اصفهــان به 
کیفیت ریل تولیدی این شرکت اشاره کرد و 
افزود: پیش تولید این محصول استراتژیک 
توســط ذوب آهن اصفهــان مجبــور بودیم 

ریل های بی کیفیت با نرخ باال وارد کنیم.
کید کرد: ذوب آهن اصفهان با تولید  وی تأ
انواع ریــل با کیفیت موجبات بــرون رفت از 
عمــده چالش هــای موجــود در توســعه راه 
آهن و ناوگان حمل و نقل ریلی را فراهم آورد.
مشاور رییس جمهور با بیان اینکه کارکنان 
ذوب آهن اصفهان افتخار کشــور هستند، 
افزود: بــا توانمنــدی و قابلیت هایــی که در 
کارکنان ذوب آهن سراغ دارم آنها می توانند 
نیاز کشور به فوالدهای ســخت و آلیاژهای 
خــاص بــرای صنعــت حفــاری را هــم تولید 

کنند.
کید کــرد: تجربه همکاری هــای ما در  وی تا
بحث پروژه های ریلی نشان داد ذوب آهن 
اصفهان قادر اســت بخش عمده نیازهای 
کشور به محصوالت اســتراتژیک فوالدی را 

تامین کند.
ذوب آهــن اصفهــان در ایــن نمایشــگاه بــا 
دایر کردن غرفه ای، قابلیت هــا، اولویت ها 
و فرصت هــای ســرمایه گــذاری خــود را بــه 
ســرمایه گذاران، فعــاالن بازارهــای پولی و 
ســرمایه و متولیان پروژه های سرمایه پذیر 

کشور ارائه می کند.

خبر بازچرخانی گازهای تولیدی؛ 
حلقه مغفول مانده صنعت اصفهان

استفاده مجدد از گازهای تولیدی 
در صنایع بزرگ مستقر در اصفهان 
بــه اذعــان کارشناســان می توانــد 
عــالوه بــر جبــران کمبــود بــرق و گاز اســتان، از شــدت 
آسیب های ناشــی از ورود این گازها به محیط زیست 

بکاهد. 
به گزارش ایرنا، امسال ظهور فصل ســرما و افزایش  ۲۰ 
درصدی مصــرف گاز در اصفهان، قطعی گاز صنایع و 
نیروگاه های گازی استان را بدنبال داشت که می تواند 

موجب کاهش تولید برق نیز بشود.
پر واضح اســت در این برهه زمانی، اســتفاده مطلوب 
از منابــع انــرژی بیش از گذشــته احســاس می شــود. 
تولید برق از گازهای تولیــدی در فرآیندهای صنعتی 
و  آهن،فــوالد  بــزرگ بخصــوص صنایــع  صنایــع 
پتروشــیمی می تواند عالوه بــر کاهش مصــرف انرژی، 
رونق بخش اقتصاد، اشتغال و خودکفایی و همچنین 
حفظ محیط زیست برای نسل های فعلی و آینده کشور 

را بدنبال داشته باشد.
بازچرخانــی گازهــای فرآیندهــای صنعتی حاصــل از 
سوختن حامل های انرژی  در نیروگاه های تولید برق 
صنایع بزرگ مستقر در اصفهان می تواند عالوه بر تامین 
نیاز برق ایــن واحدها، ده هــا مگاوات برق وارد شــبکه 

سراسری برق کشور کند.
         صرفه جویی در صنایع با بهره گیری از گازهای 

تولیدی آنها
به عقیده کارشناسان، صنایع بزرگ استان با تکیه بر 
دانش داخلی در قالب طرح های بازسازی، بهسازی و 
نوسازی در بخش های گازرسانی واحدهای صنعتی 
مربوطــه، می تواننــد از گرمــای گازهــای تولیــدی در 
فرآیندهــای صنعتــی خــود در گــرم کــردن بویلرهــای 
نیروگاهــی و همچنیــن شــارژ باتری هــای صنعتــی 
واحدهای مربوطه استفاده کنند و بطور متوسط ۶۰ 

درصد درمصرف انرژی خود صرفه جویی کنند.  
گر از این گازها برای تولید برق  کارشناســان معتقدند ا
اســتفاده نشــود، ســاالنه ۷۰۰ میلیون متر مکعب گاز 
طبیعی برای تولید برق مورد نیاز صنایع بزرگ استان 
باید مصرف شود که این میزان معادل مصرف ساالنه 

گاز پنج شهرستان استان است.
در این میان آسیب های زیست محیطی بدنبال ورود 
مستقیم این آالینده ها به هوای اصفهان نیزمساله ای 

دیگر است.
سرپرست گازرسانی واحد کوره بلند یکی از شرکت های 
تولیــد آهــن اصفهــان گفــت: گازهــای تولیــدی در 
فرآیندهای صنعتی تعدادی از صنایع فوالد استان که 

از طریق "کوره بلند" و احتراق کک، اقدام به استخراج 
آهن از سنگ آهن می کنند، ارزش حرارتی بسیار باالیی، 

بین ۸۰۰ تا هزار کیلوکالری در مترمکعب دارند.
مســلم نصیری افزود: قدیمی ترین ورایج ترین  روش 
جداسازی فلزات استفاده از "کوره بلند" است که از آن 
برای استخراج انواع فلز، از سنگ های معدنی استفاده 
می شود و کک نیز که منبع انرژی و احیا کننده اصلی در 

"کوره بلند"  است از زغال سنگ تولید می شود.
وی تصریــح کــرد: در ایــن صنایع، ایــن گازهــا بــه طور 
معمول از کوره هــای بلندی با ارتفاع حــدود ۷۰ متر در 
کنش ها و فعل و انفعال های شیمیایی موجود در  اثر  وا
داخل کوره ها ایجاد می شــود که ارزش حرارتی باالیی 
دارند و در بســیاری از فوالدســازی های مطــرح دنیا از 
آنها در نیروگاه های اختصاصی برای تولید برق استفاده 
می شــود. وی ادامه داد: حجم زیاد حــرارت حاصل از 
گازهای تولیدی در "کوره بلند" کارخانجات تولید آهن 
و فوالد، اســتفاده از آن ها را مقرون بــه صرفه می کند و 
می توان از آن ها در بویلرهای نیروگاهی و در باتری های 

کک سازی استفاده کرد.
وی بــا بیان اینکــه روش "کوره بلنــد" تنهــا در ۱۰ درصد 
فوالدســازی های کشــورمان اســتفاده می شــود و به 
همین دلیل استفاده از گازهای فرآیندی در تولید برق 
در صنایع فوالد کشور مغفول مانده است، افزود: این 
روش را نمی توان در همه صنایع فوالد استان و کشور 

اجرا کرد ولی این راهکار در همه واحد های دارای "کوره 
بلند"، عملیاتی و اقتصادی است.

         تولید 22۰ مگاوات برق با استفاده بهینه از 
ظرفیت های داخلی صنایع

سخنگوی شرکت توزیع برق اصفهان نیز در این پیوند 
گفــت: امســال شــاهد خودکفایــی یکــی از واحدهای 
فوالدســازی اســتان در خودکفایــی بــرق بودیــم کــه 
بــا اســتفاده بهینه ایــن واحــد از گازهــای تولیــدی در 

فرآیندهای صنعتی محقق شد.
ســید محمدرضا نوحی افزود: این واحد بــا تولید ۲۲۰ 
مگاوات برق در ساعت باعث جلوگیری از برداشت این 
میزان انرژی از شــبکه سراســری شــد که با ایــن میزان 
تولید می توان بــرق بیش از ۲۲۰ هزار مشــترک خانگی 

را تامین کرد.
وی ادامــه داد: تولیــد بــرق از بازچرخانــی گازهــای 
تولیــدی در فرآیندهــای صنعتــی، دســتاوردی مهم 
در صنعت اســت و می توانــد در صنایــع بزرگ فــوالد و 
پتروشیمی استان مورد استفاده قرار گیرد و قسمتی از 

مشکل کمبود برق و گاز استان را مرتفع کند.
کید کرد: خاموشی ها در تابستان امسال موجب  وی تا
زیان و توقف تولید در صنایع و در برخی موارد منجر به 

آسیب و خرابی لوازم خانگی مشترکان شد.
به گفته وی این موضوع، میلیاردها تومان خســارت 
در حــوزه مشــترکان خانگــی و صنایــع اســتانی و ملی 

بدنبال داشت.
نوحی افزود: آینده نگری نسبت به مصرف حامل های 
انرژی و منابع زیرزمینی کشور، محوری بودن صنعت 
فوالد در توسعه صنعتی و نیاز بسیاری از صنایع پایین 
دســت به ایــن صنعت بــزرگ، ضــرورت بهینه ســازی 
مصــرف انــرژی در ایــن واحد هــا را دوچنــدان می کند 
همچنین اســتحصال نیروی برق از گازهای تولیدی 
در فرایندهای این واحدها، یکی از مهمترین گام ها در 

زمینه مصرف بهینه انرژی است.
نیروگاه اصفهان واقع در درچه با ظرفیت ۸۳۵ مگاوات، 
نیروگاه سیکل ترکیبی شهید محمدمنتظری در شمال 
غرب اصفهان با یک هزار و ۶۰۰ مگاوات و نیروگاه جنوب 
اصفهان واقع در شهر جدید مجلسی با ۹۵۴ مگاوات از 

نیروگاه های بزرگ استان هستند.
نیروگاه هــای کاشــان و زواره هرکــدام با ظرفیــت ۴۸۴ 
مگاوات، نیروگاه کارخانه فوالد مبارکه با ۳۱۸ مگاوات، 
نیروگاه کارخانه ذوب آهن با توان ۲۲۰ مگاوات، نیروگاه 
انرژی اتمی در نطنز با ۱۲۰ مگاوات و نیروگاه گازی هسا 
در شاهین شهر با تولید ۶۰ مگاوات از دیگر نیروگاه های 

حرارتی استان هستند.
شرکت برق منطقه ای اصفهان، متولی تامین و توزیع 
برق دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری است.

اســتان اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، 
نزدیک به سه میلیون مشترک برق دارد.

وزیر نیرو گفت: طــرح ضربتی کوتاه مــدت برای حل 
مشکالت آب ۴ استان به تصویب رسید.

کبــر محرابیــان در حاشــیه جلســه تشــریح  علــی ا
دســتاوردها و نتایج سومین جلسه بررسی مســائل آب چهار استان به 
ریاست معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروزه موضوع آب به 
عنوان مهمترین اولویت دولت قلمداد می شــود اظهار کرد: این جلسه 
در رابطه با مسئله آب چهار استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد 
و خوزستان که از حوضه زاینده رود متأثر می شوند با حضور دستگاه ها و 

استانداران این استان ها برگزار شد.
وی افزود: پیشــنهادات مطرح شــده جلســه قبل به تصویب رسید که 
براســاس آن طرح کوتاه مدت و ضربتی تصویب شــده تا دســتگاه های 
مختلف از جملــه وزارت نیرو، جهاد کشــاورزی، صمت، کشــور و تعاون 
و همچنین ســازمان برنامه و بودجه مکلف شــدند پشــتیبانی کامل از 

اجرای این طرح های ضربتی را انجام دهند.
وزیر نیرو افزود: در جلسات آینده شاهد تصویب طرح های میان مدت و 

بلندمدت در این استان ها خواهیم بود.
محرابیان گفت: طرح های ضربتی طرح هایی است که با سرعت شروع 
می شود و بخش قابل توجهی از نگرانی مردم را برطرف می کند این طرح ها 
کوتاه مدت هستند و مشکالت فعلی را حل می کنند، اما برای تأمین آب 
کافی و اصالح وضعیت موجود باید شاهد اجرای طرح های میان مدت و 
بلندمدت باشیم که آن ها نیز در یک برنامه مدون و کامل انجام می شود.

وی افــزود: با رویکــردی که دولت دارد ما شــاهد فعال شــدن طرح های 
آبی کشــور خواهیم بود و به مرور اطالعات این طرح ها بــرای مردم بازگو 

خواهد شد.
وزیر نیرو از رسانه های مختلف از جمله رسانه ملی خواست طرح های 

آبی را برای مردم تشریح کند و فعال شدن آن ها را به اطالع مردم برساند.
محرابیان ادامه داد: امروز می توانیم از روش هایی برای تأمین آب صنایع 
اســتفاده کنیم کــه روش های مطمئن تــر و پایدارتــری هســتند و از نظر 
اقتصادی هم برای صنایع کشــور به صرفه اســت و اســتفاده از آب های 

غیرمتعارف در دنیا یک روش مرسوم برای تأمین آب موردنیاز است مانند 
پساب تصفیه خانه های فاضالب و استفاده از آب دریا.

وی گفت: در حوزه اصفهان در سال های گذشته برای استفاده از پساب 
در بخش صنایع اقداماتی انجام شده، اما کافی نیست.

وزیر نیرو افزود: یکی از برنامه هایی که با جدیت دنبال می کنیم این است 
که صنایع آب بری که در مناطق کویری کشور قرار دارد با استفاده از پساب 
و آب دریا، آب موردنیاز آن ها را تأمین کنیم تا از آب موردنیاز کشــاورزی و 

شرب استفاده نشود.
کید کرد: صنایع می توانند توسعه یابند و ما مخالف توسعه  محرابیان تا
صنایع نیستیم بلکه مخالف این هستیم که امروز آبی که مردم ما برای 
شــرب و کشــاورزی نیاز دارند جایگزینی ندارد بنابراین صنایع را باید به 

گونه ای گسترش دهیم که مردم با مشکل تأمین آب مواجه نشوند.
وی افزود: راه دیگر برای تأمین آب موردنیاز صنایع، بازچرخانی آب است 
که با این شیوه هم مردم به کسب و کار خود ادامه دهند و هم در تأمین آب 

شرب دچار تنگنا نشوند.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه برای تأمین آب موردنیاز صنایع در ۴ استان یاد 
شده برنامه میان مدت و بلند مدت در دســتور کار است گفت: صنایع 
استان هایی که در این محدوده قرار دارند مکلفند طی دو تا سه سال آب 

مورد نیاز خود را از طریق آب های غیرمتعارف تأمین کنند که وزارت نیرو و 
سایر دستگاه ها نیز در این زمینه به صنایع کمک خواهند کرد تا سهم آب 

کشاورزی، شرب و محیط زیست بیشتر شود.
گر در توســعه بــه آمــوزش توجه نکنیــم برای مــردم و  محرابیــان افــزود: ا

برنامه ریزان کشور گرفتاری به وجود می آید.
وی گفت: توسعه های اقتصادی و اجتماعی در گذشته تابع برنامه های 
آمایش نبوده، امــا در برنامه هفتم و بودجــه ۱۴۰۱ آمایــش به عنوان یک 
موضوع محوری باید توجه شود و نه تنها صنعت بلکه توسعه سکونتگاه ها 
و صنایع هم باید تابع آمایش باشد. وزیر نیرو افزود: مخالفتی با توسعه 
صنعت نداریم، چون توسعه صنعت موجب اشتغال، ایجاد ارزش افزوده 

و استقالل کشور می شود، اما الزامات در این زمینه باید رعایت شود.
محرابیان گفت: بسیاری از صنایع می توانند در کنار آب های دریا توسعه 
یابند مانند مجتمع های بزرگ پتروشیمی، فوالد و آلومینیوم که در صنایع 

جنوب کشور توسعه یافته اند.
کید کــرد: در مواقعی که امــکان انتقال صنایــع در کنــار آب وجود  وی تا
ندارد می توانیم از انتقال آب دریا و پساب و روش های متعارف دنیا یعنی 

بازچرخانی استفاده کنیم.
وزیر نیرو افزود: ما در زمینه بازچرخانی آب ضعیف عمل کردیم درحالیکه 
بازچرخانی امر مهمی است که هم در کشاورزی و هم در صنعت و مصارف 

خانگی می توان از آن استفاده کرد.
محرابیان گفت: در مصارف خانگی با تصمیمات ساده در زمان ساخت 
واحدهای مسکونی و ادارات می توان از آب باران و بازچرخانی پساب، از 

آب استفاده شده مجدد استفاده کرد.
وی افزود: یکی از مشکالت ما طوالنی شدن طرح های عمرانی است که در 
سال های گذشته شاهد رکود جدی طرح های آبی کشور بودیم و بسیاری 
از مشــکالت امروز بخاطر طوالنی شــدن این طرح ها است به طور مثال 
خیلی از سدها ساخته شده، اما شبکه انتقال و فرعی آن ساخته نشده 
است و در اعتبارات اولویت رعایت نشده، اولویت دادن به طرح های مهم 

یکی از اقدامات کنونی ما است.

اصفهان با حدود یک هزار و ۷۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد رتبه نخست 
را در کشور دارد.  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: با بهره برداری از این 
طرح های صنعتی، اشتغال پایدار برای حدود ۶۲ هزار نفر از افراد جویای کار در بخش های 
تولیدی استان، فراهم می شود. ایرج موفق با اشاره به اینکه این استان در شاخص پیشرفت فیزیکی پروانه تاسیس 
و طرح توسعه رتبه سوم کشور را دارد افزود: طرح های صنعتی بر اساس پیشرفت فیزیکی، رده بندی و برای دریافت 

تسهیالت به بانک های عامل معرفی می شوند.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان در دو سال اخیر با وجود محدودیت ها، تحریم ها و کرونا، در بخش 
صنعت استان اصفهان سرمایه گذاری شده است گفت: یک هزار و ۲۶۵ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در دو 

سال گذشته در این استان صادر شده است.

وی گفت: بیش از سه هزار و ۶۰۰ مجوز جدید ایجادی و توسعه ای در ۲ سال گذشته برای سرمایه گذاری در بخش 
صنعت استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان صادر شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: با توجه به وجود زیرساخت ها و ظرفیت های موجود در این 
استان، شرایط خوبی برای سرمایه گذاری صنعتی در اصفهان وجود دارد.

موفق با بیان اینکه حدود ۸۱ هزار مجوز صنفی در این مدت در استان صادر شده که مجوز های ایثارگری صنفی در 
سازمان و سایر مجوز ها را اتحادیه ها و با نظارت اتاق اصناف صادر کرده اند افزود: بیش از ۲۲۵ هزار واحد صنفی و 

حدود ۵۶۰ اتحادیه در سراسر استان اصفهان مشغول فعالیت هستند.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد 

ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتی ترین استان کشور است.

وزیر نیرو خبر داد:

تصویب طرح ضربتی برای حل مشکالت آب ۴ استان

با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد:

اصفهان با ۱7۰۰ طرح صنعتی در رتبه نخست

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛

کاهش فرار مالیاتی کار موثر در  دو راه 

معاون انجمن فوالد اعالم کرد؛

گاز توقف تولید فوالد در صورت قطع 

اصفهان دارای رتبه دوم
 کشوری در صدور پروانه کسب

 و کار فضای مجازی

مشاور رییس جمهور مطرح کرد؛

برون رفت از چالش های
 توسعه حمل ونقل ریلی 
با ریل تولیدی ذوب آهن

خبر

خبر

خبر
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با تالش متخصصان داخلی محقق شد؛ 

نصب بانک خازنی FCB در فوالد مبارکه گام 
مهمی در راستای کاهش هزینه برق 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

داخلــی  توانمنــد  متخصصــان 
توانستند با برنامه ریزی های الزم 
کتیو  جهت کاهش مصرف توان را
پست برق، موفق به نصب بانک خازنی FCB در پست 
برق شهید خرازی شــرکت فوالد مبارکه شــوند تا گام 
مهمی در راســتای کاهش هزینه های بــرق بردارند و 
پشتیبانی بهتری از روند تولید در این صنعت داشته 

باشند. 
به گزارش خبرنگار سیمای شهر، علیرضا عباسی رئیس 
پروژه فرایندهای انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه 
فوالد اظهار کرد: پست برق شهید خرازی از ۳ مجموعه 
اصلی بــا عناوین AIS، NIS۲ و MIS۲ تشــکیل شــده 
اســت؛ AIS کلیدخانــه ۴۰۰ کیلوولت اســت کــه برق 
۴۰۰ کیلوولت را از ۲ مســیر تیران و چهلستون )شبکه 
سراســری ایران( بــه پســت NIS۲  یــا پســت زنــده رود 

انتقال می دهد.
وی افزود: پست NIS۲ که به صورت  GIS)پست عایق 
گازی( است، برق ۴۰۰ کیلوولت را به ترانسفورماتورهای 
۴۰۰/۶۳ کیلوولت می رساند؛ برق با ولتاژ ۶۳ کیلوولت 
 MIS۲ حاصــل از تبدیــل ترانســفورماتورها به پســت
منتقل می شــود و ازآنجا به مصــارف نواحی مختلف 
ازجمله پست گندله سازی، پست احیای مستقیم و 
پست احیای مستقیم شهید خرازی ارسال می شود؛ 
از مصارف اصلــی دیگر این پســت، ناحیه نــورد گرم ۲ 
است که هنوز ساخته نشده، ولی در مصارف این پست 

پیش بینی شده است. 
رئیس پروژه فرایندهای انرژی و سیاالت شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشــان کرد: مصرف بــرق نواحی معموال 
به صــورت مقاومتی-ســلفی اســت، بنابرایــن تــوان 
مصرفی به صورت پس فاز بــوده و مصرف کننده توان 
کتیو  کتیو هم زمان است؛ تعرفه مصرف توان ا کتیو و را ا
به صورت متعــارف و براســاس نــرخ مصــوب و میزان 

دیماند فوالد مبارکه تعیین می شود.
کتیو            کاهش هزینه های برق با تولید توان را

مصرفی در فوالد مبارکه
کتیو به صورت  وی اذعان داشت: هزینه مصرف توان را
جریمه در قبض برق فــوالد مبارکه منظور می شــود و 
کتیو مصرفی  معموال رقمی قابل توجه اســت؛ توان را
کتیو در پســت های  نواحی را می تــوان با تولید توان را

کتیو  موجود جبــران کرد، بــه عبارتی می توان تــوان را
مصرفــی نواحــی را در محل فــوالد مبارکه تولیــد کرد، 
کتیــو دریافت  به طوری که از شــبکه سراســری توان را
نشود و مشمول پرداخت جریمه و هزینه های مضاعف 
کتیــو توســط تجهیزاتی مانند  نشــویم، تولید توان را
خازن ها انجام می شود. عباسی تصریح کرد: مجموعه 
تجهیزاتی که به این منظور استفاده می شوند، با توجه 
به روش کاربــری و نوع تجهیزات تکمیلی، عبارت اند 
 FCBs(و SVCs)Static VAR Compensators( :از
Fast Capacitor Banks( کــه معموال ایــن تجهیــزات 
کتیو  کتیو و جبران سازی توان را عالوه بر تولید توان را
موردنیاز مصرف، هارمونیک های موجود در خطوط 
الکتریکی مصرف را که نتیجه رفتارهای مختلف بارهای 
الکتریکی است نیز فیلتر می کند و از جاری شدن آن ها 
بر روی شبکه برق و ایجاد مشکالت مرتبط جلوگیری 

می نماید.
وی عنوان داشت: در فوالد مبارکه تجهیزات جبران ساز 
مذکور معموال در سطح ۶۳ کیلوولت نصب می شوند 

تا بهترین کاربرد را داشــته باشند؛ به این منظور برای 
بارهای معمولی نواحــی از FCB)کــه رفتار فیلترینگ 
معمولی دارند( و برای بار کوره ها و LFها از SVC)که رفتار 
فیلترینگ خاص برای بارهای نظیر کوره های قوس 

الکتریکی دارند( استفاده شده است.
         نصب بانک خازنی FCB در فوالد مبارکه در 

راستای کاهش هزینه برق
وی اضافــه کرد: ایــن هزینــه زیــاد، همــکاران اجــرای 
پروژه های ناحیه انرژی و ســیاالت، توزیع برق و دفتر 
فنی ناحیه انرژی و سیاالت و مهندســی کارخانه را بر 
آن داشت تا چاره ای برای رفع این مشکل بیابند که به 
همین منظور مقرر شد درخواست پروژه اولویت دار از 
سمت ناحیه انرژی و سیاالت صادر شود، ولی با توجه 
به زمان بر بودن روند انجام چنین پروژه ای، برای رفع 
موقتی و سریع مشکل به وجودآمده، تصمیم بر این 
شد که از خازن های SVCهای پست MIS۱ که فعال از 

شبکه خارج است، استفاده شود.
رئیس پروژه فرایندهای انرژی و سیاالت شرکت فوالد 

مبارکه ابراز داشت: مطالعات مقدماتی و فعالیت های 
مربوطه توســط اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت و 
واحد توزیــع برق و دفتر فنــی ناحیه انرژی و ســیاالت 
آغــاز شــد و در ادامــه انجــام فعالیت هــای مقدماتی، 
واحد طراحی مهندسی کارخانه نیز انجام مطالعات 
تکمیلی و نهایی طرح را با همکاری واحدهای مذکور 

دنبال کرد.
کید کرد: مجموعه فعالیت های مذکور منتج به  وی تأ
نصب یک مجموعه FCB مناسب و منطبق بر اصول 
مهندسی در پســت برق شهید خرازی شــرکت فوالد 
مبارکه شد؛ این فرایند حدود ۳ ماه طول کشید و نهایتا 
کتیو  حاصل کار، صفر شدن مبلغ جریمه مصرف توان را

پست است که حدود ۸۰ میلیارد ریال در ماه بود.
عباســی اذعان داشــت: کل هزینه اجرای طــرح اعم 
از بررســی های مهندســی و هزینه نصب و راه اندازی، 
کمتر از ۶ میلیارد ریال بوده است؛ راه اندازی سیستم 
کنون با موفقیت  جدید از ابتدای مهرماه انجام شد و تا

به فعالیت خود ادامه داده است.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهــان از 
سالم و بهداشتی بودن آب شرب گلپایگان خبر داد.

منصور شیشه فروش که در نشست بررسی کیفی 
منابع آب شرب شهرستان گلپایگان سخن می گفت 
افــزود: بررســی های میدانــی و گــزارش نهادهــای 
نظارتی نشان می دهد تصفیه خانه آب گلپایگان 
مطابق با استانداردهای تعریف شــده، آب شرب 
مورد نیاز مردم را تصفیه کرده و در اختیــار آنان قرار 

می دهد. 
مدیر گروه ســالمت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان نیز گفت: به دنبال شکایت های مردمی از 
طعم و بوی آب شرب گلپایگان، گروهی متشکل از 
متخصصان دانشگاه های اصفهان، علوم پزشکی 
اصفهــان، مرکــز بهداشــت، آب منطقــه ای و آب و 

فاضالب از تمــام منابع آبــی و تاسیســات تامین و 
تصفیه آب شهرســتان گلپایــگان بازدیــد و نمونه 
کی از سالمت آب  گیری کردند که نتایج اولیه آن حا

شرب توزیع شده است. 
سید مهدی میرجهانیان در عین حال افزود: نتایج 
کامل این نمونه گیری ها با هدف یافتن علل تغییر 
طعم و بوی آب در دریاچه سد کوچری هفته آینده 

اعالم خواهد شد. 
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آبفای 
اســتان اصفهان نیز با اعالم این کــه آب خروجی از 
تصفیه خانه آب گلپایــگان تمام اســتانداردهای 
الزم را دارد گفت: در هفته های اخیر شاهد افزایش 
میزان جلبک ها در آب ورودی به تصفیه خانه آب 
گلپایگان از محل سد کوچری بودیم که علل آن در 

دست بررسی است.
کبری افزود: برای مقابله با این مشکل سعی  ناصر ا
شــده تا با تعویض مداوم فیلترها، شست وشوی 
مخازن و تاسیسات و افزودن کربن فعال در فرایند 
تصفیــه، طعــم و بوی ایجــاد شــده در آب ورودی 
را کاهــش داده و آب شــرب اســتاندارد در اختیــار 

شهروندان قرار دهیم. 

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
بــرای پیشــرفت در زمینــه شــهر هوشــمند بایــد 
مسئولیت این اقدام را شخص استاندار بر عهده 

بگیرد.
ابوالفضل قربانــی در گفت وگو با ایمنا، با اشــاره به 
صحبت های مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با 
نخبگان و اشاره ایشان به موضوع هوش مصنوعی، 
اظهار کرد: هــوش مصنوعی موضوعی اســت که 
دنیا را در آینده به تســلط خود درخواهــد آورد؛ در 
حال حاضر نیز بخش عمده ای از مسائل با هوش 
مصنوعی در حال انجام است لذا پرداختن رهبر 
انقالب نشــان می دهد ایشــان ۲۰۰ ســال از زمان 

حال جلوتر هستند.
وی با بیان اینکه برای سیاستگذاری مطلوب در 
کنون در چه  حوزه هوشمندســازی باید بدانیم ا
جایگاهی قرار گرفته ایم، افزود: ما به واسطه اینکه 
عمدتــا اســتفاده کننده ایــن دانــش، فنــاوری، 
تجهیزات و سخت افزار هستیم، در تولید آن نقشی 
گر این موضوع تغییر نکند، باید هر ساله به  نداریم و ا

دنبال اقدامی که دیگران انجام می دهند بدویم.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به ارتقای نسل شبکه تلفن همراه تصریح کرد: تا 
چند سال پیش با توجه به اینکه در کشورهای دیگر 
نسل چهارم شبکه تلفن همراه به کار گرفته شده 
بود، در کشور ما از نســل سوم شبکه تلفن همراه 
اســتفاده می شــد و در حال حاضر نیز در کشــور از 
نســل چهارم و در کشــورهای دیگر از نسل پنجم 

استفاده می شود.
گر سیاســت بر همیــن منوال  وی بــا بیان اینکــه ا
ادامه یابد، جایگاه فناوری اطالعات در رتبه بندی 
ارتقا پیدا نکرده و چه بســا بدتــر شــود، افزود: این 
در صورتــی اســت کــه پــول و امکانــات داده ایــم و 
تجهیــزات خریــداری کرده ایم اما جایگاهمــان را 

ارتقا نبخشیده ایم.

نایــب رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
خاطرنشان کرد: گفته می شــود دانش بشری در 
فناوری ها هر دو ســال یک بــار، دو برابر می شــود، 
امــا در حــوزه اطالعــات و ارتباطــات هر شــش ماه 

یک بار این تحول رخ می دهد.
وی ادامــه داد: الزم اســت قــرارگاه عملیاتــی و 
سیاست گذاری شهر هوشمند به ریاست شخص 
گر تمام نقاط  اســتاندار اصفهان ایجاد شــود زیرا ا
اتصال با فیبر نوری انجام شــود اما فهم الزم برای 
لزوم تحقق شهر هوشــمند وجود نداشته باشد، 
غیر از هزینه چیزی عاید نمی شــود. از میان همه 
امکاناتی که در این زمینه خریداری شــده، حتی 

یک دهم آن هم استفاده نشده است.
قربانی با بیان اینکه باید بیشــترین انــرژی خود را 
برای استفاده از استانداری و تغییر ساختار فعلی 
در نگاه به هوشمندســازی شــهر بــه کار ببندیم، 
گفت: برای پیشرفت در زمینه شهر هوشمند باید 
مسئولیت این اقدام را شخص استاندار بر عهده 
بگیرد و در غیر ایــن صورت اقدامات در حد شــعار 

باقی خواهد ماند.
وی اضافــه کرد: هرچند کــه در حــال حاضر هیچ 
کجای دنیا شهر به طور کامل هوشمند وجود ندارد 
اما بعضی از شهرها و کشورهای جهان در این زمینه 
پیشگام هستند لذا باید هوشمندسازی شهر طبق 
گفته مقام معظم رهبری اولویت اول باشد و تمام 
دســتگاه های شــهری و اســتانی برای تحقق آن 

همکاری الزم را داشته باشند.

در راستای تعامالت دوجانبه شرکت فوالد مبارکه با 
فعاالن فرهنگی شهر و استان اصفهان، نمایندگان 
مناطق جبهه فرهنگی انقالب اسالمی از فوالد مبارکه 
بازدید کردند.  به گزارش خبرنگار سیمای شهر، این 
بازدید بــا هدف آشــنایی بیشــتر فعــاالن فرهنگی 
فوالد مبارکه و تبادل نظر در خصوص فعالیت های 
فرهنگی این شرکت و انجام فعالیت های مشترک 
با حضور ۱۱ تن از فعاالن و مسئوالن فرهنگی مناطق 
مختلف استان اصفهان انجام شد. در این بازدید 
که با حضور در معراج الشهدای فوالد مبارکه و بازدید 
از خطوط تولید و بخش های دیگر این شرکت انجام 
شد،اعضای جبهه فرهنگی انقالب اسالمی اصفهان 

ضمن ابراز خرســندی از رویکردهــای فوالد مبارکه 
در عرصه های فرهنگی، خواستار تداوم ارتباطات 
مســتمر با دیگر فعــاالن فرهنگی اســتان اصفهان 
شدند. در پایان این بازدید، نشست مشترکی میان 
مسئوالن فرهنگی فوالد مبارکه و فعاالن فرهنگی 
استان اصفهان برگزار شد و در آن مقرر شد با توجه 
به گســتردگی فعالیت های فرهنگی این شــرکت، 
به منظور تبادل نظر  فعاالن جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی با واحد فرهنگی روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه، چنین جلساتی برای شکل گیری رویدادهای 
جدیــد مشــترک فرهنگی به صــورت منظــم ادامه 

پیدا کند.

مدیــر اداره بــرق فریــدن گفــت: مرحلــه دوم طرح 
جهادی بهسازی شبکه برق ۹ روســتای فریدن با 

اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان انجام شد.
مرتضایی پور با اشــاره به اجرای مرحلــه دوم طرح 

جهــادی بهســازی شــبکه بــرق روســتایی، اظهار 
کرد: ایــن طــرح در ۹ روســتای شهرســتان فریــدن 
شــامل خلج، ازونبالغ، خویگان، نســار، نهر خلج، 
چهل خانه، بادجان، موغــان و دره بید با اعتباری 

بالغ بر یک میلیارد تومان انجام شد.
وی افــزود: جابه جایــی پایه های در معبــر و اصالح 
روشــنایی معابر بــا هدف کاهــش تلفات شــبکه و 
پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، عمده اقدامات 

انجام شده است.
مدیــر اداره برق فریــدن گفــت: در اجرای این طرح 
بیش از ۱۵۰ پایه در معبر جابه جا و بیش از یکصد پایه 

روشنایی جدید نصب شده است.

در نشست بررسی کیفی منابع آب شرب شهرستان گلپایگان اعالم شد؛

گلپایگان سالم و بهداشتی است آب شرب 

نایب رئیس شورای شهراصفهان:

قرارگاه شهر هوشمند به ریاست استاندار اصفهان 
ایجاد شود

با نشست مشترک و بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه آغاز شد؛ 

تعامل فوالد مبارکه با جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی استان اصفهان 

اجرای طرح دوم بهسازی شبکه برق روستایی فریدن

بر اساس قانون دستگاه ها موظفند ایثارگرانی 
که بصورت تمام وقت شاغل هستند را بصورت 

رسمی استخدام کنند.
 مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان در 
نشســت مدیران دســتگاه های دولتی استان 
گفت: به استناد بند )د( تبصره ۲۰ قانون بودجه 
کشــور تمامی دســتگاه های  ســال ۱۴۰۰ کل 
مشــمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رســانی 
به ایثارگران مکلفند نسبت به تبدیل وضعیت 
اســتخدامی همه مشــمولین مــاده ۲۱ قانــون 
جامع که با عناوین مختلف در دســتگاه های 
موضــوع قانــون به صــورت تمــام وقت شــاغل 
هستند و رابطه شغلی آن ها به صورت آزمایشی 
)رسمی آزمایشی(، پیمانی، قراردادی، طرحی و 
شرکتی است، به صورت رسمی استخدام کنند.
مســعود احمــدی نیــا بــا اعالم اینکــه زمــان 
اجرای این قانون در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ است، 
افزود: در هر زمان از ســال که حکم رســمی افراد 
مشمول صادر شود، تاریخ اجرای احکام آن ها 
از ۱۴۰۰/۱/۱ بوده و تمام معوقات آنان از ابتدای 
سال تا زمان اجرای حکم پرداخت خواهد شد.

وی گفت: بنیاد شــهید و امور ایثارگــران از زمان 
ابــالغ قانــون و دســتورالعمل اجرایــی آن، در 
چندین نوبت با تمامی دستگاه های مشمول 
مکاتبه کــرده و مراتــب اجرای ایــن قانــون را به 
معاونت های توسعه مدیریت و منابع انسانی 

دستگاه ها یادآور شده است.
احمدی نیا افزود: تمام ایثارگران مشــمول این 
قانون که ایثارگری آن ها در ماده ۲۱ قانون جامع 
خدمات رســانی به ایثارگــران ذکر شــده و دارای 
شرایط تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد 
قانون و دستورالعمل مشترک ســازمان اداری 
و اســتخدامی و ســازمان برنامه و بودجه کشور 
هستند و باید با مراجعه به دستگاه خدمتی خود 

مراحل تبدیل وضعیت خود را پیگیری کنند.

کنون هشت  فرماندار گلپایگان گفت: امسال تا
پروژه عمرانی در قالب جدول گذاری و آسفالت 
با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال در روستاهای 
فاقد دهیاری شهرســتان گلپایگان اجرا شــده 
است. حسین یار محمدیان با اشاره به اجرای 
عملیات آسفالت معابر روستایی فاقد دهیاری 
شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: از ۵۲ روستای 
شهرستان گلپایگان ۳۶ روستا دارای دهیاری و 

مابقی فاقد دهیاری است.
وی گفت: بر اساس مصوبه کمیته برنامه ریزی 
شهرســتان اجــرای زیرســازی و آســفالت معابر 
روستای امیریه با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال 
از محــل اعتبــارات روســتاهای فاقــد دهیاری 

انجام شد.
فرمانــدار گلپایــگان افــزود: از ابتدا ســال جاری 
کنون هشــت پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر  تا
۱۲ میلیــارد ریال در روســتاهای فاقــد دهیاری 
شهرستان شامل عباس آباد، قشالق، علی آباد، 
کوله و مرغ  امیریه، دره شهیدان، رباط قالقان، ما
در قالب جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر 
و همچنین خرید و نصب مخزن زباله به انجام 

رسیده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری شــاهین شــهر گفت: نخل زینتی از 
جملــه درختانی اســت کــه در طراحــی فضای 
سبز نقش بسزایی دارد و به دلیل مقاومت کم 
در برابــر برودت، نســبت بــه لفاف پیچــی آن در 
فصل ســرما اقــدام کرده ایم. بــه گــزارش  روابط 
عمومی شــهرداری شــاهین شــهر، علــی عرب 
اظهار کرد: هرساله به صورت سنتی برای حفظ 
درختان نخل زینتی در برابر سرما اقدام به ایجاد 
داربســت فلزی در محیــط پیرامونــی درخت و 
نصب پالســتیک بر روی آن می شــد که از سال 
گذشته با لفاف پیچی مریستم انتهایی درختان 
و ایجــاد روکش پالســتیک بــر روی آن ســعی در 
کاهش خسارات ناشی از برودت هوا شده است. 
وی افزود: با این اقدام عالوه بر رفع خطرات ناشی 
از نصب داربســت فلزی با ارتفاع باال در محیط 
پیرامونی درختان نخل زینتی، ســاالنه حدود 
یک میلیارد ریال صرفه جویی در نگهداری این 
درختان شده است. رئیس سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شــهری شــهرداری شاهین شهر 
خاطرنشان کرد: سازمان با بهره گیری از تجارب 
علمی و عملــی کارشناســان همــواره ســعی در 
حفظ و نگهداری مطلوب فضای سبز کرده و در 
راستای مدیریت هزینه ها برای ایجاد فضای سبز 
پایدار، کاشت گونه های سازگار با اقلیم شاهین 

شهر را در دستور کار قرار داده است.

خبر خبر

استان

خبر

تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان برای تســهیل ارائه خدمــات غیرحضوری 

منعقد شد.
وحیــد مهدویان، معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهان 
در این آئین اظهار کرد: تکلیفی که عالوه بر شهرداری اصفهان بسیاری 
از دســتگاه ها و ارگان های مختلف در آن دخیل هستند، صدور پروانه 

ساختمان است.
وی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی در این زمینه تعامل بسیاری با 
معاونت شهرسازی دارد و از زمان درخواست مالکان تا زمان بهره برداری 

ساختمان دخیل بوده و همکار شهرداری در این زمینه است.
معــاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهــان با بیان اینکــه رویکرد 
مدیریت جدید شــهری تعامــل و همکاری با دیگر دســتگاه ها اســت، 
افزود: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان که بیشترین 
تعامل و همکاری را با سازمان نظام مهندســی دارد با توجه به اهداف 
در نظر گرفته شده در چارچوب برنامه اصفهان ۱۴۰۵ و توجه به قوانین 
و مقررات شهرداری و سازمان نظام مهندسی، موضوع تعامل سازنده 
با دســتگاه های اجرایی از جمله سازمان نظام مهندســی را در دستور 

کار قرار داد.
کید بر اینکه این تفاهم نامه اولین تفاهم نامه همکاری شهرداری  وی با تا
و یکی از دســتگاه های پررنگ حوزه ســاخت و ســاز اســت، ادامــه داد: 
هدف این تفاهم نامه یکپارچه سازی و ارائه خدمات در تعاملی سازنده 
با این سازمان بوده است تا بتوانیم در یک بستر تعاملی موازی کاری ها 

را حذف کنیم.
مهدویان اضافه کرد: به وجود آمدن بســتر ارتباطات الکترونیکی بین 
ســازمان نظــام مهندســی و معاونــت شهرســازی و معمــاری، حــذف 
مراجعات حضوری، حذف کاغذ، اجرای دوره های آموزشی مشترک با 
گاهی شهروندان و مهندسان برای افزایش کیفیت ساخت و سازها  نگاه آ

و کاهش و حذف بسیاری از مشکالت شهروندان، متقاضیان و سازندگان 
از مزیت های این تفاهم نامه است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه راهکارهای 
اجرایی مباحث مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث ۱۹ مقررات ملی 
ساختمان در رابطه با انرژی و ساختمان های پایدار که در حال حاضر یکی 
کید کرد: برای رسیدن به این الزام، باید با  از مزایای این تفاهم نامه است تا

سازمان نظام مهندسی همکاری الزم را داشته باشیم.
وی یادآور شــد: حلقه گمشــده ما در ساخت و ســاز کالنشهر اصفهان، 
مجری ذی صالح است؛ سالهاست قوانین و آئین نامه ها مصوب شده 
کنون اجرایی نشده است، بنابراین امیدواریم با اجرای صحیح و  اما تا
مشترک آن، اتفاقات ناخوشایندی که در ســاختمان ها رخ می دهد، 

کاهش یابد.
مهدویــان در رابطه با گزارش مرحله ای اجرای ســاختمان و گزارشــات 
تخلف ساختمان ها ادامه داد: این گزارش ها در حال حاضر به صورت 
حضوری انجام می شود که با انعقاد این تفاهم نامه توسط مهندسان به 
صورت الکترونیکی برای شهرداری و سازمان نظام مهندسی با کمترین 

مراجعه ارسال می شود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: از این قبیل اقدامات 

برای رعایت حقوق شهروندان در چهارچوب قوانین و مقررات شهرداری 
و نظام مهندسی، در این تفاهم نامه قید شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک بتوانیم با این تعامل سازنده در 
یک مسیر افزایش کیفیت ساخت و سازهای شهری و آسودگی مردم برای 

حذف موانع را داشته باشیم.
همکاری و همدلی سرلوحه هیأت مدیره دوره نهم نظام مهندسی است
کار، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان  احمد بنا
نیز در این جلســه اظهار کرد: در فصــل جدید مدیریت شــهری و نظام 
مهندسی، پس از توافقات و عزم دوطرفه در حذف برگه ها، ساده سازی 
امور شهروندان و یکپارچه شدن سیستم شهرداری و نظام مهندسی با 
همدلی، همکاری و همراهی یکدیگر حرکتی جامع در راستای ساخت 
و ساز و ســاده انگاری مراحل صدور پروانه ســاخت از طرف شهرداری و 
مراحل گذرا در سازمان نظام مهندسی در دستور کار است که تفاهم نامه 

آن نیز امضا شد.
وی با بیان اینکه عزم هیأت مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی بر آن 
است که به جای تقابل، با همراهی و همکاری با دستگاه های ذی ربط 
امر ساخت و ساز را پیش ببرد، افزود: در این تفاهم نامه، یکپارچه سازی 
سیستم نرم افزاری دوطرفه، جلوگیری از موازی کاری ها، فرهنگ سازی و 
آموزش دست اندرکاران ساخت و ساز برای شهروندان، مجریان، مالکان 
و اعضای سازمان نظام مهندسی و ساده سازی فرآیندها برای جلوگیری 

از سردرگمی شهروندان در دستور کار است.
کار تصریــح کــرد: تفاهم نامــه ای کــه بــه امضــا رســید، کلیــات و  بنــا
سرفصل های تفاهم نامه است و در آینده ای نزدیک ۵۰ تا ۶۰ بند به آن 

ضمیمه خواهد شد و کارگروه هایی روی آن کار خواهند کرد.
رئیــس ســازمان نظام مهندســی اســتان اصفهــان با اشــاره بــه پدیده 
فرونشست در این تفاهم نامه اظهار کرد: با توجه به اینکه این موضوع 
بسیار مهم است، قبل از احداث ساختمان های جدید باید آزمایش های 

ژئوتکنیک انجام شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان گفت: با توجه به اقلیم و شرایط خاص 
آبی، صنایع آالینده و پر مصرف آب و انرژی در این استان توسعه نمی یابد. 

محمدجواد بگی در نشست با فرماندار، رییس دادگستری و جمعی از مدیران و تعدادی از 
صنعتگران تیران و کرون در محل فرمانداری این شهرستان افزود: وضعیت خشکسالی و آلودگی در اصفهان 
کم شده اســت و بر این مبنا از توســعه و راه اندازی شــهرک های صنعتی آالینده و پر مصرف آب و انرژی  حا

جلوگیری می شود.
وی بابیان اینکه برای تأمین آب شــهرک های صنعتی به ســمت خرید 
پســاب فاضــالب شــهرها رفته ایــم، تصریح کــرد: بخــش زیــادی از آب 
کز تولیدی از پساب تهیه حتی راه اندازی تصفیه خانه در  موردنیاز این مرا

شهرک ها نیز دنبال می شود.
وی اضافه کرد: با خشک ســالی های اخیر و شــرایط ســخت آبی، راهی 
جز اســتفاده از پســاب فاضــالب و روش هــای به کارگیری مجــدد آب در 

شهرک های صنعتی نداریم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان با اشــاره به درآمد این 
نهاد خاطرنشان کرد: توزیع بودجه دولتی به شرکت شهرک های صنعتی 

استان اصفهان در پنج سال گذشته کاهشی بوده است درحالی که پارسال ۴۰ میلیارد ریال برای ۸۰ شهرک 
صنعتی اختصاص یافت و این چنین اعتباری پاسخگوی نیاز خدمات رسانی نیست اما از محل فروش زمین 

و دریافت هزینه های خدماتی سعی بر رفع نیازهای شهرک های صنعتی شده  است.
بگی ایجاد ۱۷ پست برق، ۱۳ پل زیرگذر، احداث ساختمان آتش نشانی و نگهبانی و امور اداری را ازجمله این 

پروژه های در دست اقدام شرکت شهرک های صنعتی استان عنوان کرد.
فرمانــدار تیــران و کــرون  نیزدر ایــن نشســت بــه فعالیــت شــهرک های 
صنعتی این شهرستان اشاره کرد و گفت: از توسعه صنایع آالینده ممانعت 
ک و تبدیلی  شده و تمرکز بر فعالیت های کشاورزی، گردشگری و صنایع پا

در حوزه فراوری محصوالت باغی، زراعی و گلخانه ای است.
ک  مجید حججی افزود: همت مدیریت شهرســتان در حفظ هوای پا
منطقه و جلوگیری از بروز آلودگی قرارگرفته اســت و از طرح های جدید و 

ک حمایت می شود. درآمدزا با مصرف پایین آب و پا
تیران و کرون دارای ۲ شــهرک صنعتی فعال در تیران و رضوانشهر، یک 
ناحیه صنعتی در ورپشــت و یک شــهرک صنعتی خصوصــی در بخش 

کرون است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شهرداری اصفهان و نظام مهندسی

صنایع آالینده و پر مصرف در اصفهان توسعه نمی یابد

خبر

خبر

استخدام رسمی ایثارگران
 شاغل در دستگاهها

اجرای ۸ پروژه عمرانی 
در روستاهای فاقد دهیاری

گلپایگان  

درختان نخل شاهین شهر
 لفاف پیچی می شود
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"فابینگ"؛ 

تهدیدی برای سالمت روان و روابط اجتماعی
فابینگ باعث می شود توانایی 
صحبــت کــردن رودررو و ایجــاد 
رابطه حضوری با دیگران آسیب 
ببینــد، شــاید این رفتــار مهــم بــه نظــر نرســد، اما 
تحقیقات نشــان می دهد کــه فابینــگ می تواند 
به ســالمت روان و روابــط اجتماعــی افراد آســیب 

برساند. 
 عبــاس مهرابــی، رئیــس اداره آمــوزش همگانــی 
معاونــت اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اســتان 
اصفهان گفت: وقتی از سرکار به منزل برمی گردید 
و سر میز یا سفره شامی که همسرتان چیده سرتان 
مدام در گوشی تلفن همراه اســت و اصال توجهی 
به صحبت های همســر و فرزندانتــان ندارید باید 

بدانید که شما گرفتار فابینگ هستید.
وقتی در مهمانی هــا و دورهمی های دوســتانه یا 
فامیلــی بعد از ســالم و احوالپرســی اولیــه هر کس 
به گوشی همراهش مشــغول می شود همه آن ها 
گرفتار فابینگ هستند. وقتی که در روابط عاطفی 
با شــریک یا همســر خود به کافه ای رفته ایــد یا در 
منزل نشسته اید و یکی از شما مدام گوشی تلفنش 

را چک می کند آن ها گرفتار "فابینگ" شده اند.
         فابینگ )Phubbing( چیست؟

 Macquarie در بهــار ســال ۲۰۱۲، فرهنــگ لغــت
اســترالیا و آژانــس تبلیغاتــی McCann گروهــی از 
متخصصان زبان را گرد هم آوردنــد تا بر پدیده ای 
رایج در عصر تلفن های هوشــمند نامی بگذارند. 
آن ها ایــن پدیــده را فابینــگ )Phubbing( لقــب 

دادند.
بنابراین تعریف، فابینگ)Phubbing( عملی است 
که باعث می شــود افراد در محیط های اجتماعی 
یــا خانوادگــی به جای توجــه بــه دیگران بــه تلفن 

خود نگاه کنند.
         آسیب های فابینگ بر سالمت روان و 

اجتماع
یــک مطالعــه صــورت گرفتــه نشــان می دهــد که 
بیــش از ۱۷ درصــد افــراد حداقــل ۴ بــار در روز در 
حضور دیگران و به هنگام صحبت با آن ها دزدکی 
تلفنشان را چک می کنند. تقریبا ۳۲ درصد افراد 
نیز دو تا سه بار در روز فابینگ می کنند. شاید این 
رفتار چیز مهمی به نظر نرسد، اما تحقیقات نشان 
می دهد کــه فابینــگ می تواند به ســالمت روان و 

روابط اجتماعی آسیب بزند.
فابینگ باعــث می شــود توانایی صحبــت کردن 
رودررو و ایجــاد رابطۀ حضــوری با دیگران آســیب 

ببیند. امــروزه بیش از ســه  چهارم ایرانیــان تلفن 
هوشــمند دارند، بنابراین ممکن اســت مشــکل 
فابینگ روزبه روز برای ما بدتر شود و پیامدهایش 
بیش از این روابط اجتماعی را گسســته و تخریب 

کند.
         آسیب های فابینگ بر روابط زوجین

مطالعــه دیگــری نشــان داد وجــود فابینــگ در 
روابط زناشویی به افسردگی زوجین می انجامد و 
نیز این همسران میزان افسردگی باالتری را تجربه 
گــر شــریک  می کنند. ایــن محققــان می گوینــد: "ا
زندگی شما مشغول تلفن است بدان معنی است 
کــه او در آن لحظات باهم بــودن چیز دیگــری را بر 
شما اولویت می دهد" و این به روابطشان صدمه 

می زند.
         آسیب های فابینگ بر روابط والدین با 

فرزندان
همچنیــن یک مطالعــه در مــورد تأثیــر فابینگ بر 
روابط والدیــن و فرزندان اثبات کــرد که کودکان و 
نوجوانانی که والدینشــان درگیر فابینگ هستند 
تا ۶۰ درصد بیشتر دچار افســردگی، پرخاشگری، 
گوشــه گیری و انــزوا می شــوند. بنــا بــه تحقیقــات 
فابینگ همچنین بر روابط درون خانوادگی تأثیر 
منفی گذاشته میزان تعلق و وابستگی خانوادگی 

اعضا را کاهش می دهد.

         پیامدهای منفی فابینگ در زندگی
فابینگ ۴ نیاز اساسی انسان را تهدید می کند این 
نیازهــای اصلی شــامل احســاس تعلق داشــتن، 
اعتمادبه نفس، زندگی معنادار، احساس کنترل 
داشتن میباشد. وقتی کسی پیش شما با تلفنش 
مشغول می شود، شما ممکن است احساس طرد 
شــدن و محروم شــدن از مصاحبت با او را داشته 
باشید. این می تواند تأثیر قابل توجهی بر سالمت 

روان شما داشته باشد.
تحقیقــات همچنین نشــان می دهد افــرادی که 
دچــار فابینــگ هســتند تمایــل زیــادی دارنــد تــا 
تلفنشان همیشــه در دســترس باشــد تا با شبکه 
اجتماعی ارتباط برقرار کنند و به این وســیله خأل 

ارتباط حضوری یا رودررو را پر کنند.
         عوامل تأثیرگذار در فابینگ شدن

1- هم زمان دو مکالمه دارید، یکی از طریق تلفن 
و یکی با شخص روبرویتان. شــما به احتمال  زیاد 
هیچ کــدام از ایــن دو مکالمــه را با موفقیــت انجام 

نمی دهید و مطمئنا دچار فابینگ هستید.
2- ســر میــز یــا ســفره غــذا یــا دیگــر موقعیت های 
اجتماعی بــا تلفن خــود مشــغول می شــوید. قرار 
دادن تلفــن کنار بشــقاب غــذا عالمت هشــداری 
اســت کــه نشــان می دهــد بــه زودی ارتباطــات 

خانوادگی تان دچار اختالل خواهد شد.

٣- یادتان باشــد، حتی الزم نیســت تلفن خود را 
در حین مکالمــه لمس کنید تــا روی رابطه شــما 
تأثیر منفی بگذارد. یک مطالعه نشان داده است 
که تنها وجود تلفن در دســتان یا کنار شــما باعث 
می شــود همســر، فرزنــد، خانــواده یــا دوســتان و 

همکارانتان کمتر با شما ارتباط برقرار کنند.
         راهکاریی برای جلوگیری از فابینگ شدن

برای نجات یافتن از دســت فابینگ شــدن به شما 
توصیه می شود مقید شوید که حتما غذایتان را بدون 
تلفن همراهتان صرف کنید. تلفن را از دسترس خود 

دور کنید و درنهایت اینکه خود را به چالش بکشید.
         نتیجه گیری

به طورکلی، ایــن نتایج یــادآوری خوبی اســت که 
گرچه تلفن های هوشــمند مــا می توانند  بدانیم ا
کارهــای بســیاری را بــرای مــا انجــام دهنــد، امــا 
یک چیز را نــه  تنهــا نمی توانند انجــام دهند بلکه 
ممکن اســت بر آن تأثیر منفی بگذارند و آن حفظ 

روابط ما با افرادی است که دوستشان داریم.
به هرحــال بــرای آنکــه در خانــواده بیشــتر حضور 
داشــته باشــید، وقتی به خانه می رســید، گوشی 
هوشــمند خــود را در حالــت ســکوت قــرار داده 
و بهتریــن ســاعات عمــر خــود را بــا بهتریــن افــراد 
زندگی تان یعنی همســر و فرزندانتــان بگذرانید و 

از این لحظات شیرین لذت ببرید.

مدیرکل بیمه سالمت اصفهان 
گفت: بیمه سالمت این استان 
ماهانه حدود ۲۱ میلیارد تومان 
برای درمان بیمــاران کرونایی در بخش بســتری 

هزینه می کند. 
حسین بانک افزود:با توجه به اینکه نمی توان دارو 
و درمان خاصی را در بخش سرپایی ویژه بیماران 
کرونایی در نظر گرفت، آمار مشخصی در این زمینه 

وجود ندارد.
وی بــا بیان اینکــه داروهــای مختــص کرونــا زیــر 
پوشــش بیمه ســالمت قرار می گیرند، ادامه داد: 
۸۱ درصد هزینه این بیماران در صندوق شهری و 
۱۹ درصد در صندوق روستایی هزینه شده است.

مدیرکل بیمه سالمت اصفهان اظهار داشت: ۲.۵ 
کز درمانی طرف  درصد از مجموع مراجعات به مرا
قرار داد به بخش بســتری اختصاص یافته که ۶۰ 

درصد هزینه های درمانی را در بر دارد.
وی اضافه کرد: یک میلیون و ۴۴۰ هزار بیمه شده 
تحــت پوشــش اداره کل بیمه ســالمت اصفهان 
هســتند که حدود ۲۷ درصد از جمعیت کل این 

استان را شامل می شود.
بانک خاطرنشــان کرد: این تعداد بیمه شــده در 

پنج صندوق بیمه شــامل کارکنان دولت، ســایر 
اقشار، بیمه سالمت همگانی، روستائیان و عشایر 
و بیمه ایرانیان از خدمات سه هزار و ۶۰۰ موسسه 
تشــخیصی درمانی طرف قرارداد شامل پزشک، 
داروســاز، تصویر بــرداری، آزمایشــگاه، درمانگاه، 
بیمارستان و کلینیک های ویژه استفاده می کنند.

وی بیان کرد: در زمان حاضــر حدود ۳۵۰ هزار نفر 
در استان جزو بیمه شدگان صندوق بیمه سالمت 
کز درمانی  همگانی هستند که تنها از خدمات مرا
دولتی دانشــگاهی اســتفاده می کننــد و در آینده 

نزدیک با اجرای طرح "پزشــک خانواده شهری" 
برای این بیمه شدگان، از خدمات مطب پزشکان 
عمومی، داخلی، عفونی و اطفال به عنوان پزشک 

خانواده استفاده کنند.
بر اســاس آخرین اعالم وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور 
چهــار هــزار و ۳۱۰ بیمار جدید شناســایی شــده و 

در این مدت۸۲ بیمار جان باخته اند.
در اســتان اصفهــان، امــور بهداشــتی و درمانــی 
۲۲ شهرســتان با حدود چهار میلیــون و ۵۰۰ هزار 

نفر زیــر نظر دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان و ۲ 
شهرســتان کاشــان و آران و بیــدگل با حــدود ۵۰۰ 
هزار نفر جمعیت زیر نظر دانشــگاه علوم پزشــکی 

کاشان است.
بــر اســاس آخریــن آمــار دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهان در زمــان حاضر حدود ۶۵۰ بیمــار دارای 
عالئم کرونا در بیمارســتان های اســتان بســتری 

هستند.
از حــدود ۴۰ میلیــون زیر پوشــش بیمه ســالمت 
همگانی در کشور، یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر آن 
در اصفهان اســت که از این تعداد حدود ۴۰۰ هزار 
نفر کارمندان دولت، ۴۳۰ هزار نفر بیمه ســالمت 
همگانی، ۱۷ هزار بیمه شده بیمه ایرانیان و حدود 
۵۵۰ هزار نفر بیمه شده روســتایی و از سایر اقشار 
حدود ۹۰ هزار تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.   

سه هزار و ۶۰۰ موسســه در اصفهان طرف قرارداد 
اداره کل بیمه سالمت هستند که این استان پس 
کز طرف  از تهران بــه لحاظ تعــداد، بیشــترین مرا

قرارداد را در کشور دارد.
یــک میلیــون و ۶۷۰ هزار بیمه شــده زیر پوشــش 
بیمه ســالمت اســتان قرار دارند که ۶۷۰ هــزار نفر 

از این تعداد بیمه روستایی هستند.

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت:حدود ۵۴ 
درصد از کل کالهبرداری های اینترنتی در اســتان از 

طریق سایت دیوار اتفاق می افتد. 
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی رئیس پلیس فتای استان اصفهان با 
اشاره به افزایش ۱۳۳ درصدی کالهبرداری های اینترنتی در امسال گفت: 
کالهبرداری های وسیع اینترنتی عمدتا از دو طریق یعنی سایت های 

گرام اتفاق می افتد. تبلیغاتی با تمرکز با سایت دیوار و صفحات اینستا
وی با اعالم اینکه حدود ۵۴ درصد از کل کالهبرداری های اینترنتی در 
استان از طریق ســایت دیوار اتفاق می افتد، گفت: مردم باید در خرید 
که ســایت  از ســایت های تبلیغاتــی دقــت زیادی داشــته باشــند، چرا
دیوار تبدیــل به کمین گاهی بــرای کالهبــرداران با تبلیغــات جعلی و 

پیشنهاد های جذاب فروش شده است.
رئیــس پلیــس فتــای اســتان اصفهــان افــزود: بــرای پیشــگیری از 
کالهبرداری هــا، پیشــنهاد ما این اســت کــه مــردم خریدهایشــان را از 
موقعیت نزدیک و در محیط جغرافیایی خودشان انجام دهند، یعنی 
گر کسی در اصفهان یا شهرستان ها قصد خرید دارد بهتر است خرید  ا
را در داخل اســتان اصفهان انجام دهــد. برای دیــدن کاالی مورد نظر 
در یک محــل مطمئن و مناســب قــرار بگذارنــد، کاال را حتما ببینند و 

گاه شوند و بعد خرید کنند، اما پیش  امتحان کنند و از هویت فروشنده آ
از آن پولی جابجا نکنند تا گرفتار دام کالهبرداران نشوند. وی دومین 
مورد عمده کالهبرداری های اینترنتی در استان را از طریق شبکه های 
گرام اعالم و تصریح کرد: بعد از سایت دیوار، ۳۸  اجتماعی به ویژه اینستا
گرام اتفاق می افتد و صفحات  درصد از کالهبرداری های ما در اینســتا
گرام کمیــن گاه دوم بــرای افــرادی اســت که قصد  فروشگاهی اینســتا

خرید دارند.
کید بر اینکه شــبکه های اجتماعی محل امن  ســرهنگ مرتضوی با تا

گر کســی قصد خرید دارد بهتر است به  خرید و فروش نیســت، گفت: ا
سایت های فروشگاهی معتبر مراجعه کند، اما در شبکه های مجازی 
شما فقط یک عکس می بینید، اما کاالیی نمی بینید و فروشنده شماره 
حسابی می دهد که پولی واریز کنید، در حالی که باید نحوه پرداخت پول 
موقع تحویل کاال باشد و یا از طریق پیج، به سایت فروشگاهی مراجعه 
گرامی هیچ امنیت و تضمینی نمی توانند  کنید، چون پیج های اینستا

داشته باشند.
وی با بیان اینکه دیوار سایت تبلیغاتی و محل تبلیغ کاال است نه فروش، 
افزود: سایت دیوار فقط محل رویت کاال است و سپس خریدار و فروشنده 
باید قول و قراری بگذارند تا خریدار کاال را ببیند و از سالمت و کیفیت آن 
مطمئن شود و بعد پولی رد و بدل شــود، در حالی که خیلی از مواقع یا 
کاال وجود ندارد، یا کاال متعلق به فردی که ادعای فروشندگی می کند 
نیست و این وسط فقط پولی دریافت می کنند و خریدار متضرر می شود.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان از مردم خواست مراقب باشند و به 
گرام اعتماد نکنند و افزود: دقت  سایت های تبلیغاتی و صفحات اینستا
مردم در خرید و فروش های اینترنتی می تواند تا ۹۰ درصد کالهبرداری ها 
را کاهش دهد و همین موضوع می تواند بزرگترین موفقیــت برای ما و 

شهروندان باشد.

کرونا هزینه می کند بیمه سالمت اصفهان ماهانه ۲۱میلیارد تومان برای درمان 

کالهبرداری های اینترنتی از طریق سایت دیوار  وقوع ۵۴ درصد از 

خبر

سالمت

خبر

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان گفت: فرآیند هاضم 
بی هوازی منجر به کاهش چشمگیر شیرابه و رفع 
بوی نامطبوع متصاعد شــده از این پسماندها 

می شود.
فرشــاد مســتأجران در رابطــه بــا پیشــرفت علم 
و تکنولــوژی مدیریت پســماند در سرتاســر دنیا 
اظهار کرد: با توجه به برنامه عملیاتی که تا سال 
۱۴۰۵ برای سازمان مدیریت پسماند مشخص 
شــده اســت، بعــد از مطالعــات و پژوهش های 
گسترده در حوزه های مختلف مدیریت پسماند، 
فناوری هــای جدیــد را احصــا کــرده و در برنامه 

سازمان قرار داده ایم.
وی ادامــه داد: در ســال ۱۴۰۰ توانســته ایم برای 
اجرای این برنامه ها وارد فاز عملیاتی شویم؛ از این 
رو این نوید را به همشهریان اصفهانی می دهیم 
که بخشی از این تکنولوژی ها به زودی در فرآیند 
مدیریــت و پــردازش پســماندها بــه کار گرفتــه 

خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری اصفهان با اشــاره به چرخه 
مدیریت پســماندها در اصفهــان، اضافــه کرد: 
پســماندهای جمع آوری شــده از ســطح شــهر 
اصفهان که در محل کارخانه پردازش پسماند 
دریافــت می شــود، شــامل دو بخــش مــواد آلی 
و فســادپذیر مانند مواد غذایــی و مــواد غیر آلی 
از جملــه پالســتیک ها و منســوجات اســت که 
برای مدیریت اصولی هر دو بخش بررسی های 

متعددی انجام شده است.
مستأجران با بیان اینکه یکی از تکنولوژی های 
روز دنیــا برای مدیریــت بخش آلی پســماندها، 
اســتفاده از روش هضم بی هوازی است، افزود: 

روش هضم بی هوازی در واقع تجزیه مواد غذایی 
به وسیله میکروارگانیسم ها در شرایطی است که 
هوا وجود ندارد؛ بدان معنا که پسماندها و مواد 
فسادپذیر وارد دستگاه می شود، بعد از یک ماه 
شروع به تجزیه شــدن می کنند و در نهایت این 
فرآیند منجر به تولید چند نوع محصول شامل 
کود کمپوســت با کیفیــت و گاز قابــل تبدیل به 

انرژی برق می شود.
وی با اشــاره بــه مزایــای اســتفاده از ایــن فرآیند 
توضیــح داد: فرآیند هاضــم بی هــوازی منجر به 
کاهش چشــمگیر شــیرابه و رفع بــوی نامطبوع 

متصاعد شده از این پسماندها می شود.
معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت 
پســماند شــهرداری اصفهــان بــا بیان اینکــه 
تحریم ها و نبود امکان وارد کردن این دستگاه، 
ســبب تشــویق ســازمان بــرای بومی ســازی 
تکنولوژی هاضــم بی هــوازی شــد، گفــت: بــا 
اســتفاده از توان متخصصان داخلی توانستیم 
دستگاه را در مقیاس کوچک تر و به صورت نیمه 
خشــک به عنوان فاز پایلوت بســازیم و در حال 
حاضر نیز مشــغول طراحی مدل مالی ۲۰ تن در 
گر بتوانیم ردیف های اعتباری آن  روز هستیم که ا
را فراهم کنیم، در سال ۱۴۰۱ این فناوری در شهر 

اصفهان مورد استفاده خواهد گرفت.

مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی کاشــان از 
نجات ۶۷ نفر در عملیات های ســازمان آتش 

نشانی کاشان طی آبانماه امسال خبر داد.
محمدعلــی پیراســته  بــا اشــاره بــه وقــوع ۲۲ 
حادثــه و حریــق طی آبــان مــاه امســال اظهار 
داشــت: با حضــور ســریع و انجــام عملیــات و 
نجات توســط مأموران این ســازمان ۶۷ نفر از 
خ داده،  شهروندان کاشان از معرکه حوادث ر

نجات پیدا کردند.
وی با بیان اینکــه از بین این حوادث ۷۲ مورد 
مربــوط بــه حریــق بــوده اســت، ابراز داشــت: 
مهمتریــن علــت در وقــوع آتــش ســوزی های 
خ داده در آبانماه اتصالی بــرق و عدم رعایت  ر

نکات ایمنی بوده است.
مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی کاشــان با 
اشاره به اینکه بیشترین حریق در ماه گذشته 
در ســطح کاشــان مربوط بــه وســایل نقلیه و 
منازل مســکونی بوده اســت، تصریح کرد: در 
آبان مــاه از ســوی شــهروندان کاشــانی هفت 
هزار و ۲۹۱ تماس نیز با سامانه ۱۲۵ گرفته شد.

خ داده           مصدومیت 19 نفر در حوادث ر
در کاشان طی آبانماه گذشته

عملیات هــای  در  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
انجام شــده طــی آبانمــاه ۱۹ نفــر نیــز مصدوم 
کــرد: مأمــوران  گــزارش شــده، خاطرنشــان 
آتــش نشــانی این ســازمان در آبانمــاه در ۲۰۵ 
حادثه مختلف از جمله تصادف، نجات افراد 
محبوس و غیره حضور داشــته و امدادرسانی 
کردنــد. پیراســته بــا اشــاره بــه رضایــت ۸۵ 
درصدی مردم کاشان از عملکرد سازمان آتش 
نشانی کاشان تصریح کرد: این نظرسنجی ها 
بر مبنای نرم افزاری که طراحی شــده و بعد از 
هر عملیات از شهروندان نظرخواهی می شد، 

تدوین شده است.
         فوت یک نفر در اثر برخورد با تابلو 

تبلیغاتی
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره 
بــه تصــادف یــک دســتگاه پــژو بــا یــک تابلــو 
تبلیغاتــی ادامــه داد: در اثر ایــن حادثــه که در 
جاده کاشان - بادرود حوالی شهرک صنعتی 
خ داد متأســفانه یک نفر جان خود  امیرکبیر ر

را از دست داد.
مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی کاشــان با 
بیان اینکه فرد متوفی ۳۴ ســال ســن داشت، 
افزود: ایــن حادثــه در اولیــن ســاعات بامــداد 
گــزارش شــد ولــی پــس از حضــور مأموریــن 
مشــخص شــد از وقوع ایــن حادثه ســاعت ها 
گذشــته بود و به دلیــل تاریکی هــوا و تردد کم 

مسیر قابل شناسایی نبوده است.

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد 
مبــارزه بــا مــواد مخدرکشــور : میانگیــن رشــد 
اعتیاد در میــان دانش آموزان و دانشــجویان 

کشور متوقف شده است.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد 
مبارزه با مواد مخدرکشــور در بازدید از اردوگاه 
کرامت مبارکــه گفت: بــا اقدامات موثــر انجام 
شــده در حــوزه پیشــگیری دانــش آمــوزان و 
دانشــجویان در کشــور و با اســتناد بــه گزارش 
وزارت آمــوزش و پــرورش کشــور، آهنگ رشــد 
اعتیــاد در میان ایــن قشــر از جامعــه متوقــف 

شده است.
ســردار نادر اصالنی بــا بیان اینکــه اعتیاد یک 
تهدید جدی و مخرب در جامعه است، افزود: 
در حــال حاضــر مهمتریــن اولویــت در ســتاد، 
پیشــگیری و اقدامــات فرهنگــی اســت و در 
همین راستا، سیاســت های مدونی در حوزه 
مقابلــه و درمــان تنظیــم و مصــوب شــده و در 

حال انجام است.
کرامــت در حــال حاضــر  گفــت: اردوگاه  وی 

باتوجه به رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی 
بــا ظرفیــت ۲۰۰ نفــر مشــغول خدمت رســانی 
اســت و امــکان گســترش و توســعه آن تــا هزار 
نفر بــا همــکاری همــه دســتگاه های مربوطه 

وجود دارد.
اردوگاه کرامــت اســتان اصفهــان، پنجمیــن 
اردوگاه کشوری و جامع ترین و کامل ترین مرکز 
ترک اعتیــاد کشوراســت که ظرفیــت پذیرش 
۴۰۰ نفــر را دارد، امــا در حــال حاضــر بــه دلیــل 
شــرایط کرونایی بــا ظرفیــت ۲۰۰ نفر مشــغول 

به کار است.

معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

استفاده از فرآیند هاضم بی هوازی 
برای مدیریت پسماند اصفهان از سال آینده

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان خبر داد؛

نجات ۶7 نفر در عملیات های سازمان آتش نشانی 
کاشان در آبانماه امسال

توقف میانگین رشد اعتیاد 
در میان دانش آموزان و دانشجویان 

خبر

ع گفــت: ۶۳ هــزار و ۸۱۹ خانــوار ســالمند  زار
تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره(

استان اصفهان هستند. 
ع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی  کریم زار
)ره( اســتان اصفهان با بیان اینکــه ۶۳ هزار و 
۸۱۹ خانــوار ســالمند تحــت حمایت کمیته 
امداد اصفهان هستند، گفت: ماهیانه بیش 
از ۲۷ میلیــارد تومــان در قالب مســتمری به 

حساب خانوار سالمندان واریز می شود.
گــون و  کیــد بــر ارائــه خدمــات گونا وی بــا تا
متنوع به سالمندان افزود: کمک به تأمین، 
بازســازی و تعمیــر مســکن، حــق مراقبــت و 
نگهداری، تهیه وســایل مــورد نیــاز از قبیل 
کر و ارائه خدمات  سمعک، ویلچر، عینک، وا
بهداشــتی و درمانــی ویــژه بــرای بیمــاران 
صعب العالج و خــاص از جمله این خدمات 
اســت. مدیرکمیته امداد امام خمینــی )ره( 
استان اصفهان ادامه داد: عالوه بر پرداخت 
مســتمری و ارائه خدمات مختلف،  امســال  
بالغ بر یک میلیــارد و ۱۶۸ میلیــون تومان در 
قالب بسته های معیشــتی و کارت هدیه نیز 

به خانوار های سالمندان اهدا شد.
وی همچنین به تأمین برخی وسایل ضروری 
مورد نیاز سالمندان اشاره کرد و افزود: امسال 
برای تهیه بیــش از ۲۱۵ مــورد عینــک، پروتز 
کــر، ســمعک، ویلچــر بــه  دنــدان، عصــا و وا

مددجویان سالمند مساعدت شده است.
ع با اشــاره به تعداد ۱۲۲ هزار خانوار تحت  زار
حمایــت گفــت: خیــران نیک اندیــش هــم 
اســتانی می تواننــد بــا مراجعــه حضــوری به 
کز نیکوکاری، همچنین  دفاتر این نهاد یا مرا
دســتوری  کــد  گیــری  شــماره  طریــق  از 
در  را  خــود  حمایت هــای   *۰۳۱۸۸۷۷#
کوتاه ترین زمان ممکن به دست نیازمندان 

برسانند.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند 
هوایــی ارتــش گفــت: برخــی عقاید درســت 
قدیمی در ارتباط با ازدواج و زندگی خانوادگی 
می تواند در شــرایط امروزی امابه شــکل بروز 

شده مورداستفاده باشد.
حجت االســالم محمد روشــندل در مراسم 
اختتامیــه دوره بصیــرت خانواده هــا اظهــار 
داشــت: یکــی از نکاتــی کــه بایــد در زندگــی 
خانوادگی لحاظ شود مودت و محبت است 
که در قرآن کریم نیز به آن اشــاره شده و پایان 

ناپذیر نیست.
وی بــا بیان اینکه این محبــت بایــد در طول 
زندگی مشــترک با همــان شــور اولیــه جاری 
باشد، افزود: نکته دیگر این است که اضطرابی 
در ابتدای زندگی مشترک ممکن است وجود 
داشــته باشــد و برخی افــراد درب اطمینانی 
و ایده هایــی بــرای فــرار از ایــن احتمــال برای 
آینده خــود پیش بینــی می کننــد که همین 
فــرض غلــط موجــب از هــم پاشــیدن برخی 

خانواده ها می شود.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند 
هوایی ارتش با اشــاره به اینکــه برخی عقاید 
درســت قدیمی در ارتبــاط بــا ازدواج و زندگی 
خانوادگی می تواند در شــرایط امروزی اما به 
کید  شکل بروز شده مورد اســتفاده باشد، تا
کــرد: باید تالش کنیم هــر راهی را به ســمت و 
ســوی طــالق کــه از نکوهیده تریــن حالل ها 
در دین اســالم و در کالم پیامبر گرامی اسالم 

است، ببندیم.
وی با اشاره به اینکه جدایی ممکن است به 
دالیل منطقــی در آینده یــک زندگی حاصل 
شود اما نباید اشخاص با این پیش فرض وارد 
زندگی مشترک شوند، بیان داشت: باید سعی 
کنیم حتی این پیش فــرض را بــه ذهن خود 
نیز راه ندهیم و ذهــن را به ایــن امر نکوهیده 
مشغول نکنیم و درب ها را به روی آن ببندیم.

کیــد براینکه  حجت االســالم روشــندل بــا تا
مهریه حق همسر است اما نباید مانعی برای 
زندگی شود، گفت: باید درب ها را به روی این 
دیدگاه طالق ببندیم و زمینــه را برای زندگی 
مشــترک مســرت بخش همــراه با گذشــت و 

همدلی آماده کنیم.

مدیر کمیته امدادامام خمینی )ره( 
اصفهان: 

حدود ۶۴ هزار خانوار سالمند
 تحت پوشش کمیته امداد
 امام خمینی )ره( اصفهان 

هستند 

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی 
پدافند هوایی ارتش:

برخی عقاید قدیمی 
برای استحکام ازدواج های

امروزی بروزرسانی شود

خبر

خبر
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خبرنگاری مدرن:

کرونا چگونه دنیای خبرنگاری را متحول کرد؟
گوشی های هوشمند و تکنولوژی 
سیار طی یک دهه اخیر باعث ایجاد 
تغییــرات زیــادی در اتاق های خبر 
شده و در نحوه توزیع گزارش ها نیز تحوالت زیادی به 
وجــود آورده اســت؛ خبرنــگاران در دوران کرونــا بیش 
از همیشــه به تلفن های همراه خود برای ثبت وقایع 

روی آورده اند.
گرچه دنیای رسانه و خبرنگاری طی یک دهه اخیر و   ا
متأثر از پیشرفت تکنولوژی، تغییرات بسیاری را متحمل 
شــده با این حال، شــیوع بیمــاری کوویــد -۱۹ یک بار 
دیگر چالش های جدید، محدودیت های مختلف و 
شیوه های نوآورانه ای بر سر راه خبرنگاران قرار داده است 
کی، موفق تر از قبل  کم بر کره خا تا با وجود وضعیت حا
به ضبط وقایع و انتشار آن ها بپردازند. تحقیقاتی که 
توسط خبرنگاران و کارشناسان دانشگاهی در سراسر 
کی اســت که تکنولــوژی و اوضاع  دنیا انجام شــده حا
اجتماعی باعث ایجاد تغییرات زیــادی در چگونگی و 
حتی مکان تولید و انتشار خبر می شود. این تغییرات 
نه تنها در دوران کرونا، بلکه در پاندمی های مشابه دیگر 
نیز نحوه عملکرد خبرنگاران را تحت تأثیر قرار داده و آن ها 
را قادر کرده است که به تنهایی و از راه دور به تولید خبر 
و انتشار آن بپردازند. عالوه بر این، پاندمی هایی نظیر 
کرونا، نیازمندی های خبرنگاران برای ادامه فعالیت در 
رسانه ها را نیز متحول کرده و نیاز به تقویت مهارت های 

دیجیتالی را در آن ها تشدید کرده است.
گرچه شیوع بیماری کووید -۱۹ استقالل خبرنگاران  ا
را افزایش داد با این حال، فشار و مسئولیت بیشتری را 
نیز بر دوش آن ها تحمیل کرد ضمن اینکه شیوه های 
متعددی را نیز پیش روی آن ها بــرای تولید محتوای 

خود قرار داد.
         استقالل و آزادی خبرنگاران در دوران کرونا

کی اســت کــه طــی ۱۵ ســال اخیر، اندازه  گزارش ها حا
اســتودیوهای خبر در سراســر دنیا به ویــژه در بریتانیا 
و ایاالت متحده آمریکا به طور قابل توجهی کوچک تر 
شده چرا که نیاز به انتشار کاغذی اخبار تقریبا از میان 
رفته اســت. بنابرایــن، خبرگزاری ها اغلب بــه صورت 
برخط بوده و به همین دلیل، زیرســاخت ها را ســازگار 
بــا تکنولوژی هــای مورد اســتفاده تغییــر داده اســت. 
در این میان، گزارشــگران و خبرنــگاران نیز متفاوت با 
گذشته، نقشی اختصاصی به عهده نداشته و اغلب به 
ضبط فیلم، نگارش و ویرایش آن هــا به طور همزمان 

پرداخته اند.

در این راستا، آزادی خبرنگاران دیجیتالی در دسترسی 
به منابع خبری و داستان ســرایی نیــز افزایش یافته و 
اغلب بدون نیــاز به ویراســتار قادر به تولیــد محتوای 
نهایی خود بوده اند. حتی در بسیاری از خبرگزاری های 
سراســر دنیــا، خبرنــگاران مجــاز به انتشــار خبــر خود 
هســتند و در هــر ســاعتی از روز، آزادانــه خبــر تولیــد و 
منتشــر می کنند. این آزادی عمــل طــی دوران کرونا از 
شدت بیشتری برخوردار شده و با وجود مزایای خود، 
نگرانی هایی نیز برای خبرنگاران در پی داشته است. 
در مطالعه ای که گروهی از محققان بریتانیایی در مورد 
روند کار ۴۰ خبرنگار از کشورهای هند، سوئیس، ایاالت 
متحده آمریکا و بریتانیا طی ســال های ۲۰۱۸ تــا ۲۰۲۱ 
انجــام دادند به این نتیجه رســیدند کــه نگرانی همه 
خبرنــگاران مــورد مطالعه این بــود کــه مبــادا آزادی و 
استقالل بیشتر آن ها طی دوران کرونا و به احتمال زیاد 
پس از آن، کاهش حمایت اجتماعی و افزایش فشار بر 

آن ها را برای تولید محتوا در پی داشته باشد.
در این راستا، گروهی از کارشناسان هلندی نیز پس از 
مطالعه آثار کرونا بر میزان استقالل و آزادی خبرنگاران 
چنین استدالل کردند که متکی بودن اهل رسانه صرفا 
بر تکنولوژی منجر به خالی شدن خبرگزاری ها می شود 
ضمن اینکه پایــان کار گروهــی خبرنگاران، نظــارت بر 

فعالیت و در نهایت فقدان هویت آن ها را در پی دارد.
         افزایش مهارت خبرنگاران طی کرونا و پس از آن

در پی افزایش اســتقالل خبرنگاران طی دوران کرونا، 
انتظار می رود که این افراد بیش از گذشته بر خبرنگاری 
دیجیتالی تکیه کنند و به توسعه مهارت های جدید در 
زمینه تکنولوژی های گوش های هوشمند بپردازند تا 
چالش های ویراستاری و فنی پیش روی خود را برطرف 
نمایند. البته این کار چالش های خاص خود را در پی 
خواهد داشــت و به عنوان مثال، فشــارهای زیادی را 
بر خبرنــگاران قدیمی بــا حداقــل دانــش تکنولوژیک 

متحمل خواهد کرد.
طــی دوران کرونــا و ترویــج دورکاری، مصاحبه هــای 
زوم و ویراســتاری از طریق تلفن همــراه و نرم افزارها به 
طور گسترده ای میان خبرنگاران جوان ترویج یافته و 
شیوه های ماقبل کرونا برای ضبط مصاحبه ها تا حد 
زیادی محبوبیت خود را از دســت داده اســت. برنامه 
زوم ابزاری کاربردی برای برقراری تعامل میان تیم های 
کاری کوچک، متوســط و بــزرگ به شــمار مــی رود که 
کاربران از طریق آن می توانند به ارتباط صوتی یا تصویری 
با سایرین بپردازند و همچنین، گفتگوهای ارائه شده در 
نشست ها را برای مرور دوباره آن ها ضبط کنند. اتحادیه 
ملی روزنامه نگاران بریتانیا و ایرلند به طور ویژه ای این 

نرم افزار را مورد اســتقبال قرار داده اند تا به وســیله آن، 
کالس های آموزشی آنالین را با کمترین مشکل ممکن 

برگزار کنند.
         تأثیر تکنولوژی بر تبدیل مردم عادی به خبرنگار

امــروزه بســیاری از مــردم جهــان، تنها بــا اســتفاده از 
یک تلفن همراه هوشمند به تولید محتوای خبری 
می پردازنــد و گزارش هــای خــود را برای رســانه های 
اجتماعی ارسال می کنند که بسیاری از خبرگزاری ها 
نیز ایــن گزارش هــا را منتشــر می کنند. ایــن روند طی 
دوران کرونا در میان مردم جهان بســیار ترویج یافته 
بــه طــوری کــه حتــی گزارش هــای مردمــی در نقاط 
مختلف دنیا، بخش مهمی از خبرهای تلویزیونی را نیز 
کی است که بسیاری  پوشش داده است. شواهد حا
از خبرگزاری های سراسر جهان، سرمایه های زیادی 
را صرف انتشار گزارش هایی کرده اند که مردم عادی 
تنها به وسیله گوشی های تلفن همراه یا تبلت های 
خود ضبط کرده اند. البته این رونــد در دوران ماقبل 
کرونا نیــز رایج بــوده امــا طی ایــن روزهــا از محبوبیت 
بیشتری برخوردار شده اســت به طوری که بسیاری 
از مردم عادی نقش خبرنگارانی را ایفــا کرده اند که در 
گوشه و کنار شهر و حتی در منزل با خود به تولید خبر 

مشغول بوده اند.

رییس حوزه هنری کشور گفت: 
اصفهان جایگاه هنر مومنانه و 
تمدن ساز به دور از خودنمایی 
و حدیث نفس است که هنرمندانش اثر خلق شده 

را از سوی حضرت حق می دانند. 
محمدمهدی دادمان در آیین معارفه رییس حوزه 
هنری اصفهان افزود: هنر هنرمندان مســووالنه 
و این هنر انقالبی در چنین میراثی استوار است که  

از درون آغاز و بیرون را دگرگون می کند.
رییس حوزه هنــری تصریح کــرد: هنرمندان این 
شهر جهان را می سازند  و این هنر نه هنر تقلیدی و 

نه سطحی و از عمق سلوک هنرمند است.
در ادامه ایــن مراســم رییــس جدید حــوزه هنری 
اســتان اصفهان بــا اشــاره به اینکــه حــوزه هنری 
به واسطه انقالب اسالمی شکل گرفته است،اظهار 

داشــت: حوزه هنری اصفهان شــعار خود را قلب 
تپنده هنر نصف جهــان گذاشــت و در این زمینه 
کنار همه دستگاه های اجرایی به تولید آثار هنری 

و جریان سازی فرهنگی  هنری در کشور پرداخت.
احمد نــوری افــزود: یکــی از اقدامات مهــم حوزه 
هنری شبکه سازی و هم افزایی بین هنرمندان، 

هنــری  اســتعدادهای  کشــف  و  شناســایی 
به خصوص شهرستان ها و توانمندســازی آن ها 

بوده است.
وی به اهداف پیش رو پرداخت و ادامه داد: تقویت 
هنر معاصر فرهنگ ایرانی و اسالمی،مردمی کردن 
هنــر و تقویــت ویــژه هنــر و تاریــخ شــفاهی هنــر از 
اقدامــات مهــم اســت و اصفهــان می توانــد مرکــز 

اصلی تاریخ شفاهی کشور شود.
در پایان ایــن آیین احمــد نوری به عنــوان رییس 
حــوزه هنــری اصفهــان معرفــی و از مجتبــی 
شاه مرادی رییس پیشین این نهاد قدردانی شد.

همچنین در حاشیه این مراســم  از سامانه خرید 
آنالیــن کتاب های حوزه هنــری با عنــوان" ۴ باغ" 
رونمایی و  عملیات اجرایی سینما تئاتر روباز حوزه 

هنری اصفهان آغاز شد.

رییــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری کاشان از پایان انجام عملیات گمانه زنی 
تعیین عرصه و حریم محوطه چهارتاقی خرمدشت 

خبر داد. 
 مهران سرمدیان رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کاشان گفت: تعیین عرصه و حریم محوطه آتشکده خرمدشت کاشان 
به منظور حفاظت قانونی و جلوگیری از روند تخریب آن جزو اولویت های 
اداره میــراث فرهنگــی کاشــان بــود که بــه علت محــدود بــودن اعتبار 

کنون محقق نشده بود. مطالعاتی این امر تا
وی افزود: با توجه به اهمیت حفظ اثر، پس از انجام هماهنگی های الزم 

و با نظارت مسئول حوزه باستان شناسی اداره، برنامه گمانه زنی تعیین 
عرصه و پیشنهاد حریم با کسب مجوز از پژوهشگاه میراث فرهنگی و 

گردشگری کشور آغاز شد.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان، تصریح 
کرد: عملیات گمانه زنی به سرپرســتی عباس رضایی نیا، عضو هیات 
علمی دانشگاه کاشان و با همکاری گروه باستان شناسی این دانشگاه 
و با حمایت مالی موسسه مطالعات دانشگاه کاشان، بخشدار مرکزی و 

دهیاری روستای خرمدشت انجام شد.
وی گفت: بر مبنــای گمانه های کاوش شــده در محوطــه چهارتاقی، 
محدوده عرصه و حریم پیشنهادی چهارتاقی مشخص و همراه با ضوابط 

مربوطه تهیه شده است که پس از بررسی شورای حریم ها در اداره کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان و وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی این موضوع نهایی خواهد شد.
سرمدیان با اشاره به پیشینه تاریخی آتشکده خرمدشت، اظهار کرد: این 
اثر با نام قلعه کهنه در اسفند سال ۱۳۴۱ خورشیدی با شــماره ۴۳۱ در 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
سرپرست کاوش محوطه چارتاقی خرمدشت نیز گفت: این آتشکده 
از جمله چهارتاقی های مهم دوره ساسانی است که با گذشت بیش از 
نیم قرن از ثبت آن در فهرســت آثار ملی، به لحاظ باستان شناسی کار 
علمی شایســته ای برای حفاظت قانونی و معرفی این بنای ارزشمند 

صورت نگرفته بود.
عباس رضایی نیا اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روستای خرمدشت به 
اتوبان کاشان-اصفهان، در صورت تخصیص اعتبار مناسب می توان با 
کاوش فضا ها و آثار موجود در محوطه چهار تاقی و ساماندهی محدوده 
آن، از این اثر تاریخی به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری در راستای 

جذب گردشگران داخلی و خارجی بهره برداری کرد.
وی افــزود: آتشــکده خرمدشــت، بــا داالن طــواف و مجموعــه ای از 
واحد های ساختمانی در شمال آن است که آثار این داالن به عرض ۵۰.۲ 

متر در بخش های شرقی، غربی و شمالی بنا وجود دارد.
کید کرد: در بخش شمالی مستحدثاتی از سنگ وجود دارد  رضایی تأ
که شــامل یک فضای بزرگ چهار گوش در امتداد پایه های چهار تاقی 
با جهت شمالی - جنوبی و اتاق های جانبی مشتمل بر دیوار - راهرو و 
طاقچه است که با مصالح سنگ و گچ ساخته شده و شامل یک چهار 

تاقی با پالن مربع شکل است که طول هر ضلع آن حدود ۱۰متر است.
روستای خرمدشت در نزدیکی اتوبان کاشان به اصفهان به فاصله ۲۰ 

کیلومتری جنوب شرقی کاشان قرار گرفته است.

رییس حوزه هنری کشور :

اصفهان جایگاه هنر مومنانه و تمدن ساز است

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان:

کاشان  تعیین عرصه و حریم محوطه آتشکده خرمدشت 

خبر

خبر

میراث 
تاریخی

رئیس سابق حوزه هنری اســتان اصفهان گفت: 
بــرای اعتــالی فرهنــگ و هنر ایرانــی بایــد توجــه 
بیشتری به اصفهان کرد، اصفهان چیزی جز هنر 
و تمدن ایــران اسالمی نیســت و تکریــم اصفهان، 

تکریم این جنس فرهنگ است.
مجتبی شاه مرادی در آئین تکریم و معارفه رئیس 
گر همراهی  حوزه هنری اســتان اصفهان، گفت: ا
و هم دلــی در حوزه وجود نداشــت، هیچ فعالیتی 
در این مدت صورت نمی گرفت. احمد نوری مانند 
یک برادر در تمام دوران مدیریــت در کنار من قرار 
گرفت و برای ایشان که به عنوان رئیس جدید حوزه 

هنری اصفهان معرفی شدند، خوشحال هستم.
رئیس ســابق حوزه هنری اســتان اصفهان ادامه 
داد: امیدوارم چرخ حوزه هنری هرروز پرشتاب تر 
گرچه  از گذشــته بچرخد. در دوره مدیریت خود ا
در برخی از بخش ها از ریل گذاری های سراســری 
خارج شدیم، اما مدیران عالی حوزه هنری همواره 
از مــا حمایت کردنــد. تــالش کردیم حــوزه هنری 
خانه هنرمندان اصفهانی باشــد و هنرمندان نیز 
با این تشــکیالت آشــتی کننــد. وی افزود: ســعی 
کردیــم حــوزه هنــری را یک شــریک خــوب برای 
گر همدلی  رویدادهای فرهنگی و هنری کنیم. ا
نباشد، کاری برای فرهنگ و هنر شهر نمی توان 
انجام داد و تصور می کنم روابط بین سازمان های 
مختلف بهبــود یافته اســت. بزرگ تریــن افتخار 
ما بازگرداندند هنرمنــدان به حوزه هنــری بوده 
گــذاری برخــی  اســت. شــاه مرادی پیشــنهاد وا

تصمیم گیری ها را به مدیران استانی داد و تصریح 
کــرد: اســتان اصفهــان بــا فاصلــه زیــادی از دیگر 
استان ها توانایی و بضاعت برگزاری اتفاقات مهم 
فرهنگی و هنری را دارد و خواهــش دارم برخی از 

گذار شود. تصمیم گیری ها به استان ها وا
رئیــس ســازمان فرهنگــی شــهرداری اصفهــان 
کیــد کــرد: اصفهــان جــان ماســت و نســبت به  تا
آن بی مهــر شــدیم، نســبت به ایــن شــهر آن جــور 
کــه بایــد و شــاید حــق خــود را ادا نکرده ایــم. برای 
اعتالی فرهنگ و هنر ایرانی باید توجه بیشتری به 
اصفهان کرد. اصفهان چیزی جز هنر و تمدن ایران 
اسالمی نیست و تکریم اصفهان، تکریم این جنس 

هنر و فرهنگ است.
گفتنی اســت در این مراسم مجتبی شــاه مرادی، 
رئیس سابق حوزه هنری اســتان اصفهان تکریم 
و احمد نوری به عنوان رئیس جدید حوزه هنری 
کنون  استان اصفهان معارفه شد. شاه مرادی هم ا
بــه عنــوان رئیــس ســازمان فرهنگــی شــهرداری 

اصفهان فعالیت می کند.

این  روزها نمایش »اول شخص مفرد« در تماشاخانه 
اردیبهشــت اصفهــان، روایتگر موضــوع تنهایی، 
ذره ای شــدن هراس انگیــز جامعــه و تضــاد بــا 
جمع گرایی اســت و این موضوع را بــا برش هایی از 

زندگی مردی به نام مهرداد بازگو می کند.
امید نیاز، کارگــردان نمایش »اول شــخص مفرد« 
اظهار کرد: »اول شخص مفرد« روایتگر زندگی مردی 
به نام مهرداد است که زندگی او با فراز و نشیب های 
فراوانی روبه رو شده است. مهرداد با شیرین زندگی 

می کند و فی الحال به آرامش رسیده است.
وی با بیان اینکــه ضرورت تولید این اثــر با توجه به 
مقوله تنهایی و اتمیزه شدن انسان در عصر حاضر 
احساس شــد، افزود: خوشــبختانه نمایش »اول 
شــخص مفــرد« بــا اســتقبال بی نظیــر مخاطبان 
گران چندین  روبه رو شده است به طوری که تماشا
بار بلیط تهیه می کنند تا یک بار دیگر به تماشای این 

اثر بنشینند.
نیاز گفت: استاد پرویز پرستویی در ابتدا قرار بود که 
برای اجراهای نمایش ســبوط در تهران به عنوان 
تهیه کننده با ما همراه باشد که شیوع کرونا مانع 
از این همکاری شد. سپس از آنجایی که ایشان به 
تئاتر و رفتارهای سازنده و ریشه ای معتقد است و 
با توجه به پیشینه سینمایی و تئاتری من و مونس 
پورفاتحیان، ارتباط ما در چند سال اخیر نزدیک تر 
شد و در نهایت نمایش »اول شخص مفرد« مطلعی 

برای آغاز یک همکاری درازمدت شد.
این کارگردان تصریح کرد: اســتاد پرویز پرستویی 
تهیه کننده نمایش »اول شخص مفرد« و نویسنده 
و طــراح و کارگــردان آن امید نیاز اســت، همچنین 
مونــس پورفاتحیان مشــاور تهیه کننــده، مهرداد 
رجب سرباز دستیار کارگردان، ایلیا نیاز مدیر صحنه 
و آتنا جعفری به عنوان پشتیبانی در این کار همراه 
ما هستند، ضمن اینکه شیوا عباسی، امید نیاز و 
مهسا شریف به عنوان بازیگر در آن به ایفای نقش 

پرداخته اند.
وی افزود: با توجه به درخواست هایی که در مورد 
نمایش »اول شــخص مفرد« صورت گرفته اســت 
برنامه ای بــرای اجرای این نمایش در اســتان ها و 
شهرهای دیگر نیز در نظر گرفته ایم که در آینده اعالم 

خواهد شد.
عالقه مندان برای بازدید از نمایش »اول شــخص 
مفــرد« تــا ۱۹ آذرمــاه می تواننــد بــه تماشــاخانه 
اردیبهشت، واقع در خیابان وحید، ابتدای خیابان 
خاقانــی، بــن بســت ۳۷، آموزشــگاه اردیبهشــت 

مراجعه کنند.

مدیــر فرهنگســرای عالمــه فیض کاشــانی از 
اجــرای پرفورمنــس در کاشــان برای تشــویق 
مــردم بــه اســتفاده از نــاوگان حمل ونقــل 
عمومــی، احتــرام بــه مقولــه عابــر محــوری، 
توســعه انضباط ترافیکــی و توجه بــه فرهنگ 

شهروندی خبر داد.
امیرحسین عبدلی ضمن اشاره به افزایش بار 
ترافیک شــهر کاشــان، اظهار کرد: همزمان با 
برگزاری سومین جشنواره آموزش شهروندی 
با نــام "رو بــه راه"، پرفورمنس هایی در ســطح 
شــهر اجرا می شــود تــا از آنها بــه عنــوان یکی از 
ابراز فرهنگ سازی استفاده شده و به صورت 
یــادآوری و هشــدار در خصــوص رفــع معضل، 
شــهروندان را بــه اســتفاده از وســیله نقلیــه 
عمومی به ویژه در ســاعت های پیک ترافیک 

ترغیب کنند.
فیض کاشــانی  عالمــه  فرهنگســرای  مدیــر 
وابســته بــه ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشی شهرداری کاشــان افزود: طی پنج روز 
مــردان نقــره ای اطالعاتی دربــاره اســتفاده از 
حمل ونقل عمومــی، چگونگی عبــور از عرض 
خیابان ها و لزوم مراقبــت رانندگان در هنگام 
عبور و مرور عابرین پیــاده را یادآوری و آموزش 
می دهند که امیدواریم شهروندان این برنامه 

را مورد توجه قرار دهند.
وی با بیان اینکه در ایــن برنامه پرفورمنس ها 
بــا حضــور در چهــارراه ورزشــگاه، چهــارراه 
ســلمان و چهارراه آیت اله کاشــانی و میادین 
کمال الملک، پانــزده خرداد، قاضی اســداله، 
شهید منتظری و میدان جهاد، بلوار امام رضا 

و خیابــان نطنــز به ایفــای نقــش می پردازند، 
گفت: با توجه به اینکــه در برگزاری هــر کدام از 
آیتم های جشنواره "رو به راه" نگاه توسعه ای 
در مباحث شــهر و شــهروندی موردنظــر بوده 
اســت، تالش شــده تا با اجرای ایــن برنامه نیز 
گســتره بیشــتری از مخاطبــان را زیــر پوشــش 
دهیــم  قــرار  شــهروندی  فرهنــگ  برنامــه 
و پیام هــای شــهروندی را بهتــر و مؤثرتــر بــه 
شــهروندان به عنــوان صاحبــان اصلــی شــهر 

انتقال دهیم.
 اجــرای پرفورمنــس در چهارراه هــا، میادیــن 
و معابــر بــا بهره  گیــری از ظرفیــت هنــر نمایش 
خیابانــی، رادیــو ترافیــک، پیک شــهروندی، 
کمپیــن  تولیــدات رســانه ای، پرفورمنــس، 
جملــه  از  گردشــگری  اتوبــوس  محیطــی، 
برنامه هــای جشــنواره "رو بــه راه" اســت که از 
۲۰ مهر تا ۲۶ آذرماه از ســوی واحد شهروندی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کاشان 
با مشــارکت ســازمان حمل ونقل بار و مســافر 
شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و 
همچنین با تالش فرهنگسراها اجرا می شود.

تکریم اصفهان، تکریم فرهنگ است

فقط خودش و دیگر هیچ در »اول شخص مفرد«

مدیر فرهنگسرای عالمه فیض کاشانی:

اجرای پرفورمنس برای توسعه فرهنگ شهروندی 

خبر

تئاتر

رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی شهرســتان مبارکــه از برگــزاری 
نمایشگاه صنایع دســتی در این شهرستان به 
مناسبت هفته بسیج خبر داد. ولی اهلل رهبری 
با اعالم این خبر گفت: به مناسبت گرامیداشت 
هفته بســیج، نمایشــگاه بزرگ صنایع دستی 
با رویکرد اقتصــاد مردمی شهرســتان در محل 
حســینیه مرکزی مبارکه افتتــاح شــد. او ادامه 
داد: این نمایشگاه از سوی اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان و با همت 
ناحیه مقاومت بســیج، اداره صمــت، اداره کار 
و تعاون و کمیته امداد برگزار شد که با استقبال 
خوبــی از طــرف دوســتداران صنایع دســتی و 
هنرهــای ســنتی شهرســتان روبــرو شــد. اداره 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
شهرستان مبارکه اضافه کرد: در این نمایشگاه، 
هنرمنــدان صنایع دســتی در پنــج غرفــه و 
در رشــته های پارچــه قلمــکار، معــرق چــوب، 
کاری، چــرم دوزی، زیــورآالت ســنتی،  مینــا
دوخت هــای ســنتی و دوخت عروســک های 

سنتی شرکت کردند.

مرمت مسجد تاریخی خســرو اردستان یکی از 
شاهکار های معماری عصر صفوی آغاز شد.

 رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی شهرستان اردستان گفت: این 
مسجد تاریخی شامل مسجد، آب انبار و ساباط 
در ســه طبقه با گنبدی بســیار زیبا با پایه های 
مربع و ۸ گوشواره و ۱۶ نیم لوزی با معماری بسیار 
زیبــا در محلــه راهمیان شهرســتان اردســتان 
ســال های طوالنــی اســت کــه محفلــی بــرای 
تجمــع عارفــان و زاهدان بــوده اســت.  مهدی 
مشهدی افزود: در دهه های گذشته در چندین 
نوبت، این مســجد تاریخی مرمت شده است 
که با گذشــت زمان، دوباره نیــاز به مرمت های 
دوره ای دارد.  وی گفت: ایــن عملیــات مرمتی 
شــامل مرمت و نماســازی نمای بیرونی ضلع 
جنوبی مســجد، ســامان دهی حیاط جنوبی 
کــف و   و همچنیــن تعویــض آجرفرش هــای 
سامان دهی باغچه ضلع جنوبی مسجد است.  
مســجد خســرو اردســتان بــه شــماره ۱۶۹۴ در 
آذرماه ســال ۱۳۶۴ در فهرســت آثار ملی کشــور 
به ثبت رسیده اســت. این مسجد طبق گفته 
مورخان حدود ۴۰۰ ســال قدمت دارد و مربوط 
به اواخر دوران سلجوقی و اوایل دوران صفوی 
است. جای جای این مسجد احکام و مسائل 
شرعی به خط نسخ با مرکب نوشته شده است.

در ســه ســال گذشــته بیــش از ۳۶ عنــوان 
کانــون  ســرگرمی و اســباب بازی از ســوی 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان تولید 
و بــه بــازار عرضــه شــده اســت. بــه نقــل از 
اداره کل روابط عمومــی و امــور بین المللــی 
کانــون، اداره کل ســرگرمی های ســازنده و 
بازی هــای رایانــه ای کانون پــرورش فکری 
با برگزاری رویداد ملی ایده آزاد اسباب بازی 
و همچنین ایــده آزاد بازی هــای رایانــه ای 
در زمینــه تولید محصــوالت ســرگرمی ویژه 
کــودکان و نوجوانــان در ســال های اخیــر 
پیشــرفت قابل توجهــی داشته اســت. این 
محصــوالت در حــوزه تولیــد اســباب بازی 
دوازده   ،۱۳۹۸ و   ۱۳۹۷ ســال های  در 
عنــوان ســرگرمی به تعــداد ۱۲۱ هــزار و ۷۰۰، 
در ســال ۱۳۹۹ چهــارده عنــوان بــه تعــداد 
۱۷۴ هــزار و ۷۸۰ و در ســال ۱۴۰۰ ده عنــوان 
و به تعداد ۳۳ هــزار بوده اســت. همچنین 
ســرگرمی باغ فرش، کمی بزرگ تر، کلمه ساز 
کرم اندازه گیــر،  کتاب بــازی  انگلیســی، 
بوردگیم،میهمان هــای ناخوانده، و کتاب 
پازل »آهو و پرنده« از دیگر محصوالتی است 

که کانون در دست تولید دارد.
ایــن مرکز بــا توجه بــه نقــش و جایگاهی که 
دارد همــواره بــه دنبــال حمایــت و تعامــل 
بــا تولیدکننــدگان اســباب بازی به ویــژه 
تولیدکنندگان نوپا است. بر همین اساس، با 
کید مقام معظم رهبری در زمینه  توجه به تأ
پیوســت فرهنگــی، کانون اقــدام بــه تولید 
محصوالت جدیدی از جمله اســباب بازی 

در این حوزه داشته است.

افتتاح نمایشگاه صنایع  دستی
 در شهرستان مبارکه

آغاز مرمت 
مسجد تاریخی خسرو 

در سه  سال گذشته صورت 
گرفته است؛

تولید بیش از ۳۶ عنوان 
کانون  اسباب بازی از سوی 

پرورش فکری

نمایشگاه

میراث تاریخی

اسباب بازی
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تقسیم امتیازات به نفع مدعیان

ک  توقف ذوب آهن اصفهان مقابل آلومینیوم ارا
تیم ذوب آهن در دیدار هفته هفتم 
ک به  لیگ برتــر برابــر آلومینیــوم ارا
میــدان رفته انــد که ایــن دیــدار بــا 

تساوی بدون گل به پایان رسید.
ک رو در روی یکدیگر  ک و ذوب آهن در ارا آلومینیوم ارا
قرار گرفتند که این مسابقه در نیمه دوم با نتیجه بدون 

گل به پایان رسید.
در نیمه اول بازی بی کیفیتی را از دو تیم شاهد بودیم. 
تیم میزبان سعی کرد توپ و میدان را در اختیار داشته 
باشد اما تیم ذوب آهن نیز با دفاع خوب خود حمالت 
حریف را به نوعی خنثــی کرد. در آن طــرف میدان هم 
گاندو هــا چنــد موقعیــت نصفــه و نیمــه را روی دروازه 
آلومینیوم ایجــاد کردند اما نتیجــه ای در بر نداشــت. 
در نهایت بــازی با تســاوی بــدون گل در نیمــه اول به 

پایان رسید.
در نیمه دوم تیم آلومینیوم حمالت زیادی را روی دروازه 
ذوب آهن تدارک دید اما دفاع خوب ذوب آهن مانع از 
باز شدن دروازه تیم شأن شد. این تســاوی دو تیم به 
نفع دیگر مدعیان جدول بود تا تیم آلومینیوم نتواند به 
رده دوم صعود کرده و ذوب آهن نیز در میانه جدول با 

۱۰ امتیاز باقی بماند.
         مسئوالن به تمام شدن اعتراضات کمک کنند

گــر بخواهــم صادقانــه  ســرمربی ذوب آهــن گفــت: ا
بگویم این اســت که بــازی زیبایی نبود. مســابقه ای 
فیزیکی را شــاهد بودیم و مســاوی عادالنه بود. هر دو 
تیم موقعیت های کمی داشــتند. در نیمه دوم سعی 
کردیم از فضاهای پشــت مدافعان کنــاری آلومینیوم 
اســتفاده کنیم. یکی دو موقعیت نصیبمان شــد که 

استفاده نکردیم.
گر بخواهم صادقانه بگویم این  مهدی تارتار اظهار کرد: ا
است که بازی زیبایی نبود. مسابقه ای فیزیکی را شاهد 
بودیم و مساوی عادالنه بود. هر دو تیم موقعیت های 
کمی داشــتند. در نیمه دوم ســعی کردیم از فضاهای 

پشت مدافعان کناری آلومینیوم استفاده کنیم. یکی 
دو موقعیت نصیبمان شد که استفاده نکردیم. در این 
گرفتن تصمیم آخر خوب عمل نکردیم. تیم حریف نیز در 
اواخر بازی طبیعی بود که می خواهد به گل برسد اما آنها 

روی به بازی مستقیم آوردند و احساسی بازی کردند.
کتیک نیز خوب عمل کردیم  وی ادامه داد: روی این تا
و توپ های سوم را از حریف گرفتیم. مقداری در بخش 
انتقال توپ از دفاع به حمله هافبک هایمان ضعیف 
عمل کردند که باید بیشتر کار کنیم. به هر حال به هر 
دو تیم خسته نباشــید می گویم. یکی دو مورد کمک 
داور اول کــه ســمت ما بــود در گرفتن آفســاید اشــتباه 
داشت. یکی از آن موارد را که مطمئن هستم. در واقع 
موقعیت بسیار خوبی از کناره ها برایمان ایجاد شد که 
داور پرچــم زد. چون این صحنه خیلی واضح بــود از او 
گله مند هستم اما داور اصلی آقای مهدوی روز خوبی 

را پشت سر گذاشت.

ســرمربی ذوب آهــن در خصوص تیــم حریف تصریح 
کرد: واقعــا تیم آلومینیوم کامــل اســت و می تواند یقه 
تیم های بزرگ را به خاطر داشتن ابزار مناسب بگیرد. 
ولی موقعیت آن چنانی از این تیم ندیدم. گلر ما نجات 
دروازه خاصی نداشــت و مدافعان ما هوشــمند عمل 
کردند. اواخر بازی کمی شلوغ شد و دو سه توپ نصفه 
و نیمه آمد که بازیکنان ما اجــازه ندادند ضربه بزنند. 
آلومینیــوم امســال شــرایط خوبــی خواهــد داشــت و 

برایشان آرزوی موفقیت دارم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اعتراض بیش 
از حد نیمکت ها به تصمیمات داور و راه حل آن گفت: 
جواب آن سه کلمه است. سیستم کمک داور ویدئویی 
گر این سیستم بیاید من مربی  باید وارد فوتبال شود. ا
هیچ اعتراضی نخواهم کرد. همه چیز مشخص است. 
از مســئولین عاجزانــه درخواســت دارم یــک بــار برای 
 VAR همیشــه این اعتراضات را تمــام کنند. حــرف از

نیست بلکه برخوردها با اعتراضات به قضاوت ها باید 
قاطعانه تر باشد. واقعا نباید از نام ها بترسند. در کشور ما 
وقتی جرایم رانندگی کم بود همه بد رانندگی می کردند. 
وقتی جرایم زیاد شد دیگر کسی جرأت نکرد بد رانندگی 
کند. با هرکسی که می خواهد این طور کنار زمین پوئن 
بگیرد برخورد شدید کنید. جرایم به گونه ای است که 

بازدارنده نیست.
وی با اشاره به هدف گذاری باشــگاه ذوب آهن افزود: 
بودجه ما بسیار معمولی است. می توانم با قاطعیت 
بگویم جــز ۵-۶ تیــم پایین این موضوع هســتیم. اما 
باشگاه نظم مالی خوبی دارد. قولی را به باشگاه ذوب 
آهن نداده ام اما انتظار زیادی از همکارانم و بازیکنانم 
دارم. نبایــد در جــدول پاییــن بیاییــم. بایــد جایــگاه 
مناسبی را داشته باشیم. هر چند جایگاه ذوب آهن در 
چند سال گذشته خوب نبوده اما باید صبور باشیم و 
کم کم شخصیت خوب گذشته ذوب آهن را برگردانیم.

خبر

 جایزه توپ طال که یک جایزه ویژه در دنیای فوتبال 
است از سال ۱۹۵۶ توسط نشریه فرانس فوتبال به 
بهترین بازیکن سال داده می شود که در سال ۲۰۲۱ 
لیونل مســی این جایــزه را بــه دســت آورد و بدین 
ترتیب تعداد توپ طال های خود را به عدد ۷ رساند.
شــاید خیلی ها معتقد بودند که این حــق روبرت 
لواندوفسکی بود که در سال ۲۰۲۱ توپ طال را ببرد 
اما در نهایت این جایزه به لئو مسی تا او با رسیدن به 
عدد ۷ در تعداد توپ طال، اختالف خود را با رونالدو 
یکی بیشــتر کند و همچنــان در جایــگاه بازیکنی 
قرار داشته باشد که بیشترین تعداد توپ طال را در 

تاریخ فوتبال دارد.
همانطور که گفته شد لیونل مســی با ۷ توپ طال 
در رده اول دارنــده بیشــترین تعداد تــوپ طال قرار 
دارد. پس از لیونل مسی نوبت به کریستیانو رونالدو 
می رسد. فوق ستاره پرتغالی ۵ توپ طال در کارنامه 

حرفه ای خود دارد و در حال حاضر دو تا از لئو مسی 
عقب افتــاده اســت و باید دیــد که این اختــالف را 

جبران خواهد کرد یا نه.
پــس از مســی رونالــدو، یوهــان کرویــف، میشــل 
پالتینــی و مارکــو فــن باســتن هر کــدام با داشــتن 
ســه جایــزه تــوپ طــال در رده هــای ســوم تــا 

پنجم ایستاده اند.

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران سارا قمی را به 
اردوی تیم ملی دعوت کرد.

بــه گزارش ایســنا، اردوی آماده ســازی تیــم ملــی 
فوتبــال زنان ایــران از ۱۱ تــا ۱۷ آذر مــاه در مرکــز ملی 
فوتبــال برگزار خواهد شــد کــه مریم ایراندوســت، 
ســرمربی تیم ملی ۳۰ بازیکن را به این اردو دعوت 

کرده است.
از  کــه  اســت  نفراتــی  جــزو  قمی هــم  ســارا 

طرف ایراندوست به اردو دعوت شده است.
قمی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال زنان است که 

سوم آذر ۱۳۹۹ از تیم ملی خداحافظی کرد.
او پیش از این در گفت وگو با ایسنا در مورد احتمال 
بازگشت به تیم ملی گفته بود" زمانی که تصمیم 
به خداحافظی گرفتم، خانم ایراندوست مخالف 

بود. برگشتنم به تیم ملی به شرایط بستگی دارد. 
گر همه چیز مثل سابق باشد اصال برنمی گردم. در  ا

کل باید ببینیم چه پیش می آید."
تیم ملی فوتبــال زنان ایران اواخــر دی ماه به جام 
ملت هــای فوتبــال زنان آســیا اعــزام می شــود و با 

تیم های چین، چین تایپه و هند هم گروه است.

شــواهد نشــان می دهد موعود بنیادی فر داربی 
شماره ۹۷ را که روز شنبه برگزار خواهد شد، سوت 

می زند.
داربی نود و هفتم پایتخت در حالی در روز شــنبه 
برگزار می شــود که هنوز کمیته داوران و دپارتمان 
داوری بــه طــور رسمی مشــخص نکرده انــد کــه 
چه کســی این دیــدار را قضاوت می کنــد اما طبق 
اطالعات رســیده به ایســنا، داور این دیــدار از بین 

موعود بنیادی فــر، بیژن حیــدری و علی صفایی 
انتخاب خواهد شد.

البته شواهد و جلسات کمیته داوران این را نشان 
می دهد که بنیادی فر بیشترین شانس را نسبت 
به ســایر رقبای خــود دارد و او هــم در هفته هفتم 
قضاوتی نداشت تا با استراحت در این هفته، آماده 
ســوت زدن در داربــی باشــد. در صــورت انتخاب 
بنیادی فر بــه عنــوان داور داربــی ۹۷، این دومین 

داربی است که این داور سوت خواهد زد.
پیش از ایــن بنیادی فر داربــی ۹۱ را ســوت زده بود 
که با تک گلی که مهــدی عبدی در دقیقــه ۸۱ به 
ثمر رساند، پرسپولیس توانست با هدایت گابریل 
کالدرون حریف سنتی خود را شکست دهد. این 
داور بین المللی در آن دیدار در دقیقه ۸۹ با نشان 
دادن اخطــار دوم به علی کریمی، این بازیکــن را از 

زمین اخراج کرد.

برخی از اعضای هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی 
استان اصفهان با تجمع روبه روی ساختمان اداره 
کل ورزش و جوانــان اصفهــان نســبت به تصمیم 

مدیرکل ورزش استان اصفهان اعتراض کردند.
به گزارش ایمنا، محمد طباطبایی مدیرکل ورزش 
و جوانان استان اصفهان محمدرضا اعتمادی را به 
عنوان سرپرست هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی 
اســتان اصفهان منصــوب و از شــهرام شــاهزمانی 
رئیس ســابق هیئــت موتورســواری و اتومبیلرانی 

تقدیر کرد.
هیئــت  مســئولین  و  قهرمانــان  ورزشــکاران، 
موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان با حضور 

روبه روی ساختمان اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان نسبت به این تصمیم و حکم محمدرضا 
کنش نشــان دادند و خواســتار ابطال  اعتمادی وا

فوری حکم غیرقانونی این شخص شدند.

سرمربی تیم بسکتبال جوانان ذوب آهن با اشاره 
به اینکه باشگاه ذوب آهن در رده های پایه سرمایه 
گذاری خوبی انجام داده، گفت: آماده حضور در 
مسابقات اســتانی و کشــوری رده های مختلف 
سنی را داریم چرا که با توجه به توانایی و پتانسیل 

تیم ها حرف های زیادی برای گفتن داریم.
مهرداد صدری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
در مسابقات قهرمانی بسکتبال استان ۱۲ تیم در 
دو گروه رقابت کردند، تیم ها آمادگی بسیار خوبی 
داشتند و ســطح کمی و کیفی مســابقات بسیار 
باال بود که این مســئله نشــانگر ظرفیت خوب و 

پتانسیل باالی بسکتبال استان است.
وی افزود: شــرایط تیم بســیار خوب بود و تنها با 

یک اختــالف امتیاز قهرمانــی را از دســت دادیم، 
البته حسین مهدیان کاپیتان تیم در اردوی تیم 
ملی حضور داشت و کیان ابومسعودی نیز دچار 

پارگی ACL شد.
مدیر فنی تیم های پایه و زیر مجموعه بسکتبال 
ذوب آهن، تصریح کرد: با توجه به اینکه جابجایی 
که در رده های مختلف سنی است مسابقات این 
رده هــا از حساســیت بیشــتری برخوردار اســت. 
بیشتر بازیکنان ما کم ســن و میدان ندیده و کم 
تجربه هســتند کــه بــا حضــور در مســابقات این 
چنینــی می توانــد تجــارب بســیار خوبی کســب 

کنند.
صدری گفت: با توجه به اهمیت رده های سنی 
پایــه بــرای باشــگاه ذوب آهــن و ســرمایه گذاری 
خوبــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت، 
همچنــان آمادگــی شــرکت در رقابت هــای رده 
جوانــان و نوجوانــان در همــه ســطوح اســتانی و 
کشــوری را داریم، در این رابطه حرف برای گفتن 
داریم که در صورت اعالم فدراسیون و با صالحدید 
و تصمیم گیــری باشــگاه در مســابقات مختلف 

شرکت خواهیم کرد.

کدام بازیکنان بیشترین توپ طال را 
در تاریخ فوتبال به دست آورده اند؟
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گشت سارا قمی به تیم ملی فوتبال زنان باز

بنیادی فر، در انتظار سوت زدن در دومین داربی

کل ورزش و جوانان  تجمع اعتراضی مقابل اداره 
به خاطر انتصاب یک سرپرست!

گفتن داریم در لیگ جوانان کشور حرف برای 

خبر

ساعت دیدار گیتی پسند و چیپس کامل مشهد 
تغییر کرد.

 با درخواســت باشــگاه گیتی پســند و موافقت 
باشــگاه چیپس کامل مشهد و ســازمان لیگ 
فوتسال زمان دیدار این دو تیم در هفته سیزدهم 
لیگ برتر از ساعت ۱۶ به ساعت ۱۵ روز جمعه ۱۲ 

آذر ماه تغییر پیدا کرد.
این دیــدار بــه میزبانی باشــگاه چیپــس کامل 

مشهد و در ورزشگاه کارگران برگزار خواهد شد.
گیتی پسند با ۳۱ امتیاز در صدر و چیپس کامل 
مشهد با ۱۴ امتیاز در رده هشتم لیگ بر فوتسال 

قرار دارند.

مسابقات لیگ چوب کشی ایران به میزبانی 
اســتان اصفهان در دو بخش آقایــان و بانوان 

برگزار خواهد شد.
به گزارش اداره کل ورزش و جوانان استان، این 
مســابقات در دو بخش آقایان و بانوان دیروز 
و امــروز) دهــم و یازدهــم آذر( در حــال برگزاری 

است.
مسابقات بانوان در ســالن پیروزی اصفهان 
برگزار می شود و آقایان در اردوگاه شهید بهشتی 

باغ ابریشم با هم به رقابت خواهند پرداخت.

بعد از جــذب ۵ بازیکــن در تیم هندبــال گیتی 
پسند ۴ بازیکن دیگر به تیم هندبال این باشگاه 
جهت حضور در لیگ دســته اول باشگاه های 

کشور پیوستند.
گیتــی پســند،  گــزارش  پایــگاه خبــری  بــه 
محمد پیمانفر، محمد حســین خیــری، امیر 
حســین ایوبی پــور و ســروش قاســمی چهار 
کره  بازیکنی با حضور در باشگاه گیتی پسند و مذا
گردان رسول  با مدیران این مجموعه به جمع شا
کشانی در تیم هندبال گیتی پسند اضافه شدند.

ســپهر نــور جلیلــی، علــی صادقانــی، ســجاد 
شــیرازی، محمد جواد فقیهی، و مهــدی رزاق 
پور پنج بازیکنی هستند که به تیم هندبال گیتی 

پسند پیوسته بودند.

مریم ایراندوســت ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال 
بانــوان ۱۰ ورزشــکار اصفهانــی را بــه اردوی تیــم 

ملی فراخواند.
زهــره  فوتبــال،  فدراســیون  گــزارش  بــه 
کودایی، هانیــه علیمردانــی، الهــام فرهمنــد، 
فاطمه مردانی، سارا ظهرابی نیا، هاجر دباغی، 
فاطمه عادلی، مرضیه نیکخواه، مرضیه فیضی 
و ثنا صادقی از اصفهان به همراه ۲۰ بازیکن دیگر 

در این اردو حضور دارند.
اردوی آماده ســازی تیــم ملی فوتبال بانــوان از 
امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز 

می شود و تا ۱۷ آذر ادامه دارد.
بازیکنان دعوت شده باید عصر امروز پنجشنبه ۱۱ 
کادمی ملی فوتبال به کادر  آذرماه خود را در هتل آ

فنی معرفی کنند.

رای کمیته انصباطــی در خصوص حواشــی 
دیدار پیکان و شهرداری ارومیه صادر شد.

به گزارش ایسنا، کمیته انضباطی فدراسیون 
والیبال در جلسه ای، اتفاقات و حواشی دیدار 
پیکان و شهرداری ارومیه در هفته نهم لیگ 

برتر )سوم آذر( را بررسی کرد.
در ابتدای این جلســه گزارش ناظر بازی ارائه 
شد و مسئوالن سازمان لیگ نیز گزارشات خود 
را ارائه کردند. سپس بازیکنان و نمایندگان دو 

باشگاه در دفاع از خود، صحبت کردند.
در پایان کمیته انضباطی عادل غالمی بازیکن 
شهرداری ارومیه را به یک جلسه محرومیت 
قطعــی و ۱۰۰ میلیــون ریــال جریمــه نقــدی و 
آرمین تشــکری بازیکن تیم پیکان تهران را با 
توجه به نداشتن سابقه و پرونده ای در کمیته 
انصباطی به دو جلســه محرومیــت قطعی و 
پرداخــت ۱۵۰ ملیلیــون ریال جریمــه نقدی 

محکوم کرد.

تغییر ساعت دیدار 
کامل گیتی پسند و چیپس 

 مشهد

کشی مسابقات لیگ چوب 
کشور به میزبانی اصفهان  

پیوستن ۴ بازیکن دیگر 
گیتی پسند به تیم هندبال 

۱۰ ورزشکار اصفهانی 
به اردوی تیم ملی فوتبال

 بانوان دعوت شدند

کمیته انضباطی والیبال،
 عادل غالمی و آرمین تشکری

 را محروم کرد

گر چه  گران در دو هفته گذشته ا ورود آزمایشی تماشا
نویدبخش روزهای خوبی برای هواداران فوتبال بود 
اما محدود کــردن آزمون و خطا به یک شــهر و یک 

ورزشگاه، شرایطی ناعادالنه را رقم زده است.
بلیط فروشی و بازگشایی درب های ورزشگاه آزادی در دو هفته قبلی 
لیگ برتر فوتبال همه را امیدوار کرده بود تا شاید کم کم شاهد حضور 
طرفداران فوتبال در دیگر استادیوم ها هم باشیم اما به یک باره تصمیم 

گران برگزار شود. بر این شد تا باز هم این دیدارها در غیاب تماشا
ســازمان لیگ گفته بود کــه ورود هــواداران در این دو بازی آزمایشــی 
بــوده و بــر اســاس چگونگــی رعایــت پروتکل هــا در آن تصمیم گیری 
خواهد شد. این در حالی است که چشمان هواداران سایر تیم ها به 
درب ورزشــگاه ها خشک شــده اســت و انگار فراقشان از ســکوها قرار 
است طوالنی تر شــود. حتی ســهیل مهدی در مصاحبه ای پیش تر 
گفته بود تقابل ســپاهان و نســاجی با حضور هواداران برگــزار خواهد 
شد اما با وجود نصب برچسب روی صندلی های نقش جهان، این 
اتفاق رخ نــداد تا آزمون و خطاهای ســازمان لیگ به ســرخابی های 
پایتخت نشــین خالصه شــود. اما واقعا این چگونه سنجشی است 
که تنهــا یک شــهر و یــک ورزشــگاه را دو بــار می آزماید و به ســراغ هیچ 
اســتادیوم دیگری نمــی رود؟ در هر حــال نتایج ایــن آزمودن هــا قرار 
است به تصمیمی سراسری منجر شود و هیچ منطقی قبول نمی کند 
فرصت های بررسی خود را در یک نقطه جغرافیایی و با شرایطی یکسان 
گر واقعا مسئوالن سازمان لیگ قصد دارند مهیا  تلف کنند. در نتیجه ا
گران را بررسی کنند،  بودن یا نبودن ورزشگاه ها برای بازگشت تماشا
شاید بهتر باشد این بار فرصت را در اختیار تیم های دیگر قرار دهند. 
با این حال شنیده می شود ســازمان لیگ در تالش است مجوز ورود 

گران را این بار هم برای شهرآورد روز شنبه پایتخت بگیرد و به نظر  تماشا
قصه آزمودن های ورزشگاه آزادی سر دراز دارد و مسئوالن سازمان لیگ 

از آن خسته نمی شوند.
وجود هواداران در تقابل های خانگی، فرصت و نیرویی غیرقابل انکار 
است که این گونه بذل و بخشش برای یک یا دو تیم خاص در لیگی 
که قرار است تک امتیازها تکلیف قهرمان را رقم بزند، اجحافی بزرگ در 
حق سایر مدعیان است. باید پرسید ماه ها قبل که هواداران در لیگ ها 
و کشورهای مختلف یک به یک به ورزشگاه ها باز می گشتند، دقیقا 
گر را فقط به بعضی تیم ها می دادند  کدام یک از آن ها مجوز ورود تماشا

و سایرین را محروم می کردند؟
هفته هفتم لیگ برتر هــم به پایان رســید اما روســیاهی تصمیمات 
ضعیف ایــن هفته هــای ســازمان لیــگ، باقــی مانــد. ســازمانی کــه 
نمی خواهد از خیر یک ریال تبلیغات محیطی بگذرد و پــا را روی گلو 
باشگاه ها بگذارد، برنامه لیگ خود را چند هفته چند هفته می نویسد 
و هنوز حتــی باالترین مقامــش هم نمی دانــد چه زمانــی لیگ تمام 
می شــود. قطعا از ســازمانی که هفته ها اســت خودش عامل تشنج 
لیگ شــده و بازی هایش را بهــم ریخته اســت، انتظار بیشــتری هم 

نمی شود داشت.

گران؛ سیاست عجیب سازمان لیگ در قبال ورود تماشا

اجحافی بزرگ در زیر سایه آزمون و خطا

خبر

 شــهریار مغانلو یکی از چهره هــای ویژه هفته هفتم 
لیگ بود.

مهاجم سپاهان که می توان او را جنجالی ترین نقل 
و انتقال تابستانی فوتبال ایران دانست، باالخره توانست اولین گلش با 
پیراهن سپاهان را به ثمر برساند تا شادی بعد از گل او یکی از مهمترین 

تصاویر ثبت شده از هفته هفتم باشد.
او بعد از ۴ ماه و ۱۰ روز، دوباره موفق به گلزنی در لیگ برتر شد و جالب اینکه 
مغانلو در بازی ماشین سازی و پرسپولیس در هفته ۲۸ لیگ بیستم، 

دبل کرده بود.
مغانلو در شرایطی توانســت جلوی نســاجی دبل کند که طی یکی دو 

هفته اخیر شــایعه عجیبی درباره او منتشــر شده بود. شــایعه ای که بر 
اساس آن، احتمال معاوضه او با رضا اسدی در نقل و انتقاالت زمستانی 
وجود داشت تا بر اساس آن مهاجم مورد عالقه یحیی گل محمدی که 
نتوانسته خودش را با افکار تاکتیکی محرم نویدکیا هماهنگ کند، دوباره 
به پرسپولیس برخواهد گشت و رضا اسدی هم راهی سپاهان خواهد شد 
تا محرم نویدکیا هم به هدفش برسد. شایعه ای که بعید است تبدیل به 

واقعیت شود.
کامی در گلزنی در ۶ هفته ابتدایی، یکی از مردان مورد  مغانلو علیرغم نا
اعتماد محرم نویدکیا محسوب می شــد و در هر ۷ هفته ای که از شروع 

فصل جدید گذشته، در ترکیب اصلی سپاهان حضور داشته است.

گشت به پرسپولیس منتفی شد! خروجی دبل مغانلو؛ باز

خبر

ســرمربی تیم ملــی ووشــوی ایران در بخــش تالو 
گفــت: در رقابت هــای قهرمانــی کشــور عملکــرد 
نسل جدید تالوکاران امیدوار کننده بود و می توان 

با این جوانان به مدال رسید.
فرشاد عربی در گفت وگو با ایسنا، درباره رقابت های قهرمانی کشور 
ووشو و انتخاب ملی پوشان جهت حضور در اردوهای آماده سازی 
توضیح داد: مسابقات انتخابی تیم ملی طی سه روز در جزیره قشم 
برگزار شد. ما در بازی های آسیایی چهار بسته اجرای فرم داریم که 
مجموع امتیازات هر دو فرم یک مدال دارد. در مجموع چهار مدال 
بانوان و چهار مدال آقایان در بازی های آسیایی توزیع می شود که 
ما هم برای موفقیت در این چهار بسته، نفرات برتر این مسابقات 

را به اردو دعوت کردیم.
او ادامه داد: مجموعا ۹ نفــر را دعوت کرده ایم که هشــت نفر از این 
افراد برترین های رقابت های قهرمانی کشور هستند و یک نفر هم 
آقای مجیری است که به واســطه کسب طالی مسابقات جهانی 

شانگهای، مستقیم وارد اردو می شود.
سرمربی تیم ملی ووشوی ایران در بخش تالو، افزود: بعد از سال ها 
سرمایه گذاری که در رده های سنی داشــتیم، در این دوره شاهد 
حضــور جوانــان در رده بزرگســاالن بودیــم. رقابت هــای نزدیک با 
امتیــازات بــاال داشــتیم که یــک عملکرد خــوب بــود. کرونــا اثرات 

منفی خود را روی ووشــو گذاشته است و ما تصمیم 
گرفته ایم از ســه دی مــاه اردوهــا را شــروع کنیم و 
حدود ۹ ماه اردو در ۱۲ مرحله خواهیم داشت که 

نسبت به دوره های قبل طوالنی تر است.
او در پاســخ به ایــن ســوال که آیــا طوالنــی بودن 
اردوهــا فرسایشــی نیســت؟ توضیــح داد: مــا 

می دانیــم کــه طوالنــی شــدن تمرینــات می توانــد 
آســیب جدی بــه بازیکنان بزنــد و آن هــا را از 

نظر روحی خســته کند، به همین منظور 
اردوها را با وقفــه و در چند مرحلــه برگزار 

می کنیم تا با شــرایط خوبــی تالوکاران 
خــود را آمــاده بازی هــای آســیایی 

پیش رو کنیم. ان شاءاهلل بتوانیم 
بازی هــای  در  جوانــان  با ایــن 

آسیایی به مدال برسیم.
عربــی در پاســخ به ایــن ســوال کــه 

شــانس ایران بــرای کســب مــدال در 
بازی های آسیایی هانگژو را چقدر می بیند؟ 

توضیــح داد: بازی هــای آســیایی شــرایط متفاوتی 
نســبت بــه مســابقات جهانــی دارد. یکــی از ایــن 

تفاوت ها ایــن اســت که مــا بایــد در مجمــوع امتیــازات دو فــرم به 
صــورت ترکیبــی یــک مــدال بگیریــم کــه کار را ســخت می کند. 
همانطور که می دانید هر تالوکار در یک فرم تخصص دارد و این 
موضوع کمــی کار را دشــوار می کند. البتــه همه این صحبت ها 
نمی توانــد توجیــه خوبی باشــد، بایــد بتوانیــم بــه اوج آمادگی 

برسیم تا نتیجه بگیریم.
او درباره سطح تالوکاران استان های مختلف نیز اظهار کرد: ما 
در این دوره از مسابقات قهرمانی کشــور، از استان های 
مختلف مدال آور داشــتیم و این تنها مســابقاتی بود 
که نســل گذشــته تالوکاران اصال نبودند. همه این 
جوانان افرادی هستند که در نونهاالن و جوانان 
آسیا مدال طال گرفته اند و ما هم در قهرمانی جهان 

گذشته با همین جوانان طال گرفتیم.
او ادامــه داد: البته بایــد در نظر بگیریم که شــرایط 
مســابقات بزرگســاالن متفــاوت اســت و کرونا هم 
قطعا آسیب منفی زده است و نمی شود انکار کرد، 
اما تنها حسن مسابقات قهرمانی کشور این بود 
که نسل جدید وارد شــده  و می توان با توجه به 
عملکردشــان در این دوره قهرمانی کشور، به 

آینده امیدوار بود.

کننده است عربی: نسل جدید تالوکاران امیدوار 

جشنواره



سال پنجم - شماره 1291
پنجشنبه  11  آذر 1۴۰۰ - 2۶ ربیع الثانی 1۴۴۳
27 دسامبر     2۰21 سالمت

»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 هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. در صورتی 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 به 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. 
1( رای شماره 27۶7 مورخ 1۴۰۰/۰8/1۶ هیات: آقای مجتبی مؤمنی بیدگلی به 
شناسنامه شماره 221 کدملی ۶19972792۴ فرزند محمد، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 7۴.7۵ مترمربع پالک شماره ۳291 فرعی مفروز و مجزی از 1 فرعی از ۳ اصلی 

واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمی
2( رای شماره 27۶8 مورخ 1۴۰۰/۰8/1۶ هیات: خانم کبری مبینی بیدگلی به 
شناسنامه شماره 1۰2 کدملی ۶199۳91۳91 فرزند قاسم، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 2۳۳ مترمربع پالک شماره 27 فرعی مفروز و مجزی از ۵ فرعی از 22۳ اصلی 
واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث 

اسماعیل مبینی بیدگلی
۳( رای شماره 2778 مورخ 1۴۰۰/۰8/17 هیات: آقای امیرحسین نوریان بیدگلی به 
شناسنامه شماره 9۴۶۴ کدملی ۶1992۵۶9۴8 فرزند عباس، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 1۵1.7۰ مترمربع پالک شماره 7 فرعی مفروز و مجزی از ۶ فرعی از ۴7۳ 
اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی زهرا 

حسینی بیدگلی
۴( رای شماره 27۶9 مورخ 1۴۰۰/۰8/1۶ هیات: آقای سیدابوالفضل شیروانی به 
شناسنامه شماره ۶۶2 کدملی ۶1999۵۳29۰ فرزند سیدعلی، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 9۳.22 مترمربع پالک شماره 2۶ فرعی مفروز و مجزی از 971 فرعی از 
89۳ اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی فاطمه منعمیان
۵( رای شماره 1۵71 مورخ 1۴۰۰/۰۴/27 هیات: خانم طاهره سید بیدگلی به شناسنامه 
شماره 71 کدملی ۶199۶72۰97 فرزند سیدهالل، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
17۳.11 مترمربع پالک شماره 2۳۶ فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده پالک 9 فرعی 
از 972 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی رحمت اله بادبرین و فاطمه ارباب پور
۶( رای شماره 277۰ و2771 مورخ 1۴۰۰/۰8/1۶ هیات: آقای صادق ناصریان آرانی به 
شناسنامه شماره ۴۶۳ کدملی ۶199۵88789 فرزند نصراله و خانم علیا جعفری آرانی به 
شناسنامه شماره 91۶7 کدملی ۶1991۳1۶1۴ فرزند محمد )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 9۴.8۰ مترمربع پالک شماره 1 فرعی و ۳۵ فرعی از 1۳۵۶ اصلی 
واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمی و ابتیاعی از مالکین 

رسمی محمد و مرتضی لقب دوست
7( رای شماره 2772 مورخ 1۴۰۰/۰8/17 هیات: آقای حسن عدنیان آرانی به شناسنامه 
شماره 272 کدملی ۶199۵۴99۰2 فرزند علی اکبر، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
1۶9.۵۰ مترمربع پالک شماره 1۰27۰ فرعی مفروز و مجزی از 121۶ فرعی و پالک 
شماره 1۰271 فرعی مفروز و مجزی از 1۵8۰ فرعی از 2۶۳7 اصلی واقع در مسعودآباد 
بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی علی اکبر عدنیان و 

زهره عدنیان
8( رای شماره 277۳ مورخ 1۴۰۰/۰8/17 هیات: خانم زهره عدنیان آرانی به شناسنامه 
شماره ۳12 کدملی ۶199۵9۵۰2۵ فرزند علی اکبر، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
17۶ مترمربع پالک شماره 1۰272 فرعی مفروز و مجزی از 121۶ فرعی و پالک شماره 
1۰27۳ فرعی مفروز و مجزی از 1۵8۰ فرعی از 2۶۳7 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 
سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی علی اکبر عدنیان

9( رای شماره 19۶۰ و 19۶1 مورخ 1۳99/۰8/۰۴ هیات: خانم معصومه مدبرنژاد 
به شناسنامه شماره 17۰ کدملی ۶1997۰8۵۰۴ فرزند اصغر و خانم ربابه پیردهقان 
به شناسنامه شماره ۴۵۴ کدملی ۶199۵۳۳7۴7 فرزند رضا )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1۴8.۳۰ مترمربع پالک شماره ۳۴۵9 فرعی از 2۶۳8 اصلی واقع 

در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین احمدآباد
1۰( رای شماره 2۶9۴ مورخ 1۴۰۰/۰8/11 هیات: موقوفه حامد سعدآبادی با نظارت 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل به شناسه ملی 1۴۰۰۳۵۰۵2۶8، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 28۵ مترمربع پالک شماره ۳۵۵۰ فرعی از 2۶۳8 اصلی 
واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی محمد 

کریم کاشی آرانی
11( رای شماره 277۵ مورخ 1۴۰۰/۰8/17 هیات: خانم فائضه لقبی بیدگلی به 
شناسنامه شماره 12۵۰۰۰17۶۵ کدملی 12۵۰۰۰17۶۵ فرزند عباس، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1۶۰ مترمربع پالک شماره ۴۰7 مفروز و مجزی از 2۵2 فرعی از 

27۰۴ اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمی
12( رای شماره 277۶ مورخ 1۴۰۰/۰8/17 هیات: آقای داود خورشیدی پور به 
شناسنامه شماره 12۵۰1۵۰۵۴1 کدملی 12۵۰1۵۰۵۴1 فرزند عباس، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1۶۰ مترمربع پالک شماره ۴۰8 مفروز و مجزی از 2۵2 فرعی از 

27۰۴ اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمی
1۳(  رای شماره 271۴ و 271۵ مورخ 1۴۰۰/۰8/1۳ هیات: آقای محمد آذرنگ به 
شناسنامه شماره 1۵۳۳ کدملی ۶1999۶2۰۰1 فرزند ابوالفضل و خانم سمیه سادات 
لحمی بیدگلی به شناسنامه شماره 11۴ کدملی ۶1999۴7819 فرزند سیدحسن 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82 مترمربع پالک شماره ۶7۰۵ فرعی 
مفروز و مجزی از باقیمانده پالک 92 فرعی از 28۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار 
بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی ماشااله کریمشاهی و 

خانم قدسیه جندقیان
1۴( رای شماره 2777 مورخ 1۴۰۰/۰8/17 هیات: آموزش و پرورش شهرستان آران و 
بیدگل به شناسه ملی 1۴۰۰2۰۶۴۴۶1، ششدانگ یکباب مدرسه مشهور به مدرسه زینب 
کبری )س( به مساحت 1۵22.۵ مترمربع پالک شماره ۳28 فرعی از ۴۰ اصلی و 1۵9 
فرعی و قسمتی از 21 و 1۶۰ فرعی از ۴1 اصلی واقع در نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت 
ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی رضا عظیمی نوش آبادی و ابوالقاسم نجاریان 
و سیدعباس قریشی و علی واحدی نوش آبادی و عذرا کاظم زاده و سیدحسین سجادی و 

اداره فرهنگ شهرستان کاشان
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/2۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/11 - رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل حامد فکریان آرانی – 122۴۵۵۳ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۵۴97، تاریخ: 1۴۰۰/۰8/22، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1۳9۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰۰۴۴۶ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
قدمعلی حاج هاشمی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات 
پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق 
پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع 
الواسطه از محمدهاشم حاج هاشمی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و 

انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا 
احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم قدمعلی حاج هاشمی به شناسنامه شماره 
1۴۳2۵ کدملی 11۴۰1۴2۰۰۳ صادره فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 191/87 مترمربع پالک شماره 1۵۰۴ فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت 
اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/2۶، 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/11 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  نبی اله یزدانی 

–1222۴۰۳ / م الف

آگهی مزایده اتومبیل
پرونده:  شماره   ،1۴۰۰۰۳9۰2121۰۰۰۰21 گهی:  آ شماره 
گهی مزایده اموال  گهی: 1۴۰۰/۰9/۰۴، آ 1۳97۰۴۰۰2121۰۰۰۶۵7، تاریخ آ
منقول پرونده اجرایی 97۰۰88۰، به موجب پرونده اجرائی 97۰۰88۰  له زهرا سلطانی 
اسفریزی علیه اکبر سلطانی خودرو کامیون بنز کمپرسی 911 به شماره انتظامی 1۵9 
ع ۶۳ ایران 1۳ مدل 1۳۵۳ برنگ نارنجی روغنی به شماره موتور 1۰۰۰۴۰۴۵ و شماره 
شاسی ۳۵۳1111۰9۶۰۳8۵ که وضعیت ظاهری خودرو مذکور بدین شرح می باشد 
موتور و گیربکس فعال سالم و میل لنگ آن پنجاه می باشد که درصورت نیاز به تعمیر میل 
لنگ باید با قطعات دیگر موتور تعویض گردد بدنه کامیون سالم و رنگ آمیزی شده و برای 
راه های نزدیک قابل استفاده می باشد سه دانگ مشاع از ششدانگ خودرو مزبور به نام 
مرحوم یداله سلطانی می باشد که میزان سهم االرث متعلق به مدیون اکبر سلطانی قبال 
در قبال مطالبات زهرا سلطانی اسفریزی بازداشت گردیده است و برابر نظریه کارشناس 
رسمی میزان سه هشتم از دو و پنج هشتم دانگ مشاع از ششدانگ خودرو مزبور )سهم 
االرث بدهکار اکبر سلطانی از مرحوم یداله سلطانی ( به مبلغ 181/2۵۰/۰۰۰ ریال 
)یکصد و هشتاد و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال( ارزیابی گردیده از طریق مزایده 
به فروش می رسد مزایده از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/2۳ در محل 
واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و 
حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت می باشد برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع درغیراینصورت مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰9/11 - مسوول واحد 

اجرای اسناد رسمی خمینی شهر هاجر حاجی حیدری – 12۳۰8۵۴ / 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 مورد تقاضا 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 ۳۳۳2 مورخ 1۴۰۰/۰7/۰8 خانم بتول حکیمی نجف 

آبادی فرزند احمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 78/۵2 مترمربع قسمتی از پالک 
ثبتی شماره 2۴1و 2۴۵و 2۴7 اصلی واقع در قطعه ۴ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضی طبق سند رسمی شماره ۳99۶۴، 97/۰۳/2۳  دفترخانه 72 نجف آباد مالک 
رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/2۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/۰9/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی – 12227۵۵/ 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 مورد تقاضا 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 ۳۳9۰ مورخ 1۴۰۰/۰7/11 آقای مهدی طالب  
نجف آبادی فرزند علی  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 18۶/7۳ مترمربع قسمتی 
از پالک ثبتی شماره 8۵8  اصلی واقع در قطعه ۴ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضی طبق سند رسمی شماره ۵17۴۰، 7۰/۰۶/1۴  دفترخانه 88 نجف آباد مالک 
رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/2۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/۰9/11 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی – 1222828/ م الف

آگهی اخطار اجرایی
شماره پرونده: ۶7۶/98 حل 9، مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: محمد 
براتی نشانی: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: مجید دارائی 
ک ۴7، محکوم به به  نشانی: فالورجان جو لرستان خ بهشتی کوی بهشتی 18 پال
موجب رای شماره 111 تاریخ 99/۰۴/۰9 حوزه نهم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳9۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/1۰/18 لغایت 
زمان اجرا در حق خواهان وهمچنین پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت 
رای صادره غیابی است. ماده ۳۴ قانون اجرای احکام:همین که اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید. قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر – 12۳1۵21 / م الف

آگهی

این افراد هرگز دوغ نخورند
دوغ یکی از نوشــیدنی های سنتی 
و سالمی اســت کــه از دیربــاز بر ســر 
سفره های ایرانی قرار داشته است، 

اما تا به حال درباره مضرات دوغ شنیده اید؟
دوغ یک نوشیدنی پر خاصیت است که موجب افزایش 
میزان جذب کلسیم و استحکام استخوان ها می شود. 
اما افرادی که از ضعف مفرط استخوان رنج می برند و 
یا برخی از افرادی که مبتال به پــر کاری غده پاراتیروئید 
هســتند نبایــد دوغ مصــرف کننــد. ایــن نوشــیدنی 
خوشــمزه تا حدودی پروتئین، ویتامین های B و D و 
چربی بدن را تامین می نماید. تا کنون بار ها درباره فواید 
مصرف دوغ شنیده اید، اما در این بخش به عوارض و 

مضرات دوغ خواهیم پرداخت.
         عوارض مصرف دوغ و موارد منع نوشیدن آن

         دوغ و کم خونی
مصرف لبنیــات باعــث اختــالل در جــذب آهــن مواد 
غذایی می شود. بنابراین افراد مبتال به کم خونی ناشی 
از فقر آهن نبایــد به همــراه منابع غذایی حــاوی آهن 
از لبنیات اســتفاده کنند به طور مثال کبــاب را با دوغ 
نخورند. نوشــیدنی هایی مانند دوغ و نوشــابه ارزش 
غذایی کبــاب را کم می کند و جذب آهن گوشــت را به 

حداقل می رساند.
         دوغ و سنگ کلیه

دوغ سرشار از کلسیم، پروتئین و نمک است که از عوامل 
تشدید کننده و ایجاد سنگ کلیه هستند. رژیم های 
غذایی پرنمک، باعث باال رفتن فشــارخون و آســیب 
کلیه ها می شود. با وجودی که نباید لبنیات را از رژیم 
غذایی حذف کرد، اما بهتر است افراد مستعد سنگ 
کلیه نوع کم چرب و کم نمــک فرآورده های لبنیاتی را 

استفاده کنند.

         دوغ و یبوست
میزان کلســیم محصــوالت لبنی ماننــد دوغ، شــیر و 
پنیر بســیار زیاد اســت که موجب اختــالل در عملکرد 
عضالت کولون )روده  بزرگ( می شود. البته عدم وجود 
فیبر در فرآورده های لبنی یکی دیگر از دالیل یبوست زا 
بودن آن ها است. عالوه بر آن فرآورده های لبنی منبع 
پروتئین هایی به نام کازئین ها است که موجب کند 

شدن حرکت روده ها می گردد.
         مضرات دوغ برای خانم ها

دوغ به علت دارا بودن نمــک زیاد یکی از موانع جذب 
کلســیم اســت. به همین دلیل دوغ های صنعتی که 

سرشار از نمک هستند، باعث ایجاد اختالل در جذب 
کلســیم می شــوند. در ســنین باالی ۵۰ ســال ریسک 
شکستگی های شایع از پوکی استخوان در مهره های 
کمر، استخوان ساعد و استخوان باالی پا بیشتر می شود 
کــه در خانم هــا ۴۰ درصــد و در آقایان ۱۲ درصد اســت. 
بنابراین خانم ها باید بیشــتر به دنبال جذب کلسیم 

باشند از دوغ های خانگی کم نمک استفاده نمایند.
         عوارض دیگر مصرف دوغ

• مصــرف دوغ بالفاصلــه همــراه غــذا یــا دارو یکــی از 
مهم ترین مضــرات آن اســت که موجب رقیق شــدن 
شــیره معده و اختــالل در فرآینــد هضم و جــذب مواد 

غذایی می شود.
• مصــرف بیــش از انــدازه دوغ بــرای افــرادی کــه از 
ناراحتی هــای معــده، ورم معــده، زخــم اثنــی عشــر و 

مشکالت گوارشی رنج می برند، توصیه نمی شود.
گاز طبیعــی موجــود در دوغ بــه دلیــل تخمیــر   •
باکتری های موجود در آن ایجاد می شود و برای سالمت 
بدن ضرری ندارد. اما در تهیه دوغ صنعتی، گازی که به 

دوغ اضافه می شود مشکالت گوارشی ایجاد می کند.
• افزایش فشار خون از مضرات دیگر مصرف دوغ است. 
به همین دلیل بهتر اســت دوغ خانگی و کــم نمک را 

جایگزین دوغ های صنعتی حاوی نمک زیاد کنید.

دانستنی ها
پزشکان معتقدند هرچه در طول روز کمتر بنشینید 
یا دراز بکشید، شانس شما برای داشتن یک زندگی 

سالم بیشتر خواهد بود. 
مارک وایتلی، مشاور برجسته جراح ورید در انگلیس 
گفت: زندگی بی تحرک می تواند به سالمت رگ های 
پا آسیب برساند، زیرا نشستن طوالنی مدت تحرک 
ماهیچه های پــا را کاهــش می دهد ایــن امر باعث 
می شود در این ناحیه جریان خون کاهش یابد و در 

نتیجه به رگ های پا آسیب برسد.
وایتلی گفت: وقتی جریان خــون در عروق پا کندتر 
می شــود، محیط این عروق اســیدی تر می شــود و 
می تواند به راحتی ایجاد لخته کند. افزایش اسیدیته 
در رگ ها همچنین می تواند باعث التهاب و درد در 

ساق پا شود.
او افــزود: عفونت هــا ممکــن اســت باعث ایجــاد 
لک های قرمــز و خارش این ناحیه شــود کــه به آن 
گر پوست قهوه ای شود  گزمای وریدی می گویند، ا ا
به معنای عارضه هموسیدرین است اما زمانی که 
بافت سفت می شــود به معنای اسکلرودرمی لب 

است.

وایتلــی ادامــه داد: تنبلــی گاهی منجر بــه بیماری 
می شود. لخته شدن خون در ورید های پا، شامل 
احساســی شــبیه گرفتگی یا گرما در ناحیه آسیب 

دیده است.
ترومبــوز وریــد عمقی پا هــا در صــورت عــدم درمان 
می تواند منجر به عوارض جدی تری مانند آمبولی 
ریه شود که در آن لخته خون در ورید حرکت می کند 

کن شود. تا در ریه ها سا
وایتلی توصیه کرد که از نشستن طوالنی مدت حتی 
در حین کار خودداری کنید و با تمرین هایی مانند 
تمرین های کششی، جریان خون در پا را فعال کنید.

تغذیه نقش حیاتی در عملکرد و ســالمت مغز ایفا 
می کند. اما کدام غذاها این ویژگی را دارند؟

مغــز هماننــد اتــاق فرمــان بــدن اســت و تمــام 
تصمیم گیری هــا، تفکر و احساســات از آن نشــات 
می گیرنــد و تمامی فرمان هــای بــدن هــم از مغــز 
به اندام هــای مختلــف صــادر می شــوند. در ایــن 
مطلب به موضوع برای تقویت حافظه چه بخوریم 

پرداخته ایم. 
         برای تقویت حافظه چه بخوریم

         آجیل
آجیل هایــی ماننــد گــردو و بــادام ) همــراه بــا دیگر 
غذاهای عالی مانند آووکادو( منبع عالی ویتامین 
E هســتند. گردو حتــی به مغز هم شــبیه اســت و 
منبع خوبی از اســیدهای چــرب امگا ۳ اســت که 
قوای ذهنی شما را بهبود می بخشد. بادام هندی 
و دانه های آفتابگردان هم حاوی یک آمینو اسید 
هستند که اســترس را با افزایش سطح سروتونین 

کاهش می دهند.
         گوجه فرنگی

کســیدان لیکوپن  گوجــه فرنگی ها حــاوی آنتــی ا
کی از آن است که این آنتی  هستند. تحقیقات حا
کســیدان بــرای محافظــت در برابــر آســیب های  ا
رادیــکال آزاد، که به طور قابل توجهــی در بیماران 
مبتال بــه زوال عقل مشــاهده شــده اســت، مفید 

است.
         بروکلی

در حالی کــه همه ســبزیجات ســبز، مهم و غنــی از 
کســیدان ها و ویتامیــن C هســتند، بروکلی  آنتی ا
حتی در بین این انتخاب های سالم  یک سوپرفود 
اســت. ســوپر فودها حاوی مقادیر باالیــی از آنتی 
کســیدان ها، ویتامین ها و مواد معدنی هستند.  ا
 K عالوه  بر  این، این ماده غذایی با ارزش پر از ویتامین
است که به عنوان تقویت کننده عملکرد شناختی 

مشهور است.

اثرات منفی نشستن طوالنی مدت بر روی بدن 

برای تقویت حافظه چه بخوریم؟

دانستنی ها

حافظه

این مقاله برای کســانی که مشــکل گوارشی 
دارند و درد معده را تجربه می کنند، مناسب 

است.
گر سالم باشــد و خوب کار  سیستم گوارشی ا
کند، بر روی سیستم تنفسی، قلب، کلیه ها، 
خلق وخوی و ظاهر شما هم تاثیر می گذارد. 
در همیــن راســتا در ایــن مطلــب بــه معرفــی 

بهترین دمنوش برای گوارش می پردازیم.
         بهترین دمنوش برای دستگاه گوارش

         دمنوش زنجبیل
زنجبیل باعث افزایش حرکت معده و افزایش 
سرعت تخلیه غذا می شود. در نتیجه زنجبیل 
می توانــد به راحتــی حالــت تهــوع، دل درد، 
نفــخ و دل پیچــه را بــه طــور معجــزه آســایی 

کاهش دهد.
         دمنوش رازیانه

برای پیشــگیری از زخم معــده، می توانید از 
دمنوش رازیانه اســتفاده کنید زیرا این گیاه 
کسیدان است. با توجه به  دارای خواص آنتی ا
مطالعات علمی در رابطه با این گیاه، دمنوش 
رازیانه به طور خارق العاده ای برای یبوست 
و عالئم آن موثر اســت چون حرکات دستگاه 

گوارش را افزایش می دهد.
         دمنوش نعنا

کثــر مــا عطــر دل انگیز بــرگ نعنــا را دوســت  ا
داریم. این گیاه بــا خواصــی آرام بخش برای 
معده بسیار مناسب است. وجود ماده منتول 
در این گیاه برای بهبود مشکالت گوارشی طی 
تحقیقات مختلــف علمی به اثبات رســیده 
است. فرآورده های این گیاه مانند روغن نعنا 
یا عرق نعنا هم دارای خواص مشابه هستند. 
دمنوش نعنا التهاب روده، دل پیچه، نفخ و 

درد معده را بهبود می بخشد.
         دمنوش هل

دانه هل تقویت کننده معده و همچنین ضد 
نفخ است. برای رفع بوی نامطبوع سیر و پیاز 
در دهــان می تــوان از دمنوش هل اســتفاده 
کرد، البتــه از این که ایــن دمنوش بــه هضم و 
گوارش هر چه بهتر غذا هم کمک می کند نباید 
غافل شد. ماده متانول در هل اسید معده را 
کاهش می دهد و معده درد، یبوست، حالت 

تهوع و سوزش سر دل را بهبود می بخشد.

گوارش

بهترین دمنوش های گوارشی

عنصــر  وجــود  دلیــل  بــه  مــوز 
کتیو که در آن وجــود دارد،  رادیوا
ک  می تواند برای سالمتی خطرنا

باشد. 
دو دانشمند از دانشگاه هوانوردی و فضانوردی پکن، 
ژیان سائوتین و لیائو جی، در مقاله ای صحبت کردند 
کتیو که در آن وجود  که موز به دلیل وجود عنصر رادیوا

دارد، می تواند اندکی برای سالمتی مضر باشد.
محققــان دریافته اندکــه میوه هــا عــالوه بر پتاســیم 

معمولی بی ضرر، حاوی پتاســیم ۴۰ نیز هستند که 
منبع پرتو های یونیزه کننده است که بر سالمتی تأثیر 
منفی می گذارد؛ البته میزان این ماده در موز کم است.
این دو دانشــمند گفته اند که دوز تابــش دریافتی از 
خوردن یک موز حدود ۰.۰۷۷۸ میکروسیورت که این 
مقدار بسیار ناچیز است. در مقایسه، سی تی اسکن از 

قفسه سینه معادل ۷۰ هزار موز است.  
این دو متخصص همچنین خاطرنشان کردند که 
کتیو در همه جا انســان را احاطه  تشعشــعات رادیوا

می کند، بــه ویژه در هنــگام معاینات اشــعه ایکس و 
توموگرافی کامپیوتــری، و همچنین هنگام ســیگار 
کشیدن، زیرا پولونیوم-۲۱۰ و ســرب-۲۱۰ موجود در 

تنباکو بسیار خطرناک تر از موز هستند.
دانشمندان گاهی از یک معادل موز برای اندازه گیری 
کتیویته یک منبع استفاده می کنند؛ به عنوان  رادیوا
کثر اثر مجاز نیروگاه های هسته ای متناسب  مثال حدا
با مصرف ۲.۵ هزار موز در سال است که دوز کشنده آن 

حدود ۳۵ میلیون خواهد بود.

موز حاوی تشعشعات مضر برای سالمتی است 

دانستنی ها

گهی مفقودی آ
 ۲۸۰۰۳۵۷ گلوله زنی مربوط به سالح شماره  جواز سالح 
ساخت ایران کالیبر ۲۷۰ مدل گلنگدنی متعلق به آقای صالح 
موسوی فرزند سیدمحمد به کدملی ۵۴۱۹۹۰۳۰۲۴ مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
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یک دســتگاه جدید در ایسلند ساخته شده که به 
عنوان یک سیستم تصفیه هوا کار می کند. 

کار راحتی اســت که نســبت به بحران آب و هوایی 
بی اهمیت باشیم و احساس بی تفاوتی کنیم، اما 
راه اندازی یک کارخانه جدید در ریکیاویک ایسلند 
نشــان می دهد که افرادی نگران این بحران ایجاد 
شده توسط بشر هستند. همانطور که از علم برای 
تامین انرژی با سوخت های فسیلی استفاده شد، 
کنون بایــد از علــم برای جلوگیــری از آســیب های  ا
ناشی از آن بهره ببریم که این فناوری نوین، فناوری 
جذب کربن نامیده شــده اســت. کریستف گبالد 
بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Climeworks گفت: 
امیدواریم که تغییرات آب و هوایی را با این دستگاه 
معکوس کنیم. به زبان ساده، این یک ماشین زمان 
آب و هوایی اســت که به ما امکان می دهد )در این 
زمینه( به عقب برگردیم. عملیاتی به نــام Orca که 
در خــارج از ریکیاویک ایســلند واقع شــده، رویایی 
است که گبالد ۱۴ سال روی آن کار کرده است. گبالد 

در توضیح کاری که کرده گفت: اورکا بزرگترین مرکز 
جذب و ذخیره مستقیم هوا در جهان است و دارای 
فن بوده و هوای اتمســفر را جذب می کند. بدیهی 
اســت که هوای دریافتی حــاوی CO۲ اســت و این 
ماده را فیلتر می کند. شما می توانید این دستگاه را 
به عنوان یک سیســتم تصفیه هوای بزرگ در نظر 
بگیرید که هوا را می مکد و ســپس کربن آن را فیلتر 
می کند. مقامات Climeworks معتقدند در ســال 
اول بهره برداری، این تاسیسات ۴۰۰۰ تن کربن را از 

هوا خارج می کند.

محققان کشور های سنگاپور و کره جنوبی برنامه ای را 
طراحی کرده اند که در پیدا کردن دوربین های مخفی 
به کاربــران کمک می کند.  محققان دانشــگاه ملی 
سنگاپور و دانشگاه یونسی در کره جنوبی، اپلیکیشن 
 )ToF( موبایلی ابداع کرده اند که از حسگر مدت پرواز
تلفن هــای هوشــمند بــرای یافتــن دوربین هــای 
مخفی کوچک که در اشــیاء مختلف ممکن است 
کار گذاشته شده باشند، استفاده می کند. این برنامه 
از یابنده های فعلی دوربین های مخفی و همینطور 
چشــم انســان موفق تر عمل می کند. دوربین های 
مخفی که ممکن است در هر مکانی گذاشته شوند، 
می تواننــد بــه مشــکل مهمی تبدیــل شــوند. این 
دوربین ها را می توان با مبلغ اندکی خرید کرد و به قدری 
کوچک هستند که عمال با چشم غیر مسلح نمی توان 
آنها را تشخیص داد. تالش محققان برای ایجاد روش 
موثرتری برای شناسایی دوربین های پنهان شده 
در اشیا، منجر به خلق اپلیکیشن LAPD )تشخیص 
تصویر برداری با کمک لیزر( شده است. برنامه ای که 
می تواند روی هر گوشی هوشمند مجهز به سنسور 

ToF کار کند. محققان این برنامه را روی گوشی های 
هوشمند سامسونگ گلکسی ۵G Ultra S۲۰ ،+S۲۰ و 

Note ۱۰ آزمایش کردند.
         برنامــه کشــف دوربیــن مخفــی چگونــه کار 

می کند؟
حسگر مدت پرواز، پالس های لیزری ساطع کرده 
و نور منعکس شده را از اطراف آن دریافت می کند. 
دوربین مخفی تعبیه شده در اشیاء، به دلیل تاثیری 
به نــام انعــکاس معکوس حســگر لنــز، پالس های 
لیزر ورودی را با شــدت بیشتری نسبت به محیط 
اطراف خود منعکــس می کند. این انعکاس باعث 
می شود که مناطق خاصی از حسگر ToF »اشباع« 
شده و به صورت پیکســل های سیاه ظاهر شوند. 
نرم افزار LAPD این نواحی اشباع شــده را پردازش 
کرده و به طور خودکار دوربین مخفی و مــکان آن را 
شناســایی می کنــد. در نهایت نتیجه این بررســی 
روی صفحه نمایش گوشی هوشمند کاربر نمایش 

داده می شود.
         موانع نا امید کننده

گرچه این فناوری بســیار جذاب به نظر می رسد،  ا
اما محدودیت هایی برای استفاده آسان و گسترده 
آن وجــود دارد. عواملــی مثــل در دســترس نبودن 
حسگر های مدت پرواز در همه گوشی ها که البته 
انتظار می رود در پنج سال آینده همه گوشی ها به آن 
مجهز شوند. دیگر مشکل برنامه LAPD این است 
که کاربران باید شــی مورد نظر را اســکن کنند و این 
اسکن برای هر شیء حدودا یک دقیقه زمان می برد.

شــهروندان اســترالیایی تصاویــری از درخشــان 
بودن ماهواره های اســتارلینک در آســمان شب را 
در فضای مجازی منتشــر کرده انــد.  عالقه مندان 
بــه آســمان شــب در اســترالیا، تصاویــری از قطــار 
ماهــواره ای اســتارلینک ایالن ماســک را کــه در 
مدت اخیــر حاشــیه های زیادی داشــته اســت به 
ثبت رســانده اند. این پدیده های دست ساز بشر، 
بــه طــور فزاینــده ای به مناظــری رایــج در آســمان 
کنان ایالت ویکتوریا  تبدیل می شــوند. یکی از ســا
در استرالیا شــاهد عبور ماهواره های استارلینک از 
شــهر اســتاول در غرب این ایالت بود. این شــخص 
توانســته تصاویری را از آســمان شــب نیز ثبت کند 
که تخمیــن زده می شــود بیــش از ۵۰ ماهــواره را به 
تصویر می کشد. در خلق این تصاویر از عکسبرداری 
مدت دار استفاده شده که در آن به راحتی می توان 
ماهواره ها که در یک خط به دنبال هم هســتند را 
دید. در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰ ماهواره استارلینک 
در مدار هستند، اما با توجه به اینکه اسپیس ایکس 
مدارکی را برای ارســال ۴۲ هزار ماهواره استارلینک 
به ثبت رسانده باید منتظر افزایش قابل توجه این 
ماهواره ها در فضا باشیم. افزایش تعداد ماهواره ها 

باعث نگرانی برخی از ســتاره  شناســان که از آوریل 
۲۰۲۱ برای محافظت از آســمان تالش هایــی را آغاز 
کردند، شده است. اتحادیه بین المللی نجوم نیز از 
سازمان ملل خواسته تا در این مسئله مداخله کند.

توماس شیلدکنخت در یک کنفرانس مطبوعاتی که 
توسط آژانس فضایی اروپا در موسسه نجوم دانشگاه 
برن در سوئیس برگزار شد، گفت که تعداد فزاینده 
ماهواره هــا آســمان را به هم ریختــه اســت. از دیگر 
حواشی ماهواره اســتارلینک می توان به این مورد 
اشاره کرد که به تازگی، کشور هند اسپیس ایکس را 
به دلیل انجام پیش سفارش برای سرویس اینترنتی 
خود متهم کرده و می گوید بدون دریافت موافقت 

دولت این کشور اجازه فعالیت ندارند.

گون ۸۷۰ و  گوشی هوشمند Redmi K۵۰ با اسنپدرا
رابط کاربری جدید عرضه خواهد شد. 

به نقل از گیزبات، گفته می شود که گوشی هوشمند 
Redmi k۵۰  در چنــد هفتــه آینــده بــا پردازنــده 
گون ۸۷۰ در چین عرضه می شود. با این  اســنپدرا
حال، این دســتگاه ممکن اســت در هند با همین 
نــام راه انــدازی نشــود. طبق یــک گــزارش جدید، 
 گوشی هوشــمند Redmi K۵۰  ممکن اســت با نام

 ۱۲X Xiaomi در هند عرضه شود.
 از نظــر ظاهــر و طراحــی، انتظــار مــی رود گوشــی

 Redmi k۵۰ کــه بــا نــام ۱۲X Xiaomi نیــز شــناخته 
می شود، یک طراحی مدرن با چند دوربین در پشت 
را ارائه دهد. شیائومی ۱۲ ایکس دارای صفحه نمایش 
۶.۲۸ اینچــی OLED بــا رزولوشــن +FHD بــا نــرخ 
رفرش ۱۲۰ هرتز خواهد بود. صفحه نمایش توسط 
یک شیشه خمیده ۲.۵ بعدی محافظت می شود 

 Corning Gorilla Glass و احتماال از آخریــن نســخه 
استفاده می کند.

12X Xiaomi مشخصات         
این گوشی احتماال با ۶، ۸ و ۱۲ گیگابایت رم و ۶۴، 
۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی ارائه می شود و 
ممکن است دارای اسالت کارت microSD نباشد. 
طبق پیش بینی ها انتظار می رود شیائومی ۱۲ ایکس 
یکی از اولین گوشی های هوشمند شیائومی باشد 
 MIUI کــه بــا سیســتم عامل اندرویــد ۱۲ و پوســته
۱۲.۵ سفارشــی در هند عرضه شــود. البته از سوی 
دیگر انتظار می رود این دستگاه دارای رابط کاربری 
MIUI ۱۳ باشد و ویژگی ها و قابلیت های جدیدی 

را ارائه دهد.
هنوز از تاریخ انتشــار دقیق آن اطالعاتی در دســت 
 ۱۲X Xiaomi نیست، اما انتظار می رود که شیائومی

را در حدود ژانویه ۲۰۲۲ عرضه کند.

اختراع ماشین زمانی برای آب و هوا 

برنامه ای برای یافتن دوربین های مخفی 
گون  گونا در اشیاء 

تماشای قطار ماهواره ای استارلینک در آسمان استرالیا 

گوشی را با ۲ اسم عرضه می کند  شیائومی یک 

فناوری با این ترفندها از کند شدن موبایل های اندرویدی 
خود جلوگیری کنید!

ضعیف شدن موبایل و عملکرد 
بســیار کنــد آن، بدتریــن اتفاقی 
است که می تواند به سر دیوایس 
هوشمندتان بیاید. اما نیازی به وحشت زده شدن 
گر دیوایس اندرویدی تان کند شــده،  هم نیســت. ا
بهبود وضعیــت آن پروســه ای تقریبا بســیار ســریع 
گر با مشکل کند شدن موبایل  روبه رو شده اید،  است. ا
پیش از رفتن به ســراغ تعمیرکار یا خرید یک موبایل 
جدید، راه  حل هایی که در این مقاله لیست کرده ایم 

را تست کنید. 
         مشکل کند شدن موبایل  های اندرویدی

بــرای بهبــود مشــکالتی کــه منجــر بــه کنــد شــدن 
موبایل اندرویدی شــده اند، ســه راه مختلف وجود 

دارد.
ک کردن کش          پا

هر بار کــه بــا موبایل تان بــه گشــت وگذار در اینترنت 
می پردازید، اندکــی اطالعــات در کــش موبایل تــان 
ک کردن کــش یک راه  ذخیره می شــود. بنابراین پا

عالی برای افزایش سرعت موبایل اندرویدی است.
برای این کار گام های زیر را دنبال کنید:

به سراغ منوی Settings در دستگاه بروید.
روی گزینه Storage بزنید.

زیــر Device Storage، روی Internal Storage کلیک 
کنید.

گزینه Cached Data را انتخاب کنید.
یک پنجره هشدار باز می شود که از شما می پرسد آیا 

از این کار اطمینان دارید یا خیر. گزینه OK را بزنید.

         نکته مهم
کــش  کــردن  ک  کــه بــا پــا نکتــه مهم ایــن اســت 
ک  اپلیکیشــن ها، اطالعــات مهــم اپلیکیشــن ها پا
نمی شــود. البتــه App Data کــه معمــوال شــامل 
کانت است را نیز می توان  چیزهایی مانند اطالعات ا
ک کرد، اما هنگام ایــن کار دقت ویژه  از همین منو پا
نشــان دهید تا اطالعات مهم به صورت ناخواسته 

از دست نروند.
ک کردن فایل ها و اپلیکیشن های بال           پا

استفاده
ک کردن اپلیکیشن هایی که هیچوقت از آن ها  با پا

استفاده نمی کنید، قادر به آزاد کردن بخشی از حافظه 
مورد نیاز برای عملیات های سیستم عامل هستید. 
ک کردن هرچیزی که به آن نیــاز ندارید، از تصاویر  پا
و ویدیوها گرفته تــا فایل ها و مســتندات، می تواند 
به شــرایط کمک کند. برای اینکه درکی خوب از این 
داشته باشید که چه چیزی بیشــتر فضای موبایل 
را اشــغال کرده، می توانید به منوی Settings بروید، 
 Device Maintenance و در آخر تب Storage ســپس
را باز کنید تا ببینید چه مقدار فضای خالی دارید و چه 

چیزی بیشترین فضا را مال خود کرده است.
         ری استارت یا ریست کردن دستگاه

گــر تمــام راهکارهــای ســاده را تســت کرده ایــد و  ا
موبایل اندرویتــان همچنــان کنــد اســت، وقتــش 

رسیده که به سراغ تنظیمات حالت کارخانه بروید.
ابتدا از اطالعات درون موبایل بک آپ بگیرید و بعد به 
Settings بروید. گزینه General Management را زده و 

بعد Reset را انتخاب کند.
گزینه Reset Settings را بزنید.
گر این کار هم جواب نداد، و ا

گــر  »Factory Data Reset« کامــل را تســت کنیــد. ا
مشــکل ادامه داشــت، دیگر وقــت کمک گرفتــن از 

متخصصین رسیده است.

فناوری

داستان کوتاه

خیلی از ما کشورهای آفریقایی را به آداب 
و رســوم عجیب و غریبشان می شناسیم. 
معروف اســت کــه در آفریقا آداب و رســوم 

بیشتر از کلمات و واژه ها کاربرد دارد.
         آداب و رسوم کشورهای آفریقایی

         سالم و احوالپرسی
ســالم و احوالپرســی در آفریقــا یکــی از 
مهمترین بخش های معاشــرت است که 
 )hello( باید به آن توجه کنید. یک سالم
ســریع، همــراه بــا دســت دادن، از جمله 
کارهایی اســت کــه حس مثبتــی در دیدار 

اول ایجاد می کند.
         احترام به بزرگترها

کــه آداب و رســوم ملــل آفریقایــی  از آنجــا 
بر آموزه هــای قدیمی آنان اســتوار اســت، 
یکــی از آداب مهم شــان احتــرام بــه افــراد 
مســن و بزرگتر اســت. در معاشــرت با این 
افــراد همیشــه اجــازه دهیــد ابتــدا آن هــا 

سوال بپرسند.
         اشاره کردن با دست

کــردن بــه  در فرهنــگ آفریقایــی اشــاره 
یــک چیز یــا یک فــرد بــا دســت کار بســیار 
بی ادبانه ای اســت. ســعی کنید با چشــم 
کــه می خواهید  یا حرکــت ســر بــه چیــزی 

اشاره کنید.
         صدا کردن با حرکت دست

گر خواستید کســی را در آفریقا صدا کنید  ا
کنیــد  بهتــر اســت او را بــه اســم خطــاب 

نه اینکه با دست او را صدا بزنید.
         با دست راست غذا بخورید

کــه شــنیده اید دســت راســت  همانطــور 
برای غذا خوردن است و دست چپ برای 
کارهــای غیربهداشــتی! بــه همیــن خاطر 
به هیچ عنوان با دســت چپ به غذاهای 

آفریقایی دست نزنید.
         جلب کردن توجه دیگران

کــردن توجــه  آفریقایی هــا بــرای جلــب 
یکدیگر صدایی شــبیه »هیــس« از دهان 

خود درمی آورند.
         سکوت کردن در معاشرت

گر بیــن صحبــت کردن با کســی ســکوت  ا
نکنیــد  ســعی  و  نشــوید  معــذب  شــد، 
موضوعی بــرای صحبــت پیدا کنیــد. چرا 
کــه آفریقایی هــا معتقدنــد وقتــی حرفــی 
برای زدن نیست، ســکوت کردن بهترین 

کار است.
         زمان خیلی اهمیت ندارد

زمــان بــرای آفریقایی هــا اهمیــت زیــادی 
ندارد. طوری که هنگام معاشرت با آن ها 
حس می کنید ســاعت آن ها جــور دیگری 

کار می کند. 
یادتــان باشــد کــه قــرار گذاشــتن بــا آن ها 
برای یک ساعت مشــخص و برنامه ریزی 
 بــرای آینــده فقــط ناامیدتــان خواهــد

 کرد.
         هنگام صرف غذا زیاد صحبت نکنید

در فرهنــگ مــردم آفریقــا صحبــت کــردن 
کار درســتی نیســت.  زیــاد هنــگام غــذا 
معمــوال دربــاره مســائل کاری و شــخصی 

بعد از غذا صحبت می شود.
         آداب هدیه گرفتن

با دو دست خود هدیه ای که به شما اهدا 
شده را دریافت کنید. 

دریافت هدیــه با یک دســت کار درســتی 
نیست.

ســارا با قیافه ای در هم کنار مــادرش روی 
نیمکــت پارک نشســته بود و با حســرت به 
دختری کــه روی نیمکت رو به رو نشســته 

بود نگاه می کرد. 
صــورت بزک کــرده دختر به نظــرش خیلی 

زیبا آمد. 
با حسرت با خود گفت: چی می شد که من 
جای این دختر بــودم یا حداقــل ذره ای از 

زیبایی و قیافه او را داشتم.
دختر زیر چشــمی نگاهی به سارا انداخت. 
او حاضــر بــود تمــام زندگیــش را بدهــد تــا 
بتواند دوباره یک لحظه مثل ســارا در کنار 

مادرش بنشیند.

با فرهنگ های عجیب 
و باورنکردنی آفریقایی 

آشنا شوید

حسرت

در ایــن خبــر بــه راهــکار غیرفعال 
کــردن یک اعــالن غیر ضــروری در 

گوشی های آیفون می پردازیم. 
گر تا به حال از آیفون استفاده کرده اید، به احتمال  ا
زیاد یکی از برنامه هایی که قبال آن را دانلود کرده بودید 

از شما خواسته اســت که در اپ استور به این برنامه 
امتیاز دهیــد و یا نظــرات خــود را در ارتبــاط با برنامه 
ک بگذارید. ایــن درخواســت زمانی اتفاق  به اشــترا
می افتد که شما در میانه استفاده از برنامه هستید. 
اعالن ارسال شــده هرکاری که در حال انجام بودید 

را قطع می کند و این موضوع برای بسیاری از کاربران 
آزاردهنده است. خوشبختانه، راهی برای جلوگیری 
از تکرار این اعالن وجود دارد که در ادامه به آن اشاره 

می کنیم.
 می توانید از این طریق اعالن مربوط به امتیاز دادن  

را خاموش کنید:
به Settings بروید.

روی App Store ضربه بزنید.
به بخش In-App Ratings & Reviews بروید.

در نهایت گزینه را خاموش کنید.

یکی از ســبزیجات بــا ارزش غذایی 
باال در آشــپزی، کدو سبز است که 
سرشار از مواد مغذی و ویتامین ها 
بوده و می تواند در کاهش چربی خون و الغری سودمند 

باشد. 
یتیمچه کدو یکی از انواع یتیمچه  ها   اســت که بسیار 
ساده و خوشمزه تهیه   می شود. شما   می توانید این غذا 
را برای شام یا ناهار تهیه کنید. در واقع یتیمچه  ها جزء 
ک  های سریع و راحت هستند که نیازی به گوشت  خورا
ندارند و برای افراد گیاه خوار نیز بسیار مناسب هستند. 
یتیمچه  ها انواع مختلفی دارند و با انواع سبزیجات تهیه   
می شوند. با ما همراه باشید تا طرز تهیه یتیمچه کدو 

بادمجان را یاد بگیریم.
         مواد الزم

• کدو ۴ عدد
• بادمجان ۲ عدد

•   گوجه فرنگی ۴ عدد
• پیاز ۲ عدد
• سیر ۳ حبه

• فلفل دلمه نصف یک عدد
• سیب زمینی ۱ عدد بزرگ

• رب   گوجه فرنگی ۱   قاشق غذاخوری
• نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به مقدار الزم

         مرحله اول

ابتدا کدو  ها را خوب شســته و پوست بگیرید. سپس 
به صورت مکعبی یا نگینی ریز خرد کنید. بادمجان  ها 
را پوســت بگیرید و مکعبــی خرد کنیــد. بهتر اســت از 
بادمجان  های گلخانه ای استفاده کنید تا تخم کمتری 

داشته و شیرین باشد.
         مرحله دوم

پیازها را پوست بگیرید و نگینی خرد کنید و به همراه 
کمی روغن داخــل قابلمه تفــت دهید. ســپس به آن 
زردچوبه و فلفل سیاه اضافه کنید و تفت دهید تا بوی 
ادویه  ها خارج شود. در ادامه سیرهای پوست کنده و 

پوره شده را اضافه کنید و تفت دهید.
         مرحله سوم

حاال کدو و بادمجان خردشــده را به مــواد فوق اضافه 
کنید و مواد را خوب تفت دهید. در ادامه سیب زمینی  ها 
را پوســت بگیریــد و مکعبــی کنیــد و بــه همــراه گوجه 
رنده شده و فلفل دلمه خردشــده اضافه کنید. همه 

مواد را خوب تفت دهید و در انتها رب را اضافه نمایید.
         مرحله چهارم

وقتی رب را اضافه کردید مواد را خوب هم بزنید تا بوی 
خامی رب از بین برود و رب خوش رنگ شود. در ادامه 
۱/۲ پیمانه آب جــوش روی مواد بریزیــد و درب تابه را 
بگذارید تا ســبزیجات با حرارت کم پخته و نرم شوند. 
گر نیاز بود مجدد کمی آب  بعد از ۱۵ دقیقه چک کنید و ا

اضافه کنید و هم بزنید.
سپس در انتها به دلخواه از کمی آب لیموترش یا آبغوره 
و کمی نمک استفاده کنید. وقتی یتیمچه کدو خوب 
غلیظ شد از روی حرارت بردارید و با نان تازه سرو کنید  . 
ک خوشــمزه  می توانید به دلخواه با برنج نیز این خورا

را میل کنید.
         نکات مهم:

افزودن بادمجان و فلفل دلمه اختیاری   است.
بهتر است مواد را ریز خرد کنید تا زودتر نیز بپزند.

کنیم؟  چگونه اعالن امتیاز دادن به برنامه ها را در آیفون غیرفعال 

گوشت کدو بادمجان، بدون  طرز تهیه یتیمچه 

روستای ابیانه یکی از جاهای 
کــه  اســت  کاشــان  دیدنــی 
عالوه بر آثــار و بناهای تاریخی ، 
موقعیــت جغرافیایــی عالــی دارد و در منطقه ای 

خوش آب وهوا قرار گرفته است. 
به ابیانه در زبان محلی ویونا )Viuna( گفته می شد 
کــه ریشــه این کلمــه از دو واژه »وی« و »ویانــه« 
به معنای بیدســتان تشکیل شده اســت؛ با گذر 
زمان این اســم بــه اویانــه و بعدها بــه ابیانه تغییر 

کرده است.

ابیانه کاشان

گردشگری

فناوری

دستپخت

نقاشی قلمکار؛ 
تلفیق دو هنر بر یک

 پارچه
بدون تردید یکی از هنرهای سنتی و صنایع 
دستی با ارزش و مطرح ایران در سطح ملی و 
بین المللی هنر قلمکار و قلمکارسازی است 
که در حال حاضر در زمره چاپ های ســنتی 
قرار دارد و درخشش آن از دوره ی صفویه در 
شهر اصفهان آغاز و تا زمان حاضر استمرار و 

ادامه یافته است.
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