
کید کرد؛  معاون امور عمرانی استانداری اصفهان تا

نقش ۴۷ درصدی صنایع در آلودگی هوای اصفهان

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

روزن

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

2
مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: ارزش صادرات از این استان بر پایه آخرین آمار جمع بندی شده از ابتدای 

امسال تاکنون در مقایسه با سال قبل بالغ بر ۷۱ درصد بیشتر شده است. 
رسول کوهستانی پزوه افزود:  امسال یک هزار و ۴۰۱ تن انواع محصوالت به ارزش ۸۶۵ میلیون دالر از استان 
اصفهان به سایر کشورها صادر شد در حالی که این رقم سال قبل به ترتیب یک هزار و ۱۶۹ تن و ۵۰۶ میلیون 
دالر بود. وی ادامه داد: میزان وزنی صادرات امســال نیز ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته است، 

همچنین روند موجود نشان می دهد که تا پایان سال شاهد رشد بیشتری نیز خواهیم بود.
مدیرکل گمرک اســتان اصفهان با بیان اینکه تعداد اقالم صادراتی ۶۹۰ قلم و به مقصد ۹۰ کشــور اســت 
اظهارداشت: عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه، ارمنستان و چین بیشترین واردکنندگان محصول از ایران 
به شمار می روند. کوهســتانی اضافه کرد: چدن، آهن و فوالد با ۴۳۳ میلیون دالر بیشترین سهم تولیدات 
صادراتی استان محسوب می شود و پس از آن فراورده های نفتی با ۱۳۵ و فرش و کفپوش با ۶۶ میلیون دالر 

باالترین میزان صادرات را دارند.

ارزش صادرات اصفهان امسال ۷۱ درصد بیشتر شد

ح کرد؛ مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه مطر

ایجاد خط تولید ورق رنگی2 
برای تأمین نیاز صنعت 

لوازم خانگی

ماهی ۷ میلیون تومان :

مبلغ اقساط وام نهضت ملی 
مسکن اعالم شد

رشد ۵۰ درصدی اعتبارات
 عمرانی راه و شهرسازی 

استان اصفهان 

افتتاح مجتمع قضایی 
شرق اصفهان با حضور 

رئیس دادگستری استان 

پایگاه اورژانسی که با مشکالت 
فراوان محاصره شده است 
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فروغی می رود؛ فردوسی پور با برنامه جدید به شبکه سه بر می گردد؟!

پایان انتظارها

گران است میوه شب یلدا فراوان اما 
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قای وزیر  قول مساعد آ
برای بیمه هنرمندان صنایع دستی 
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# اصفهان  تنها  نیست

اصفهان گوی سبقت را در آلودگی هوا ربود : 

ریه های شهر مجالی 
برای تنفس ندارد
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روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درنظردارد: خدمات و کاالی موردنیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات 
و آیین نامه معامالت شرکت ، ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.

پیشنهاددهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را ازطریق سایت  www.setadiran.irدریافت و حداکثر  تا روز شنبه مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف-ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان ابتدای 
اتوبان چمران ابتدای خیابان بعثت امور برق منطقه هفت دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر 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

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ۳۴۱۲۲۶۵۱ واحد مناقصات خانم سعادت پور و جهت آگاهی بیشتر درمورد الزامات، 
اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن ۳۴۱۲۲۶۴۰ دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمایید.

 جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز  تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱، دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷-۰۲۱ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ -۰۲۱ 
تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
 مناقصه گران جهت به روزرسانی مدارک و فعالیتهای خود، در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )درصورت هرگونه سوال با شماره تلفن ۳۲۲۴۱۱۵۳ آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ۷۲ ساعت قبل از آخرین مهلت ارایه پیشنهاد و تحویل پاکتها 
برای خود محفوظ می دارد.

شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و 
مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، درغیراینصورت مسوولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
حضور پیشنهاددهندگان )هر شرکت کننده یک نفر باارایه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضا، مخدوش یا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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بودجه حقوق افرادی که از متوســط حقوق کمتر 
دریافت می کننــد از حقوق افــرادی که از متوســط 
بیشتر می گیرند، بیشتر رشــد خواهد کرد و فاصله 

دستمزدها کاهش می یابد.
به گزارش ســازمان برنامه و بودجه، با احکام ذیل 
در بودجــه حقــوق افــرادی کــه از متوســط حقوق 

کمتر می گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر 
می گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق ها 

کاهش می یابد:
         افزایش ناخالص حقوق به صورت 

پلکانی معکوس از 29 تا ۵ درصد
حداقــل مبلــغ منــدرج در احــکام کارگزینــی بــا ۲۹ 
درصد رشد از ۳۵ میلیون ریال به ۴۵ میلیون ریال 

افزایش می یابد.
۱۷۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه 
می شــود که معادل مبلــغ ثابــت ۵۳۳,۸۰۰ تومان 
می باشد. ضریب ریالی با ۳ درصد رشد از ۳۰۴۸ به 

۳۱۴۰ تغییر می کند.
برای بازنشستگان نیز مبلغ ۵۳۳,۸۰۰ تومان ثابت و 

۳ درصد رشد اعمال می گردد.

مدیــرکل گمــرک اســتان اصفهــان گفــت: ارزش 
صادرات از این استان بر پایه آخرین آمار جمع بندی 
شده از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با سال قبل 

بالغ بر ۷۱ درصد بیشتر شده است. 
رســول کوهســتانی پزوه افزود:  امســال یک هــزار و 
۴۰۱ تــن انــواع محصــوالت بــه ارزش ۸۶۵ میلیون 
دالر از استان اصفهان به سایر کشورها صادر شد در 
حالی که این رقم سال قبل به ترتیب یک هزار و ۱۶۹ 

تن و ۵۰۶ میلیون دالر بود.
وی ادامه داد: میــزان وزنی صادرات امســال نیز ۲۰ 
درصد نســبت به ســال ۹۹ افزایش داشــته اســت، 
همچنین روند موجود نشــان می دهد که تا پایان 

سال شاهد رشد بیشتری نیز خواهیم بود.
مدیرکل گمرک استان اصفهان با بیان اینکه تعداد 
اقالم صادراتی ۶۹۰ قلم و به مقصد ۹۰ کشــور است 
کستان، افغانستان، ترکیه،  اظهارداشت: عراق، پا

ارمنستان و چین بیشترین واردکنندگان محصول 
از ایران به شمار می روند.

کوهســتانی اضافه کرد: چدن، آهن و فوالد با ۴۳۳ 
میلیون دالر بیشــترین ســهم تولیــدات صادراتی 
استان محسوب می شود و پس از آن فراورده های 
نفتی بــا ۱۳۵ و فرش و کفپــوش با ۶۶ میلیــون دالر 

باالترین میزان صادرات را دارند.
مدیرکل اســتان گمرک اصفهان خاطرنشان کرد: 
محصوالت لبنی، مصنوعــات چدن و آهــن، مواد 
پالستیکی و وسایل پالستیکی، مس و مصنوعات 
آن در رده های بعدی کاالهای صادر شده به دیگر 
کشــورها قــرار دارنــد. وی تصریــح کــرد: اصفهــان، 
کاشان، مجتمع فوالد مبارکه و ذوب آهن فعالترین 

گمرک های استان محسوب می شوند.
کوهستانی با اشاره به افزایش میزان صادرات صنایع 
دستی از استان اصفهان اظهارداشت: کاشی های 
تزیینی، انواع سفال، خاتم و ظروف مسی به مقصد 
امارات، عراق، تاجیکستان و کویت و فرش دستباف 
به مقصد کویت و امارات بیشترین سهم صادرات 

صنایع دستی هستند.
وجــود قطب هــای صنعتــی اســتان نظیــر فــوالد، 
لــوازم خانگــی،  منســوجات، هواپیماســازی، 
رنگ سازی و صنایع نظامی از دیگر دالیل اهمیت 

گمرک اصفهان محسوب می شود.

ســهم صنــدوق توســعه ملــی از منابــع حاصــل از 
صادرات نفــت میعانــات گازی و خالص صــادرات 
گاز ۲۰ درصد تعیین شد. سهم صندوق توسعه ملی 
از منابع حاصــل از صادرات نفت میعانــات گازی و 
خالص صادرات گاز، ۲۰ درصد تعیین می شــود. با 
گــزارش وزارت نفت مبنی بــر فروش و اعــالم وصول 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است 
بالفاصله نســبت به واریز ایــن وجوه و ســهم ۱۴.۵ 
درصد شــرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت 
خــام و میعانــات گازی و نیــز ســهم ۱۴.۵ درصدی 
شــرکت دولتی ذیربط وزارت نفــت از محل خالص 
صادرات گاز طبیعی )معاف از تقســیم سود سهام 
دولــت و مالیــات بــا نــرخ صفــر( و همچنین ســهم 
۱۰۰ درصد موضــوع ردیف درآمدی جدول شــماره 
پنج این قانون اقــدام کند مبالغ مذکــور به صورت 
ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه 
می شــود. مابه التفــاوت ســهم ۲۰ درصــد تا ســهم 

قانونــی ۴۰ درصــد صنــدوق توســعه ملــی از محل 
ورودی این صندوق به عنــوان بدهی دولــت و وام 
تلقــی می شــود. وزارت نفــت مکلف اســت هــر ماه 
گزارش مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی و 
گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی 
و ارز حاصــل و همچنیــن وصولــی آن را به ســازمان 
برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
)خزانه داری کل کشــور( و بانــک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران ارائه کند.

عضو هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن با 
بیان اینکه بازپرداخت تسهیالت با احتساب دوران 
ساخت در طرح نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله است 
جزئیات بازپرداخت اقســاط تســهیالت این طرح 

را اعالم کرد.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، محمدحســن 
علمــداری دربــاره نحــوه بازپرداخــت تســهیالت 
ساخت طرح نهضت ملی مسکن با اشاره به اینکه 
بر اساس مصوبه شــورای پول و اعتبار و ابالغ بانک 
مرکزی بانک ها مکلف شــدند تــا ســاالنه ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان را به بخش مسکن اختصاص بدهند 
گفت: به طور معمول بازپرداخت تسهیالت طرح 
نهضت ملی مسکن با لحاظ ۳ سال دوران ساخت 
و بازپرداخــت ۱۷ ســاله به این نحو اســت کــه برای 
تسهیالت ۴۵۰ میلیون تومانی بدون ســود دوران 
ســاخت ماهانــه ۷ میلیــون تومان قســط توســط 
مشــارکت کنندگان و دریافت کننــدگان واحدهــا 

پرداخت می شود.
وی ادامه داد: تســهیالت ۴۰۰ میلیــون تومانی نیز 
بــا احتســاب ۳ ســال دوران ســاخت و بازپرداخت 
۱۷ ســاله ۶ میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومان، تســهیالت 
۳۰۰ میلیــون تومانــی بــا احتســاب ۳ ســال دوران 
ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان است.
عضو هیئت مدیــره بانک عامل بخش مســکن در 
خصوص بازپرداخت تسهیالت مسکن روستایی 

که ۲۵۰ میلیون تومان است، گفت: تسهیالت طرح 
نهضت ملی مسکن با لحاظ ۳ سال دوران ساخت 
و بازپرداخت ۱۷ ساله برای تسهیالت ۲۵۰ میلیون 

تومان ۴ میلیون تومان است.
علمــداری تصریح کــرد: چنانچه ســازندگانی طی 
دو ســال واحدها را به اتمام برســانند، بازپرداخت 
تسهیالت نیز ۱۸ ساله خواهد شد که میزان اقساط 

نیز نسبت به آن کاهش دارد.
گفتنــی اســت، نهضــت ملــی مســکن یکــی از 
سیاست های کالن دولت سیزدهم در حوزه مسکن 
است که بر اساس این سیاست، احداث ۴ میلیون 
واحد مسکونی در ۴ سال در برنامه دولت قرار گرفته 
اســت. متقاضیان با داشــتن چهــار شــرط تأهل و 
سرپرســت خانــوار بــودن، حداقل ســابقه ۵ ســال 
سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی 
و در نهایت عدم اســتفاده از امکانات دولتــی از اول 
انقالب در حوزه مسکن، می توانند نسبت به ثبت نام 

اقدام کنند.

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد اعالم شد:

رشد ۲۹ درصدی حقوق  ها

خبر

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفت: مشکالت فرش دستباف استان 
باید بطور ویژه در سطح ملی و با دستور رییس 

جمهوری حل شود.  
گزارش ایرنــا، امیررضــا نقــش در جلســه  بــه 
کمیته فرش استان در اســتانداری با بیان سفر 
قریب الوقوع رییس جمهوری به اصفهان افزود: 
مشکالت فرش دستباف استان را باید در سفر 
رییس جمهوری به اصفهان بطــور ویژه احصا 

و ارائه کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان اختیارات 
کافــی در این زمینــه نــدارد و ضعــف قانونی هم 
وجود دارد، مسائل این حوزه با ورود مسووالن 
در سطح رییس جمهوری برطرف خواهد شد.  
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: بســیاری از مسائل 
را می تــوان در ســطح اســتان و بــا اســتفاده 
از ظرفیت هــای منطقــه حل کــرد امــا موضوع 
فرش دستباف و صادرات آن از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است که اصالح امور آن باید در سطح 

ملی انجام شود.
نقش با اشاره به طرح مسائل مختلف در جلسه 
کمیته فرش استان خاطرنشان کرد: مسائل این 
حوزه با برگزاری یکی دو جلسه به نتیجه نمی رسد 
و باید بصورت ویژه روی موضوع فرش دستباف 

اصفهان وقت گذاشته شود.
وی با بیان اینکه جلســه کمیته فرش استان از 
کنون برگزار نشده است، اضافه  ۹ ماه گذشته تا
کــرد: تشــکیل گروه هــای کاری و کارشناســی 
زیرمجموعه کمیته فرش در استان ضروریست 
تا مسائل جاری با بررسی بیشتر و دقیق تر مطرح 

شود.
نقش گفــت: رویکــرد معاونت هماهنگــی امور 
اقتصادی در راستای حل مسائل استان است 
و همانطــور کــه از اســم این معاونت پیداســت 
بایــد تســهیلگر و حــل کننــده مســائل باشــد 
و دبیرخانه ایــن کمیتــه نیــز در این زمینــه باید 
گروه هــای کارشناســی را فعــال کند تا مســائل 

بصورت دقیق تر مطرح شود.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان تصریح کرد:همه دستگاه های اجرایی 
را برای حل مشکالت اســتان به خط خواهیم 

کرد.
وی گفــت: فرهنــگ ســازی الزم در بــاره فــرش 
دســتباف در اســتان انجام نشده و اســتفاده از 
نگاه هنری و فضای مجازی در شرایط کنونی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نقــش بیــان کــرد: نمایشــگاه مجــازی فــرش 
دســتباف در ســطح بین المللی و بصورت سه 
زبانه بایــد از اصفهان شــروع شــود، زیرا اینگونه 
نمایشــگاه ها پلتفرم هــای آمــاده ای دارد کــه 
می توان برای فرش دستباف هم از آنها استفاده 

کرد.
وی با اشاره به حضور سفیران کشورهای پرتغال 
و اتریــش در اصفهــان گفــت: فــرش دســتباف 
بعنوان نخســتین اثر هنری اصفهان در ســالن 
تشریفات اســتانداری به سفیران نشــان داده 
می شود که این کار نوعی فرهنگ سازی بشمار 

می رود.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفت: معرفی فرش دستباف اصفهان 
نیازمند کار ویژه رســانه ای، تبلیغــی و فرهنگ 
سازی است که رســانه ها و اتاق بازرگانی در این 

زمینه می توانند خیلی موثر عمل کنند.
نقش اظهار داشــت: مســائل فرش دســتباف 
بایــد در کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 
استان نیز مطرح تا مســائل این حوزه بصورت 
موردی هــم برطرف شــود. وی با گالیه شــدید 
از عملکــرد بانک هــا در اســتان گفت: میــزان و 
درصــد تســهیالت بانکــی اصفهان نســبت به 
متوسط کشوری خیلی پایین تر است و سخت 
گیری هــای زیــادی در ارائــه تســهیالت وجــود 
دارد کــه بایــد برطرف شــود. معــاون اســتاندار 
کید کرد: مصوبه کارگروه تســهیل و  اصفهان تا
رفع موانع تولید، همسطح ابالغ دادستان بوده 
و الزم االجراســت و در صورتی که دســتگاه ها از 
اجرای این مصوبات خودداری کنند نوعی ترک 

فعل برای آنها محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های موجود 
اســتان از جمله کارگــروه تســهیل و رفــع موانع 
تولید اســتفاده شــود، اضافه کرد:  جلسه های 
ویژه این کارگروه روزهای دوشنبه و چهارشنبه 
هر هفته برگزار می شــود که هر هفته ۶۰ پرونده 
در این کارگروه مورد بررسی قرار می گیرد.    نقش 
با بیان اینکــه شــورای هماهنگــی بانک هــا در 
اســتان باید بصورت فصلی برگزار شــود، یــادآور 
شد: افزایش تسهیالت ویژه مشاغل خانگی را از 
بانک ها درخواست کردیم و شرایط در سالجاری 
بهتر شده است و هرگونه مشکلی را در این زمینه 
پیگیری خواهیم کرد. وی گفت: مسائل مربوط 
به بیمه فرش بافان نیز باید بصورت ویژه بررسی و 

سخت گیری ها در این زمینه کمتر شود.

خبر مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه مطرح کرد؛

ایجاد خط تولید ورق رنگی 2 برای تأمین نیاز 
صنعت لوازم خانگی

مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه 
گفــت: طــرح توســعه ای در خــط 
تولیــد ورق گالوانیــزه ناحیــه نورد 
سرد شرکت فوالد مبارکه با عنوان خط تولید ورق رنگی 
۲ تعریف شده تا نیاز بازار داخلی برای تولید لوازم خانگی 

را برطرف کند.
محسن استکی مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه 
با اشاره به اهمیت ناحیه نورد سرد این شرکت اظهار 
که خطــوط تولیدی متعــددی در ناحیه  کــرد: ازآنجا
نورد ســرد فوالد مبارکه متمرکز شــده و هر خط تولید 
تخصــص خــاص خــود را دارد، این ناحیــه ناحیه ای 
ویژه و استراتژیک برای این شرکت محسوب می شود.
وی با اشاره به بازدید اخیر مدیرعامل فوالد مبارکه از 
ناحیه نورد سرد این شــرکت افزود: خط اسیدشویی 
ناحیه نورد ســرد که در ابتدای فرایند نورد قــرار دارد، 
فناوری مخصوص خود را داشته و این در حالی است 

که خط نورد سرد از تکنولوژی دیگری برخوردار است.
مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: به همین دلیل، اهمیت محصوالت ناحیه نورد 
سرد بسیار زیاد است و طبیعتا  باید متخصصان زیاد و 
متفاوتی داشته باشیم که خوشبختانه این اتفاق نیز 
رقم خورده است. ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه به طور 
معمول نزدیک به ۲ میلیون تن محصول از ناحیه نورد 
گرم تحویل می گیرد که پس از عملیات اسیدشویی، 

تحویل خطوط نورد می شود.
گی ورق رویه خودرو کیفیت           مهم ترین ویژ

آن است
وی اذعــان داشــت: در بخش نورد نیــز یک بخش به 
نام تاندم پنج قفسه ای وجود دارد که تنها خط نورد 
که این  پنج قفسه ای کشــور به شــمار می رود و ازآنجا
خــط، یک خــط اســتراتژیک برای کشــور محســوب 
می شــود، محصول آن نیز یک محصول استراتژیک 

است.
اســتکی تصریــح کــرد: در ایــن خــط، ورق فــوالدی 
تولید شــده و ضخامت آن تقلیل می شــود که مانند 
سرچشمه ای است که نهرهای مختلفی را به وجود 
می آورد. ورق هــای مختلف تولیدشــده در این خط 
تولید، در نهایت تحویل خطوط بعدی و همچنین 

کارخانه های خارج از فوالد مبارکه خواهند شد.
وی بــا بیان اینکه از خطوط تاندم نورد ســرد شــرکت 

فــوالد مبارکــه نزدیک بــه ۷۰ تــا ۸۰ هزار تــن محصول 
تحویل خودروسازان کشور می شود، عنوان داشت: 
ورقی که تحویل خودروساز می شود، در بخش های 
مختلفــی اســتفاده شــده و ورق رویــه خــودرو بایــد 

محصولی باکیفیت، مسطح و بدون عیب باشد.
         کاربرد محصوالت فوالد مبارکه از لوازم خانگی 

تا بسته بندی مواد غذایی 
کید  مدیر محصوالت ســرد شــرکت فــوالد مبارکــه تأ
کرد: محصــوالت دیگــری در این خط تولید ســاخته 
می شوند که به خطوط گالوانیزه و ورق رنگی تحویل 
داده می شــود. در بخــش ورق رنگــی، محصــوالت 
موردنیاز برای تولید لوازم خانگی ساخته می شوند؛ 
به عنوان مثال، ورق مورداســتفاده بــرای در یخچال 
با ورق مورداستفاده برای ســاخت پروفیل متفاوت 
است؛ بنابراین فعالیت های کیفی و دقیقی باید در این 

ناحیه انجام شود.
وی ابــراز داشــت: یک خــط نورد دوقفســه ای نیــز در 
ناحیه نورد ســرد شــرکت فوالد مبارکه وجود دارد که 
ورق هایی تا ضخامــت ۰.۱۸ میلی متر تولید می کند، 
به طوری که ضخامــت مجمــوع ۵ ورق در این بخش 

بــه یــک میلی متــر هــم نمی رســد. تولید ایــن ورق 
بســیار حســاس اســت و خروجــی آن بــه خــط تولید 
ورق قلع انــدود خواهــد رفــت و ورق قلع انــدود نیز در 
بسته بندی مواد غذایی همچون قوطی های کمپوت 

و کنسرو استفاده می شود.
         ضرورت پیشروی به سمت تولید ورق های 

کیفی
کید بر ضرورت توسعه کیفی در فوالد مبارکه  وی با تأ
اظهار داشت: چشم اندازهای دیگری هم در مدیریت 
جدید فــوالد مبارکه تعریف شــده تا به ســمت تولید 
ورق های کیفی و ویژه پیش برویم. استکی در پاسخ 
به این ســؤال که چــه میــزان از محصــوالت گالوانیزه 
به صورت مســتقیم به فروش می رســد و چــه میزان 
از این محصوالت به ورق رنگی تبدیل می شوند، ابراز 
کرد: بین ۱.۸ تا ۱.۹ میلیون تن محصول پس از ورود به 
ناحیه نورد گرم، به بخش اسیدشویی ناحیه نورد سرد 
منتقل می شود و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن از خروجی 

اسیدشویی فروش مستقیم داریم.
وی ادامــه داد: حــال فرض کنیــد یک میلیــون و ۶۰۰ 
هزار تن به خطوط نورد می رســد که از این مقدار یک 

میلیون و ۴۰۰ هزار تن در نورد تاندم پنج قفسه ای و ۲۰۰ 
هزار تن آن در نورد تاندم دوقفســه ای نورد می شود. 
۲۰۰ هزار تنی که در نورد دوقفسه ای نورد می شود، در 
نهایت به خط قلع اندود وارد می شود. با توجه به تولید 
ساالنه ۲۰۰ هزار تن محصول توسط نورد دوقفسه ای، 

۱۱۰ هزار تن محصول قلع اندود تولید می شود.
         تولید ورق های فوالدی شکل پذیر با استحکام 

باال برای تولید خودرو
استکی متذکر شد: در حال حاضر خودروسازان داخلی 
نیازمنــد ورق های فوالدی شــکل پذیر با اســتحکام 
باال هســتند که شــرکت فوالد مبارکه در حال تأمین 
نیاز آنان اســت و ورق های تولیدشــده خود را به یکی 
از شــرکت های زیرمجموعــه خــود بــا عنوان شــرکت 

ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تحویل می دهد.
وی درباره حمایت دولــت از تولید داخلی اظهار کرد: 
علی رغم فشــارهای اقتصادی و اعمــال تحریم های 
ظالمانه، موانع داخلی هم در تأمین قطعات یدکی و 
فناوری روز وجود دارد؛ باوجود همه این مشــکالت، 
ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در سال گذشته 

موفق به ثبت ۳۰ رکورد در تولید شد.

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گوشــت ســفید 
غ موجود در بازار  کنون کل مر اصفهان گفت: ا
دولتی است و با قیمت ۳۱ هزار تومان در همه 

فروشگاه های اصفهان عرضه می شود.
غ در اصفهان  محمدعلی فروغی اظهار کرد: وضعیت تولید مر
غ مــازاد هــم در اســتان وجود  بســیار مناســب بوده و حتــی مر
دارد به طــوری کــه می تــوان نیــاز اســتان های همجــوار را هم 

تأمین کرد.

غ مورد نیاز مــردم کامال  وی افــزود: تا حداقــل دو ماه آینده مــر
غ وجود ندارد. تأمین شده و مشکلی در تأمین مر

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گوشــت ســفید اصفهــان گفت: 
غ خانوار از پنج کیلوگرم به ۱۰ کیلوگرم افزایش یافته  سهمیه مر
است و افراد می توانند هر روز کل این سهمیه را دریافت کنند.

غ موجود در بازار دولتی است  کنون کل مر فروغی اضافه کرد: ا
و بــا قیمــت ۳۱ هــزار تومــان در همــه فروشــگاه های اصفهــان 

عرضه می شود.

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان 
اصفهان گفت: با وجود فراوانی و عدم کمبود میوه برای 
شب یلدای امسال، به نظر می رسد استقبالی چندان، 
نسبت به خرید میوه نشود زیرا قدرت مالی مردم پایین تر از قبل و قیمت ها 

گران تر شده است.
نوروز علی اسماعیلی اظهار کرد: قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش زیادی داشته است به طوری که نرخ اقالم پر مصرفی مانند 

سیب، پرتقال، انار و کیوی افزایش ۸۰ درصدی داشته است.
وی افزود: البته قیمت میوه بسته به کیفیت آن متغیر است و احتمال دارد 
تا شب یلدا قیمت ها تا حدودی متعادل تر شود. دالیلی چون کم آبی، 
و گرانی هزینه های تولید مانند دستمزدها، حمل ونقل و سایر متغیرها 

عامل افزایش نرخ میوه بوده است.
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان خاطرنشان 
کرد: با وجود فراوانی و عدم کمبود میوه برای شب یلدای امسال، به نظر 
می رسد استقبالی چندان، نسبت به خرید میوه نشود زیرا قدرت مالی 

مردم پایین تر از قبل و قیمت ها گران تر شده است.
اسماعیلی یادآور شد: مگر خانواده هایی که بنا بر اجرای مراسمی خاص 

مجبور هستند، اقدام به خرید انواع میوه داشته باشند.
این فعال در رابطه با میزان نظارت، بر بازار شب یلدا گفت: همواره نسبت 
به این بــازار، رصــد کافی وجــود دارد و بــه طور ویــژه نیــز از ۲۰ تــا ۳۰ آذرماه 
گشت های افتخاری، نظارت های الزم را برای جلوگیری از هر نوع تخلف، 

انجام می دهند.

در الیحه بودجه سال آینده سقف حقوق گروه های 
مختلــف حقوق بگیــر در دســتگاه های اجرایــی در 
تمــام مناطــق کشــور ۳۷ میلیــون تومان پیشــنهاد 
و پرداخت بیــش از این رقم ممنوع شــد. در تبصره ۱۲ نخســتین الیحه 
بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم آمده است: سقف ناخالص پرداختی 
ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از 
هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه های مختلف حقوق بگیر 
در دســتگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و 
همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل 
کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی و پژوهشی و قضات در تمام مناطق کشور ۳۷ میلیون تومان 
اســت. پرداخت مازاد بر ۳۷ میلیون تومان در هر ماه تحت هر عنوان و از 
محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان،  اعضای 
هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و 
همچنین شرکت ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت 

و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.
همچنین در این تبصره آمده است کارانه گروه پزشکی و یعدی پایان سال 

از حکم این جزء مستثنی است.
شورای حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست های 
سازمانی دستگاه های اجرایی می تواند در موارد خاص همچون نخبگان 

ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب 
و هوا و محروم از تسهیالت زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد.

غ در سراسر اصفهان ۳۱ هزار تومان است قیمت مر

گران است میوه شب یلدا فراوان اما 

پرداخت حقوق بیش از ۳۷ میلیون تومان ممنوع شد

ارزش صادرات اصفهان امسال ۷۱ درصد بیشتر شد

۲۰ درصد از درآمدهای نفتی 
به صندوق توسعه ملی اختصاص داده شد

ماهی 7 میلیون تومان :

مبلغ اقساط وام نهضت ملی مسکن اعالم شد

حل مشکالت فرش دستباف
 نیازمند دستور 

رییس جمهوری است 

خبر

خبر

خبر

خبر
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اصفهان گوی سبقت را در آلودگی هوا ربود :

ریه های شهر مجالی برای تنفس ندارد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

بیســت و یکمیــن جلســه علنــی 
شــورای شــهر اصفهــان درحالــی 
برگزار شــد که بحران آلودگی هوا و 
راهکارهای مقابله با این بحران محور اصلی نطق ها 

و تذکرات شورایی ها بود.
محمــد نورصالحــی، رئیــس شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان در نطق پیش از دستور این جلسه، به بحران 
آلودگی هوای اصفهان اشاره و اظهار کرد: اصفهان در 
آلودگی هوا گوی سبقت را از کالنشهرهای دیگر ربوده 
اســت، درحالی که اصفهان از دهه های گذشته در 
چرخه نادرست توســعه قرار گرفته و شرایط کنونی 

اصفهان متأثر از این توسعه نامتوازن است.
کنون شهر اصفهان را  وی با بیان اینکه این مسیر غلط ا
به یک بن بست زیست محیطی کشانده، گفت: امروز 
آب و هوا دو عامل زیستی محدود کننده در اصفهان 
هستند و درحالی به استقبال زمستان می رویم که باز 
همانند سال های گذشته ریه های شهر مجالی برای 
تنفس ندارد و غبار آلودگی بر چهره کالنشهر اصفهان 

خودنمایی می کند.
          آلودگی هوا بخشی از زندگی روزمره 

اصفهانی ها شده است
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه 
ک اصفهان کاسته  هر سال شاهد از تعداد روزهای پا
می شــود، گفت: معضل آلودگی هوا دیگر بخشــی از 
زندگی روزمره شــهروندان اصفهان شــده که البته از 
تبعات مهم آن گسترش روزافزون بیماری های قلبی، 
ریوی و باال رفتــن آمار بیماری های صعب العالج در 

بین مردم است.
وی افزود: نمی توان سرنوشت کالنشهر مهمی مثل 
که  اصفهان را جدا از کشور مورد بررسی قرار داد، چرا

وضعیت اصفهان تحت تأثیر دیگر مناطق قرار دارد.
نورصالحی با بیان اینکه یکی از مواردی که باید در این 
زمینه مورد توجه قرار گیرد ارتباط متقابل صنعت و 
شهر است، گفت: این موضوع از جنبه های مختلف 
آلودگی های هوا، ترافیک و مهاجرپذیری قابل بررسی 
است، بنابراین بررسی چگونگی توسعه صنعتی برای 

بهبود شهر اصفهان یک ضرورت است.
رئیس شورای شهر اصفهان خاطرنشان کرد: عالوه 
بر وظایفی که مســئوالن و اداره کنندگان شهر برای 
بهبود کیفیــت زندگی و شــرایط زیســت محیطی بر 
عهده دارند، امروز بیش از هــر زمان دیگری نیازمند 
تغییر نگرش و رفتار مردم از طریق آموزش های محیط 

 زیستی هستیم.
وی بــا بیان اینکــه حــل معضالت زیســت محیطی 
بــدون در نظــر گرفتن توســعه پایــدار امری محــال و 
ناشدنی خواهد بود، افزود: البته توسعه به هر قیمتی 
و بدون توجه به آسیب های زیست محیطی و بدون 

آینده نگری خود می تواند بسیار مخرب عمل کند.
کید بر اینکه توسعه پایدار باید براساس اصول  وی با تأ
و قواعــد آمایش ســرزمین برنامه ریزی شــود، گفت: 
در واقع هرگونه توسعه ای که در آینده نتواند به روند 
فعالیتی خود به هر دلیلی ادامــه دهد و یا اینکه ضرر 
و زیان های جبــران ناپذیــری را به محیط زیســت و 
منابع طبیعی وارد کند، یک توسعه ناپایدار محسوب 

می شود.
         تبعات توسعه ناپایدار در اصفهان

رئیس شورای شهر اصفهان با طرح این سوال که در 

شهری مانند اصفهان تعریف توسعه پایدار چقدر به 
عمل نزدیک شــده اســت؟ تصریح کرد: جواب این 
ســوال را شــاید بتوان در شــرایطی که با آن دست به 
گریبان هستیم پیدا کنیم. توسعه بی رویه صنایع 
بدون در نظر گرفتن شرایط محیط زیستی، فعالیت 
و اســتقرار صنایع آجرپــزی و واحدهای ســنگبری، 
شهرک های صنعتی در شعاع ۵۰ کیلومتری، حمل و 
نقل و ترافیک و تغییر کاربری اراضی، نمونه های بارز 

توسعه ناپایدار در اصفهان است.
وی خاطرنشــان کرد: بــدون در نظــر گرفتن توجیه 
اقتصادی، تخریــب نکردن محیط زیســت و منابع 
طبیعی، برهم نزدن نظم اجتماعی و پایمال نکردن 
حقوق نســل های آینده نمی تــوان برای یک شــهر 

برنامه بلند مدت درنظر گرفت.
نورصالحــی با اشــاره به اینکه کالنشــهر اصفهــان در 
ســال های اخیر با مشــکالت و معضــالت مختلفی 
در زمینه تأمین آب آشــامیدنی، تأمین حقابه های 
کشاورزی و حقابه های زیست محیطی مواجه بوده، 
گفت: این امر موجب بروز مشکالت متعدد اقتصادی 
و معیشتی، اجتماعی و امنیتی برای مردم اصفهان 

شده است.
         برای حفظ حیات اصفهان حتی فرصت 

اولویت بندی نداریم
وی ادامــه داد: حل شــدن معضــالت و بحران های 
موجود اتحاد و همبستگی تمام ارگان های ذیربط 
را می طلبد و برای نجات این شهر جهانی باید همه 
امکانــات و ظرفیت هــای موجــود در کشــور بســیج 

شوند. 
در این راستا حتی ما فرصت اولویت بندی  هم نداریم 
ک و هوا نیازمند عزم راســخ و بسیار جدی  و آب، خا

است تا بتوانیم حیات اصفهان را حفظ کنیم.
رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: در این 
مسیر همه مسئوالن ذی ربط باید کامال در راستای 
ک، مصوب مجلس شورای اسالمی،  قانون هوای پا
حرکت کرده و به مسئولیت خود در این زمینه عمل 
کنند. متأسفانه مهمترین دلیل شرایط فعلی عمل 

نکردن به قانون است که مشکالت عدیده ای را برای 
مردم ایجاد کرده و جامعه را با بحران شدید آلودگی هوا 

روبرو کرده است.
         خرید اتوبوس در اولویت نخست است

عباس حاج رسولی ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، 
حقوقی و گردشــگری شــورای شــهر اصفهان نیز در 
نطق خود در این جلســه اظهار کرد: تسهیل عبور و 
مرور وســایل نقلیه از مهم ترین اقداماتی اســت که 

شهرداری باید برای کاهش آلودگی هوا  انجام دهد.
وی گفت: بر اســاس طرح تفصیلی، احداث برخی 
از خیابان هــا باقی مانــده که ایجاد آنهــا می تواند به 

تسهیل عبور و مرور کمک کند.
این عضو شــورای شــهر اصفهان خواستار پیگیری 
برای درنظر گرفتن ردیف های مرتبط با توسعه حمل 
و نقل از سوی نمایندگان مجلس شد و افزود: خرید 
اتوبوس اولویت نخست ما است. در گذشته اعتبار 
کسیرانی از سوی  قابل توجهی برای نوسازی ناوگان تا
دولت درنظر گرفته می شد که در این زمینه می توانیم 

از خیرین و قرض الحسنه ها کمک بگیریم.
وی حفظ درختان شهر را از دیگر راهکارهای کاهش 
آلودگــی هــوا دانســت و گفــت: در گذشــته درختان 
ریه های اصفهان بودند، اما به دالیل مختلف قطع 
شــده و اندک درختــان امروز نیز بــه علت بــی آبی در 
حال نابــودی هســتند. همچنین خرید پســاب در 
دو دوره قبــل شــورا برای آبیــاری فضای ســبز انجام 
شد که مدیریت شــهری باید این حق خریده شده 

را دریافت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای شهر اصفهان یادآور شد: ۲۰ سال پیش، ۸۵ 
درصد هزینه خرید اتوبوس را دولت پرداخت می کرد، 

اما امروز کمکی در این زمینه نمی شود.
         نیاز اصفهان به ۳۰۰ اتوبوس جدید

وی تعمیــرات اتوبــوس را کار بیهــوده ای دانســت و 
تصریــح کــرد: اتوبوس هایی که عمــر باالی ۱۰ ســال 
دارند باید عوض شوند. حداقل ۳۰۰ اتوبوس جدید 
در اصفهان نیاز داریم که این نیازمند یک هزار و ۲۰۰ 

میلیارد تومان اعتبار است.
حاج رسولی ها خواستار راه اندازی ستاد ویژه مبارزه 
کید کرد: برای حل  با آلودگی هوا در اصفهان شد و تأ
بحران آلودگی هــوا که اثرات آن ایجــاد بیماری های 

صعب العالج است باید اقدامات جدی انجام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شــورای شــهر اصفهان همچنین به خشکی تاالب 
گاوخونــی اشــاره و خاطرنشــان کــرد: جریــان آب در 
زاینده رود تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت هوای این 

کالنشهر دارد.
         مدیران می روند و می آیند، آلودگی هوا باقی 

می ماند
غالمحسین صادقیان، رئیس کمیسیون بهداشت 
و خدمات شهری شورای شهر اصفهان نیز در نطق 
خود اظهار کرد: مدیران می روند و می آیند و آنچه باقی 

می ماند آلودگی شهر اصفهان و مردم است.
کید بر اینکه برای مقابله با آلودگی هوا از نظر  وی با تأ
قانونی چیزی کم نداریم، اما مشکل ما در اجراست، 
گفت: برخی اقدامات گویا بیشتر در جهت رفع تکلیف 
انجام می شــود و به نظر می رســد همتــی در اجرای 

قوانین وجود ندارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای 
شهر اصفهان با بیان اینکه بسیاری از منابع آالینده هوا 
در محدوده شهر اصفهان نیست، گفت: از استاندار 
اصفهان می خواهیم قاطعانه وارد موضوع  کاهش و 
حل الودگی هوای شهر  اصفهان شود تا در این دوره 
از مدیریت کالن اســتان، اقدام مؤثری در خصوص 

آلودگی هوای شهر اصفهان انجام شود.
صادقیــان همچنیــن بــه رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی در جامعــه اشــاره و تصریــح کــرد: رعایت 
پروتکل های بهداشتی به کمتر از ۵۰ درصد رسیده 
که این ســاده انگاری می تواند معضالتی را به دنبال 
داشته باشد، از سوی دیگر بخشی از مردم نسبت به 
کسیناسیون بی توجه هستند، درحالی که  انجام وا
کسیناسیون  مطالعات علمی نشان می دهد که وا

میزان مرگ و بستری را کاهش می دهد.

حجت االسالم سیدناصر موســوی الرگانی گفت: 
مجلس خواهان توزیــع حقابه مردم، کشــاورزان 

و محیط زیست به صورت قانونی و شرعی است.
نماینــده مــردم فالورجــان در مجلــس شــورای 
اســالمی گفت: در خصوص مســئله آب بــه دولت 
غ از دعوا هــای قومی که  کید می کنم که باید فــار تأ

بیشتر مافیای آب به راه انداخته اند، حقابه مردم، 
کشــاورزان و محیط زیســت را بــه صــورت قانونی و 

شرعی در نظر بگیرند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
دوران شــعار گذشــته و مــردم منتظر عمل ســریع 
و کارشناسی هســتند افزود:وزارت نیرو از ظرفیت 
مجامع استانی برای نتیجه گیری سریع استفاده 
کند. حجــت االســالم موســوی الرگانی گفــت: به 
وزیر نیرو و دولت سربسته می گویم مراقبت باشید 
تصمیم گیــری غلــط در اســتان اصفهان نداشــته 
باشــند، دعوای منطقه ای بــه راه نیندازند چرا که 
مردم به حقشــان واقــف هســتند و نماینــدگان از 

حقوق ملت کوتاه نمی آیند.

شهردار اصفهان با بیان اینکه در موضوع آلودگی 
هوا نباید انگشت اتهام تنها به سمت شهرداری 
باشد، گفت: شورای شهر باید توضیحات الزم را از 
دیگر دستگاه ها بخواهد تا آن ها نیز گزارشات خود 

را در رابطه با آلودگی هوا ارائه دهند.
علی قاســم زاده در بیست و یکمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: شهرداری 
اقدامات خوبی را در راســتای کاهش آلودگی هوا 
انجام داده اســت؛ البته این نهاد در تالش اســت 
تا روز به روز وظیفه خود را به بهترین شکل انجام 

دهد تا وضعیت هوای شهر بهبود یابد.
وی افــزود: طبــق پژوهش هــا و گــزارش اعضــای 
شورای اسالمی شهر، صنایع، بیشترین سهم را در 

آلودگی هوای شهر به خود اختصاص داده است.
شهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: در این زمینه 
نباید انگشــت اتهامات تنها به سمت شهرداری 
باشد و شورای شهر اصفهان باید توضیحات الزم را 
از دیگر دستگاه ها بخواهد تا آن ها نیز اقدامات خود 

را در این زمینه ارائه دهند.

تعمیــرات اساســی واحــد دوم ۳۲۰ مگاواتــی بخــار 
نیروگاه اصفهــان آغــاز شــد. مدیر دفتر مهندســی 
شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت : در این 
دوره از تعمیــرات اقداماتی مانند تعویض پره های 
متحرک ردیف آخر دو طرف توربین فشار ضعیف، 
کسیبل های خراب  هیتر شــماره B ۷، تعویض فال
مسیر بخار زیرکش هیتر شماره ۱و۲، همه لوله های 
کندانســور واحد پنج توربین ســاید و اجرای مسیر 

آبگیری کندانسور از فیلینگ پمپ ا جرا می شود.
کسیبل های  سید حسن فرزام مهر افزود: تعویض فال
لوله آب در گردش خنک کن ورودی به کندانسور، 
تمیز کــردن داخــل لوله هــای مبدل هــای حرارتی 
شــامل کندانســور، کولر هــای هیــدروژن ژنراتــور، 
کولر های آب استاتور، کولر های سیل، کولر های کلوز 
سیکل و کولر های روغن، تعویض دو عدد از لوله های 
رایزر هــای برج خنــک کــن از جنس فایبــرگالس از 
دیگر اقداماتی اســت کــه در مدت زمــان تعمیرات 

اساسی این واحد انجام می شود.
کیــد بر اینکــه بــا پایــان یافتــن تعمیــرات  وی بــا تا
اساسی این واحد بخاری، ۳۲۰ مگاوات به ظرفیت 
تولید برق شبکه سراســری افزوده می شود گفت: 
با اجرای برنامه های تعمیراتــی افزایش بهره وری و 

تامین انرژی الکتریکی پایدار افزایش می یابد.

ســه خــط مکانیــزه معاینــه فنــی مجهــز بــرای 
موتورسیکلت در اصفهان راه اندازی می شود.

کز معاینــه فنی شــهرداری اصفهان  مدیر فنی مرا
کز  گفت: شهرداری اصفهان اعتباری برای تجهیز مرا
معاینه فنی موجود ویژه موتورسیکات ها اختصاص 

داده است.
منصــور خادمی افــزود: در صــورت جلســه کارگروه 
اســتانی بنا شــد که فعال با توجه به آلودگــی هوای 
استان اصفهان پلیس با وسایل نقلیه ای که دود 
کز  مشــهود دارند برخــورد می کند تــا زمانی کــه مرا
معاینه فنی موتورسیکلت راه اندازی شد بتوانیم 

معاینه فنی موتوسیکلت ها را هم داشته باشیم.
وی با اشاره به طرح جایگزینی موتورسیکلت های 

کاربراتــوری بــا موتورســیکلت های برقــی گفــت: 
شــهرداری اصفهــان با هــدف کاهش آلودگــی هوا 
موتورهای سیکلت های برقی را طراحی کرده است.

در اصفهان هفت مرکز معاینه فنی سبک و یک مرکز 
فنی ویژه سنگین و نیمه سنگین وجوددارد.

۶۰ طرح پژوهشی در شرکت پاالیش نفت اصفهان 
اجرایی شد.

دبیر همایش گرامیداشت هفته ملی پژوهش و 
فناوری شهرک انرژی اصفهان در حاشیه تجلیل از 
پژوهشگران برتر با بیان این که ۷ کار گروه تخصصی 
در شــهرک انرژی استان تشکیل شده گفت: با ۵ 
گروه تخصصی در شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
توانستیم در سال گذشته ۶۰ طرح تحقیقاتی را در 

حوزه عملیاتی و ستادی به مرحله اجرا برسانیم.

محمد رضا زائری افزود : طرح های پژوهشی که در 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به نتیجه رسیده اند 

در راستای رفع موانع و چالش ها بوده است.
وی برگزاری ایــن همایــش را در راســتای نزدیــک 
شــدن بیشــتر مدیران صنعت و دانشــگاه است 
دانست و گفت : در اجرای طرح ها مسئله بهینه 
سازی اهمیت ویژه دارد و با همکاری پژوهشگران 
در زمینه برق و الکترونیک، مهندســی شــیمی و 
مهندســی متالــوژی پیشــرفته به نتایــج خوبی 

دست یافته ایم.
دبیر همایش گرامیداشت هفته ملی پژوهش و 
فناوری شهرک انرژی اصفهان افزود: اجرای این 
طرح ها به رفع وابستگی ها و تحریم زدایی به ویژه 
در بخش ابــزار دقیق و الکترونیک کمک می کند 
کز  و اعتماد به شرکت دانش بنیان، دانشگاه،  مرا
پژوهشــی و متخصصــان صنعــت اولویــت ما به 

شمار می آید.

نماینده مردم فالورجان:

کارشناسی در حوزه آب هستند مردم منتظر اقدام عملی و 

شهردار اصفهان:

لودگی هوای اصفهان تنها به سوی  انگشت اتهام آ
شهرداری نباشد

آغاز تعمیرات اساسی واحد دوم ۳۲۰ مگاواتی 
بخار نیروگاه اصفهان

راه اندازی ۳ خط مکانیزه معاینه فنی مجهزموتورسیکلت 
در اصفهان

در یک سال گذشته:

عملیاتی شدن ۶۰ طرح پژوهشی 
در شرکت پاالیش نفت اصفهان

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
گفت: در ســال ۱۴۰۰ اعتبارات عمرانی اداره 
کل راه و شهرســازی استان نســبت به سال 

۱۳۹۹ رشد ۵۰ درصدی داشته است. 
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهــان در خصــوص وضعیــت 
اعتبارات اداره کل راه و شهرسازی در سال 
۱۴۰۰ گفت:  امســال  مجمــوع اعتبارات این 
اداره کل نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش بیش 
از ۳۰ درصدی داشته است که این اعتبارات 

مربوط به اعتبارات استانی و ملی است. 
وی با اشاره به اینکه بخش اصلی اعتبارات 
راه و شهرســازی از محــل اعتبــارات ملــی 
تامین می شود گفت: با این حال اعتبارات 
اســتانی نیز کمک بزرگی در پیشبرد اهداف 
اســتان می کنــد؛ کــه امســال بــا تالش هــا و 
پیگیری هــای بعمــل آمــده توانســتیم بــه 
رشــد بیش از ۳۰۰ درصدی ســهم اعتبارات 
اســتانی، تملــک دارائی هــای ســرمایه ای 

برسیم. 
این مقام مسئول گفت: امسال برای اعتبار 
عمرانی این اداره کل در ردیف های اســتانی 
و ملی بیــش از ۳ هزار و ۶۰۰ میلیــارد ریال در 
نظر گرفته شــده اســت که این مبلغ نسبت 
به ســال گذشــته رشــد ۵۰ درصدی داشته 

است. 
کــه  وی گفــت: در میــان انبــوه مشــکالتی 
ح هــای عمرانــی بــا آن رو بــه رو اســت،  طر
کمبود اعتبار و عــدم تخصیص اعتبارات در 
نظر گرفته شــده، همواره یکی از مشــکالت 
عمده بشــمار می آیــد؛ لذا در ایــن خصوص 
کثری  تمام تالش خــود را برای جــذب حدا
اعتبــارات و پیشــگیری از عــدم جذب ایــن 

منابع مالی به کار بسته ایم. 
قاری قــرآن گفت: در ســال های اخیر تقریبا 
توانســتیم در جــذب اعتبــارات عمرانــی 
نسبت به پیش بینی های بودجه ای موفق 

عمل کنیم. 
وی با بیان اینکــه ۹ پــروژه عمرانی حــوزه راه 
و شهرســازی در ســطح اســتان اصفهــان در 
اولویــت تامیــن اعتبــار هســتند گفت: ایــن 
پروژه هــا شــامل تونــل خوانســار بــه بوئیــن 
میاندشــت، بانــد دوم کاشــان- ابوزیدآباد، 
تکمیل باند دوم محــور اصفهان- چادگان، 
تکمیل باند دوم مبارکه- مجلسی- بروجن، 
کمربنــدی آران و بیدگل بــه آزادراه کاشــان، 
محور مشــجری به ســه راهی چوپانان، باند 
دوم محــور کاشــان-برزک- ورکان، تکمیل 
باند دوم تیران- ســامان، بانــد دوم دامنه- 

خوانسار- گلپایگان-خمین است. 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
گفت:  بــا تامیــن اعتبار بــه موقع بیــش از ۶ 
میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون ریال ایــن پروژه هــا 
بــا ســرعت تکمیــل و تقدیم مــردم اســتان 

شوند.

برای تسهیل در رسیدگی و همچنین سرعت 
بخشــیدن به رســیدگی پرونده هــا و کاهش 
هزینه ها بر اســاس ســند تحــول قضایی این 

مجتمع راه اندازی شد.
 رییــس کل دادگســتری اســتان گفت: ایــن 
مجتمع بــا تعــدادی شــعبه حــل اختــالف، 
کم عمومی و کانــون کارشناســان بیمه  محا
در کوتاه تریــن مــدت زمان بــه دعــاوی مردم 

رسیدگی می کنند. 
بــا بیان اینکــه  حجــت االســالم جعفــری 
تمامی پرونده های تصادفات به صورت متمرکز 
به این مجتمع اختصاص داده شده افزود: این 
کز  مجتمع از مراجعه افراد زیــادی به دیگر مرا
جلوگیری کرده و باعث تســهیل در رسیدگی 

پرونده ها شده است.

واحد مرغداری گوشــتی در فریدونشــهر بی 
آب مانده است.

 رییس اداره منابع آب شهرستان فریدونشهر 
در ارتباط اینترنتــی با بخش خبری ســاعت 
واحــد  گفت:ایــن  اصفهــان  ۲۰شــبکه 
بدون اینکه اقدام به دریافت مجوز تامین آب 

کند،مرغداری را ساخته است.
میرزایی افزود: مالک مرغــداری می تواند به 
مراجع قضایی مراجعه و اعالم شکایت کند.

خبر خبر

استان

خبر

هم زمــان با توقــف برنامه ریزی شــده آبان مــاه ۱۴۰۰ 
در واحــد گندله ســازی، بــرای اولیــن بار ۲ بخــش از 
مجموع ۱۰ بخش غبارگیر فن مکش دود کوره پخت، 
نوسازی شد و با اجرای نوسازی ۲۰ درصدی غبارگیرها، بهبود شرایط 
زیســت محیطی و افزایش راندمان غبارگیرهای فن مکــش دود واحد 

گندله سازی شرکت فوالد مبارکه اصفهان فراهم گردید.
هم زمان با توقف برنامه ریزی شده آبان ماه ۱۴۰۰ در واحد گندله سازی، 
برای اولین بار ۲ بخش از مجموع ۱۰ بخش غبارگیر فن مکش دود کوره 
پخت، نوسازی شد و با اجرای نوسازی ۲۰ درصدی غبارگیرها، بهبود 
شرایط زیست محیطی و افزایش راندمان غبارگیرهای فن مکش دود 

واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه اصفهان فراهم گردید.
محمد خدابنده رئیس تعمیرات واحد گندله سازی با اعالم این مطلب 
افزود: غبارگیر فن مکــش دود واحد گندله ســازی وظیفه جداســازی 
غبارات هوای خروجی از فرایند بخش های خشک کن و پیش گرم فرایند 
کسیدی را بر عهده دارد. این تجهیز از ابتدای بهره برداری  تولید گندله ا

کنون به صورت تمام وقت و با تعمیرات جزئی عملیات جداسازی غبار  تا
را انجام داده است.

وی تصریح کرد: قسمت های داخلی و جداره های تجهیز در اثر برخورد 
غبارات فرســوده شــده و نیاز بود تعمیــرات اساســی و نوســازی انجام 
شود. این تجهیز برای اولین مرتبه پس از ۲۸ سال کارکرد مداوم و بدون 
استفاده از کارشناسان خارجی و با تکیه بر دانش کارشناسان مجموعه 

فوالد مبارکه تعمیر و نوسازی گردید.
رئیس تعمیرات واحد گندله سازی در ادامه در خصوص عملکرد این 
غبارگیرها یادآور شد: عملکرد این غبارگیر برمبنای استفاده از سیکلون 
بوده و با تغییر مسیر گردش حاوی غبار و استفاده از نیروی گریز از مرکز 
باعث جدا شدن غبار از هوای فرایند می شــود. این تجهیز از ۱۰ بخش 
تشکیل شــده و هر بخش شــامل ۲۵۶ سیکلون اســت. جریان هوای 
ورودی بــه هــر ســیکلون از طریــق پره هــای هدایت کننــده در ورودی 
سیکلون از حالت خطی به گردبادی تبدیل می شــود. ذرات غبارات 
موجود در هوا پس از برخورد با جداره لوله و کاهش سرعت در اثر نیروی 

وزن به سمت پایین سقوط می کند و هوا تحت مکش فن با توان ۵.۵ 
مــگاوات و از طریق لوله های خروجــی وارد فن مکنده و پــس از آن وارد 

هوای محیط می شود.
کامبیــز طیبــی سرپرســت تعمیــرات مکانیــک گندله ســازی نیــز در 
خصوص ایــن نوســازی در غبارگیرهــا افــزود: بــه دلیل ماهیــت فرایند 
غبارگیری تجهیز مولتی کولن، پیچیدگی خاص و گستردگی بیش ازحد 
تجهیز به علت استفاده از ۲۵۶۰ سیکلون، انجام عملیات نوسازی تجهیز 
با چالش های بسیاری همراه بود. برای کنترل شرایط و حل چالش های 
پیــش رو اجرای تعمیرات نوســازی تجهیــز در ۳ فاز تعریــف گردید. فاز 
اول پروژه در توقف برنامه ریزی شــده آبان ماه ۱۴۰۰ واحد گندله سازی 
اجرا شــد. در این فــاز ۲ بخــش از ۱۰ بخــش و ۳ دیــواره اصلی بــه همراه 

سیکلون های معیوب نوسازی گردید.
در ادامه محمد امیری کارشناس تعمیرات مکانیک گندله سازی تصریح 
کرد: نظر به عدم استفاده از کارشناسان خارجی و تکیه بر دانش بومی، 
مجموعه جلسات متعدد جهت استخراج راهکارهای دمونتاژ مجموعه 
و تدوین دســتورالعمل های تعمیراتی برگزار گردید. در این جلســات، 
عالوه بر راهکارهای تعویض قطعــات، توالی فعالیت ها و تقــدم و تأخر 
آن ها به همراه تداخل کاری تیم های عملیاتی، دستورالعمل و برنامه 

کید بر اجرای فعالیت ایمن استخراج گردید. زمان بندی با تأ
محمدرضا یوســفی فورمــن تعمیــرات مکانیک گندله ســازی نیــز در 
خصوص اجرای این پروژه تعمیراتی خاطرنشان کرد: قطعات دیواره 
و بدنه هاپرهــای مولتی کولن پس از بررســی نقشــه با همــکاری واحد 
اســکلت فلزی تعمیرگاه مرکــزی در کمترین زمان ممکــن و با کیفیت 
قابل قبول تأمین و ساخته شد. قطعات پس از کنترل ابعادی در توقف 
برنامه ریزی شده آبان ماه ۱۴۰۰ واحد گندله سازی توسط پیمانکاران 

تعمیرات مرکزی با ایمنی کامل جایگزین تجهیز فرسوده گردید.
رئیس تعمیرات واحد گندله سازی در پایان از زحمات کلیه کارکنان تولید 
و تعمیرات واحد گندله سازی، دفتر فنی تعمیرات ناحیه آهن سازی، 
نظــارت و پیمانکار تعمیــرات مرکزی، کارگاه اســکلت فلــزی تعمیرگاه 
مرکزی، واحد حمل ونقل جاده ای و سایر واحدهای سرویس دهنده 

تشکر و قدردانی کرد.

برای اولین بار صورت گرفت: 

گندله سازی با نوسازی ۲۰ درصدی غبارگیرها افزایش راندمان غبارگیری فن واحد 

خبر

رشد ۵۰ درصدی اعتبارات
 عمرانی راه و شهرسازی 

استان اصفهان 

افتتاح مجتمع قضایی 
شرق اصفهان با حضور 

رئیس دادگستری استان 

بی آب ماندن واحد
گوشتی   مرغداری 

در فریدونشهر
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کید کرد؛ معاون امور عمرانی استانداری اصفهان تا

نقش ۴۷ درصدی صنایع در آلودگی هوای اصفهان
معاون امور عمرانی استانداری 
بر اینکــه  کیــد  تأ بــا  اصفهــان 
موضــوع تعطیلــی اصفهــان به 
دلیل آلودگی هوا در اختیار دانشگاه علوم پزشکی 
اســت، گفت:طــی شــش مــاه نخســت امســال، 
در مجمــوع ســهم صنایــع اصفهــان در آلودگــی 
هوای این کالنشهر حدود ۴۷ درصد بوده است. 
مهــران زینلیــان در گفت وگــو با ایســنا، دربــاره 
کیفیــت هــوای اصفهــان و  افزایــش شــاخص 
رســیدن آن بــه عــدد بــاالی ۱۶۰، اظهــار کــرد: با 
توجه به شرایط هوای اصفهان و افزایش غلظت 
آالینده هــا در ایــن کالنشــهر تــا روز پنجشــنبه، 
کارگــروه هماهنگــی شــرایط ویــژه آلودگــی هوای 

اصفهان اطالعیه ای شش بندی صادر کرد.
وی توضیح داد: اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان موظف شد عالوه بر تشــدید پایش روزانه 
و شــبانه واحدهای صنعتــی و خدماتــی آالینده 
هوا نســبت به مقابله قانونــی با عوامــل افزاینده 
آلودگــی هــوا بــا همــکاری مؤثــر مراجــع قضایی، 
اقدام و پلیــس راهور نیروی انتظامی شهرســتان 
ح زوج و فــرد در  نیز نســبت بــه اجــرای کامل طــر
هسته مرکزی شهر و مقابله قانونی با خودروهای 
دودزا و فاقــد معاینــه فنی، اقــدام کند؛ از ســوی 
دیگــر  شــهرداری اصفهــان موظف شــد عــالوه بر 
کاهش فعالیت های عمرانی همراه با آلودگی هوا 
و نظارت بر اعمال این مصوبه توسط پیمانکاران 
با عوامل سوزاندن شاخ و برگ درختان در سطح 

شهر مقابله قانونی کند.
معاون امــور عمرانی اســتانداری اصفهان افزود: 
در بنــد چهارم ایــن مصوبــه مقــرر شــد اداره کل 
صنعــت معــدن و تجــارت اســتان، در خصــوص 
کاهش ۲۵ درصــدی فعالیــت کارگاه هــای تولید 
آجر در شهرســتان های اصفهان، شــاهین شهر، 
برخــوار و منطقــه مهیــار اطالع رســانی و نظــارت 
کنــد و اداره کل ورزش و جوانــان موظــف شــد 
عــالوه بــر اطالع رســانی بــه هیئت هــای مختلف 
ورزشــی و مدارس از انجام فعالیت های ورزشــی 
در فضاهــای باز بــه ویــژه در روزهای ســه شــنبه 
کنــد  و چهارشــنبه ۲۳ و ۲۴ آذرمــاه جلوگیــری 
و معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
خدمات درمانی استان موظف شد توصیه های 
بهداشتی مرتبط با شــرایط اضطرار آلودگی هوا را 

از طریق رسانه های مختلف به عموم شهروندان 
اصفهان و شــهرهای اقماری این کالنشــهر اعالم 

کند.
کنــون تنهــا موضــوع  وی بــا اشــاره به اینکــه تا
تعطیلــی اصفهــان بــرای کاهــش آلودگی ایــن 
کالنشــهر در ایــن ســتاد بــه نتیجــه نرســیده 
اســت، گفت: موضــوع تعطیلــی اصفهــان و یا 
بخش های مختلف به دلیل آلودگی هوا در این 
کارگــروه در اختیار دانشــگاه علوم پزشــکی قرار 

گرفته است.
زینلیــان بــا بیان اینکــه دســتورالعمل موجود به 
کید بر تعطیلی به دلیل آلودگی نکرده  صراحت تأ
اســت، اظهار کــرد: در بررســی تعطیلــی مدارس 
اصفهان و مجازی شدن کالس ها به این نتیجه 
گر کل مدارس اصفهــان تعطیل  رســیده ایم که ا
کاهــش آلودگــی هــوای  شــود، این تصمیــم در 

اصفهان نقش تعیین کننده ندارد.
وی بــه محدودیت هــای صنایع اصفهان اشــاره 
کــرد و گفــت: در هفتــه گذشــته توســط اداره کل 
کارگاه آالینــده در  محیــط زیســت حــدود ۲۰ 
ح های  اصفهان پلمب شــدند و از سوی دیگر طر

کنترل شبانه صنایع در حال اجرا است که در این 
بازدیدها به همراه نماینده دادستان در صورت 
مشاهده، صنایع آالینده در جا پلمب می شوند.

هــوای  آلودگــی  اضطــرار  کارگــروه  مســئول 
اصفهــان درباره اســتفاده از ســوخت مــازوت در 
اصفهان، توضیح داد: مشــعل های مازوت سوز 
نیروگاه هایــی کــه واقــع در شــعاع ۵۰ کیلومتــری 
اصفهان هســتند و آلودگــی باالیی دارند توســط 
دادســتان اصفهــان پلمــب شــده اند و در حــال 
حاضر تنها دو کارخانه سیمان اردستان و نائین 
به دلیل شرایط تولید از سوخت مازوت استفاده 
می کنند، اما تا این لحظه تمام مقاومت مدیریت 
اســتان این اســت که ســوخت مازوت در صنایع 

اصفهان مورد استفاده قرار نگیرد.
کیــد کــرد: در بررســی های صــورت گرفتــه  وی تأ
طی شش ماه نخست امسال، در مجموع سهم 
صنایــع اصفهــان در آلودگی هوای این کالنشــهر 

حدود ۴۷ درصد بوده است.
زینلیان درباره سهم سوخت خودروها در آلودگی 
هــوای اصفهــان، توضیــح داد: در حــال حاضــر 
سوخت بنزین یورو ۴ در اصفهان مورد استفاده 

قرار می گیرد، همچنین اتوبوس های شــهرداری 
گرچــه  از گازوئیــل یــورو ۴ اســتفاده می کننــد، ا
کامیون های گذری و سرویس های دستگاه های 

مختلف از این سوخت استفاده نمی کنند.
وی درباره احتمال تعطیلــی اصفهان با توجه به 
گر  افزایــش آلودگی ایــن کالنشــهر، تصریح کــرد: ا
نمایندگان کمیته اضطرار آلودگی هوای اصفهان 

خ خواهد افتاد. به اجماع برسند این اتفاق ر
مســئول کارگروه اضطرار آلودگی هــوای اصفهان 
درباره مقاومت مسئوالن اصفهان برای تعطیلی 
به دلیل آلودگی هــوا، توضیــح داد: تعطیلی یک 
شهر به دلیل آلودگی هوا سلسله دستوراتی دارد 
ح  و اقدامــات تأثیرگــذار دســتگاه ها در آن مطــر

می شود.
گرچه اصفهان نخســتین شــهر  وی درباره اینکه ا
آلوده  کشور اســت، اما به نظر می رسد مسئوالن 
اســتان در پررنــگ کردن ایــن موضــوع کوتاهــی 
می کننــد، اظهــار کــرد: در بحــث آلودگــی هــوای 
اصفهــان بــه دنبــال پنهــان کاری ایــن واقعیــت 
نیســتیم و بــه نوعــی رســانه ها بایــد در اطــالع 

رسانی این موضوع تقویت شوند.

خبر

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، 
وظایــف ســازمان بهزیســتی در مواجهــه با کــودکان 
کار و خیابانــی را تشــریح کــرد.  عبدالرضا اســماعیلی 
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: طبق قوانین 

باالدستی، بهزیستی متولی ساماندهی کودکان کار و خیابانی است.
وی با اشاره به مسئولیت دیگر دستگاه ها در قبال کودکان کار، گفت: طبق 
آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی مصوبه هیئت محترم وزیران، 
١٥ دستگاه مشمول این آیین نامه وظیفه دارند به بهزیستی مطابق با 

نیاز های این کودکان کمک کنند.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: دستگاه هایی 
که طبق آیین نامه ســاماندهی کودکان کار و خیابانی موظف هســتند 
بهزیستی را یاری کنند شامل شهرداری، نیروی انتظامی، کمیته امداد، 
دانشگاه علوم پزشکی، تامین اجتماعی، بیمه درمانی، فنی حرفه ای، 
اداره کار، اداره اتبــاع، اداره ثبت واحوال، آموزش وپرورش، صداوســیما 

و... می شوند.
اسماعیلی در پایان گفت: بهزیستی به عنوان دستگاه متولی، مطالبه 
کننده نیاز های کودکان و خانواده هایشان است؛ این مطالبه ها شامل 

وظایف تمام دستگاه های نام برده شده درخصوص این افراد است.

خبر

دانشــجوی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان 
رتبه نخست مسابقه ملی نگارش انگلیسی با محور 
یادگیری مجازی در دوره پاندمی کرونا را کسب کرد. 

منیــر عالمی دانشــیار گــروه زبــان انگلیســی و دبیر 
علمی مســابقه گفت: محســن محمودی دهکی 
دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد اصفهــان )خوراســگان( از بیــن 
شرکت کنندگان دانشگاه های دولتی، آزاد اسالمی، 
پیام نور و غیرانتفاعی موفق به کسب رتبه نخست 
کنون  شــد. منیر عالمی گفت: محمودی دهکــی ا
ک و مشــاوره حســین  بــا راهنمایــی عزیــزه چــاال
حیدری تبریزی، مراحل پایانی نگارش پایان نامه 
خود را می گذراند و یکی از مقاالت رساله وی در سال 
۲۰۲۰ هم با بیــش از ۳۱ هزار بازدیــد، پربازدید ترین 

مقاله در نشریات انگلیسی زبان کشور بوده است.

»مسابقه ملی نگارش انگلیســی با محور یادگیری 
مجــازی در دوره پاندمی کرونــا« با حمایت انجمن 
آموزش زبان و ادبیات انگلیســی ایران )تلســی( و با 
همکاری باشــگاه پژوهشــگران جوان و نخبگان و 
به همت انجمن علمی دانشــجویی آمــوزش زبان 
انگلیسی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد تهران غرب 

برگزار شد.

دستورالعمل تبدیل وضعیت  ایثارگران و پذیرفته 
شــدگان آزمون تغییر حالت اشــتغال نیروهای غیر 
رسمی شرکت های آب و فاضالب کشور که مرداد ماه 
امسال برگزار شد، ابالغ گردید.    معاون منابع انسانی 
و تحقیقات شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با اشــاره به برگزاری نشســت مجازی معاون منابع 
انسانی شرکت مهندسی آبفای کشورگفت: در این 
جلســه با توجه بــه اخذ مجوزهــای اســتخدامی از 
وزرات نیرو و تعیین سهمیه هر شرکت از سوی شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور،کارکنان غیر رسمی که 
وظایف اصلی شرکت را در قالب پست های مصوب 
به عهــده دارنــد تحت پوشــش طرح تغییــر حالت 
اشتغال قرار می گیرند. مجتبی قبادیان با بیان این 
کــه سیاســت اصلــی وزارت نیــرو، شایســته گزینی 
نیروی انسانی از طریق ایجاد فرصت های عادالنه 
و برابر برای همه واجدین شــرایط استخدام است 
افزود: کارکنانی که وظایف اصلی شرکت های آب و 
فاضالب را در قالب ســمت های ســازمانی مصوب 
با سابقه کاری مرتبط و عمکرد شایسته انجام می 
دهند،  مشمول تغییر حالت اشتغال قرار می گیرند. 
وی اعــالم کــرد: کارکنان مشــمول باید تــا تاریخ ۳۱ 
خرداد ۱۳۹۹ دارای حداقل پنج ســال سابقه کار در 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان باشند و نیز 
دارای سابقه پرداخت بیمه بوده و گواهی مرتبط با 
پرداخت حق بیمه را داشته باشند. معاون منابع 
انســانی و تحقیقات آبفای اســتان اصفهــان اعالم 
کرد: کارکنان مشــمول طرح تغییر حالت اشــتغال  
باید همچنین شرایط اختصاصی متناسب با شغل؛ 

مشتمل بر مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی مطابق 
با شــرایط احراز مشــاغل صنعــت آب و فاضــالب را 
داشته باشد. قبادیان در خصوص تبدیل وضعیت 
اشتغال ایثارگران نیز افزود: مدارک مورد نیاز در این 
بخش، اصل معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران 
با مهر و امضاء برای خانواده های شاهد، جانبازان ۲۵ 
درصد و باالتر، همسر و فرزندان آزادگان دارای یکسال 
و باالی یکسال اسارت است.  وی افزود: اصل گواهی 
رزمندگی )حضور داوطلبانه در جبهه( با مهر و امضای 
معاونت نیروی انســانی ارتش جمهوری اسالمی، 
ســازمان بســیج مســتضعفان و ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی برای رزمندگان با ســابقه حداقل 
شــش مــاه حضــور داوطلبانــه در جبهه هــا از دیگر 
شرایط تبدیل وضعیت اشتغال است.  معاون منابع 
انســانی و تحقیقات  ّآبفای استان اصفهان  گفت: 
مشموالن طرح ایثارگری باید دارای پست سازمانی 
باشند و مشخصات آنها در سامانه مدیریت منابع 
انســانی وزارت نیــرو )HRS( ثبت شــده باشــد.وی 
اعالم کرد: نیروهای مشمول باید در زمان تصویب 
قانون ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ دارای قرارداد با شــرکت های 
پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت های آب و فاضالب 
بــوده و یــا در قالــب قراردادهــای طرح های تملک 
دارائی های سرمایه ای طرف قرارداد با شرکت های 
آب و فاضالب باشــند و فعالیت آنان در حال حاضر 
نیــز در قالــب پســت ســازمانی مصــوب  ادامــه دار 
باشد.  قبادیان گفت: مدارک قبول شدگان آزمون 
و ایثارگران طبق ضوابط و دستورالعمل های ابالغی 
به شرکت مهندسی آبفای کشور جهت تایید نهایی 
ارسال می شــود.  اضافه می شــود در  آزمونی که  روز 
پنجشنبه ۲۱ مرداد ماه سال جاری به طور همزمان 
در سراســر کشــور برگزار شــد، ۱۱ هزار نفر از کارمندان 
غیــر رسمی شــرکت های آب و فاضــالب بــه رقابــت 
پرداختند. در اســتان اصفهان نیز بیــش از ۹۰۰ نفر 
از کارکنان غیر رسمی آبفای استان اصفهان در این 
آزمون که در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان 

برگزار شد، شرکت کردند. 

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی نیروی 
زمینــی ارتش گفــت: ســه بیمارســتان ارتــش در 
اصفهان، شــهرکرد، منطقــه مــرزی رازو جرگالن 
و مرکز بهداشــت الهیجــان طــی چنــد روز آینده 

بهره برداری می شود.
سرهنگ ولی رحمانی در آئین تجلیل از پرستاران 
منتخب استان اصفهان اظهار داشت: دانایی و 
حکمت و صبر و استقامت، صفات برجسته ای 
اســت که پرســتاران شــریف ما، از حضرت زینب 

)س( الگو می گیرند.
وی ادامــه داد: جامعــه بهداشــت و درمــان در 
سال های جنگ تحمیلی و در بیمارستان های 
صحرایی و حتی در خط اول نبرد، پشتیبان همه 
لحظه های رزمندگان بودند امــا در دوران کرونا، 
حماسه بی بدیل و شرافتمندانه ای خلق کردند 
که برای همیشه در ذهن مردم باقی خواهد ماند.

فرمانده دانشــکده هوانیروز ارتــش با بیان اینکه 
گر همیشه تصور بر این بود که پرستاران با دل در  ا
خدمت جامعه هستند، در این دوران کرونایی با 
جان در خدمت مردم بودند، ابراز داشت: در زمان 
آغاز کرونا، این ویروس بسیار ناشناخته و مبهم بود 
و پرســتاران زیادی برای حفظ سالمتی خانواده 
شان روزهای زیادی را در بخش های بیمارستانی 

می ماندنــد و خدمــت می کردند و بــا وجود خطر 
کامال ناشــناخته و مهلک در عمــل آمادگی جان 
دادن خود را برای اهدای سالمت به جامعه اعالم 

کردند که این ایثار را جامعه فراموش نخواهد کرد.
بهره برداری از ۱۲ بیمارستان طی ۲ ماه

فرمانــده قــرارگاه محرومیــت زدایــی و جهــادی 
نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه ارتش جمهوری 
اســالمی ایران بــا ۲۸ بیمارســتان و تقدیــم ده ها 
شــهید در بحــران کرونــا در کنــار کادر درمــان 
فعالیت داشته است، ابراز داشت: ارتش در حوزه 
محرومیت زدایی ۱۲ بیمارستان را در این دوران در 

کمتر از دو ماه بهره برداری کرده است.
وی گفت: ارتــش جمهــوری اســالمی ایران طی 
چند روز آینده بیمارســتان های دائمی و بزرگ را 
در شهرکرد و رازو جرگالن در نقطه مرزی و اصفهان 
بهره برداری می کند، همچنین در این ایام از مرکز 
بهداشــت شهرســتان الهیجان نیز بهره برداری 

خواهد شد.
سرهنگ رحمانی با بیان اینکه ارتش ۹۱ کیلومتر 
طــرح آبرســانی در مناطــق محــروم سیســتان و 
بلوچســتان را اجرایی کرده اســت، ادامه داد: در 
حال حاضر نیز ۴۶ طرح بزرگ را در دستور کار داریم 

که ظرف سه ماه آینده بهره برداری خواهد شد.
وی در ادامــه بــا بیان اینکــه ارتــش جمهــوری 
اســالمی ایران در همــه عرصه هــای انقــالب و 
دوران ها خدمتگزار مردم بوده است، تصریح کرد: 

ارتش هیچ مرزی بین خود و مردم قائل نیست.
گفتنی اســت، آئین تجلیل از پرستاران منتخب 
اســتان به همت ارتش اصفهان و دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با حضور اســتاندار در تاالر کوثر 

اصفهان برگزار شد.

کسب رتبه نخست دانشجوی دانشگاه آزاد اصفهان 
در مسابقه ملی نگارش انگلیسی 

ابالغ دستورالعمل مشمولین ساماندهی نیروی انسانی 
کشور غیر رسمی آبفای 

خبر

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی نیروی زمینی ارتش:

۳ بیمارستان بزرگ ارتش و یک مرکز بهداشت 
به زودی بهره برداری می شود

خبر

یکی از پایگاه های اورژانس شهرستان لنجان با 
مشکالت فراوانی مواجه اســت که باعث شده 

در امر امدادرسانی این نیرو ها خلل وارد شود. 
کمالــی مســئول اورژانس ۱۱۵ شــهر مدیســه در 
شهرستان لنجان گفت: وجود در هرگونه مشکل 
در پایــگاه اورژانــس باعث می شــود تــا خدمت 
رسانی به حادثه دیدگان با مشکل مواجه شود 
از همیــن رو بایســتی در انتخــاب مــکان پایگاه 

اورژانس موارد بسیاری در نظر گرفته شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه محــل عبــور خــودروی 
اورژانــس آســفالت نیســت، گفــت: آســفالت 
نبودن ایــن جــاده باعث شــده تــا خودرو های 
اورژانس از نظر فنی با مشــکالت زیادی مواجه 
شــوند، چــون همــکاران بایســتی بــا ســرعت 
خود را بــه محل حادثه برســانند، اما این جاده 
آسفالت نیست و باعث شــده خرابی خودرو ها 
امدادرسانی نیز با سرعت بیشتری انجام شود. 
مسئول پایگاه اورژانس ۱۱۵ مدیسه به مشکل 
نور و فضای نامرتب اطراف پایگاه و محوطه که 
شایسته اورژانس ۱۱۵ نیست اشاره کرد و گفت: 
همچنین فاضالب این مکان دارای ایراد است 
و این مواردی که همکاران ما در این پایگاه با آن 
مشکل دارند در سایر پایگاه ها دیده نمی شود چرا 
که شأن اورژانس بیش از این است که در مکانی 
نامناسب مستقر باشد. کمالی گفت: محوطه 
بیرونی پایگاه امداد ۱۱۵ پارکینگ ماشین های 
ســنگین اســت، دود فراوانی که ایــن خودرو ها 
تولید می کنند و سروصدای زیادی باعث شده 
گفته نماند که  تا همکاران ما آسوده نباشند. نا
ســطل تفکیک زباله های عفونی در این پایگاه 
وجود نــدارد و زباله های عفونی از ســایر زباله ها 
جدا ســازی نمی شــوند که واضح است همین 

موضوع با چه خطراتی مواجه است.
وی به نبود فضای ســبز و جدول کشی اطراف 
پایــگاه اورژانس اشــاره کــرد و گفــت: وجود یک 
باغچه کوچــک یا یک فضای ســبز مناســب با 
مکان می تواند در روحیه نیرو های اورژانس تاثیر 
بسزایی داشته باشد، اما همین حداقل ها نیز در 

پایگاه اورژانس مدیسه وجود ندارد.
مســئول پایــگاه اورژانــس ۱۱۵ مدیســه گفــت: 
گر این پایگاه  مکان یابی این پایگاه مشکل دارد ا
ســمت دیگر جــاده یــا در موقعیت بهتــری بود 
مطمئنــا امــداد رســانی بهتــر و ســریع تر انجام 
می شــد چــرا کــه ۸۰ درصــد از ماموریت های ما 
مربوط به باغبهادران، چرمهین و روســتا های 
اطراف آن ها اســت. کمالی گفت: هیچ شرکتی 
برای تامین غذای نیرو های اورژانس همکاری 
نمی کنــد و این در حالی اســت که شــرکت های 
بســیار مهمی در منطقه وجود دارند که عمدتا 

در هفته به آن ها امداد رسانی شده و می شود.
وی گفت: مشــکل  تامین آب دیگر مســئله ای 
اســت کــه همــکاران را اذیت می کنــد چرا کــه از 
ســختی بســیار زیــادی برخــوردار اســت و برای 

آشامیدن مناسب نیست.
مســئول پایگاه اورژانــس ۱۱۵ مدیســه در پایان 
گفت: اورژانس همیشه و در همه حوادث تاکنون 
یار و همــراه شــهروندان و حادثه دیــدگان بوده 
اســت و این جزو وظایف ماســت و به آن افتخار 
می کنیم، اما بی مهری هایی نسبت به اورژانس 
مدیسه شده و سرآمد همه آن ها انتخاب مکان 
غیرکارشناسی برای مکان اورژانس است با این 
حال در هر شرایطی همکاران ما در کوتاهترین 
زمان ممکن خود را به حادثه دیدگان می رسانند 
و یار و کمک رســان شــهروندان خواهنــد بود و 
همچنان با وجود مشــکالت فراوان بــاز هم به 
خدمتــی که به مــردم شهرســتان لنجــان ارائه 

می کنیم افتخار خواهیم کرد.

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان درباره اعمال 
قانون رانندگان متخلف ناوگان عمومی حمل و 

نقل و مسافربری سخن گفت. 
ع رئیس پلیس راه استان اصفهان  سرهنگ زار
گفــت: کانال هــای ارتباطــی مختلفــی بــرای 
گزارش تخلفــات رانندگان نــاوگان حمل و نقل 
عمومی و مسافربری به پلیس وجود دارد.  وی 
گفــت: مســافران از طریــق شــماره تلفــن ۱۱٠ و 
سامانه پیامکی ۱۱٠۱۲٠ تخلفات رانندگان را به 
پلیس گزارش دهند.  رئیس پلیس راه اســتان 
اصفهان گفت: در صورت گزارش موارد تخلف، 
همکاران ما بــه موقع رســیدگی کــرده و اعمال 
ع گفت: در رابطه  قانون می کنند.  سرهنگ زار
با ویدیوی منتشر شده از راننده اتوبوسی که در 
حال استفاده از تلفن همراه حین رانندگی بوده، 

فرد متخلف شناسایی شده است. 
وی در پایــان گفت: با همــکاری مقام قضایی، 
پرونده ای با عنوان »شروع به قتل« برای راننده 
متخلف تشکیل شد و در حال پیگیری است؛ ما 
نیز امیدواریم رسیدگی های الزم به این پرونده از 

طریق مقامات قضایی صورت بگیرد.

پایگاه اورژانسی 
که با مشکالت فراوان 
محاصره شده است 

ذره بین پلیس بر عملکرد
 رانندگان حواس پرت 

کار است  کودکان  بهزیستی متولی ساماندهی 

و  طبیعــی  منابــع  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
آبخیزداری استان اصفهان از کشف و ضبط ۱۸۰ 
کنون  تن چوب و زغال بلوط از ابتدای امسال تا
خبــر داد.  ســرهنگ علیرضــا طاهــری فرمانــده 
یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان اصفهان گفت: مأموران یگان حفاظت 
کنون  منابــع طبیعی اســتان از ابتــدای ســال تا
۱۶۲ تن چــوب و ۱۸ تــن زغال بلوط و تاغ کشــف 

و ضبط کرده اند.
او با بیان اینکــه در جریان ۸۴ عملیات کشــف و 
ضبــط محموله های قاچــاق چوب در امســال، 
بیش از یکصد نفر سودجو دستگیر شدند، گفت: 
پرونده این متخلفان در مراجع قضائی در حال 

پیگیری است.
و  طبیعــی  منابــع  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
کیــد بر اینکه  آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا تا
ارزش زیست محیطی درختان و جنگل ها فراتر 
از اعداد و ارقام است که برای تخریب آن ها بتوان 
جریمه تعیین کــرد، گفت: با وجود ایــن، قانون 
بــرای برخورد با متخلفــان جرایم نقــدی در نظر 
گرفته که بــرای هــر کیلوگرم چــوب بیــن ۸۰ هزار 

تا ۴۰۰ هزار تومــان و هــر کیلوگرم زغــال بین ۲۴۰ 
هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان )پنج 

برابر( تعیین شده است.
         کاهــش 8۰ درصــدی کشــفیات قاچــاق 

چوب
سرهنگ طاهری به افزایش ۵۰ درصدی جرایم 
قاچاق چوب و زغال در امسال اشاره کرد و گفت: 
جنگل ها ســرمایه ملی و عام المنفعه اســت و از 
مردم تقاضــا می کنیم در حفظ محیط زیســت و 
میراث طبیعی کشــورمان کمک کنند و هرگونه 
تخلف مانند قطــع درختان، قاچــاق، تخریب و 
تصــرف و آتــش ســوزی در عرصه هــای طبیعی و 
اراضــی ملــی را از طریق ســامانه ۱۳۹ و یــا تماس 
با ۱۵۴۰ به یگان حفاظت منابع طبیعی اســتان 

ع وقت رسیدگی شود. گزارش کنند تا در اسر
او با اشاره به اینکه یگان حفاظت منابع طبیعی 
استان در ۲ ســال گذشــته بالغ بر ۱۱۰۰ تن چوب 
و زغــال بلوط و تــاغ کشــف و ضبط کرده اســت، 
گفت: کشفیات چوب و زغال در استان اصفهان 
در سال جاری نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد 

کاهش یافته است.
ســرهنگ طاهــری گفــت: جنگل هــا و درختان 
فواید ارزشمندی برای انســان دارد که از جمله 
کســیژن،  می تــوان بــه ترســیب کربــن، تولیــد ا
ذخیره آب در آبخوان ها، جلوگیری از فرســایش 
ک و افزایش کانون های گرد و غبار اشاره کرد،  خا
اما ســودجویان بدون در نظر گرفتن ارزش های 
میــراث طبیعی بــه قطع کــردن درختــان اقدام 

می کنند.

معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان از برگزاری کالس های ایده پردازی و حمایت 
کز علمی کاربردی استان اصفهان خبر  از ایده ها در مرا
داد.  غالمرضــا مالکی اظهــار کــرد: ۵ درصد پذیرش 
مهرماه در سطح کشــور مربوط به اســتان اصفهان 

است.
وی با اشــاره به تفاوت پذیرش بهمن ماه نسبت به 
پذیرش مهــر، گفت: عالوه بر رشــته های ارائه شــده 
هر مرکز، سه رشته که در ســنوات قبل وجود داشته 

نیز ارائه می شود.
معــاون علمی دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی 
استان اصفهان با بیان اینکه در سال های اخیر تب 
مدرک گرایی تا حدی کاسته شده است، تصریح کرد: 
کــز علمی کاربردی افرادی شــاغل به تحصیل  در مرا
هســتند کــه یــک یــا دو مــدرک دانشــگاهی دارند و 
دریافته اند که آموزش های دانشگاه علمی کاربردی 

برای آن ها راهگشا خواهد بود.
کید کرد  کز تأ مالکی بر افزایش کیفیت آموزش در مرا
کز توجه شــود، دانشــگاه  گــر به کیفیت مرا و افــزود: ا
علمی کاربــردی متقاضیــان خــاص خــود را خواهد 
کنون بــا وجــود کاهش دانشــجو شــاهد  داشــت و ا

افت این مجموعه نبودیم.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت پژوهش 
در دانشگاه های علمی کاربردی، گفت:  فعالیت های 
پژوهشــی دانشــگاه علمی کاربــردی در راســتای 
تقویت گفتمان مهارت آموزی است که متناسب با 

کز تعیین می شود. فعالیت های مرا
 مالکی به برگزاری رویدادهای شتاب و کامال تخصصی 
و از پیش تعیین شده متناسب هر مرکز اشاره و اظهار 
کز برگــزاری  کثــر مرا کرد: یکــی از اقدامــات خــوب در ا

کالس های ایده پردازی و حمایت از ایده هاست.
وی دربــاره پذیرش دانشــجو در مقطع کارشناســی 
ارشــد، گفت: ایــن مقطــع در ســال های گذشــته 
به  صــورت محــدود در اصفهــان اجــرا می شــد، امــا 
به دلیل اینکه کارشناســی ارشــد در دانشــگاه های 
علمی کاربردی پروژه محور هستند و سیاست کلی این 
دانشگاه تربیت تکنسین است، نه صرفا ارائه مدرک، 

در حال حاضر این مقطع پذیرش نمی شود.
همچنیــن مجیــد وفــادار، رئیــس اداره گســترش و 
برنامه ریزی درسی دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
اســتان اصفهان در این نشســت برگزاری دوره های 
کوتاه مدت را جزء برنامه توســعه دانشگاه اعالم کرد 

و گفت: این دوره ها بین ۴ تا ۴۸ ساعت متغیر است.
وی به برگــزاری اولیــن دوره در حــوزه بلکچین که به 
زودی ارائه می شود، اشاره کرد و افزود: در حوزه لوازم 

خانگی نیز دوره ها پیش بینی شده است.
وفادار تصریح کرد: آینده پژوهی شغلی در دانشگاه 
مدنظر است و بررسی صالحیت حرفه ای افراد جزء 
برنامه های جاری و آینده دانشگاه است که معتقدیم 

گر انجام نشود، نیاز بازار تأمین نخواهد شد. ا

خبرخبر
کشف ۱۸۰تن چوب و زغال بلوط 

در اصفهان 
کالس های ایده پردازی و حمایت 

از ایده ها برگزار می شود 
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1۴5 دسامبر     2۰21 رفهنگ
پای درد و دل فعاالن صنعت نشر

قصه صنعــت نشــر و حمایــت از 
فروشــندگان کتــاب ســری دراز 
کــم  کاغــذ تــا  دارد. از مالیــات 
اهمیت انگاشتن ترویج فرهنگ کتابخوانی، تنها 
بخش کوچکــی از درد و دل های فعــاالن صنعت 
نشــر و حوزه کتــاب در دیــدار بــا مدیرعامــل خانه 
کتاب و ادبیات ایران است که همزمان با نخستین 

نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان، عنوان شد.
بــا شــروع پانزدهمیــن نمایشــگاه مجــازی کتاب 
اصفهان در بیســتم آذرماه ۱۴۰۰ جمعی از فعاالن 
صنعت نشر و حوزه کتاب با مدیرکل اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اصفهان و مدیرعامل خانه کتاب 
و ادبیات ایــران دیــدار کردنــد و کــم و کاســتی ها و 
خ حــوزه کتــاب را بــه گــوش  چوب هــای الی چــر
گــر کمی بــا تأمــل  مســئوالن مربوطــه رســاندند. ا
پای درد و دل کتابفروشــان بنشینیم، چیزی جز 

مطالبه حمایت نمی شنویم.
حجت االســالم  نشســت،  ابتدای ایــن  در 
والمسلمین رمضانعلی معتمدی، مدیرکل اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان با اشاره 
بــه برگــزاری نخســتین نمایشــگاه مجــازی کتاب 
اصفهان و پانزدهمین نمایشگاه کتاب این استان 
اظهار کرد: در راســتای برگزاری این نمایشــگاه که 
برای اولین بار به صورت مجازی و برای پانزدهمین 
دوره بــا حضــور اســتاندار اصفهــان و عــده ای از 
مســئوالن فرهنگــی اســتان افتتــاح شــد و اولین 
کتاب ایــن نمایشــگاه توســط شــخص اســتاندار 

خریداری شد. 
آمــار و ارقــام نشــان می دهند کــه در همیــن چند 
ساعت گذشته استقبال و خرید صورت گرفته که 
باعث افتخار است؛ همچنین برنامه های جنبی 

خوبی نیز برگزار خواهد شد.
         حمایت از اهالی قلم از اهداف وزارت 

فرهنگ و ارشاد است
علی رمضانی، مدیر خانــه کتاب ایران نیــز در این 
نشســت بــا بیــان برخــی از سیاســت های کنونی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، تصریــح کــرد: 
حمایــت از همــه حلقه هــای موجــود و فعــال در 
صنعت نشر و تولید محتوا وظیفه وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی اســت و در دوره هــای مختلــف 
انجام ایــن وظایــف، شــیوه ها و فــراز و فــرودی 
نیز داشــته اســت، امــا در وضعیــت کنونــی، ثبت 
بانک اطالعاتــی و حمایــت از فعــاالن و معرفی به 
مکان های دیگر فرهنگــی اهالی قلم کــه در خانه 
کتــاب و ادبیات ایران حضــور دارند در دســتور کار 
است. همچنین بررسی محتوایی کتب، اعطای 
ح هــای فصلــی فــروش کتــاب ماننــد  مجــوز، طر
نمایشــگاه مجــازی کتــاب اصفهــان، حمایــت از 
کتابفروشی ها و ناشران نیز نمونه هایی از وظایف 

وزارت فرهنگ و ارشاد است.
وی افزود: طبق آمار موجودی که در خانه کتاب و 

ادبیات از مجموع صنعت نشر کشور داریم، بزرگی 
اقتصادی این صنعت، غریب به شش هزار میلیارد 
تومان است. در صنعت سینمایی کشور مجموعا 
در بهترین حالت ممکن بیشتر از هفتاد تا هشتاد 
فیلــم نمی تواننــد روی پــرده ســینما باشــد و این 
میزان از فروش گیشه همراه با تولیدات سینمای 
خانگــی مجموعــا بــه مقــدار ۳۰۰ میلیــارد تومــان 
اســت و این نشــان می دهد مقدار ســرمایه حوزه 
کتاب سه برابر سینما است. نویسنده ها، ناشرین 
و کتابفروشــان، احتمــاال منتقــد بعضــی از ســاز و 
کارهــای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی هســتند 
اما عیب و نقص هایی که پیش می آید را می توان 

برطرف کرد.
         چرا این قدر تخفیف؟ کتابفروشی در کوله 

پشتی چه می کند؟
کبر چیت ساز، رئیس صنف  در ادامه این نشست، ا
کتاب و لوازم التحریر اصفهان از دست های زیاد و 
تخفیفات پیش از حد و غیر معمول کتاب شکایت 
کــرد و گفــت: کتاب فــروش اول جنــس خــود را بــا 
گر فروش  تخفیف ۳۰ درصد به فروش می گذارد و ا
نرفت کم کم درصد تخفیف را زیاد می کند به طوری 
که برخی از مواقع تخفیفات کتاب به ۷۰ درصد هم 
می رسد. این در حالی اســت که در گذشته نهایتا 
کتاب ها با ۱۵ درصد تخفیف به فروش می رسید. 

حال مشــتری بــه محض اینکــه وارد کتابفروشــی 
می شــود اولیــن ســوالی که می پرســد این اســت: 
چند درصد تخفیف دارد؟ و این معضل بزرگی برای 

حوزه کتاب است.
وی در ادامــه در مورد قــرار گرفتن کتابفروشــی ها 
به عنوان مقصد اردوهــای دانش آموزی، تصریح 
کــرد: کتابفروشــان حاضرنــد بــا کمــک آمــوزش و 

پرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری، 
کتابفروشی ها را مقصد اردوهای دانش آموزی قرار 
داده تا بچه ها بتوانــد خود از ایــن مکان ها دیدن 
ح اســتقبالی  بکنند و کتــاب بخرنــد اما از ایــن طر

زیادی نشده است.
رئیس صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان خاطر 
نشــان کرد: چــرا کتاب ها، مخصوصــا کتاب های 
کولــه پشــتی، در پمــپ بنزین هــا  زرد داخــل 
و ایســتگاه های مترو فــروش می روند؟ چه کســی 

متولی است؟
         آیا یارانه کتاب به باال نرفتن قیمت آن 

کمکی کرده است؟
اســماعیل مرتضــوی، مدیر فروشــگاه های شــهر 
کتــاب اصفهان نیــز اظهــار کرد: طبــق آمــار وزارت 
فرهنگ و ارشاد در سال ۱۳۹۹ رایانه اعطایی کاغذ 
به ناشــرین بالغ بر هزار میلیارد تومــان بود. فرض 
می کنیم در این دو ســال بخشــی از ایــن مبلغ قرار 
بوده است به باال نرفتن قیمت کتاب کمک کند. 
بیایید بررســی کنیم و ببینیــم واقعا ایــن یارانه به 
منفعت کتاب کمکی کرده است و توانسته کاری 

کند که کتاب وارد سبد کاالی مردم شود؟
         سهم کتاب استان ها باید شفاف شود

مرتضی ثابت قدم، مدیر انتشارات فرهنگ مردم 
نیز در این نشســت اظهار کــرد: اصفهان بــا وجود 
پنج دانشــگاه مادر و ۳۰۰ هزار دانشــجو آمار توزیع 
کتــاب بســیار پایینــی دارد. ســهم خرید کتــاب از 
استان ها باید شــفاف شــود تا دیگر کتابی نباشد 
که در میان ده ها ناشــر برتــر تهرانی دیده نشــده و 

عدالت برقرار نشود.
         ترویج فرهنگ کتابخوانی، مهم ترین 

حلقه صنعت نشر

در ادامــه، علــی رمضانــی، مدیــر خانــه کتــاب و 
ادبیات ایــران در پاســخ بــه مــوارد اشــاره شــده از 
سوی فعاالن حوزه کتاب گفت: مسئله های ایجاد 
شــده در مالیات، شــهرداری ها و بیمه مشــکالت 
ج از حوزه نشــر، اســت و این  کتابفروشــان در خــار
موضــوع در حــال پیگیــری در ســطح وزارتخانــه 

است.
گر صنعت نشــر را پنج حلقه متصل به  وی افزود: ا
نویســنده، تولید محتــوا، ترویج، کتــاب فروش و 
خواننده تصــور کنیم، حلقه ترویج کتــاب از همه 

مهم تر است.
کید بر اینکه چهره های نویســندگان  رمضانی با تأ
مطــرح اصفهان بایــد به مردم شناســانده شــود، 
افزود:. صد هزار عنوان کتاب در کشــور است ولی 
معارفــه عمومــی در حــوزه کتاب در ســطح کشــور 
گــر ترویج کتاب دغدغه نباشــد هر  نــداری، البته ا
چقــدر هم ایــن مســئله را تکــرار کنیــم، فایــده ای 

ندارد.
مدیر خانه کتاب و ادبیات ایران تصریح کرد: صد 
شــهر در کشــور را از نظــر برخــورداری کتــاب مــورد 
بررسی قرار دادیم، تنها ۴۰ عدد از آنها کتابفروشی 
داشــتند؛ آن ۴۰ تا را پشــتیبانی ویژه کــرده و از آنها 

میزان فروششان را پیگیری کرده ایم.
رمضانــی بابیان اینکــه پلتفرم جدیدی تأســیس 
می شود که برای شــهرهایی که فاقد کتابفروشی 
هستند امکان خرید اینترنتی از فروشگاه کتاب را 
فراهم می کند، افزود: حراجی های کتابفروشی ها 
هــم  تهــران  در  باشــد.  داشــته  مجــوز  بایــد 
کتابفروشــی هایی هســتند که تعطیل می شوند. 
در این مورد هم یکی دو جلسه تشکیل داده ایم و 

در تالش برای رفع این موانع هستیم.

بیمــه هنرمندان صنایع دســتی 
در اولویــت کار وزارتخانــه میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 

دستی قرار گرفت. 
فیض الهی رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع 
دستی اســتان اصفهان گفت: در نشســت با حضور 

وزیر میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
پیشنهاد ها و راهکار هایی برای برون رفت از مشکالت 

فعلی هنرمندان صنایع دستی ارائه شد. 
وی گفت: یکی از این راهکار های مهم که با توجه به 
مطرح شدن بودجه دولت در مجلس در اولویت قرار 
گرفت، بحث بیمه هنرمندان صنایع دستی بود که 

دغدغه چندین ساله هنرمندان است. 
رئیس اتحادیه شــرکت های تعاونی صنایع دســتی 
استان اصفهان گفت: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
کید کردند که بیمه هنرمندان پیش  و صنایع دستی تأ
بینی شده و باید تدابیری اندیشیده  شود تا آن هایی 
که نتوانستند تحت حمایت بیمه قرار بگیرند و یا به هر 

دلیلی از حمایت بیمه خارج شدند، بتوانند دوباره از 
مزایای بیمه هنرمندان بهره مند شوند. 

فیض الهی گفت: یکی دیگر از مهمترین تصمیمات 
ح شــده در ایــن نشســت ایجاد شــهرک ها و  مطــر

بازارچه های دائمی صنایع دستی در اصفهان بود. 
وی گفت: با توجه به اینکه بســیاری از هنرمندان از 
لحاظ مکان دچار مشکل بودند و بسیاری دیگر هم 
مشاغل خانگی دارند، مسئله شهرک ها و بازارچه های 
صنایع دستی مطرح شد.  رئیس اتحادیه شرکت های 
تعاونی صنایع دستی استان اصفهان از عملی شدن 
وعده ها اظهــار امیــدواری کــرد و گفت: امید اســت 
در ســفری که وزیــر، در آینــده ای نزدیک مجــددا به 
اصفهــان خواهنــد داشــت و در نشســت هایی کــه 
در وزارتخانه برگزار می شــود، بتوان ایــن بازارچه ها را 
بهینه کرد و سامان بخشید، تا هم مشاغل خانگی 
و هم هنرمندان صنایع دســتی محصــوالت خود را 
عرضه کنند.  فیض الهی در پایان گفت: ما نسبت  به 
وعده های داده شده خوش بین بوده و هستیم؛ اما با 
توجه به موقعیت اقتصادی دولت، خودمان هم باید 
کمک کنیم، به همین جهت راهکار هایی ارائه دادیم 
که در صورت عملی شــدن، کمکی به قشــر هنرمند 

شهر خواهد شد.

»کتاب نوش« نام سلســله نشســت هایی اســت 
کــه نخســتین جلســه آن، ۲۲ آذرمــاه، به همــت 
مجموعــه تــوازن و انتشــارات جهاد دانشــگاهی 
اصفهان، برای معرفی کتاب »زن و چالش های جامعه« برگزار شد.

بهناز عابدی، مدیر مجموعه توازن گفت: »توانمندسازی و ارتقای 
زنان نواندیش« شعار مجموعۀ توازن اســت؛ مجموعه ای نوپا که 
جمعی از زنان فعال در حوزه های مختلف را گرد هم آورده تا بتواند 
گفتمان کنشــگری اجتماعی زنــان را ترویج و بر اهمیــت و ضرورت 

کید کند. نقش آفرینی این قشر از شهروندان در جامعه تأ
او ادامــه می دهــد: بنابــر نیــازی کــه در حیطــۀ آشــنایی بــا نگرش 
و اندیشــۀ بزرگان دربارۀ زن و خانواده احســاس می شــد، سلســله 
نشســت هایی را با عنوان  »کتاب نوش« تــدارک دیدیم که ماهانه 
در فضایی صمیمانه برگزار می شود و با معرفی یک کتاب در حوزۀ 

زنان همراه است.
عابدی خاطرنشان می کند: در نخستین برنامۀ کتاب نوش که با 

همکاری انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان برگزار شد، کتاب »زن 
و چالش های جامعه« نوشتۀ امام موســی صدر را معرفی کردیم و 
امکانی فراهم شد که عالقه مندان بتوانند این کتاب را با ۲۰ درصد 

تخفیف از کتاب فروشی جهاد دانشگاهی اصفهان تهیه کنند.
مدیر مجموعــۀ توازن یادآور شــد کــه مردان نیــز می تواننــد در این 
نشست شرکت کنند و افزود: مهمان ویژۀ ما در این نشست راحله 
کاردوانی، دانش آموختۀ دکتری مطالعات زنان از دانشگاه تربیت 
مدرس و عضــو هیئت علمی مرکز تحقیقــات زن و خانواده اســت و 
با تســلطی که بر شــخصیت امام موســی صدر و مســئلۀ زنان دارد 
توانست نظرات حاضران را به ســمت یک تحلیل درست هدایت 

کند.
او می گوید: یکی از محاســن برگزاری این نشســت ها، شبکه سازی 
بین زنان اســت و کمک می کنــد بتوانیم زنان کنشــگر عرصه های 
مختلــف را شناســایی کــرده و از توانمندی هــای آنــان در مباحث 

مختلف بهره ببریم.

قای وزیر برای بیمه هنرمندان صنایع دستی  قول مساعد آ

گفتن از »زن و چالش های جامعه« نشستی برای 

خبر

صنایع 
دستی

خبر

یک بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، از ساخت 
مجموعــه "بی گنــاه" توســط مهــران احمدی 

خبر داده است.
شــبنم مقدمی با انتشــار ویدئویــی در صفحه 

گرام خود آورده است: شخصی اینستا
"مهران احمدی با »بی گناه« به شبکه نمایش 

خانگی می آید
         رونمایی از لوگو »بی گناه«

به گزارش روابط عمومی سریال، لوگوی سریال 
بی گناه بــه کارگردانــی مهران احمــدی و تهیه 

کنندگی مصطفی کیایی منتشر شد.
ایــن ســریال اولیــن اثــر مهــران احمــدی در 
قامــت کارگــردان در شــبکه نمایــش خانگــی 
اســت که محســن کیایی به عنوان سرپرست 

نویسندگان او را همراهی می کند.

بی گنــاه در ژانر اجتماعــی، جدیدتریــن تولید 
نوین کارن فیلم است که به قلم عماد رضایی 
نیــک و رضــا علی پور نوشــته شــده اســت و به 
زودی به صورت اختصاصی از فیلیمو منتشــر 

خواهد شد.
طراحــی لوگــو را نیــز حامــد تلــخ آبــی بــر عهده 

داشته است."

اجرای رتبه بندی سال ۹۹ روزنامه ها به پایان 
رسیده و به زودی توسط معاونت مطبوعاتی 
اســالمی اعالم  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 

می شود.
معاونــت مطبوعاتــی و اطــالع رســانی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی پس از چهار ســال 
ح رتبه بنــدی روزنامه ها را به پایان  تأخیر طر

رساند.
شــیوه نامه رتبــه بنــدی روزنامه هــا بــا هدف 
رقابــت  روزنامه ها، ایجــاد  کیفــی  ارتقــای 

حرفه ای و سالم و روشن شدن جایگاه واقعی 
هر روزنامه ها انجام می شود و آخرین بار رتبه 

روزنامه ها در سال ۹۶ انجام شده است.
آبــان ۹۹ معاونــت مطبوعاتــی وزارت ارشــاد 
فراخوانی جهت ارسال مستندات روزنامه ها 
برای رتبه بنــدی جدید را اعالم کــرده بود که 

هنوز نتایج آن نهایی نشده است.
قرار اســت نتایج اولیه رتبه بنــدی روزنامه ها 
آخــر هفتــه اعالم شــود. نتایــج نهایــی پس از 
رســیدگی به اعتراضات روزنامه هــا در کمیته 
تجدیدنظــر منتشــر خواهــد شــد. پرداخــت 
گهــی دولتــی بر اســاس  یارانــه مطبوعــات و آ

رتبه بندی روزنامه ها اعمال می شود.
رســانه ها پــس از اعــالم نتایــج می تواننــد 
مســتندات خــود را در کمیتــه تجدیدنظری 
کــه در معاونــت مطبوعاتــی تشــکیل خواهد 

شد ارائه کنند.

فیلم کوتــاه »رخنــه« بــه کارگردانی شــهاب الدین 
حسین پور به جشــنواره بین المللی فیلم هند راه 

پیدا کرد.
فیلم کوتــاه »رخنــه« بــه کارگردانی شــهاب الدین 
حســین پور در تازه تریــن حضــور جهانــی خــود به 
جشــنواره بین المللــی فیلــم هنــد راه پیــدا کــرد. 
 Cineaste International Film Festival  جشــنواره
of India توسط دانشگاه متروپولیتن در دهلی هند 
برگزار می شود و تاریخ برگزاری آن از ۱۵ الی ۲۱ دسامبر 

برابر با ۲۴ تا ۳۰ آذر است.
جایزه ۲ فیلم برگزیده بخش فیلم کوتاه این جشنواره 

شامل ۱۰۰۰۰ روپیه و تندیس ویژه جشنواره است.
در فیلم کوتاه »رخنه« که پیش از این نیز در جشنواره 
 Around اســپانیایی دور دنیا با بیســت فیلم کوتاه
 Onyko Film جشــنواره ،shorts  the world in۲۰
ک پورتلند  Awards استونی، جشنواره فیلم ترسنا
آمریکا Portland Horror Film Festival، جشــنواره 
 Cinemagia فیلم »کدو تنبل« چین، جشنواره فیلم
 ۸۰screams international جشنواره ،movie Award
film festival در کشــور آمریــکا و جشــنواره فیلــم 
ک آمریکا حضور داشــته است ســارا توکلی،  ترســنا
محمد علیمحمدی، فرشید ناصری، پرستو قائد 
رحمــت، نیلوفــر راد، امیرحســین بلــوری، حســن 

بابایی، سبحان ســهراب و رزا دانازاده ایفای نقش 
می کنند.

محسن دانایی و میثم طوســی نیز تهیه کنندگان 
فیلــم کوتــاه »رخنه« هســتند کــه در ژانر وحشــت 

ساخته شده است.
عبداهلل عبدی نسب تصویربرداری و داریوش پیرو 
طراحی صحنــه و لباس این فیلم کوتــاه را برعهده 
دارند.   همچنین میثم دانازاده مجری طرح، کمال 
کچوییان و پرستو قائد رحمت مشاوران فیلمنامه، 
رضا کریمی و محمد امیر یاراحمدی مشاوران فیلم 

کوتاه »رخنه« هستند.
دیگر عوامل ایــن فیلم کوتــاه عبارتند از صدابــردار: 
علیرضا نوین نــژاد، طــراح گریــم: احمــد نگهبان، 
مدیــر برنامــه ریــزی و دســتیار اول کارگــردان: علی 
ٓاشتیانی، تدوینگر: احسان واثقی، اصالح رنگ و نور 
گذار: علی  و جلوه های ویژه: بنیامین قچاق، صدا
علیدوســتی، مدیر تولید: فرشــید ناصری، مشاور 
تولید: هادی علیمحمدی، ٓاهنگساز: ٓارش عزیزی، 
گروه کارگردانی: پوریا دادخواه و امیرحسین بلوری، 
دستیار برنامه ریز: مرضیه سهراب، منشی صحنه: 
ٓاوین بنــدی، عــکاس: مهدی ٓاشــنا، دســتیار اول 
تصویربردار: امیرحسین سیف اشرفی، دستیاران 
فیلمبردار: اسد عبدی نسب، حسن علی بخشی، 
وحید دوربین هاوســتین، دســتیار لبــاس: نجمه 
صفایی، دستیار اول طراح صحنه: علیرضا بیرامی، 
دستیار دوم طراح صحنه: مهدی مرادی، دستیاران 
صحنه: رادمان قبادی و امیرعباس هژبر، مجریان 
گریم: مژده زادمهــر، امین میری، هانیه بنی اســد، 
مدیر تــدارکات: حســن بابایــی، فیلمبردار پشــت 
صحنه: محمدرضا جعفری، طراح لوگو: علی بالنگا، 

پخش کننده: کمپانی را.

برای مرمت و بازسازی فضای داخل بقعه شمس 
الدین مهرجان خوروبیابانک یک میلیارد ریال نیاز 
است. مسئول اداره میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشــگری شهرســتان خوروبیابانــک گفــت: 
فضای بیرونی بقعه شمس الدین مهرجان در ده 
سال اخیر با بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 

هزینه مرمت و بازسازی شده است.
عباســعلی ایرجی با اشــاره به اینکه این بنا مربوط 
بــه قــرن هشــتم هجــری و دوره ایلخانیــان اســت 
گفت: این اثر با دیواره های ضخیم از خشت و گل 
بنا شده و داخل آن نیز ضریحی چوبی وجود دارد.

وی افزود: بقعه شــمس الدین محمد به شــماره 
۱۹۸۷۱ ســال ۸۶ در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت 

رسیده است.
شهرســتان خوروبیابانــک ۱۲ اثــر ثبــت شــده 
ملــی از دوره هــای صدراســالم، قــرن هفتــم، 
ساســانی، ایلخانی، ســلجوقی، صفــوی، قاجار و 

پهلوی دارد.

مهران احمدی با "بی گناه" به شبکه نمایش خانگی می آید

به زودی توسط معاونت مطبوعاتی؛

رتبه بندی جدید روزنامه ها اعالم می شود

راه یابی »رخنه« به جشنواره بین المللی فیلم هند

تکمیل بقعه شمس الدین مهرجان نیازمند اعتبار یک 
میلیارد ریالی 

شبکه خانگی

جشنواره 

میراث تاریخی

خبر

رئیــس نمایندگی مرکــز ملی پاســخگویی به 
سواالت دینی در اصفهان گفت: کمتر به این 
نکته توجه کرده ایم کــه موضوعات مهم تر از 
اعمــال عبادی، مثــل نمــاز و روزه هــم وجود 

دارند که تربیت دینی بر آنها است.
حجت االســالم محمد علیجانــی، با معرفی 
کتــاب »بچه هــای ســرمایه دار« بــه عنــوان 
کتــاب مناســب بــرای تربیــت دینــی  یــک 
فرزنــدان اظهار داشــت: حکایت ایــن کتاب 
حکایت خیلــی از پــدر و مادرهایی اســت که 
فرزندانشــان، ســرمایه وجود آنها هســتند و 
ترس از دست رفتن این سرمایه را دارند؛ این 
والدیــن همیشــه می پرســند کــه چگونــه از 
فرزندانمــان در برابــر موج هــای فکــری و 

اعتقادی مختلف محافظت کنیم؟.
وی افزود: ایــن دســته از پــدر و مادرهــا بایــد 
از کودکی بذر ایمــان را در وجود فرزندانشــان 
بکارند و مدام از آن مراقبت کننــد تا در آینده 
بچه هــای ســرمایه داری داشــته باشــند؛ 
ســرمایه ای که فرزندانشــان را از آسیب های 

فکری و معنوی محفوظ نگه می دارد.
رئیــس نمایندگی مرکــز ملی پاســخگویی به 
سواالت دینی در اصفهان افزود: کم ندیده ایم 
والدینی را فکر می کنند فرزندشان از دین زده 
شــده اســت یا از گرایش او به فرقه هــا و ادیان 
دیگر نگران اند و به دنبال چاره ای هســتند؛ 
گاهی هــم در پاســخ به ســواالت اعتقــادی و 
فکری فرزندان خود درمانده و در پی مسیری 

مطمئن هستند.
         تربیت ایمان و اعتقاد فرزندان مهم تر 

از اعمال عبادی است
وی تصریح کرد: شــاید در تربیت دینی، کمتر 
به این نکتــه توجــه کرده ایــم کــه موضوعات 
مهم تر از اعمال عبــادی، مثل نمــاز و روزه هم 
وجود دارند که تربیت دینی بر آنها استوار است؛ 
مهم تر از اعمــال و رفتارهــای عبادی، ایمان و 
اعتقاد فرزندان اســت که به تربیت و رشد نیاز 
کید کرد: به  دارد. حجت االسالم علیجانی تأ
صرف نمازخواندن، روزه گرفتن و روضه رفتن، 
نباید خیالمان راحت باشد که کودک مؤمن 
و متدیــن تربیت شــده اســت؛ غافــل از اینکه 
اســاس ایمان بــه رفتارهای ظاهری نیســت؛ 
بلکه حقیقتی درونی اســت. خالصه اینکه از 
تربیت اعتقادی و ایمانی کودکان و نوجوانان، 
کمی غفلــت کرده ایــم و نشــانه این غفلــت را 
می توانیــم در کمبــود آثــار و کتب تولیدشــده 

در این زمینه مشاهده کنیم.
         تربیت اعتقادی کودک و نوجوان؛ بر 

اساس پرسش های مستقیم خانواده 
و مربیان

وی تصریح کرد: رویکرد این کتاب، توجه به 
موضوعات کاربردی، بر اساس پرسش های 
مستقیم خانواده و مربیان در تربیت اعتقادی 
کودک و نوجوان اســت؛ از این رو ســعی شده 
است نکات بســیار مهم و الزم بیان شــود و از 
ورود به موضوعات صرفا نظری پرهیز کرده و 

کتفا کنیم. در صورت لزوم، به حداقل ا
حجت االسالم و المسلمین علیجانی گفت: 
کتاب »بچه های سرمایه دار« ششمین کتاب 
از سلسله کتاب های پرسمان دینی است که 
به قلم دکتر یزدان رضوانی از کارشناسان مرکز 
ملی پاسخگویی به ســواالت دینی با نگاهی 
تازه بــه مســئله تربیــت اعتقــادی در فضای 
تعلیم و تربیت با شیوه نوین توسط این مرکز 
و با همکاری انتشارات مهرستان منتشر و در 
دسترس عموم عالقه مندان قرار گرفته است.

یک بازیگر و تهیه کننده سینما، از آغاز پیش 
تولیــد ســریال »ســواره نظــام کوچــک« بــه 

کارگردانی هومن بهمنش خبر داده است.
مهتاب کرامتی با انتشــار عکســی در صفحه 

گرام خود آورده است: شخصی اینستا
"سواره نظام کوچک وارد پیش تولید شد.

سریال ســواره نظام کوچک به تهیه کنندگی 
مهتاب کرامتــی و کارگردانی هومن بهمنش 

وارد مرحله پیش تولید شد.
هومن بهمنش در اولین تجربه فیلم ســازی 
خود، این مجموعــه را برای پخــش در یکی از 
پلتفرم های شبکه نمایش خانگی کارگردانی 

می کند.
طال معتضدی طراحی فیلم نامه و سرپرستی 
نویســندگان را بر عهــده دارد و ســحر مصیبی 

مجری طرح این سریال تاریخی است."

رئیس نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی 
به سواالت دینی اصفهان:

تربیت و رشد ایمان و اعتقاد 
فرزندان از اولویتهای مهم 

دینی است

هومن بهمنش 
»سواره نظام کوچک«

را می سازد

خبر

فیلم و سریال
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رییس هیئت شنای استان اصفهان:

ایجاد نخستین استخر مسافت کوتاه ایران در اصفهان
رئیــس هیئــت شــنا، شــیرجه و 
واترپلــوی اســتان گفــت: با ایجــاد 
نخســتین  الزم  شــاخصه های 
اســتخر مســافت کوتاه ایران را در پایگاه ملی شــنای 

اصفهان راه اندازی کردیم.
پیمان گرامی در گفت وگو با ایمنا در خصوص نخستین 
استخر مسافت کوتاه استاندارد ایران که در اصفهان 
ساخته و تجهیز شده است، اظهار کرد: پایگاه مسافت 
بلند مــا در مرکز اســتان اصفهان اســت، امــا با کمک 
اسپانسر شــنای اســتان، اســتخر جدیدی با عنوان 
گران در  پایگاه ملی مسافت کوتاه برای استفاده شنا
پایگاه ملی شنای اصفهان و کشور آماده و با امکانات 

روز تجهیز کرده ایم.
وی دربــاره دلیل ایجاد ایــن مــکان گفــت: یک مــاه 
گذشته که بچه ها به مســابقات جهانی قطر رفتند؛ 
به دلیل نداشتن اســتخر اختصاصی مسافت کوتاه 
رکوردهایشــان تحت تأثیر قرار گرفت و نتیجه آن طور 

که باید، نشد.
         استخر حرفه ای با به روزترین استانداردها

رئیس هیئت شنای استان با اشــاره به امکانات این 
استخر خاطرنشــان کرد: الین بندی این استخر ۲۵ 
متری براســاس اســتاندارد جهانی است، سکوهای 
اســتاندارد و دســتگاه های نیمه اتوماتیــک را در این 
استخر اضافه و آن را به استخرهای استاندارد مسابقات 
جهانی شبیه سازی کرده ایم، عمق این استخر تماما دو 
متر است و شاخصه های الزم برای استفاده هرچه بهتر 
گران به آن اضافه شده است؛ بقیه استانداردهای  شنا

جهانی را هم در مرحله بعد اضافه خواهیم کرد.
         نماینده اصفهان در مسابقات جهانی 

ابوظبی
گر اعزامی از اصفهان به  گرامی با اشاره به حضور یک شنا

مسابقات جهانی در روزهای آتی، ادامه داد: نخستین 
گران ملی پوش در این پایگاه ملی مسافت  اردوی شنا
کوتــاه آغــاز شــد و پــس از آماده ســازی بــه مســابقات 
قهرمانــی جهــان عــازم شــوند؛ از اصفهان "مهرشــاد 

افقری" برای کسب افتخاری جدید به آب می زند.
         حال شنای اصفهان نسبتا خوب است

گران  وی در پاســخ به ایــن ســوال کــه شــرایط شــنا
اصفهانی در سنین مختلف و دستاوردهایشان چگونه 
است؟ اظهار کرد: مهرشاد افقری دو ورودی قهرمانی 
گر دیگر نیز رکوردهایشان به ورودی  جهان زده و دو شنا

قهرمانی جهان نزدیک شده است. 
رده های باالی ۱۵ سال خیلی خوب هستند و تا یکی 
دو سال آینده افراد جدیدی مانند افقری و سهران به 
شنای اصفهان معرفی می شوند، اما رده های پایین تر 

از ۱۵ ســال به خاطر کرونا خیلی آســیب دیــد، البته با 
برنامه ریزی هایی که انجام دادیم تالش می کنیم آن ها 

را نیز به سطح خوبی برسانیم.
         لطفا دستور بازگشایی استخرها را بدهید

رئیس هیئت شنای استان ضمن گالیه از بسته ماندن 
استخرها در طول ماه های اخیر خواهان تجدیدنظر 
کن ورزشی شد و تصریح  در خصوص بسته ماندن اما
کرد: مشــکل اصلی ما ماده ۸۸ اســت کــه در مجلس 
تصویب شــده و متأســفانه قولی که برای حل کردن 
مشــکالت این ماده به ما دادند هنوز عملی نشــده، 
تمامی استخرها تعطیل است و فقط عده ای خاص 
می توانند تمرین کنند، اما پایگاه های دیگر اســتان 
و شهرســتان های اصفهان گدای اســتخر هستند، 
خواهشــمندیم بــا برطــرف کــردن مشــکل قانــون 

کن قهرمانی دوباره به جریان بیفتد،  بازگشــایی، اما
گر پایگاه های استانی و استعدادیابی فعال نشود این  ا

پایگاه ملی نیز خالی خواهد ماند.
کید کرد: ۵۳ مدرسه شنا در اصفهان  گرامی در ادامه تا
وجود دارد که بیشــترین تعداد مدرسه شنا در کشور 
است اما از طرفی باید بتوانیم از آن ها حمایت کنیم، 
فقط در ۶ مدرسه استخرها را با هزینه خودشان برقرار 
کرده ایم اما بقیه مدرسه ها منتظر هستند که مشکل 

بازگشایی حل شود.
وی خبر از برگزاری المپیاد استعدادیابی در اصفهان 
داد و گفت: از چند ماه دیگر المپیاد استعدادهای برتر 
استان اصفهان را در ۴۳ مرحله برگزار خواهیم کرد تا 
هزاران نفری که قبل از کرونا به شنا روی آورده بودند 

دوباره به سمت شنا برگردند.

خبر
وزیر ورزش و جوانان از رایزنی با ستاد ملی مقابله 
با کرونا برای برگــزاری بازی های تیم ملی فوتبال 
گران  در مقدماتــی جام جهانــی با حضور تماشــا

خبر داد.
بــه گزارش ایرنــا، حمیــد ســجادی دربــاره ورود 
گران بــه ورزشــگاه ها بــرای بازی هــای  تماشــا
مقدماتی جام جهانی فوتبال، اظهار کــرد: برای 
گران به اســتادیوم، برای بازی های  ورود تماشــا
کره با ستاد ملی  مقدماتی جام جهانی در حال مذا

کرونا هستیم تا مجوزهای الزم اخذ شود.
وی افــزود: افــزون بر ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا، 
دســتورالعمل های بین المللی نیز در این زمینه 

مورد بررسی قرار می گیرد.
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشــان کرد: یکی دیگر 

گران در  از برنامه های مــا در زمینه حضور تماشــا
ورزشــگاه ها، بلیط فروشی الکترونیکی است که 
در این زمینه باید تکنولوژی مورد نظر پیاده سازی 
شــود و مجموع این مباحث در جلسه ای جمع 

بندی و اطالع رسانی می شود.

دروازه بان شــماره یک تیم ملــی فوتبال ایران 
از ناحیــه عضلــه چهــار ســر ران مصدوم شــده 

است.
به گزارش ایسنا، علیرضا بیرانوند که در جریان 
دیــدار تیمــش، بواویشــتا برابــر اســپورتینگ 
دچــار مصدومیــت شــد و زمیــن بــازی را ترک 

کرد، حــاال بــرای بهبــود وضعیت خــود نیاز به 
فیزیوتراپی دارد.

او به ایســنا گفت: از ناحیه چهار ســر ران دچار 
مصدومیت شــدم. چند روز قبــل از بازی هم 
مشــکل داشــتم و فیزیوتراپــی می کــردم تــا به 
بازی برســم. بازی کــردم امــا متاســفانه روی 
ج شدم تا توپ سانتر  یک صحنه از دروازه خار
شده را بگیرم و روی یک صحنه دیگر هم دچار 
درد شدید از ناحیه چهار سر شــدم. بعد از آن 
احســاس کردم روی ضربات کنــار دروازه درد 

دارم و به همین خاطر تعویض شدم.
بیرانوند ادامــه داد: االن باید فیزیوتراپی کنم 
تا دردم کمتر شــود و بتوانم خود را برای بازی 

بعدی تیمم آماده کنم.

تکواندوکاران اصفهانی به مســابقات ورود به 
اردوی تیم ملی بانوان راه یافتند.

به گزارش  فدراسیون تکواندو، سارا احدی نیا 
و یاســمن محمــدی از اصفهان به همــراه ۲۲ 
ورزشــکار دیگر جواز حضور در مسابقات ورود 

به اردوی تیم ملی را کسب کردند.
مســابقات آزاد کشــوری جوانان و بزرگســاالن 
زنان )مرحله اول انتخابــی تیم ملی( با حضور 
۵۷۵ تکواندوکار در وزن های هشتگانه )۴۶-، 
۴۹-، ۵۳-، ۵۷-، ۶۲-، ۶۷-، ۷۳- و ۷۳+ 

کیلوگرم(، به پایان رسید.
دارنــدگان مــدال طــال و نقــره مســابقات جام 
فجــر ســال ۱۴۰۰، دارندگان مــدال طــال و نقره 
مســابقات آزاد آســیا ســال ۱۴۰۰، مــدال آوران 
مســابقات قهرمانــی آســیا ســال ۲۰۲۱، مدال 

آوران تورنمنت هــای بین المللــی دارای گرید 
در ســال ۱۳۹۹ و منتخبیــن حاضــر در اردوی 
تیــم ملــی اعزامی بــه مســابقات آزاد جهانــی 
عربستان از حضور در مســابقات آزاد کشوری 
معاف بودنــد و بــرای راهیابــی بــه اردوی تیم 
ملی تکواندو، روز شــنبه - چهــارم دی ماه به 

مصاف رقبای خود می روند.

ملی پــوش ســنگین وزن بوکس ایــران گفــت: 
همه ایــن تمرینــات فعلــی و اردوهــا بــرای 
موفقیــت در بازی های آســیایی ۲۰۲۲ هانگژو 
اســت و تمام تالشــم را می کنم تا بــه موفقیت 

برسم.
طوفــان شــریفی در گفت وگــو با ایســنا، درباره 
برگزاری اردوهای تیم ملی بوکس جهت حضور 
در رقابت هــای تدارکاتــی ارمنســتان توضیــح 
داد: بعــد از مســابقات قهرمانــی کــه حــدودا 
یک ماه پیش برگزار شــد، قرار اســت عازم این 
مســابقات شــویم که قطعا می تواند تدارکات 
خوبی بــرای بازی های آســیایی ۲۰۲۲ هانگژو 
باشــد. شــرایط ملی پوشــان خــوب اســت و 
امیدواریم عملکرد خوبی در این تورنمنت نیز 

داشته باشیم.
او ادامــه داد: از افــرادی کــه عــازم مســابقات 
جهانی صربستان شده بودند تنها ۴ نفر در این 
مسابقات ارمنستان شرکت می کنند تا بیشتر 
میــدان ببینند. ســایر افراد هم بوکســورهایی 
هســتند که نــام کنون شــانس اعزام شــدن با 
کنون این  تیم ملی بزرگساالن را نداشته اند و ا
فرصت برای آن ها فراهم اســت تا خودشان را 

نشان دهند.
بوکســور آینــده دار تیــم ملی ایــران دربــاره 
گفــت: خوشــبختانه  وضعیــت اردوهــا نیــز 
وضعیت تمرینات نســبت به قبل بهتر است، 
اما آنچنــان که بایــد همه چیز فراهم نیســت. 
بــا حضــور آقایــان اســتکی، امیــری، فاتــح و 
کریمی در راس تمرینات شرایط اردوها نسبت 

بــه قبــل خــوب اســت. واقعــا بــا بوکســورهای 
رابطــه خوبــی داشــته و راه می آینــد، البتــه 
امیــدوارم رفتــه رفتــه شــرایط بهتــری از نظــر 

امکانات در اردوها فراهم شود.
او دربــاره عملکردش در رقابت هــای قهرمانی 
جهان صربستان نیز توضیح داد: همانطور که 
می دانید من در مبارزه نخست عملکرد خوبی 
داشــته و بــه دور بعــد رســیدم، اما متاســفانه 
در دور دوم بــه قهرمان و اســطوره بوکس کوبا 
برخورد کردم ۵ طالی مسابقات جهانی دارد 
و تــا کنــون دســت خالــی از میادیــن معتبری 
چون المپیک بیرون نیامده است. کار بسیار 
ســختی داشــتم و قســمت نبــود که بــه مدال 
برســم. حذف شــدم ولــی بــرای آینــده تالش 

می کنم تا بهتر شوم.
بوکسور سنگین وزن تیم ملی ایران، درباره نیاز 
ملی پوشــان در اردوی تیــم ملی نیــز گفت: در 
مجموع شرایط بهتر از قبل است اما همچنان 
نیاز اســت که از نظر مالی ملی پوشــان بیشــتر 
حمایت شوند. اردوها با تالش کادرفنی منظم 
برگزار می شود، ولی برای موفقیت در میادین 
بــزرگ نیــاز اســت کــه بــه مســابقات تدارکاتی 

بیشتری اعزام شویم.
او در پاســخ به ایــن ســوال کــه آیــا می تواند در 
مسابقات ارمنستان به مدال برسد؟ توضیح 
داد: قطعا برای کسب بهترین نتیجه عازم این 
تورنمنــت  هرچنــد  و  می شــوم  مســابقات 
تدارکاتی است اما با تمام توان برابر رقبا حاضر 

می شوم تا به مدال برسم.
شــریفی در پایان گفت: همه ایــن رقابت های 
تدارکاتی برای موفقیت در بازی های آسیایی 
۲۰۲۲ هانگژو اســت، مطمئــن باشــید با همه 
نیــرو و انــرژی کار می کنیم تــا به مدال برســیم 
ولی نیــاز اســت مســئوالن محتــرم ورزش هم 
توجه بیشــتری به بوکس کنند. هدف گذاری 
ما بازی های آســیایی اســت و امیــدوارم بنده 

هم در آن مسابقات به مدال برسم.

وزیر ورزش و جوانان پاسخ داد:

بازی های مقدماتی تیم ملی فوتبال 
گر برگزار می شود؟ با حضور تماشا

خبر

جزئیات مصدومیت بیرانوند

راهیابی تکواندوکاران اصفهانی به اردوی تیم ملی بانوان

ملی پوش بوکس: برای بهترین نتیجه بازی های آسیایی 
می جنگیم

خبر

شــهردار خوانســار با اشــاره به ضرورت ساخت 
خانه کشــتی در خوانســار، گفت: هیچ ورزشی 
به انــدازه پهلوانــی دارای روحیه جوانمــردی و 
مردانگی نیست. ابوالفضل توکلی در نشستی با 
پیشکسوتان و اعضای هیئت کشتی شهرستان، 
اظهــار کــرد: عــدم توســعه و پیشــرفت ورزش 
کمبود اعتبار نیســت، ورزش نیاز بــه مدیریتی 
جهــادی و اخــالق مــدار دارد. وی بــا اشــاره بــه 
کشتی گیران شاخص خوانسار، گفت: علی رغم 
کمبود زیرســاخت های ورزشــی شهرستان اما 
پتانسیل های خوبی در ورزشکاران خوانساری 

وجود دارد که الزم است تقویت شوند.
شــهردار خوانســار با اشــاره بــه ضــرورت تأمین 
زیرساخت های ورزش کشــتی، گفت: احداث 
خانه کشتی در خوانسار اهمیت بسزایی دارد که 

امیدوارم با ظرفیت خیران ساخته شود.
توکلی، ورزش اســالمی را الگوی ورزش پهلوانی 
دانست و گفت: هیچ ورزشی به اندازه پهلوانی 

دارای روحیه جوانمردی و مردانگی نیست.
در ادامــه مالــک رجبــی رئیــس اداره ورزش و 
جوانان خوانسار سرانه ورزش شهرستان را یک 
و یک صدم اعالم و اظهار کرد: در این شهرستان 
۱۹ باشــگاه و ســالن ورزشــی دایر و ســه باشگاه 

خصوصی در دست احداث است.
وی گفت: به دلیل طولی شکل بودن خوانسار، 
باشگاه ورزشی در مناطق باالدست شهر بیشتر 

و در مناطق پایین دست نداریم.
رئیس اداره ورزش و جوانان خوانسار با اشاره به 
نبود خانه کشتی در خوانسار، گفت: با توجه به 
کمبود اعتبارات دولتی و به دلیل اهمیت موضوع 
ساخت خانه کشتی پس از تصویب انجام شود.

شهردار ســده لنجان گفت: امسال مسابقات 
جهانــی وزنه بــرداری بــه میزبانی ازبکســتان با 
حضــور ۴۳۲ وزنه بــردار شــامل ۲۴۵ مــرد از ۶۵ 
کشــور و ۱۸۷ وزنه بردار زن از ۵۶ کشــور مختلف 

برگزار می شود.
حمید شهبازی، اظهار کرد: در مسابقات جهانی 
وزنه بــرداری، از شــهر ســده لنجــان بــه عنــوان 
پایتخت وزنه برداری ایران همچون سال های 

گذشته دو وزنه بردار حضور دارند.
 A وی ادامــه داد: در ایــن مســابقات، در گــروه
دسته ۱۰۲ کیلوگرم مردان »رسول معتمدی« و 
در گروه A دسته ۸۷ کیلوگرم زنان »یکتا جمالی« 
با ۱۶ ســال ســن به عنوان نخســتین مــدال آور 

زنان ایران در رشته وزنه برداری، حضور دارند.
شــهردار ســده لنجــان خاطرنشــان کــرد: بــا 
توجه به اینکه شــهر سده لنجان در بســیاری از 
حوزه های ورزشی در سطح ملی حائز رتبه های 
ارزشــمند بــوده و در عرصه های بین المللی نیز 
افتخــارات زیــادی کســب کــرده، امیدواریم در 
روزهای آینده که مسابقات جهانی وزنه برداری 
در حال برگزاری است، شاهد افتخارآفرینی این 
دو ورزشــکار کشــورمان باشــیم. وی گفــت: بــا 
توجه به ظرفیت های خوب شهر سده لنجان 
در رشته وزنه برداری دارد، »سهراب مرادی« به 
عنوان تنها دارنده مدال طالی المپیکی استان 
از فرزندان این شهر است و در سال های گذشته 
نیز استعدادهای زیادی را در این ورزش شاهد 
بوده ایم، در حــال حاضر ورزش وزنه بــرداری به 
عنــوان ورزش اول ایــن شــهر قلمداد می شــود 
که امیدواریم مســئوالن حمایت هــای الزم را از 
استعدادهای ورزشی سده لنجان انجام دهند.

شهبازی با بیان اینکه دعای خیر مردم استان 
برای دو ورزشکار وزنه بردار شهر سده لنجان در 
مسابقات جهانی وزنه برداری، پشتوانه خوبی 
برای موفقیــت آنها اســت، گفت: شــهرداری و 
شورای شــهر تمام تالش خود را انجام می دهد 
تا بســتری مناســب به ویــژه در حــوزه امکانات 
ســخت افزاری فراهم آورد تا این افــراد با آرامش 
بیشــتری به ورزش بپردازند و برای مردم شهر و 

کشورمان افتخارآفرینی کنند.

۵ بازیکن تیم فوتسال گتی پســند اصفهان در 
دومیــن اردوی تیــم ملی فوتســال بزرگســاالن 
حضــور دارند. بــه گــزارش  فدراســیون فوتبال، 
ناظــم الشــریعه ســرمربی تیــم ملــی فوتســال 
بزرگســاالن، مهدی کریمی، مســعود یوسف، 
ســعید احمد عباســی، ســپهر محمدی، علی 
اصغر حسن زاده از باشگاه گیتی پسند به همراه 

۱۲ بازیکن دیگر را به این اردو دعوت کرد.
این اردو به منظور آماده ســازی تیــم ملی برای 
 FIFA DAY مســابقات دوســتانه ایتالیا در
دسامبر ۲۰۲۱، با حضور ۱۷ بازیکن برگزار می شود.

کشتی  ضرورت خانه 
در خوانسار

حضور دو ورزشکار از شهر 
سده لنجان در مسابقات 

جهانی وزنه برداری

حضور ۵ بازیکن تیم فوتسال 
گیتی پسند در اردوی تیم ملی

گفتــه می شــود عــادل فردوســی پور مجــری و 
تهیه کننده ســابق برنامه نود که مشــکالتش با 
علی فروغی مدیر شبکه ســه، بر کسی پوشیده 
نیست؛ ظاهرا قرار اســت به زودی با برنامه جدید خود به شبکه 

سه بازگردد.
عادل فردوسی پور چهره مردمی و دوست داشتنی رسانه ای 

کشــورمان اســت کــه طرفــداران پرشــماری دارد. او کــه 
تهیه کننده برنامه ســابق نود اســت، چند ســالی اســت 

خانه نشین شده است .
کل جامعــه، کــم و بیــش از مشــکالت پیــش آمــده برای 

عادل و اختالفــش با علی فروغی که منجر به جمع شــدن 
دکــور برنامه نود شــد، خبــر دارنــد، اما هرگــز توضیح 

شفاف و روشنی در خصوص چرایی تعطیل 
شــدن پر مخاطب ترین و بهترین برنامه 

تلویزیون ایران داده نشد.
کــرد و فقــط بــه  فردوســی پــور ســکوت 
تهیه کنندگی برنامه فوتبال ۱۲۰ مشــغول 
ماند. در مقطعی و در زمستان سال پیش 

توسط AFC به قطر سفر کرد تا فینال لیگ 
قهرمانان آســیا بین تیم های پرسپولیس و 

گرام فارسی این  اولسان را برای صفحه اینستا

گرام  نهاد گزارش کند، این الیو، پنجمین الیو اپلیکیشن اینستا
شد و رتبه اول پر بیننده ترین الیو صفحه های فارسی شد.

بعد از ایــن اتفاق، رســانه ملــی و برخــی مجریان، که ایــن حرکت 
عادل را برنمی تابیدند، به وی حمله کردند. 

این فــرد محبوب امــا همچنان به ســکوت ادامه داد؛ فردوســی 
پور درخواســت ســاخت برنامه اینترنتــی ۹۹ را داد اما 
علی رغم موافقــت وزارت فرهنگ و ارشــاد، ســاترا که 
زیــر مجموعــه صــدا و ســیما اســت، مجــوز نهایــی را 

صادر نکرد.
کرمانــی، بــرای  البتــه پیــش از این، ایــن مجــری 
ال کالســیکو یــک برنامه اینترنتــی در بســتر فضــای 
مجــازی ســاخته بــود کــه همــان برنامــه یک 
قســمتی شــدیدا مورد توجــه و اقبال 
مردم قرار گرفته و رکوردشــکنی هم 

کرده بود.
 هرچند این را هــم نباید فراموش 
کرد تمدید پروانه ساخت فوتبال 
۱۲۰ بــا مشــکالتی مواجــه بــود و 
حتی مجله لیگ قهرمانان اروپا 
که بــا صــدای مجری نــود روی 
آنتــن شــبکه ورزش می رفــت، 

از او گرفته شد.
حــاال خبــر رســیده اســت فردوســی پــور درصــدد تهیــه کنندگی 
برنامه ای تحت عنــوان "فوتبال ۳۶۰" اســت. قضیه وقتی جالب 
خ بدهد.  می شود که بدانید این اتفاق قرار اســت در شبکه سه ر
طبق شــنیده ها، فروغی از شــبکه ســه بــه زودی مــی رود و برای 
همین اســت که بازگشــت عادل امکان پذیر می شود. شنیده ها 
کی از این است که علی فروغی مدیر شبکه سه سیما از سمت  حا
خود برکنــار و به شــبکه افق کــوچ کرده اســت، البته هنــوز منابع 

رسمی این خبر را تأیید نکرده اند.
بازگشت عادل فردوسی پور به شبکه سه، پس از آن همه هجمه، 
اتفاق بســیار خوبی خواهد بود که دوباره سیل مخاطب را روانه 
صدا و سیما و شــبکه ســه خواهد کرد؛ اما ســوال این است که او 
قرار است چه موضوعاتی را در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار 
دهد.  مطمئنا تقابل و برخورد میثاقی و استادش که بعد از حذف 

نود، راهشان از یکدیگر جدا شد، دیدنی و جذاب خواهد بود.
البته پیش از این نیز شــایعات زیادی در خصوص بازگشــت های 
احتمالــی عادل به شــبکه ســه چــه از طریــق قــول نماینده های 
مجلس، که هرگز عملی نشــد، و چه از طریق خبرهای رســانه ها 
که واقعیــت پیدا نکــرد، وجود داشــت، امــا تجربه نشــان داده تا 
زمانــی که خبــر رســمی ای بیــرون نیایــد، نمی تــوان به شــایعات 

دلخوش بود.

فروغی می رود؛ فردوسی پور با برنامه جدید به شبکه سه بر می گردد؟!

پایان انتظارها

خبر

تیم ملی پاراتکواندو مردان کشــورمان موفق شــد با کســب دو مدال طال و یک پله صعود، 
بر سکوی دومی مسابقات جهانی ۲۰۲۱ ایستاده و عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کند.

به گزارش ایرنا، نهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان پاراتکواندو 
۲۰۲۱ با حضور ۲۶۴ هوگوپوش از ۴۱ کشور که به میزبانی استانبول ترکیه برگزار شد به 
پایان رسید. تیم ملی پاراتکواندو مردان کشورمان که با چهار نماینده در این رقابت ها 
حضور پیدا کرده بود، موفق شد با کسب ۲ مدال طال )مهدی پوررهنما، حامد حق 
شــناس( و یک پله صعود نســبت به دور قبل، بر ســکوی دومی مســابقات جهانی 
۲۰۲۱ ایستاده و کاپ نایب قهرمانی را باالی سر ببرد. روسیه قهرمان شد و قزاقستان 

بر سکوی سومی ایستاد.
همچنین مهدی پوررهنما پاراتکواندوکار شایسته کشورمان که طالی این دوره از 

رقابت ها را بدست آورد، به عنوان فنی ترین بازیکن انتخاب شد.
در بخش زنان نیز مهتاب نبوی دختر شایسته و غیور پاراتکواندو کشورمان بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد.

سعید صادقیان پور، مهدی پوررهنما، علیرضا بخت و حامد حق شناس ترکیب تیم 
ملی پاراتکواندو مردان کشورمان را تشکیل داده بودند؛ فاطمه دودانگه، مهتاب نبوی 

و رایحه شهاب در ترکیب تیم ملی پاراتکواندو زنان قرار داشتند.
پیام خانلرخانی سرمربیگری و مهدی احمدی مربیگری تیم ملی پاراتکواندو مردان 
را برعهده داشت؛ زنان پاراتکواندوکار کشورمان نیز با هدایت عاطفه کشاورز به عنوان 

سرمربی به مصاف رقبای خود رفتند.
این رقابت ها ۱۴G است و به نفرات اول تا ســوم به ترتیب ۱۴۰، ۸۴ و ۴۰/۵۰ امتیاز در 

راستای افزایش رنکینگ المپیک تعلق می گیرد.

بازیکن سابق استقالل و سپاهان می گوید مجیدی و 
نویدکیا مقابل هم سعی می کنند احتیاط را در دستور 
کار خودشان داشته باشند و اولویتشان نباختن در این 

بازی خواهد بود.
حســن اشــجاری در گفت وگو با ایســنا درباره تقابــل پیــش روی دو تیم 
استقالل و سپاهان اظهار کرد: باتوجه به شــرایط هر دو تیم، این تقابل 
بسیار حســاس اســت و هر دو تیم همیشه مدعی هســتند و این باعث 
می شود بازی زیبا شود. در این فصل به دلیل قانون جدید بازی های رو 

در رو بسیار مهم است و تیمی که در بازی رو در رو بتواند پیروز شود کارش 
راحت تر می شود.

او ادامه داد: با توجه به این که استقالل با سه دفاع بازی می کند و سپاهان 
در خط حمله عملکرد درخشانی داشته است، کار برای آبی پوشان سخت 
می شود اما به هر حال فرهاد مجیدی نفر اول استقالل است و تدابیر فنی 
خود را برای این بازی اتخاذ می کند. به نظر من هر دو تیم سعی می کنند 
احتیاط را در دســتور کار خودشان داشــته باشند و اولویتشان نباختن 
در این بازی باشد. البته همه این ها دست به دســت هم داده که بازی 
حساس تر شود و ممکن است بازی کم ریسک انجام شود. البته شاید 
یک گل زودهنگام باعث شــود تیم ها از حالت احتیاط بیــرون بیایند و 

فوتبال زیبایی را ببینیم.
بازیکن سابق سپاهان با بیان اینکه انتظارش از سپاهان در مقابل گل 
گهر بیشــتر از این ها بود، عنوان کــرد: با توجه بــه روند خوبی که از ســال 
گذشته داشتند، انتظار داشتم بتواند ادامه دهد اما این شکست نشان 
داد ســپاهان همچنان مقداری نوســان دارد و در شــرایط حســاس کار 
برایش سخت می شود. در مقابل، استقالل هم چندان رو به جلو حرکت 
نکرده است. البته این که پرسپولیس نتوانسته نتایج خوبی بگیرد باعث 

می شود سپاهان و استقالل مدعی تر از پرسپولیس باشند اما خیلی زود 
از در رابطه با مدعیان قهرمانی صحبت کنیم چون بازی ها هنوز به نیم 
فصل نرسیده است. امسال تیم ها خیلی سخت گل می خورند و تیم های 
باالی جدول نیز کار سختی پیش رو دارند اما شانس هر دو تیم را در ادامه 

فصل یکسان می بینم.
او درباره صحبت های نویدکیا مبنی بر این که حاضر است شکست بخورد 
اما دوســت ندارد صفر بر صفر مســاوی کند، گفت: من و محرم نویدکیا 
چند سال هم بازی بودیم و می دانم او همیشه دوست دارد یک فوتبال 
هجومی ارائه دهد و تحت هر شرایطی از دیدگاهش کوتاه نیاید و فوتبال 
زیبایی را ارائه دهد. این نشان می دهد مربی شهامت دارد و دیدگاهش 
را جلو می برد اما فوتبال ایران نشان داده است که نباید اینقدر بی پروا و 
بدون ترس کار کنید و ممکن اســت کار برایتان سخت شود. در فوتبال 
ما همه به دنبال نتیجه هستند و فوتبال زیبا نمی تواند به شما کمک 
کند. سال گذشته هم دیدید که سپاهان فوتبال زیبایی را ارائه داد اما در 
نهایت پرسپولیس قهرمان شد. در فوتبال ایران چندان نمی شود به این 
گر من جای محرم نویدکیا باشم، در فوتبال ایران این  مسائل توجه کرد و ا

باور را نخواهم داشت.

مردان پاراتکواندو ایران نایب قهرمان جهان شدند

حسن اشجاری پاسخ می دهد

تقابل استقالل و سپاهان چگونه خواهد بود؟

خبر

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۰1

 سه شنبه  2۳  آذر 1۴۰۰ - 9 جمادی االول 1۴۴۳

1۴7 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 هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵ 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 ۳۲۵۲ مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ آقای عبدالحسین پیرعلی فرزند 
غالمرضا ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۰۸/۱۵ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۱۹۶   اصلی واقع 
در قطعه۱۰ نجف آباد واقع در  بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ - حجت اله کاظم زاده 
اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۳۰۵۳۴/  م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب 
ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی 
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و 
درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۰۳۰۶ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ رسول مؤذنی فرزند رضا بشماره شناسنامه ۳۷۳۸۸ صادره از اصفهان بشماره 
ملی ۱۲۸۱۴۷۰۴۸۱ در ۵ سهم از ۷ سهم یکباب کارگاه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 
۱۵۱۸۸ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۶۶۹ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۰۳۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ بتول پزنده فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۳۷۳ 
صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۶۳۳۹۴۹۹ در ۲ سهم از ۷ سهم یکباب کارگاه احداثی برروی قسمتی 
از قطعه زمین پالک ۱۵۱۸۸ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۶۶۹ مترمربع. خریداری طی سند 
رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ – رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱۲۴۱۱۵۵ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ 
قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۶۰۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ حسین عباسی محمدآبادی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه ۰ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۷۰۱۷۸۵۱۲ در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۹۳۳۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۸۹/۳۰ 
مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حسن رحیمی تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۹/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

مهدی صادقی وصفی – ۱۲۴۱۱۷۹ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ هیات چهار شرکت عقیق نقش جهان 
به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۲۳۰۰ بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۵۷۳/۳۸ مترمربع 
از پالک شماره ۱۱۴۶۸ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۳۱۰۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ دفتر ۴۱۲ اصفهان لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ – رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱۲۴۱۰۲۶ / م الف

آگهی

کنه با ۱۰ روش خانگی اثربخش  درمان آ
متخصصــان پوســت می گوینــد با 
شــماری از درمان هــای خانگــی 
کنه و جوش های صورت  می توان آ
را درمان کرد. همه ما شاید با این شرایط مواجه شده ایم 
گهان یک جوش بر روی پوســت ما ظاهر شــده و  که نا
می خواهیم به سرعت از شــر آن خالص شویم اما باید 
بدانیم شــماری از درمان ها وجود دارد که می توان به 
کنه خالص شد؛ بی آنکه جایی از آن  وسیله آن از یک آ

بر روی پوست باقی بماند.
دکتر »لــورن آبراموویتز«، متخصص پوســت در آمریکا 
می گوید: جوش ها می توانند شکلی سرسخت داشته 
باشند، بسته به نوع جوش آن، درمان آن ها می تواند 

حتی خسته کننده باشد
باید بدانید تعدادی راه حل های طبیعــی وجود دارد 
که می توانید حتی در خانه از آن ها استفاده کنید. دکتر 
»دیوید لورتچر« )David Lortscher(، بنیانگذار شرکت 
تولیــد کننــده محصــوالت بهداشــتی Curlogyایــن 

راهکارها را به شما ارائه می دهد.
1- روغن آووکادو

 روغــن آووکادو سرشــار از »اســید لینولئیک«، »اســید 
لینولنیــک«، »اســید اولئیــک«، مــواد معدنــی و 
ویتامین هــای A، C، D و E اســت. بــا روغــن آووکادو 
می توانید رادیکال های آزاد را از بین ببرید و به پوستی 
درخشــان برســید. این مــاده، منبعــی عالــی بــرای 
پوســت های خشــک، آســیب دیده و یــا ترک خــورده 

است. 
2- بلغور جو دوسر کلوئیدی

هنگامی کــه دانه هــای جو دو ســر بــه پودر ریــز تبدیل 
می شــوند، بــرای پوســت خشــک، تحریــک شــده و 
کسیدان و نیز تسکین دهنده تأمین  حساس، آنتی ا
می کند. بــه دنبال ایــن مــاده در داروخانه ها باشــید؛ 
همچنان که می توانید از لوســیون آرام بخش پوست 
»اوسرین« )Eucerin( به عنوان یکی از محصوالت جو 

دو سر کلوئیدی بهره ببرید.
۳- یخ

شــاید در وهلــه اول برایتــان عجیب بــه نظر برســد اما 
اســتفاده از یخ می توانــد یکی از بهتریــن راه ها بــرای از 
کنه باشد. یخ پیچیده شده در یک پارچه  بین بردن آ
نــازک می تواند در ایــن زمینه موثر باشــد؛ همچنانکه 
کرم »هیدروکورتیــزون« نیز می تواند بــه درمان لکه ها 

کمک کند.
۴- آلوئه ورا

شاید شما هم از آلوئه ورا برای درمان آفتاب سوختگی 

کنه نیز  استفاده کرده باشید، اما ندانید برای درمان آ
می توان از آلوئه ورا استفاده کرد. آلوئه ورا به دلیل خواص 
تسکین دهنده پوست و خواص ترمیم کننده پوست، 

ماده ای عالی به حساب می آید.
۵- سفیده تخم مرغ

سفیده تخم مرغ به عنوان درمانی خانگی برای چین 
و چروک و همچنین لک روی پوست تبلیغ می شود و 
برخی افراد آن را بصورت مرنگ )محصولی اســت که از 
به هم زدن سفیده تخم مرغ درست می شود( درآورده و 
می گذارند روی پوست شان خشک شود اما این کار یک 
حس سفتی به پوست می دهد و در این موارد، هرگونه 

کاهش چین و چروک موقتی خواهد بود.
۶- کینوآ

کینــوآ )Quinoa( گیاهی اســت که به خاطــر دانه های 
کی اش کاشــته می شــود؛ جزو غالت نیست و به  خورا
خانواده اسفناج شــباهت دارد. این گیاه در آمریکای 
جنوبــی می رویــد و نحــوه طبــخ دانه های آن مشــابه 

برنج است.
زمانــی که از کینــوآی پخته شــده به عنــوان الیــه بردار 
فیزیکی استفاده می کنید، این ماده می تواند برخالف 
ک کننده های الیــه بــردار، یــک اســکراب مالیم به  پــا

حساب آید.
7- رژیم غذایی

زمانی که سیستم گوارشی شما دارای مشکل است، 
ممکن اســت این مشــکل را بــه نحــوی نشــان دهد؛ 
بنابرایــن ســعی کنیــد در ایــن زمــان از شــکر و لبنیات 
کتری ها از آن تغذیه می کنند  اجتناب کنید؛ چرا که با
کنه را  و بسته به ساختار ژنتیکی بیماران، می توانند آ

بدتر کنند.
8- عسل

هزاران سال است که عسل برای اهداف دارویی مورد 
استفاده قرار گرفته است و اثر مفید آن به فعالیت های 
کتریایــی بــاز می گــردد. عســل های دارویــی  ضدبا
مانند»مانوکا« و نیز »مدی هانی« )که به شکل پماد و 
کرم وجود دارد( برای درمان بیماری هایی مانند زخم ها 
و جراحات استفاده می شود. همچنین عسل خالص 
تقریبا در بیشتر موارد برای استفاده بر روی پوست برای 
کنه و دیگر مشکالت پوستی مناسب است. از این رو به  آ

دنبال ماسک هایی با عسل مانوکا باشید.
9- سرکه سیب

سرکه ســیب یکی از مواد غذایی محبوب برای درمان 
بسیاری از مواد است؛ اما در استفاده از آن باید محتاط 

باشــید. ســرکه یــک اســید اســت و تــا حــدودی برای 
کتری ها مشکل زاست و می تواند به عنوان الیه بردار  با

مالیم باشد.
بجای استفاده تمام آن، به تدریج آن را بر روی پوست 
خود امتحان کنید. برخی افراد دوست دارند تا از سرکه 
سیب به عنوان نرم کننده پوست استفاده کنند؛ اما 
من توصیه نمی کنم که بطور کامل از آن استفاده کنید؛ 
چرا که می تواند پوست حساس را بسوزاند. بجای آن، 
یک چهــارم بخش ســرکه را با ســه چهــارم آب پیش از 

مصرف رقیق کنید.
حتما پیش از استفاده آن بر روی صورت، این مخلوط 
را بر روی دســت و یا پشت بازوی خود امتحان کنید تا 
بدانید پوست شما مشکلی نسبت به آن نداشته باشد.

1۰ - نور
شــاید برای شــما عجیب به نظر برسد، اما اســتفاده از 
نور های خاص می تواند به اندازه لوســیون ها و کرم ها 
مؤثر باشــد. نور آبی بــه عنوان یــک ضدعفونی کننده 
کتری هایی که  عمل می کنــد و می تواند به کشــتن با
کنه می شوند، کمک کند. همچنین برای  سبب ایجاد آ
بهره مندی از این روش، شما می توانید ماسک ال ای 

دی را امتحان کنید. 

پوست
حدود ۱ نفر از هر ۵۰ نفر دچار اختالل وسواس فکری-
اجبــاری )OCD( می شــوند، کــه می تــوان برخی از 

وسواس فکری را با چند روش ساده درمان کرد. 
وسواس فکری-اجباری به وضعیتی گفته می شود 
که افراد بدون هیچ آلودگی ســریعا اقدام به شستن 
اجباری دست ها، بازرســی های مکرر برای بستن 
درها، خاموش کردن مکرر اجــاق گاز و افکار نگران 
کننده مکرر می کنند، مشکلی که در صورت وخامت 
وضعیت می تواند حتی باعث عــدم خروج افــراد از 
محیط خانه شــود. براســاس این گــزارش تیمی از 
دانشمندان موفق شده اند تا تکنیکی را در این راستا 
و برای جلوگیری از  اختالل وسواس فکری-اجباری و 

با انجام یک مرحله کشف کنند.
         تحریک عمیق

این فنــاوری که توســط محققــان دانشــگاه براون 
در ایاالت متحده ایجاد شده است، به مغز این امکان 
را می دهد که مغز با تکانه های الکتریکی و هدفمند 
بیهوش شــود تا از عالئم اختالل وســواس فکری- 

جبری جلوگیری کند.
         تصمیمات منطقی

تیم دانشــمندان توانستند سیگنال های خاصی 
را که از مغز منتشر می شود و یا به عبارت دیگر امواج 

مغزی بــا فرکانس مشــخص از ناحیه »پــاداش« در 
مغز، و از طریق تکانه های الکتریکی، سلول ها را زیر 
نظر بگیرد و در مغز از صدور ســیگنال های معیوب 
جلوگیری کرد تا در نتیجه تصمیمات منطقی گرفته 
شود. دیوید برتون، محقق ارشد این مطالعه که در 
دانشــگاه براون ایاالت متحده انجام شده، گفت: 
"OCD می تواند به طــور باورنکردنی ناتوان کننده 
باشــد، زیرا تمیز کردن اجباری یا بررسی های مکرر 
۱۰۰ ٪ از زمان و انرژی ذهنــی افراد را درگیر می کند به 
گونه ای که انسان احساس گرفتاری ذهنی دارد و با 
ترس از کثیف شدن و یا اتفاق بد نمی توانند خانه را 
ترک کند، اما تحریک مغز که به عالئم و شدت آن ها 
کنش نشــان می دهد، می تواند به افراد مبتال به  وا

OCD کمک کند.

گروهــی از محققــان در مطالعــه اخیرشــان اظهــار 
کرده اند ابتال به آســم درجاتی از محافظــت در برابر 
بیمــاری کووید-۱۹ ایجــاد می کنــد.  کروناویــروس 
سندرم حاد تنفسی ۲ ســلول ها را از طریق گیرنده 
آنزیم ۲ مبدل آنژیوتانسین )ACE ۲( آلوده می کند 
و این یکــی از راه هــای ابتال به این عفونت اســت که 
دانشمندان در اوایل همه گیری از آن باخبر شدند. 
گیرنده آنزیم ۲ مبدل آنژیوتانسین، آنزیمی است که 
باعث شل شدن سیاهرگ ها و کاهش فشار خون 
می شود. دکتر مونیکا کرافت معاون مرکز تحقیقات 
بیماری هــای آســم و راه هوایی و رئیس دانشــکده 
پزشکی دانشگاه آریزونا و رهبر این مطالعه طی یک 
کم بر التهاب  تحقیق نشان داد که پروتئین های حا
ناشــی از آســم، بیان آنزیم ۲ مبدل آنژیوتانســین را 
کاهش می دهنــد. دکتر کرافــت در این بــاره گفت: 
به نظر می رســد ابتال به آســم درجاتی از محافظت 
در برابر کووید-۱۹ ایجاد می کنــد، زیرا گیرنده آنزیم 
۲ مبدل آنژیوتانســین در آســم کاهش می یابد. ما 
در طول همه گیری شاهد تشــدید بیماری آسم در 
تعداد کمی از بیماران مبتال به آن بودیم و وقتی به 
بررسی تمام بیماران چندابتالیی مبتال به کووید-۱۹ 
که در بیمارستان بستری شده بودند، پرداختیم، 
آسم به عنوان یکی از آن بیماری ها دیده نمی شد. 
دکتر کرافت و تیم تحقیقاتی او قصد دارند به عنوان 

بخشی از تحقیقات شان درباره بررسی مسیر های 
مولکولی که التهاب را در آسم کنترل می کنند، درباره 
فعل و انفعاالت ویروسی اطالعات بیشتری کسب 
کنند. برای رسیدن به این هدف، آن ها بر روی سه 
ویروس و نحوه محافظت سه پاسخ ایمنی طبیعی در 
برابر آن ها تمرکز خواهند کرد. در پروژه اول، محققان 
توانایی اجزای چربی و پروتئین سورفکتانت ریوی 
)الیه نازکی از مایع ترشح شــده توسط سلول های 
ریه( بــرای کاهش تنش در حیــن تنفس به منظور 
مهــار راینوویــروس ســی را آزمایــش خواهنــد کرد. 
راینوویــروس ســی عــالوه بر ایجــاد ســرماخوردگی، 
به عنــوان یــک عامــل تشــدید کننــده در آســم نیز 
شــناخته می شــود. در پروژه دوم محققان بر روی 
پروتئین تعاملی- گیرنده که آغازگر پاسخ های ایمنی 
اســت، متمرکز خواهند بــود. محققــان امیدوارند 
دریابند کــه چگونه این پروتئیــن از راه های هوایی 
در برابر یک عفونت ویروسی شدید در آسم به ویژه 
ویروس آنفلوانزای نوع ای محافظت می کند. پروژه 
ســوم بر اســاس تحقیقات قبلی در مــورد پروتئین 
سورفکتانت ای و سیتوکین ها صورت خواهد گرفت. 
پروتئین سورفکتانت ای دارای اثرات ضد التهابی در 
آسم است، در حالی که سیتوکین ها، پروتئین های 
کوچکی هستند که سیستم ایمنی را فعال می کنند 
و هر دو آن ها ممکن اســت فعالیت کوویــد-۱۹ را با 
کاهش بیان گیرنــده آنزیم ۲ مبدل آنژیوتانســین، 
محدود کنند. محققان فرض می کنند که هم افزایی 
بین این دو ممکن است محافظتی در برابر کووید-۱۹ 
ارائه کند. "رابرت سی رابینز" رئیس دانشگاه آریزونا 
گفت: محققان مرکز تحقیقات بیماری های آسم و 
کنش های  کتشافات مهمی در درک وا راه هوایی به ا
بیماران مبتال به آســم به آلرژن هــا و عوامل عفونی 

دست یافته اند.

درمــان شکســتگی دنــدان بســتگی بــه شــدت و 
موقعیت آن دارد که بــه روش های مختلفی انجام 
می گیرد.  دندان یکی از مهم ترین، کاربردی ترین و 
حساس ترین اعضا بدن است که مراقبت و نگهداری 
آن اهمیت بسیار زیادی دارد. مراقبت از دندان مانند 
مراقبت از پوســت یا هر عضــو دیگر بــدن از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. با مراقبت صحیح می توانید 
حتی در دوران پیری نیز از غذا خوردن با دندان های 
طبیعی خود لــذت ببریــد و زیبایی لبخندتــان را تا 

سنین باالحفظ کنید.
مسلما ترک خوردگی و شکستگی زیبایی دندان ها 
گر  و لبخند را تحــت تأثیر قرار می دهد بــه خصوص ا
جلوی دهان باشد. اما شکســتگی دندان عالوه بر 
زشت کردن لبخند، عوارض و خطراتی برای سالمت 

دندان و دهان به دنبال دارد.
۱. اتصــال شکســتگی دنــدان: به دالیــل مختلفی 
ممکن اســت یک دندان دچار شکستگی شود که 
روش های مختلفی برای درمان آن وجود دارد.یکی 
از آن ها اتصال قسمت شکسته شده است. این روش 
که احتمال اتصال صد در  به ندرت انجام می گیرد چرا
صدی وجود ندارد. در این روش دندان پزشک تالش 
می کند که با ابزار های موجود قسمت شکسته شده 
را به دندان متصل کند. این روش با وجود اینکه به 
ندرت موفقیت آمیز می شــود، امــا روش مقرون به 

صرفه  است.
۲. تغییر شکل: درصورتی که شکستگی دندان بسیار 
ریز و جزئی باشد، پزشک معالج می تواند با ابزار هایی 
که در اختیار دارد، قسمت کوچکی از دندان را برش یا 

صیقل دهد تا سطع دندان صاف شود.
۳. پــر کــردن: پر کــردن دنــدان یکــی از شــایع ترین 
روش های درمان اســت که برای شکســتگی های 
بزرگ انجام می گیرد. زمانی که دندانپزشک تشخیص 

دهد که دندان بیمار توســط تغییر شــکل و اتصال 
درمان نمی شــود، بــا اســتفاده از مــواد مخصوص، 

قسمت خورده شده را پر می کند.
۴. استفاده از اشعه ماوراء بنفش: یک نوع مخصوصی 
از کامپوزیت دندان وجود دارد که می توان با استفاده 
از ابزار های مختلف آن را همرنگ دندان کرد. در این 
روش پس از مرحله انجام کامپوزیک، پزشک دندان 
را در معرض ماورا بنفش قرار می دهد تا دندان مقاوم تر 

شود.
۵. روکــش: روکش یکی دیگــر از روش هــای موجود 
برای درمان شکستگی دندان است که اغلب برای 
دندان های جلویی انجام می گیرد و ساالنه بیماران 

زیادی از این روش استفاده می کنند.
۶. ســاخت تاج:  ســاخت تاج و قرار دادن آن بر روی 
دندان معموال زمانی توصیه می شــود که قسمت 
بزرگتری از دندان شکسته شده باشد. تاج را می توان 
در بــاالی دندان قــرار داد تا مینــای از دســت رفته را 

بپوشاند.
۷. درمان ریشــه: برخــی اوقــات یک دندان فاســد 
ممکن اســت دندان های اطراف خود را نیز فاسد و 
خراب کند که در این صورت، پزشک معالج تصمیم 
به درمان ریشــه دندان می کنــد و دندان فاســد را از 
دهان بیمار خارج می کند تا مجدد یک نمونه سالم 

رشد کند.
۸. ایمپلنت: ایمپلنــت دنــدان تقریبــا گران تریــن 
روش برای درمان اســت و آخرین روشــی اســت که 
دندانپزشــکان از آن اســتفاده می کنند. در صورتی 
که شکســتگی دندان بســیار بزرگ و عمیق باشد و 
هیچ روشــی برای درمان آن وجود نداشــته باشــد، 
پزشک ایمپلنت را توصیه می کند. در این روش تمام 
دندان و ریشه آن کشیده می شود و یک دندان جدید 

با استفاده از پیچ و مهره به لثه وصل می شود.

کنید  با این تکنیک ها وسواس را درمان 

کرونا عمل می کند؟  آسم همانند یک سپر در برابر ابتال به 

۸ روش برای درمان ترک خوردگی و شکستگی دندان 

وسواس

آسم

دهان و دندان

گیاهان دارویی در برخی موارد حتی از دارو هایی 
شیمیایی نیز می توانند، موثرتر عمل کنند. 

علم طبابت ریشه در تاریخ بشریت دارد. گرچه 
امروزه استفاده از دارو های شیمیایی در میان 
مردم مرسوم است، اما اجداد بشر هزاران سال 
بــا کمــک دارو هــای گیاهــی اقــدام بــه درمــان 

بیماری های خود به طور موثر می کردند.
در این مطلب بــه گیاهــان دارویی کــه از دیرباز 
بــه انســان ها بــرای درمــان بیمــاری کمــک 

می کرده اند، می پردازیم:
۱- علف لیمو: علف لیمو یکی از گیاهان استوایی 
است که به دلیل بوی مطبوعی که شبیه به لیمو 
دارد، به ایــن نام شــهرت یافته اســت. برگ ها، 
ساقه ها و ریشــه این گیاه به طور گسترده برای 
درمان سرفه، اســهال، گلودرد و سرماخوردگی 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در صورتی کــه از 
خارش و سوزش پوست رنج می برید، می توانید 

از این گیاه بهره مند شوید.
تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد این 
گیاه توانایی مناسبی در تسکین درد های ناشی 
از ســردرد و میگرن دارد به طوری که علف لیمو 
می تواند در برخی موارد همانند آسپرین عمل 

کند.
۲- درخت چــای: درخت چای یکی از گیاهان 
بومــی در مناطــق گــرم و مرطــوب محســوب 
می شــود. حتی در جهان معاصر نیز از این گیاه 
بــرای درمــان طیــف گســترده ای از بیماری ها 
استفاده می شــود. در زمان های قدیم برگ ها 
و پوســت این درخــت را کوبیده و با استنشــاق 

عصاره آن سردرد را درمان می کردند.
همچنین می توانید با دم کردن چای مشکالت 
گلو در زمان ســرما خوردگی را تسکین دهید و یا 
به منظور درمان جراحت از این گیاه به صورت 
استعمال خارجی بهره بگیرید. این گیاه به دلیل 
کتریایی، آنتی ویروسی  آنکه دارای خواص آنتی با
و ضدقارچی اســت، می تواند برای ضدعفونی 

مورد استفاده قرار گیرد.
کالیپتوس: به دلیل بو و طعــم ویژه ای که  ۳- ا
کالیپتوس دارد به صورت گسترده در تهیه  گیاه ا
آب نبات، دهانشــویه و خوشــبوکننده ها مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. با این حال کمتر کســی 
می داند که این گیاه خواص تسکین دهندگی 

درد و کاهش تب را دارد.
کتریایی بوده  کالیپتوس دارای خواص آنتی با ا
و به دلیل ضــددرد بودن بــرای درمــان گلودرد 
ناشــی از ســرماخوردگی و مشــکالت تنفســی 
استفاده می شــود. همچنین می توانید از این 
گیاه در درمان درد مفاصل و ماهیچه ها، سالمت 
دندان ها، عفونت های قارچی، و التیام جراحات 

بهره ببرید.

در یــک پیشــرفت چشــمگیر پزشــکی، یــک 
قطــره چشــم تولید شــده کــه ممکن اســت 

بسیاری از افراد را از عینک بی نیاز کند. 
شــبکه آمریکایی cbsnews اخیرا گزارشــی را 
منتشر کرد که در آن از قطره چشمی جدیدی 
که بــه تازگــی در آمریــکا تایید شــده و ممکن 
است زندگی میلیون ها نفر را در سراسر جهان 

تغییر دهد، صحبت کرده است.
         یک قطره چشم ممکن است دنیای 

پزشکی را متحول کند
این شبکه در گزارش خود آورده است: »این 
قطره ممکن اســت زندگــی میلیون هــا نفر را 
تغییر دهــد، نه تنهــا به این دلیل کــه نیاز به 
استفاده از عینک را رفع می کند، بلکه به این 
دلیــل کــه ویژگی های صــورت آن هــا را برای 
دوستانشان تغییر می دهد؛ مخصوصا برای 

کسانی که باالی چهل سال سن دارند.«
این شبکه افزود: "کارشناســان بهداشت در 
آمریکا انتظار دارند که قطره چشــمی جدید 
)Vuity( کــه ســازمان غــذا و داروی ایــاالت 
متحــده بــرای اســتفاده در این کشــور تایید 
کرده است، ممکن است مشکلی را حل کند 
که بســیاری از مــردم در سراســر جهــان از آن 

رنج می برند.
         راه حلی برای بیش از 128 میلیون 

آمریکایی
قطره چشمی جدید می تواند مشکل عینک 
را برای کســانی که از کم بینایی یــا تاری دید 
رنج می برند به خصوص برای افراد باالی ۴۰ 
سال حل کند. ســازمان غذا و داروی ایاالت 
کتبــر  متحــده قطــره جدیــد "Vuity" را در ا

گذشته تایید کرده است.
این قطره ممکن است جایگزین عینک برای 
حدود ۱۲۸ میلیون نفر در کشــوری شود که 
از مشکل نزدیک بینی رنج می برند، مشکلی 
که در ســنین پیری یا بعد از ۴۰ سالگی بسیار 

خ می دهد. ر

دانستنی ها

چشم

گیاه با خواص درمانی   ۳

که ریشه در تاریخ دارند 

تولید یک قطره چشم برای 
کردن افراد از عینک  بی نیاز 

یــک بــاور رایــج وجــود دارد کــه 
اســترس می توانــد باعــث پیــری 
زودرس شــود، اما تا همیــن اواخر 

هم این موضوع قابل برآورد نبود. 
ســاعت های اپــی ژنتیک، کــه ســن بیولوژیکی یک 
موجــود زنــده را بــر اســاس متیالســیون DNA آن 
مشخص می کنند، در دهه گذشته ساخته شده اند.

مطالعات متعدد نشان می دهند که استرس پیری 
بیولوژیکی را تسریع می کند و می تواند بر متابولیسم 

تأثیر بگذارد.
کنــون، محققــان نشــان می دهنــد، در حالــی کــه  ا
استرس پیری بیولوژیکی را تسریع می کند، می توان آن 

را با تنظیم هیجانی و خودکنترلی تعدیل کرد.
جامعه پزشــکی پی برده اســت که DNA هسته ای 

با هر تقسیم سلولی و نشانگر های ژنتیکی مختلف 
می تواند برای تعیین سن یک موجود زنده استفاده 
شود. این ها شامل طول تلومر ها و میزان متیالسیون 

DNA در نقاط خاص است.
متیالســیون زمانــی اتفــاق می افتــد کــه یــک گــروه 

متیل، غالبا در طــول ترمیم DNA، بــه DNA اضافه 
می شوند. در طی چند ســال گذشته، دانشمندان 
مدل هایی به نام ســاعت های اپی ژنتیک توســعه 
داده اند تا ببینند آیا می توانند پیــری بیولوژیکی را با 
بررسی میزان متیالسیون در مکان های خاصی روی 

DNA اندازه گیری کنند یا خیر.
 GrimAge یکی از موفق ترین ساعت های اپی ژنتیکی 
اســت که برای اولیــن بــار در ســال ۲۰۱۹ ایجاد شــد و 
می تواند به طور دقیق افت بیولوژیکی را پیش بینی 

کند.
در حالی که برخــی از مطالعات نشــان می دهند که 
مدل GrimAge می تواند تأثیر استرس را در افراد مبتال 
به بیماری های روانی پیش بینی کند، هیچ یک به این 
موضوع توجه نکرده اند که آیا می تواند تأثیر استرس را 

بر جمعیت عمومی پیش بینی کند یا خیر.
کنون گروهی از محققان در دانشکده پزشکی ییل  ا
آمریکا جزئیات یک کارآزمایی را منتشر کرده است که 
نشان می دهد GrimAge می تواند برای اندازه گیری 
تأثیر استرس بر پیری بیولوژیکی تسریع شده در افراد 

سالم ۱۸ تا ۵۰ ساله استفاده شود.
دکتــر »زاخاری هاروانــک«، سرپرســت تیم تحقیق، 
در این باره می گوید: »پیری اپی ژنتیکی یکی از بهترین 
نشانگر هایی اســت که ما برای پیری در افراد نسبتا 

جوان و نسبتا سالم داریم«.
محققان دریافتند؛ تنظیم هیجانی اثر استرس را بر 
روند پیری تسریع می کند و همچنین مشخص شد که 
خودکنترلی رابطه بین استرس و مقاومت به انسولین 

را تعدیل می کند.

استرس موجب تسریع پیری بیولوژیکی بدن می شود 

استرس
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اولین ماموریت خصوصی محققان موسسه فناوری 
ماساچوست در سال ۲۰۲۳ آغاز خواهد شد. 

دانشمندان موسسه فناوری ماساچوست )MIT( از 
طریق مجموعه ای از ماموریت های جدید با بودجه 
خصوصی به ســمت ســیاره زهره می روند تا سیاره 
همسایه ما را برای یافتن نشانه های حیات جستجو 
کنند. در گزارشی که به تازگی منتشر شده، محققان 
MIT جزئیات بیشــتری در مــورد برنامه های خود 

برای ماموریت های )VLF( ارائه کرده اند.
گرچــه زهــره از بســیاری جهــات غیرقابــل حیات  ا
است، اما برخی حدس می زنند دمای باالی سطح 
و جو بســیار غلیظ در این ســیاره، حیات میکروبی 
در ابر های این سیاره را ممکن می سازد. یافته های 
گاز فسفین در آنجا سال گذشته مورد توجه عموم 
گرچه تحقیقات بعدی نشان می دهد  قرار گرفت، ا
که یافته فســفین احتمــاال نادرســت بوده اســت. 
با این حال، محققان VLF در این گزارش استدالل 
می کنند کــه وجود حیــات در این ســیاره محتمل 
اســت. به منظور کســب اطالعات بیشــتر در مورد 
ســیاره زهــره، VLF مجموعــه ای از ماموریت هــا 
را پیشــنهاد می کنــد کــه بــه صــورت خصوصــی 
تامین می شــود. ایده این اســت که مجموعه ای از 
ماموریت هــای کم هزینه بــا اهــداف علمی خاص 
را بــرای تکمیــل ماموریت هــای بزرگتــر ماننــد 
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آژانس فضایی اروپا ارسال کنیم.
ســارا ســیگر، محقق اصلی این ماموریت ها اســت 
و در بیانیه ای گفــت: " این یــک راه جدیدتر، زیرکتر 
و سریعتر برای انجام تحقیقات فضایی اســت. " او 
همچنین یکی از اعضای تیمی بود که در تشخیص 
گاز فسفین در زهره نقش داشــته است. ماموریت 
کت که در ســال  VLF با کاوشــگری از آزمایشــگاه را
۲۰۲۳ پرتاب خواهد شد، آغاز می شود. این کاوشگر 
به مدت سه دقیقه در جو زهره گشت وگذار می کند 
و هــدف آن جمــع آوری داده هایــی در مــورد مــواد 
شیمیایی موجود در این سیاره است. سیگر گفت: 
" اسراری در زهره وجود دارد که ما نمی توانیم آن ها را 
واقعا حل کنیم مگر اینکه مستقیما به آنجا برگردیم. 
" او ادامــه داد: "مــردم بــرای مدت طوالنــی در مورد 
مأموریت هــای زهــره صحبــت می کردنــد. امــا مــا 
مجموعه جدیدی از ابزار های متمرکز و مینیاتوری 

خاص را برای انجام ماموریت تدارک دیده ایم. "

شرکت شیائومی از ارائه یک فناوری باتری جدید با 
ظرفیت ۱۰ درصد بیشتر و نظارت پیشرفته خبر داد. 
در قالب یک پست کوتاه در شبکه اجتماعی ویبو، 
شرکت شیائومی فناوری باتری جدیدی را فاش کرد 
که تیم تحقیق و توسعه این شرکت روی آن کار کرده 
است و سال آینده در دســترس قرار خواهد گرفت. 
زبان چینی ترجمه شده توسط ماشین ممکن است 
کمی ضعیف باشد، اما با توجه به آنچه که به دست 
آمده، شیائومی توانسته محتوای سیلیکون داخل 
باتری را حدود ۳ برابر افزایش دهد که منجر به ذخیره 

سازی ظرفیت کارآمدتر شده است.
این باتری جدید می تواند در همان انــدازه، حدود 
۱۰ درصد میلی آمپر ساعت بیشتری را در خود جای 
دهد و با یک بار شارژ، ۱۰۰ دقیقه زمان اضافی را برای 

کاربر فراهم می کند.
فناوری بســته بندی این باتــری نیز اصالح شــده و 
کارایی فضا را بهبود بخشیده است. PCM(ماژول 
مدار حفاظتی( در زاویه ۹۰ درجه قرار گرفته است و 
دیگر صاف نیست و در نهایت باعث صرفه جویی در 
فضا می شود. عالوه بر این، شرکت شیائومی باتری 
جدید را به یک تراشه سنجش سوخت مجهز کرده 
است که بر الگوریتم های پیشرفته برای بهبود ایمنی 
و طول عمر ســلول ها تکیه می کند و شــارژ شبانه را 
نظارت می کند. این حالت، شــارژ بیش از حــد را در 
زمانی که گوشی برای مدت طوالنی به برق متصل 

است کاهش می دهد.
اولین باتری های تولید انبوه از این نوع، باید در نیمه 

دوم سال آینده عرضه شوند.

تــرش شــدن غــذا از مــواردی اســت که معمــوال در 
آشپزی به آن بر می خوریم. برای رفع مزه ترشی غذا 
می توانید یکی از راه های زیــر را با توجه به نوع غذا و 

ذائقه خود انتخاب کنید.
ترش شدن ناخواسته غذا یکی از اتفاقاتی است که 
گاهی شما را دچار مشکل می کند. می توانید برای 
رفع ترش شدن غذا از شیرینی و سبزیجات استفاده 
کنید. بــرای رفع ترش شــدن غذا می توانیــد یکی از 
راه  هــای زیر را با توجــه به نوع غذای خــود و اینکه با 

کدام از روش  های زیر سازگار است انتخاب کنید.
         استفاده از شیرینی برای رفع ترش شدن غذا

به   خورشت خود یک تکه نبات یا شکر یا کمی زعفران 
با توجه به میزان   خورشت خود اضافه کنید. برای 
رفع ترش شدن قورمه سبزی تنها از شکر استفاده 
کنید. توجه: برای اضافه کردن شــکر به   خورشــت 
کم کم این کار را انجــام دهید. اجازه دهید شــکری 
که به   خورشت اضافه کردید، خوب حل شود. آن را 

گر باز هم نیاز بود شکر اضافه کنید. بچشید ا
         استفاده از سبزیجات

گر ســوپ یا   خورشــت شــما ترش شــده اســت و در  ا
آن ســبزیجات و ســیب زمینی دارد، از مقــداری 
ســیب زمینی و ســبزیجات دیگر برای از بین بردن 

ترشی غذا استفاده کنید.
         برای رفع ترش شدن غذا از مقداری چربی 

استفاده کنید

از مقداری چربی برای کاهش ترشی غذا یا   خورشت 
استفاده کنید. این چربی   می تواند شــامل انواع 
روغن مانند دنبه و روغن زیتــون و مقداری خامه 

باشد.
         استفاده از جوش شیرین

روش دیگــر بــرای از بیــن بــردن ترشــی خورشــت و 
غذا این است که از مقدار خیلی کم جوش شیرین 
استفاده کنید، اما این مقدر باید خیلی خیلی کم 

باشد، چون جوش شیرین ضرر دارد.
جوش شیرین نقطه مقابل غذاهای ترش و اسیدی 
است؛ اما باید خیلی کم استفاده شود و در رفع ترشی 

غذا خیلی موثر است.
         استفاده از نمک

گر به غذا یا  نمک   می تواند ترشی غذا را کاهش دهد، ا
  خورشت خود هنوز نمک زیاد نزدید و شور   نمی شود، 
مقداری نمک به   خورشــت اضافه کنید تا از ترشی 

غذا کم شود.

         افزونه مبدل ارز
افزونــه Currency Converter یــا همــان مبــدل 
ارزی به شما در هنگام تخمین ارزش یک کاال و یا 
خدمات حسابداری و صورت حساب های ساده 
و همچنین تهیــه برنامه هــا و گزارش هــای مالی 

مفید خواهد بود. 
شما می توانید این افزونه را در مرورگر کروم نصب 
کــرده و در وقتتــان صرفه جویــی قابــل توجهــی 

داشته باشید.
این مبدل از BCE API یعنی نرخ های مرجعی که 
هر روز کاری ساعت ۴ بعداز ظهر به روز می شوند 
استفاده می کند. این افزونه در واقع بر اساس یک 
روند روزانه که به صــورت منظم بین بانک های 

مرکزی در سرتاســر اروپــا در ســاعت ۱۴:۱۵ دقیقه 
انجام می شود، بنا نهاده شده است.

MOMENTUM افزونه         
با اســتفاده از افزونه MOMENTUM می توانید 
به ویژگی هایی نظیر شخصی سازی، ویجیت ها 

و موارد دیگر دسترسی داشته باشید.
         افزونه تصویر در تصویر

افزونه تصویر در تصویر با نام Easy PiP به شما این 
امــکان را می دهد تا ویدیو هــای مرورگــر را در یک 
پنجره شناور )که همیشــه روی پنجره های دیگر 
است( تماشــا کنید. این افزونه زمانی به دردتان 
می خورد که در حین تعامل با سایر سایت ها و یا 
اپلیکیشن ها بخواهید به تماشای ویدیو بپردازید.

 MIT ماموریت خصوصی محققان
کشف حیات در سیاره زهره  برای 

شیائومی یک باتری با ظرفیت ۱۰ درصد بیشتر ساخت 

۵ ترفند ساده برای رفع ترشی غذا

که باعث صرفه جویی  کروم  گوگل  معرفی ۳ افزونه 
در وقت می شوند

هوا و فضا

خواندنی ها

کاربردهای هوش مصنوعی در زندگی روزمره
علیرغــم تاریخچه نســبتا کوتاه 
توســعه، هــوش مصنوعــی در 
حال حاضر به طور گســترده در 
زمینه هــای مختلــف اســتفاده می شــود و برخــی 
از سیســتم هایی کــه دیــروز خــارق العاده بــه نظر 

می رسیدند امروز به واقعیت تبدیل شده اند.
در حــال حاضــر یافتــن زمینــه کاری کــه در آن از 
مکانیزم ها و ماشــین های مختلفی که کار انسان 
را تســهیل می کند اســتفاده نشود، دشــوار است. 
احتماال به زودی تعداد چنین واحدهایی به میزان 
قابل توجهی افزایش خواهد یافت و تقریبا در همه 
جا مورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت. و باالتر از 
همه، امید به جهش کیفی در توسعه آنها با هوش 

مصنوعی )AI( مرتبط است.
معرفی گسترده سیســتم های هوش مصنوعی با 

سه نکته اصلی همراه است:
۱-قابلیــت اتوماســیون و خودکارســازی تقریبــا 
هرعملی که قبال نیاز به حضور شخص داشت. به 
عنوان مثال، سیستم های ماشــین ابزار فلزکاری 

اتوماتیک در زمینه صنایع فلزی.
۲-امــکان پــردازش و تحلیــل حجــم عظیمــی از 
داده هــا و محاســبه گزینه هــا بــرای تعــداد زیادی 

متغیر.
۳-عامل انسانی وجود ندارد، یعنی عدم وابستگی 
به رفتار و خلق و خو، مشکالت شخصی و عواطف 

ذاتی افراد.
در نتیجــه، مــا تقریبــا دامنــه نامحــدودی بــرای 

استفاده از هوش مصنوعی داریم.
گی های استفاده از هوش مصنوعی          ویژ

طبیعتا، بسیاری از تفاوت های استفاده از هوش 
مصنوعی با ویژگی های هر سیستم فردی و وظایفی 
کــه آن را حــل می کنــد مرتبــط اســت. امــا در واقــع 
مالحظات کلی برای هر کاربرد از هوش مصنوعی 

وجود دارد.
وجــود خطــا در کار. نمی توان این عامــل را به طور 
کامل حذف کرد، و بنابراین، حتی با معرفی بسیار 
گســترده سیســتم های هوش مصنوعی، افراد در 
توسعه تصمیم گیری ها مهم شرکت خواهند کرد. 
و ایــن برای جایــی که عواقــب اتخــاذ یک تصمیم 
خاص بسیار جدی باشد،در هر حوزه ای از استفاده 
از هوش مصنوعی صادق است. مهم ترین قسمت، 

پزشــکی اســت، جایــی کــه جــان انســان در خطر 
است.

ایمنی و مسئولیت پذیری. به عنوان مثال، وسایل 
نقلیه بدون سرنشــین و حمــل و نقــل عمومی در 
حال حاضر توســط بســیاری از شــرکت ها آزمایش 
می شــوند. در صــورت بــروز حادثــه چــه کســی 

پاسخگوی عواقب چنین تصادفی خواهد بود؟
         حوزه های کاربردی

علیرغــم تاریخچــه نســبتا کوتــاه توســعه، هــوش 
مصنوعــی در حــال حاضــر بــه طــور گســترده در 
زمینه هــای مختلــف اســتفاده می شــود و برخــی 
از سیســتم هایی کــه دیــروز خــارق العاده بــه نظر 
می رســیدند امــروز بــه واقعیــت تبدیل شــده اند. 
در اینجا نمونه هــای خاصــی از اســتفاده از هوش 
مصنوعی  که در حال حاضر کار می کنند یا در آینده 

نزدیک راه اندازی خواهند شد، آمده است.
         پزشکی

گی هــای هــوش مصنوعــی،  بــا ارزش تریــن ویژ
حافظه عالــی و توانایی پــردازش حجم عظیمی از 
اطالعات، تجزیه و تحلیل آن و یافتن راه حل های 
مناسب اســت. به عنوان مثال، این مورد در مورد 
سیستمی از IBM به نام Watson و Google به نام 

DeepMind Health است. آنها نه تنها به پزشکان 
توصیه هایــی می کننــد، بلکــه احتمــال بیمــاری 
یک بیمار را در مراحل اولیه که تشخیص آن برای 

شخص تقریبا غیرممکن است، آشکار می کنند.
هــوش مصنوعــی نــه تنهــا بــه پزشــکان بلکــه به 
بیماران نیــز کمــک می کنــد. پزشــکی از راه دور و 
کاربردهــای مختلــف آن در حــال افزایش اســت. 
روش های مختلف کار مانند جمع آوری اطالعات 
از حســگرهای متصل به بیمار )به عنــوان مثال، 
ســاعت های  تناســب اندام،  دســتبندهای 
هوشــمند( اســتفاده می شــود. سیســتم های 
تحقیقــی وجــود دارد کــه بــر اســاس پاســخ های 
دریافتی از بیمار، تشخیص احتمالی، توصیه های 
درمانــی را صــادر می کننــد یا ایــن داده هــا را برای 
پزشک معالج ارسال می کنند. این برنامه می تواند 
در حالت تشخیص گفتار یا ارتباط متنی کار کند.

         امور مالی
هوش مصنوعی کاربردهای زیادی در عرصه مالی 
پیدا کــرده اســت. این برنامه هــا به طور گســترده 
در ســازمان ها بــرای بهبــود عملیــات و تصاحــب 
سهم بیشتری از بازار مورد استفاده قرار می گیرند. 
برخــی از ایــن برنامه هــا در توســعه نرم افــزار وام، 

مدیریــت ریســک، پیشــگیری از تقلــب، تجــارت 
کمــی، بانکــداری شــخصی، اتوماســیون فرآیند و 
موارد دیگر قرار دارند. عالوه بر این، هوش مصنوعی 
می تواند برای تجزیــه و تحلیل گرایش هــا و پیش 
بینی ها بر اساس آمار استفاده شود. به ویژه، چنین 
تحلیل هایی برای انواع پیش بینی هــا )به عنوان 

مثال، نرخ ارز( مفید خواهد بود.
         کشاورزی

در کشاورزی، هوش مصنوعی برای ردیابی بهینه 
ک و هــوا، وجــود کودهــای  کاشــت، رطوبــت خــا
ک و مراقبت کلی از گیاهان استفاده  ضروری در خا
می شــود. برای مثــال، ماشــین ها آموخته اند که 
علف های هرز را شناســایی کــرده و با دقــت آن ها 
را حــذف کننــد )بــا بیــرون کشــیدن آنهــا بــدون 
آســیب رســاندن به بقیه کاشــت ها یا اســتفاده از 
آفت کش هــا(. ماشــین های هوشــمند می توانند 
بیماری ها یا آفات گیاهی را از روی تصاویر شناسایی 
کننــد، و عــالوه بر این، مواد شــیمیایی مناســب را 
به صــورت هدفمنــد درنقطه مــورد نظر اســتفاده 
کنند. ایــن امر بــه میزان قابــل توجهــی در مصرف 

آفت کش ها و علف کش ها صرفه جویی می کند.
         زندگی روزمره

همــه در مــورد "خانه هوشــمند" شــنیده اند. این 
پیشرفت ها برای ساده کردن کارهای خانه طراحی 
کنون مصرف کننده می تواند یک ربات  شده اند. ا
جاروبرقــی قابل حمــل را خریداری کنــد. که خود 
آپارتمــان را تمیز می کنــد. کتری های هوشــمند، 
اجاق هــای هوشــمند کــه می تــوان از آن طــرف 
شــهر آنهــا را کنتــرل کــرد. در آینــده، ممکن اســت 
یخچال هایــی وجــود داشــته باشــند کــه بتوانند 
ســفارش غــذا دهنــد، کمدهایــی کــه می تواننــد 
لباس ها را بخــار دهند، و بســیاری ابزارهای مفید 
دیگر که می توانند کیفیت زندگی را بهبود بخشند. 
و "خانه هــای هوشــمند" بــه یک ضــرورت تبدیل 

خواهند شد.
          نتیجه

نه تنها هوش مصنوعی به یک روند تبدیل می شود 
- بلکه در حال تبدیل شــدن به بخشــی از زندگی 
ما اســت، بخشــی که بدون آن پس از مدتی تصور 
جهــان غیرممکن خواهد بــود - دقیقــا مانند این 
کنون دیگر نمی توانیم جهان را بدون اینترنت  که ا

فناوری

حکایت

بنا بر آمارهای انجمن ملــی خواب آمریکا، 
دو سوم افراد بالغ در یک نظر سنجی اعالم 
کرده انــد که خواب شــبانه آن هــا کمتر از ۷ 
ساعت است ولی به هر حال کمبود خواب 
تنهــا یکــی از عواملــی اســت کــه احســاس 
نشــاط و ســرزندگی را در ما، تحت الشــعاع 

قرار می دهد.
گــر شــما از افــرادی هســتید کــه همیشــه  ا
احســاس کســالت و خســتگی می کنیــد، 
برخی عادت های بد، شما را در زمره چنین 
افرادی قرار داده اســت. با ما همراه باشید 
تا بیشــتر با عاداتی که انســان را کــم انرژی 

می کند آشنا شوید.
         عاداتی که انسان را کم انرژی می کند

         تنفس نادرست
تنفــس نادرســت باعــث می شــود میــزان 
کسیژن وارد شده به مغز و بدن ما کاهش  ا
یابد و احساس خستگی و فرسودگی کنیم. 

به تنفس خود دقت کنید. 
زمانی که برای چند ساعت تحرک چندانی 
نداشته باشید تنفس ســطحی به سرعت 

برایتان به صورت یک عادت در می آید.
         روی آوردن به غذا های فراوری شده
هرچنــد طبــخ غذا هــای خانگی زمــان بر و 
وقت گیر اســت، ولــی در عین حــال میزان 
انرژی دریافتی از این غذا ها بیش از چیزی 

است که تصور می کنیم.
         خشم بیش از حد

مانــدن در حالــت عصبانیت و رها نشــدن 
از اســترس نیــز یکــی از عواملــی اســت کــه 
می توانــد باعث ایجــاد تنــش، خســتگی و 
کاهــش انــرژی روزانه ما شــود. پس ســعی 
کنیــم بــه خودمــان بــرای رو در رویــی بــا 
مشــکالت عاطفی و احساســی و مــواردی 
که بــر اعصاب ما تاثیــر مســتقیم دارد زمان 

دهیم و آن ها را به نحوی حل کنیم.
         اعتیاد به کافئین و نوشیدنی های 

گازدار
از حد ایــن نوشــیدنی ها  بیــش  مصــرف 
شــاید باعــث احســاس ســرزندگی موقــت 
شــوند، اما در عیــن حال باعث ترشــح زیاد 
آدرنالین و فشــار بر روی غدد فــوق کلیوی 
شــده و احســاس خســتگی و بی قــراری را 
به همراه دارد. هرچه اعتیــاد ما به مصرف 
نوشــیدنی های کافئیــن دار بیشــتر شــود 
رفتــه رفته بدن میزان بیشــتری بــرای رفع 
خســتگی طلــب می کنــد. همچنیــن عدم 
کســالت و  مصــرف آن باعــث احســاس 

بی حوصلگی در ما می شود.
         خمیده راه رفتن

این حالت راه رفتن، علت اصلی بســیاری 
از مشــکالت ســالمتی و خســتگی اســت. 
خمیده راه رفتــن باعث کاهــش تحرک در 
مفاصل و عضالت شده و بدن ما را از انرژی 

تخلیه می کند. 
هنگامی کــه خمیــده راه می رویــم بدنمان 
را وادار کردیم که کاری ســخت تر از یک راه 
رفتن ساده را انجام دهد و مسلما سریع تر 

خسته می شویم. 
پس صاف و کشیده بایســتید و به صحیح 
نشســتن خــود نیــز توجــه خاصــی داشــته 
باشــید تا از انرژی بیشــتر خود در طول روز 

لذت ببرید.

روزی گدایــی بــه دیــدن صوفی درویشــی 
رفــت و دید که او بــر روی تشــکی مخملین 
در میان چــادری زیبا کــه طناب هایش به 
میخ های طالیی گره خورده اند، نشســته 

است. 
گــدا وقتی اینهــا را دیــد فریــاد کشــید: این 
چــه وضعی اســت؟ درویــش محتــرم! من 
تعریف های زیادی از زهد و وارستگی شما 
شنیده ام اما با دیدن این همه تجمالت در 

اطراف شما، کامال سرخورده شدم.
درویــش خنده ای کــرد و گفت: مــن آماده 
ام تــا تمامی اینها را تــرک کنم و با تــو همراه 
شوم. با گفتن این حرف درویش بلند شد 
و به دنبال گدا بــه راه افتاد. او حتی درنگ 

هم نکرد تا دمپایی هایش را به پا کند.
بعد از مــدت کوتاهی، گدا اظهــار ناراحتی 
کرد و گفــت: من کاســه گداییــم را در چادر 
تو جا گذاشــته ام. من بدون کاسه گدایی 
چه کنم؟ لطفا کمی صبر کن تــا من بروم و 

آن را بیاورم. 
گفــت: دوســت مــن،  صوفــی خندیــد و 
میخ هــای طــالی چــادر مــن در زمیــن فرو 
رفته اند، نه در دل من، اما کاسه گدایی تو 

هنوز تو را تعقیب می کند.

که شما را  ۵ عادت غلط 
کم انرژی می کند

گدا درویش و 

آبگوشت کلم قمری یکی از غذاهای 
محلی همدان و کرمانشــاه است. 
مواد ایــن آبگوشــت کلــم قمــری، 
گوشت گوسفندی، عدس، پیاز، نعناداغ، زردچوبه، 
فلفل و سیرداغ تشــکیل می دهد. آبگوشــت از دیرباز 
یکی از غذا های اصیل و خوشمزه و سالم ایرانی بوده و 
هست. تهیه آبگوشت کلم قمری نه تنها راحت و آسان  
است بلکه ارزش غذایی فراوانی هم دارد و می توان این 
غذا را به عنوان یک غذای کامل  محسوب کرد. این غذا 
نه تنها پروتئین و هیدرات کربن و چربی مورد نیاز بدن را 
تامین  می کند بلکه چون ایرانی ها معموال آن را به همراه 
سبزی یا پیاز میل  می کنند موجب می شود تا ویتامین 
و مواد معدنی مورد نیاز بدن تامین شود. آبگوشت کلم 
قمری با کشک یکی از غذاهای سنتی استان همدان 
اســت. این غذا به دلیل داشــتن کلم و کشــک دارای 
کلسیم باالیی است و گوشت و نخود این غذا آن را از نظر 

غذایی و وجود پروتئین غنی تر  می کند. این آبگوشت 
خوشمزه را بپزید و از طعم آن لذت ببرید. 
         مواد الزم برای آبگوشت کلم قمری

• گوشت آبگوشتی  ۵۰۰ گرم
• کلم قمری ۱ عدد

• نخود ۱ پیمانه

• سیب زمینی ۲ عدد
• پیاز ۱ عدد

• زردچوبه و فلفل به مقدار الزم
• کشک ۱ پیمانه

• سیر ۲ حبه
• روغن به میزان الزم

         طرز تهیه آبگوشت کلم قمری
         مرحله اول

پیاز را نگینی خرد کنید و در روغن سرخ کنید. در حین 
ســرخ شــدن زردچوبه و فلفــل را بــه آن اضافــه کنید. 
گوشت را به آن اضافه کرده و نخود خیس خورده را را هم 

اضافه کنید و با آب بگذارید بپزد.
         مرحله دوم

گر آب این مخلوط کم بود، دو تا سه لیوان آب روی آن  ا
بریزید. در تابه دیگری سیب زمینی و کلم ها را پوست 

بگیرید و در کمی روغن تفت بدهید.
         مرحله آخر از آبگوشت کلم قمری

سپس آن ها را در یک ساعت پایانی پخت، به آبگوشت 
اضافه کنید. بعد از آن که آبگوشــت پخــت و جا افتاد، 
سیر را بکوبید و با کشک مخلوط کنید و روی آن بریزید. 
سپس آن را سرو کنید و به شیوه همه آبگوشت ها با نان 

تلیت شده میل کنید. 

کلم قمری غذای اصیل همدانی آبگوشت 

بنــای تاریخــی امامــزاده احمد 
الرضــا )ع( بــوری آباد مربــوط به 
دوره صفویه از آثار ثبت شده ملی 
کشــور اســت. این بنا با پــالن مربــع، مدفن یکــی از 
نوادگان امــام موســی کاظــم )ع( اســت. این بنا در 
کیلومتر ۴ جاده تربت به گناباد واقع شــده و دارای 
امکانات رفاهی از قبیل زائرسرا، حسینیه و سکوهای 

اقامتی است.

مزار بوری آباد

گردشگری

دستپخت

دیدار جمعی از پرستاران 
و خانواده  شهدای
 مدافع سالمت 

با رهبر انقالب
جمعــی از پرســتاران و خانــواده شــهدای 
سالمت، به مناسبت ایام والدت با سعادت 
حضرت زینــب کبــری)س( و روز پرســتار، با 

رهبر انقالب دیدار کردند.

عکس روز

سبک زندگی


