
 با موافقت اعضای کمیسیون ماده پنج استان:  

آزاد سازی ۴ قطعه زمین در مسیر خط ۲ متروی اصفهان
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مرکز آمار اعالم کرد: در بهار ۱۴۰۰ قیمت هر مترمربع زیربنای مســکونی ۱۰۰ درصد، هر مترمربع زمین 
۱۰۴ درصد و نرخ اجاره  بها ۶۳ درصد نسبت به فصل مشابه ســال قبل رشد داشت. براساس گزارش مرکز 
آمار، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
در سطح کل کشور ۱۱ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۱۵ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ 
سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۱۲.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۰.۲ درصد افزایش 
داشته است. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در کل کشور ۱۱ میلیون و ۶۹۴ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۹۱ مترمربع بوده 
است، که نسبت به فصل قبل، ۲۵.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۴.۷ درصد افزایش داشته 
است. متوسط مبلغ اجاره  ماهانه به عالوه  سه درصد ودیعه  پرداختی برای اجاره  یک مترمربع زیربنای مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در سطح کشور ۲۸ هزار و ۱۹۲ تومان با میانگین مساحت ۱۰۴ 
مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل ۲۳ درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در بهار امسال

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان: 

خسارت نکاشت بیش از
 ۲۳ هزار کشاورز اصفهانی

 پرداخت شد

بصره، میزبان نخستین شعبه 
نمایشگاه بین المللی اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
خواستار شد:

بهره برداری هرچه زودتر از 
فاز اضطراری سامانه دوم 

آب رسانی اصفهان

احداث باند دوم جاده تیران 
به سامان با پیشرفت ۷۰ درصدی

مسموم شدن ۱۹۹ اصفهانی 
بر اثر استنشاق گاز  مونوکسیدکربن 
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الهه منصوریان:   

اولین زن مسلمان UFC خواهم بود 
که باحجاب مبارزه می کند

سرعت فرونشست زمین در اصفهان ۲ برابر شده است:

فرونشست ۴۶ سانتی متری میدان نقش جهان

۶

 ۳

نگاره های خورشید 
در نگارخانه صفوی

سال پنجم - شماره 1۳19- سه شنبه  1۴  دی 1۴۰۰ - 1 جمادی الثانی 1۴۴۳
 ۴ ژانویه    2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین ارزیابی جایزه ملی 
تعالی سازمانی:  

فلسفه شکل گیری شرکت 
فوالد مبارکه براساس پیشرو بودن 

کشور است در صنعت 
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شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

کاربری هــای مختلــف خــود واقــع در محــات شــهر جدیــد فوالدشــهر را ازطریــق  ک و اراضــی بــا  شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر درنظــردارد تعــدادی از امــا
فراخــوان عمومی بــه شــماره  1۴۰۰/11828/ص مــورخ 1۴۰۰/1۰/1۳ و بــا جزییــات منــدرج در اســناد فراخــوان را ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه 

نشــانی WWW.SETADIRAN.IR  بــه شــماره ثبــت ســامانه  2۰۰۰۰۰1۳۳۵۰۰۰۰۰9  بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند. 
تاریخ انتشار: سه شنبه 1۴۰۰/1۰/1۴ 

مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضی: تا ساعت 19 مورخ 1۴۰۰/1۰/2۳
تاریخ بازدید: از ساعت 1۰ صبح مورخ 1۴۰۰/1۰/1۶ لغایت ساعت 1۳ مورخ 1۴۰۰/11/۰2)فقط در ساعات اداری(

 مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ 1۴۰۰/1۰/1۴ لغایت ساعت 19 مورخ 1۴۰۰/11/۰۳
کتهای پیشنهاد قیمت ساعت 11 صبح مورخ 1۴۰۰/11/۰۶ می باشد. تاریخ بازگشایی فراخوان اراضی:  زمان بازگشایی پا

تاریخ اعالم به برنده: چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/11/۰۶
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است: 

گــذاری اراضــی )مزایــده( صرفــا ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR  می باشــد و  1( برگــزاری فراخــوان وا
کلیــه مراحــل فرآینــد فراخــوان شــامل خریــد، دریافــت اســناد، پرداخــت تضمیــن شــرکت در فراخــوان )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده 

کننــدگان در فراخــوان ازایــن طریــق می باشــد. بــودن شــرکت 
کلیــه اطاعــات مربوطــه شــامل مشــخصات فنی،ضوابــط شهرســازی، نحــوه فــروش و ســایر مــوارد موردنیــاز بــر بــرد اعــان عمومی ســامانه الکترونیکــی دولــت و   )2

وب ســایت شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه نشــانی https://fooladshahr.ntdc.ir/  قابــل مشــاهده،  بررســی و انتخــاب می باشــد.
ک و صرفا فیــش واریزی  ک: مبلــغ ســپرده شــرکت در فراخــوان معــادل ۵% )پنــج درصــد( قیمت پایــه هر پا ۳( مبلــغ و نــوع ســپرده شــرکت در فراخــوان عمومی امــا
بــه حســاب تمرکــز وجــوه ســپرده شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه شــماره ۴۰۰1119۵۰۶۳77117 نــزد بانــک مرکزی جمهوری اســامی ایران به شــماره شــبا 
IR۴1۰1۰۰۰۰۴۰۰1119۵۰۶۳77117 و شناســه واریــز 9۶۳28۵۳۰۰1۰1۰2۶۰۰82222۰۰۰۰11۴۴ )واریــزی ازطریــق شــماره شــبا و بصــورت ســاتنا یــا پایــا واریــز شــود ضمنا 

ثبــت شناســه واریز الزامی اســت(.
نکته مهم: در ماشین نویسی فیش واریزی و توضیحات آن توسط بانک بایستی حتما نام شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر درج شده باشد.

گانه تهیه نمایند. ک شرکت کنند، دراین صورت باید سپرده های جدا گذاری اراضی بیش از یک پا ۴( متقاضیان می توانند در فراخوان عمومی وا
۵( باتوجــه بــه محدودیــت ســامانه مبنــی بر اینکــه بــرای ارایــه پیشــنهاد قیمــت ازطریــق ســامانه فقــط یــک نفــر می توانــد پیشــنهاد ارایــه نمایــد لــذا درصورتیکــه دو 
نفــر بخواهنــد مشــترکا یــک پیشــنهاد ارایــه نماینــد بایســتی فــرم پیشــنهاد قیمــت پیوســت مــدارک فراخــوان را هــردو نفــر تکمیــل و امضــا و اثــر انگشــت نماینــد و در 

کنند. ســامانه بارگــذاری 
۶( عاقمندان به شرکت در فراخوان اراضی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۴19۳۴ – ۰21، دفتر ثبت نام استان تهران:  889۶97۳7 و 8۵19۳7۶8 
 WWW.SETADIRAN.IR اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی

12۵۴82۳ / م الف

نوبت اول

گذاری اراضی با کاربری مسکونی واقع  گهی فراخوان عمومی وا آ
در شهر جدید فوالدشهر

به شماره 1۴۰۰/11828/ص مورخ 1۴۰۰/1۰/1۳  

لیست فراخوان 1۴۰۰/118۲8/ص مورخ 1۴۰۰/1۰/1۳ سال 1۴۰۰ شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرایطمبلغ سپرده شرکت در فراخوانمبلغ پایه فراخوانمساحتکاربریمحلهشماره قطعهردیف

12E ۴۰ درصد نقد مابقی اقساط ۳ ساله7۴۶۰/۵۶29۴/۶92/12۰/۰۰۰1۴/7۳۴/۶۰۶/۰۰۰تجاریمرکز برزن

محمدحسن یاری - شهردار دولت آباد

شــهرداری دولــت آبــاد برخــوار درنظــردارد نســبت بــه جذب ســرمایه گذار جهــت تابلوهای 
نصــب- و  )ســاخت   BOT قــرارداد  درقالــب  خــود  خدماتــی  حــوزه  ســطح   تبلیغاتــی 

گذاری( اقدام نماید. بهره برداری-وا
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ 1۴۰۰/11/2

کات: روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/11/۳ گشایش پا
 www.dolatabadcity.ir محــل دریافت اســناد: دولت آبــاد بلوار طالقانــی پایگاه اینترنتــی 

تلفن: ۴۵822۰1۰، ۰۳1
www.iets.mporg.ir :12۵۴۶7۵ / م الفپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت اول
گهی فراخوان سرمایه گذار« »آ

استاندار اصفهان گفت: این استان بدلیل نداشتن برندهای 
موفق نمی تواند کارهای بزرگ اقتصادی انجام دهد که این 

خود آسیب جدی محسوب می شود. 
سیدرضا مرتضوی در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و 
فناوری در استانداری با انتقاد از اینکه اصفهان دارای هیچ 

برند موفقی نیست،
افزود: این در حالیست که برخی برندها در کشورهای دیگر 

بسیار موفق بوده اند ولی در استان اصفهان با این همه ادعا، 
اتفاقی در این  زمینه رخ نداده است.

کید کرد: این مهم باید نیز در جلسات کارگروه پژوهشی  وی تا
استان مورد بررسی و سیاستگذاری قرار گیرد.

استاندار اصفهان اظهار داشت: مقوله سیاستگذاری 
در حوزه های پژوهشی استان نیازمند گام جدی و رو به  

جلوست.

وی افزود: با توجه به جایگاه استان که دارای ظرفیت های 
اقتصادی قابل  توجهی است باید در عرصه سیاست های 

کلی پژوهش بطور جدی وارد عمل شد.
شکل گیری این  به  توجه  با  داشت:  خاظهار  مرتضوی 
کمیتی این مجموعه،  کارگروه در استانداری و جایگاه حا
سیاستگذاری در حوزه پژوهش باید بعنوان موضوعی مهم،  

مطمح نظر دست اندرکاران قرار گیرد.
استاندار اصفهان گفت: در این راستا باید بر مبنای گردش 
مالی استان، بنگاه های اقتصادی موجود را به سمتی 
هدایت کرد تا بتوانند هم حوزه های پژوهشی و آموزشی را 
کز تحقیقاتی تقویت کنند و هم باری از  در دانشگاه ها و مرا

دوش استان بردارند.
مرتضوی افزود: به این منظور باید کارگروه پژوهشی با نگاه 
راهبردی برای شناسایی مشکات و نیازهای استان در 
حوزه های مختلف از جمله آلودگی هوا، ترافیک، اقتصاد، 
آسیب های اجتماعی و دیگر بخش ها وارد عمل شود و 

سیاستگذاری کند.
کید کرد: از سال آینده، جلسات این  استاندار اصفهان تا
کارگروه باید در سه ماهه اول سال برگزار شود تا برای طول سال 
برنامه  ریزی و اولویت سنجی  الزم در گروه های کاری مربوطه 
صورت گیرد. در این جلسه ۹ طرح پژوهشی در حوزه صنعت و 
معدن، استاندارد، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و بهزیستی 

مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار اصفهان:   

نبود برندهای موفق در استان، آسیب زاست 
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کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای  عضــو 
اسامی گفت:قانون اصناف به زودی و حدودا یک 
ماه آینده به صحن مجلس خواهد رفت و احتمال 
آن وجود دارد که موارد اصاحی قانون امور گمرکی 

هم تا پایان سال به سرانجام برسد.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسامی با انتشار ویدیوئی در صفحه شخصی 
خود بــا اشــاره بــه اقدامات انجــام شــده در کمیته 
بازرگانی کمیســیون اقتصــادی مجلس گفــت: در 
کنار مسائل محلی اصفهان به دنبال رفع دو مانع و 
مسأله بسیار مهم کشوری در حوزه اصناف و گمرک 
هستم؛ یکی از کارهای اصلی که معموال در مجلس 
شورای اسامی انجام می شود و البته باید جدی تر 

دنبال شود، موضوع اصاح قوانین و مقررات است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در شــرایطی هستیم 
که فشار اقتصادی زیادی روی کشور است، حداقل 
نباید بــه لحاظ قانونــی، خــود قوانیــن و نهادهای 

قانونی مانعی برای فعاالن اقتصادی باشند.
طغیانی افــزود: ۲ قانــون در کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اســامی درحال اصاح است، اول 
قانون اصناف است که برای نزدیک به ۳.۵ میلیون 
واحد صنفی که در ۸ هزار اتحادیه فعال هستند، یک 
قانون مهم محسوب می شود و باید مواردی باید در 

آن اصاح شود. 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای  عضــو 
اســامی تصریح کرد: مورد بعد، قانون امور گمرکی 
اســت که با توجــه به اهمیت ایــن قانــون در بحث 
واردات و صــادرات و حقــوق دولتــی کــه دریافــت 
می کند، در تسهیل تجاری بسیار موثر است و برای 

کید است. رفع موانع گمرکی بسیار مهم و مورد تأ
وی با اشاره به اینکه قانون اصناف به زودی و حدودا 
یک ماه آینده به صحن مجلس خواهد رفت، عنوان 
کرد: احتمال آن وجود دارد که موارد اصاحی قانون 

امور گمرکی هم تا پایان سال به سرانجام برسد. 

مرکز آمار اعام کرد: در بهار ۱۴۰۰ قیمت هر مترمربع 
زیربنای مسکونی ۱۰۰ درصد، هر مترمربع زمین ۱۰۴ 
درصد و نرخ اجــاره  بها ۶۳ درصد نســبت به فصل 

مشابه سال قبل رشد داشت.
براســاس گزارش مرکز آمار، متوســط قیمت فروش 
هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامات ملکی در ســطح کل کشور ۱۱ 
میلیون و ۵۰۳ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۱۵ 
مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است، که 

نسبت به فصل قبل، ۱۲.۲ درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ۱۰۰.۲ درصد افزایش داشته است.

متوســط قیمت فروش هر مترمربع زمیــن یا زمین 
ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامات ملکی در کل کشور ۱۱ میلیون 
و ۶۹۴ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۹۱ مترمربع 
بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۲۵.۶ درصد 
و نسبت به فصل مشــابه ســال قبل ۱۰۴.۷ درصد 

افزایش داشته است.
متوسط مبلغ اجاره  ماهانه به عاوه  سه درصد ودیعه  
پرداختی برای اجاره  یک مترمربع زیربنای مسکونی 
معامله شــده از طریق بنگاه های معامات ملکی 
در ســطح کشــور ۲۸ هــزار و ۱۹۲ تومــان با میانگین 
مساحت ۱۰۴ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال 
بوده اســت، که نســبت به فصل قبــل ۲۳ درصد و 
نســبت به فصل مشــابه ســال قبــل ۶۳.۷ درصد 

افزایش داشته است.

بنــا بــر اعــام انجمــن صنفــی کارخانه هــای قند و 
شــکر ایران، طبق قانون جدید معافیت مالیات بر 
ارزش افزوده شــکر از بخــش معافیت های مالیاتی 
حــذف شــده، بنابراین گفتــه شــد از روز گذشــته) 
۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ ( تولیدکنندگان نســبت به وصول 
۹ درصد بهای شــکر در هر فــروش اقــدام و در موعد 
مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. به 
گزارش انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران 
در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، شکر از بخش 

معافیت ها حذف شده و در دو ماه گذشته به رغم 
تاش ها و مکاتبات متعدد صورت گرفته با مسئولین 
ارشد کشور جهت برگشت این محصول به بخش 
کاالهای معاف اما متاسفانه نتیجه ای حاصل نشده 
است. همچنین با عنایت به الزم االجرا بودن قانون 
از تاریخ ۱۳ دی مــاه ۱۴۰۰ ضرورت دارد که همکاران 
گرامی از تاریخ مذکور نسبت به وصول ۹ درصد بهای 
شــکر در هر فروش اقدام و در موعد مقرر به حساب 

سازمان امور مالیاتی واریز  کنند.

موتورخانه هــای مشــترکان خانگی گاز بــه صورت 
رایگان بهینه سازی می شود.

رییس بهینه سازی مصرف گاز شــرکت گاز استان 
اصفهــان در ارتباط اینترنتــی بــا بخــش خبــری ۲۰ 
دیشــب شــبکه اصفهــان گفــت: شــرکت گاز برای 
مدیریت مصرف طرح هایی اجرا می کند که یکی از 
آنها بازرسی مستمر ازادارات مختلف برای نظارت بر 

مصرف بهینه است.

پژمان روحی بــا اشــاره به اینکه مشــترکان خانگی 
 .NIGC.IR WWW دارای موتورخانه باید در سامانه
ثبت نام کنند افزود: بازرسان این اداره پس از ثبت نام 
برای بهینه سازی موتورخانه آنها مراجعه می کنند. 
وی با بیان اینکه در فصل ســرما توازن بین تولید و 
مصرف بهم میخورد گفت: گاز در مناطق نفت خیز 
تولیدو با خطوط انتقال به اســتان وارد می شــود و 

مصرف باید مدیریت شود.

 افراد هنگام خرید مصنوعات طا باید توجه داشته 
باشند که طای بدون کد شناسایی را نخرند؛ زیرا 
ممکن است قاچاق یا فاقد اســتاندارد باشد و ضرر 
کنند. چند روز پیش مدیرکل استاندارد استان تهران 
اعام کرد که افراد از خرید طا بدون کدشناســایی 

پرهیز کنند.
گفتــه »عبــاس نــوری«، افــراد حتــی بــرای  بــه 
سرمایه گذاری، از خرید هرگونه مصنوع طای بدون 
کد شناسایی یا کدهای ابطال شده که مشخصات 
آن هــا بــه اتحادیه هــای مربوطــه اعــام می شــود، 
خودداری کنند. نائب رئیس اتحادیه طا و جواهر 
تهران در این خصــوص گفت: درج کد شناســایی 
بــر روی مصنوعات طــا از ۱۵ ســال پیش در کشــور 
اجرایی شد و اداره استاندارد کدهایی را به واحدهای 
تولیدی طا و جواهر اعطا می کند که یکتا )یونیک( 
هستند و تولیدکنندگان موظفند این کدها را بر روی 
مصنوعات درج کنند. »محمد کشتی آرای« افزود: 
هر شهرســتان کد التین مختص بــه خــود را دارد و 
در کنار آن عددی درج می شود که مربوط به واحد 
تولیدی اســت و چنان چه واحدها تخلفی داشته 
کید کرد: افراد  باشند کد آنها حذف می شود. وی تا
هنگام خرید مصنوعات طا باید از درج کد مطمئن 
شوند، زیرا چنان چه این کد را نداشته باشد یا قاچاق 
است یا خارج از استاندارد تولید شــده است و افراد 
با خرید آن ممکن اســت دچــار ضرر و زیان شــوند. 
نائب رئیس اتحادیه طــا و جواهر تهران گفت: کد 
واحدهای تولیدی ممکن اســت بــه دلیل تخلف 

واحد، تغییر آدرس یا تعطیلی ابطال شود بنابراین 
ضروری است که افراد از درج کد مطمئن شوند.

وی تصریح کرد: کافی است تنها افراد از درج عیار و 
کد شناسایی مطمئن شوند و صحت و اصالت این 
کدها توسط اتحادیه ها و سازمان استاندارد بررسی 

می شود.
کشتی آرای گفت: طبق قانون اســتاندارد حداقل 
عیار مجــاز طــا در کشــور ۱۸ اســت کــه بــه صورت 
رقمی ۱۸ یا ۷۵۰ درج می شــود، البته عیارهای ۲۱، 

۲۲ و ۲۴ نیز عیار مجاز در کشور هستند.
وی توضیــح داد: چگونگــی نظــارت بــر واحدهای 
عرضــه کننده این گونه اســت که خــود اتحادیــه از 
بین فعــاالن بازرســان را انتخــاب می کننــد و چون 
آشنایی کاملی با منطقه دارند با مراجعه به واحدها 

و نمونه برداری عیار را کنترل می کنند.
کتور  نائب رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران گفت: فا
فروش نیز موضوع مهمی در خرید و فروش طا است 
کتور آدرس، شماره تماس،  مشخصات  و باید در فا

کتور درج شود. طا و عیار کدهای استاندارد در فا

قانون اصناف یک ماه آینده به صحن مجلس می رود

خبر

کشــاورزان  عضــو هیئــت مدیــره صنــف 
اصفهــان گفت: بیــش از ۲۳ هــزار و ۳۰۰ نفر 
از کشاورزان اصفهانی بخشــی از مطالبات 

خسارت نکاشت را دریافت کردند.
حســین وحیــدا اظهــار داشــت: خســارت 
نکاشــت پــول حقابه کشــاورزان اســت که 
صنعت برداشــت می کند و دینی اســت که 
صنایــع آب بــر اســتان بایــد از ســال ۱۳۹۶ 

کنون ادا می کردند. تا
او افزود: صنایع آب بر استان از سال ۱۳۹۶ 
قرار بود که ساالنه ۴۵۰ میلیارد تومان علی 
الحساب بابت آبی که از حقابه ها برداشت 
می کننــد، به کشــاورزان پرداخــت کنند در 
حالی که در این چهار- پنج سال گذشته دو 
ســه مرتبه مبلغی واریز شــد که در مجموع 
پول دو سال خســارت نبود و از سوی دیگر 
کنــون آنقــدر تــورم بــوده  از ســال ۱۳۹۶ تا
که این ۴۵۰ میلیارد تومان شــاید ۲۰ درصد 

تأثیر ندارد.
کشــاورزان  عضــو هیئــت مدیــره صنــف 
اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه در روزهــای 
گذشته خسارت نکاشــت به حساب بیش 
از ۲۳ هزار و ۳۰۰ نفر کشــاورز اصفهانی واریز 
شده است، ادامه داد: شماری از کشاورزان 
نیز که مدارکشان کامل نبوده یا به عللی در 
ارائه مــدارک مالکیتــی تأخیر کردنــد، هنوز 
خســارت دریافــت نکردند کــه لیســت آنها 

باید تکمیل و ارسال شود.
وحیدا با بیان اینکه مبلغ واریزی خسارت 
نکاشت ۱۲۰ میلیارد تومان برای کشاورزان 
شرق اصفهان بوده است، درباره رسیدگی 
به خواســت کشــاورزان مبنــی بــر تصفیه و 
تحویــل پســاب بــرای کشــاورزی، گفــت: 
کنون اتفاق خاصی نیافتاده  در این درباره تا
کــه مدیــر آب منطقــه ای  اســت هرچنــد 
مناقصــه  بــه  را  ح  طــر گفتنــد  اصفهــان 
گذاشــتند اما ایــن صحبــت تازگــی نــدارد و 
ح  دوســال اســت که ایــن موضــوع را مطــر

کردند.
کشــاورزان  عضــو هیئــت مدیــره صنــف 
اصفهــان دربــاره بازگشــایی زاینــده رود و 
توزیــع آب بــرای کشــارزی نیز خاطرنشــان 
کرد: ۱۲۰ میلیــون مترمکعــب آب خط قرمز 
شــرب اســت و مقرر شــد صنــف و ســازمان 
جهــاد کشــاورزی دربــاره زمــان بازگشــایی 
و توزیــع آب تصمیم گیــری کننــد در حالــی 
کنون ذخیره ســد زاینــده رود ۱۶۶  که هــم ا
میلیــون مترمکعــب اســت و در صورتی که 
بارندگی هــای پیش رو مناســب باشــد، در 
حدی که کشاورزان بتوانند کشت حداقلی 
داشــته باشــند، دربــاره زمــان بازگشــایی 

زاینده رود تصمیم گیری خواهد شد.
وحیدا با اشاره به اینکه نزدیک به ۴۵ روز از 
فرصت ســه ماهه برای حل و فصل بخشی 
از مشکات کشاورزان و مسائل آب استان 
گذشــته اســت، ابــراز داشــت: کشــاورزان 
از مســئوالن اســتان انتظــار دارنــد طبــق 
توافقنامه به وعده هایشــان عمل کنند در 
حالی که با گذشــت نزدیک به ۴۵ روز هنوز 
کار خاصی در این زمینه انجام نشده است.

او اضافه کرد: ۲۴ نفر از کشاورزان اصفهانی 
کــه در جریان تنش هــای آذرماه بازداشــت 
شده بودند، آزاد شــدند اما هنوز یک نفر از 

کشاورزان در بازداشت است.
صنــف  بیــن  کــه  توافقنامــه ای  طبــق 
کشــاورزان، شــورای میراب هــای شــرق و 
غرب و استانداری اصفهان در روز سه شنبه 
دوم آذر ماه سال جاری به امضا رسید، مقرر 
شد مسئوالن استان هر ۱۵ روز یکبار درباره 
پیگیری ها و پیشــرفت امور حوضــه زاینده 

رود اطاع رسانی کنند.
کمیتــه چهارگانــه اســتانداری،  تشــکیل 
جهــاد کشــاورزی، آب منطقــه ای و صنف 
کشــاورزی بــرای پیگیــری امــور مربــوط به 
کشاورزان استان و پیگیری های فرا استانی 
در حوضه آبریــز از جمله مصوبــات کارگروه 
ســازگاری بــا کــم آبــی، شــورای عالــی آب و 
شورای هماهنگی زاینده رود، تعیین تاریخ 
بازگشــایی و توزیــع آب بــرای کشــاورزی بــا 
رعایت خط قرمز شــرب، پیگیــری موضوع 
پرداخــت  و  اصفهــان  فاضــاب  پســاب 
خســارت بــه کشــاورزان ســازگار مناســب 
کشــاورزی و صنــف  بــا محوریــت جهــاد 
کشــاورزان اصفهــان از جملــه بندهای این 
کــه کشــاورزان  توافقنامــه اســت و آنطــور 
می گوینــد اســتاندار در ایــن جلســه بــرای 
پیگیری خواسته های آنان سه ماه فرصت 

خواست.
جمعیــت کشــاورزان شــرق و غرب اســتان 

اصفهان بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر است.

خبر همدلی بخش خصوصی و دولتی نتیجه داد؛

کسب رتبه نخست کشوری شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان اصفهان 

یکصد و هشتمین جلسه شورای 
بخــش  و  دولــت  گفت و گــوی 
خصوصی استان اصفهان برگزار 

شد.
 به گــزارش روابــط عمومی اتاق بازرگانــی اصفهان 
ســیدرضا مرتضــوی، اســتاندار اصفهــان در ایــن 
جلســه ضمــن تســلیت ایام ســوگواری حضــرت 
فاطمه زهرا ســام اهلل علیهــا و گرامی داشــت ایام 
شــهادت ســردار مقاومت، حاج قاســم سلیمانی 
پیوستن اعضاء جدید شورای گفت و گوی دولت 
وبخش خصوصی اســتان اصفهان به این جلسه 
را تبریک گفــت و افزود: بــه  نماینــدگان مجلس و 
فعــاالن اقتصادی حاضر در جلســه نیز خوشــامد 
گفته و امیدوارم این جمع منجر به اخذ تصمیمات 
مدبرانــه ای در فضــای اقتصادی اســتان و کشــور 

شود.  
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و 
دبیر شورا نیز از زحمات ارزنده محمدرضا حبیبی، 
رئیس کل دادگســتری اســتان تقدیر کرد و ضمن 
خیــر مقدم بــه حجت االســام اســداهلل جعفری، 
رئیس کل جدیــد دادگســتری اســتان اصفهان و 
آرزوی توفیق روزافزون وی در مســئولیت جدید، 
گفت: توفیق شورای گفت و گوی استان در دو سال 
گذشــته، مرهون حضورموثر نمایندگان دستگاه 
قضا در شــورای گفــت و گو علی الخصــوص رئیس 
کل دادگســتری و دادســتان محترم بوده اســت و 
ارتقاء شاخص های این شــورا موید این همدلی و 

همراهی است.
وی در ادامه کســب رتبه اول شــورای گفت و گوی 
دولــت و بخش خصوصــی اســتان اصفهــان در ۶ 
ماهه اول امســال در بین شــوراهای سراسرکشــور 
را حاصل روند منظم و کیفــی ورود به موضوعات 
در ســطح ملی و استانی و تاثیر جلســات این شورا 

درحل مشکات اقتصادی دانست.
گــوی اســتان اصفهــان  گفــت و  دبیــر شــورای 
همچنیــن افــزود: اقتصاد ایــران تحت تاثیر فشــار 

تحریم هــای ظالمانــه در کنــار مشــکات ناشــی 
ازساختار درونی در حال تجربه شرایط بی بدیلی 
اســت کــه تنهــا از طریــق هماهنگــی ســه بخــش 
اصلی اقتصاد ایران می توان آینده ای روشن را رقم 
زد.گلشیرازی تصریح کرد: در کنار رفع تهدیدهای 
ســخت بیرونــی، حضــور فعــاالن اقتصــادی در 
کشورهای هدف صادراتی با ایجاد هماهنگی بین 
کمیتــی اعم از دولت، دســتگاه  ارکان مختلف حا
قضا و بخــش خصوصی به عنوان ســربازان عرصه 

اقتصاد میسر است.
وی همچنین گفت: از آنجا که بر اساس گزارشهای 
پارلمان بخش خصوصی اصفهــان، پاندمی کرونا 

تا دو سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، نیازمند 
هماهنگی بیشــتر بخش خصوصی و دولت برای 

طی مسیر هستیم. 
رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان احتمال 
تقویت احیای برجام، دسترســی به منابع نفتی، 
تســهیل فرایندهای تجاری احتمالــی، حذف ارز 
چند نرخــی و مشــخصا ارز ۴۲۰۰ تومانی، کســری 
بودجــه عملیاتی دولت، تــداوم نرخ بــاالی تورم، 
احتمــال کاهــش ارزش پــول ملــی و عــدم اقبــال 
زبدگان جامعه به بازار سرمایه در کنار بحران های 
اقلیمی به ویژه خشکسالی و تاثیرات آن بر بخش 
محکمی برضرورت ایجــاد  دلیــل  را  کشــاورزی 

هماهنگــی هــر چــه بیشــتر میــان دســتگاه های 
اجرایی با فعاالن بخش خصوصی دانست.  

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان در ادامــه بر ضــرورت هــم افزایــی، روحیه 
بخشی و حفظ سرمایه های اجتماعی کشور علی 
کید کرد  الخصوص ســرداران جنگ اقتصــادی تا
و افــزود: با مــورد توجــه قــرار دادن این امــر در پرتو 
توجهات حضرت بقیــه اهلل خدمات خالصانه ای 
شکل خواهد گرفت که انشــاهلل زمینه ساز تحقق 

دولت مهدوی خواهد بود.
در ادامه این مراسم ضمن طرح موضوعات دستور 
کار جلسه، از خدمات اعضاء سابق شورا تقدیر شد.  

تجارت با عراق در سال جاری ۱۷ درصد رشد داشته که 
باعث افزایش مبادالت حوزه های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی میان دو کشور ایران و عراق شده 
است. عراق همیشه جز اولین کشــورهای واردکننده کاالی ایرانی بوده 
و در سال جاری با یک میلیون و ۸۹۶ هزار تن به ارزش ۶۴۰ میلیون دالر 
رتبه دوم مقصد صادراتی کاالی ایرانی را به خود اختصاص داده است. 
به همین علت پس از جابجایی محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
اصفهان به منطقه روشن دشت و تغییر مدیریت شهری، عراق به عنوان 

نخستین شعبه نمایشگاه بین المللی اصفهان، انتخاب شده است.
یکی از دالیل اینکه عراق به عنوان مقصد این نمایشگاه انتخاب شده آن 
کثر کاالهای این  است که تولید ملی در کشور عراق نادیده گرفته شده و ا
کشور وارداتی هستند. همچنین به دلیل همسایگی با ایران و هزینه های 
کم حمل و نقل، همچنین قیمت مناسب می تواند به سهولت تجارت 
میــان دو کشــور کمک کنــد. با علیرضــا مرتضــوی، مدیر عامل شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در خصوص ویژگی ها و محل 
فعلی نمایشگاه بین المللی و شعبه جدید نمایشــگاه در بصره عراق به 

گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:
کنون محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان در کجا            ا

قرار دارد و بعد از شروع کرونا، فعالیت خود را دوباره از کی آغاز کرده 
است؟

شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان حدود یکســال است که به 
سایت روشن دشت منتقل شده و فعالیت خودش را ۱۴ ماه است که آغاز 
کرده و بیش از ۴۰ عنوان نمایشگاهی برگزار کرده اما به علت شیوع کرونا و 

قرنطینه بودن مدتی فعالیت نداشت و برخی نمایشگاه ها باطل شد.
          شاخص ترین امکانات محل جدید نمایشگاه بین المللی 

اصفهان چیست؟
از شاخص ترین امکانات نمایشگاه می توان به فضای مناسب و طراحی 
شــده برای نمایشــگاه، پارکینگ ها، فضــای رفاهــی، همچنین فضای 
مناسب برای غرفه داران که با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد، 
می توان اشاره کرد. همچنین با همکاری مسئوالن درصدد آوردن اینترنت 

پر سرعت برای بازدیدکنندگان و غرفه داران هستیم.
          مساحت و زیربنای محل فعلی نمایشگاه بین المللی اصفهان 

چقدر است؟
فضای کلی نمایشگاه ۴۷ هکتار است که ۱۶ متر مربع آن سالن مسقف 
امیر کبیر است و ۳۰ هزار متر مربع فضای باز نمایشــگاهی داریم و فاز اول 
نمایشگاه تقریبا تکمیل شده و فازهای بعدی در دست بررسی و مطالعه 
است. همچنین ۳۰ هزار متر فضای باز نمایشــگاهی نیز در اختیار برگزار 

کنندگان است.
          نمایشگاه فعلی چه برتری و امکاناتی نسبت به نمایشگاه واقع 

در پل شهرستان دارد؟
امکانــات نمایشــگاه بین المللــی اصفهــان در ســطح بین المللــی 
و اســتانداردهای جهانــی اســت. ســالن و معمــاری و نحــوه قرارگیــری 
پارکینگ ها و مسافت آن تا سالن اصلی و دمای هوا به صورت خودکار برای 
بازدیدکنندگان و غرفه داران همه بر روی ۲۳ درجه نگه می دارد و رطوبت 
را نیز کنترل می کند، مســئله ایمنی در رفت و آمد و مســائل رفاهی برای 

بازدیدکنندگان از نکات شاخص این نمایشگاه جدید بین المللی است.
          در این مدت 1۴ ماهه استقبال مردم چگونه بود؟

استقبال مردم، تجار، صنعت گران و شرکت های دانش بنیان خوب بوده 
اما به این معنا نیست که کافی است و باید در ارتقای سطح کیفی بیشتر 
کنون شرایط فیزیکی و زیرساخت های نمایشگاه برای بهتر  تاش کنیم و ا
برگزار کردن و دعوت از شرکت های خارجی و ایرانی برای باال بردن سطح 

کیفی مناسب است.
          در محل فعلی نمایشگاه بین المللی اصفهان چه عناوین 

نمایشگاه هایی بر پا کردید؟
نمایشگاه های متعددی برگزار کردیم اما می توان به نمایشگاه های "دام 
و طیور" و "قهوه و نوشیدنی های گرم و سرد" "سنگ" که شاخص ترین آنها 
است، اشاره کرد. از کشورهای عراق، عمان، چین، ازبکستان و کردستان 
عراق نمایشگاه داشتیم که نمایشگاه کردستان عراق منجر به عقد ۱۵ 

قرارداد تجاری شد.
          با توجه به حضور کشورهای مختلف در نمایشگاه بین المللی، 

امکانات و تسهیالت الزم در اختیار آنها برای اقامت برنامه ریزی 
شده است؟

برگزاری نمایشگاه دو بخش دارد، بخشی شــامل ساختار و زیر ساختی 
که شرکت نمایشگاهی در اختیار برگزار کنندگان می گذارد و بخشی دیگر 
شــامل برگزار کنندگان که طی تشــریفات قانونی به برگزاری نمایشــگاه 

منتخب می شوند و در دعوت از هیئت های خارجی و بازدید و مترجم آنها 
بر عهده برگزار کننده است و از لحاظ زیر ساختی شرکت نمایشگاه های 
بین المللی عهده دار است، اما به جهت حمایت از صنایع داخلی و برگزار 
کنندگان، شرکت نمایشگاه های بین المللی از سفیرهای خارجی در تهران 
و وابسته های اقتصادی آنها دعوت می کند و این اتفاق در نمایشگاه "فرش 

" اتفاق افتاده است.
          این خبر که قرار است در عراق، دومین شعبه نمایشگاه 

بین المللی اصفهان باشد را تأیید می کنید؟
در تحقیقات انجام شده بر روی کشور عراق به این نتیجه رسیدیم، که 
عراق می تواند به عنوان اولین بازار هدف برای معرفی صنایع و خدمات 
کشورمان باشــد. در مطالعات انجام شــده، بصره را بهتر از جاهای دیگر 
دیدیم و با پیام شــهردار اصفهان، برای شــهردار بصره با عنوان دســتیار 
سرمایه گذاری و اقتصادی به بصره سفر کردم و در آنجا موضوع برگزاری 

نمایشگاه بین المللی اصفهان در بصره مطرح شد.
شهردار بصره از این طرح استقبال کرد و از نکات مثبت دانست که تا به 
حال از سوی هیچ کشوری اتفاق نیافتاده و جای خالی محصوالت ایرانی 
را در بصره نیز متذکر شد. همچنین با سرکنسول جمهوری اسامی ایران در 
بصره جلسه ای در خصوص مسائل وابسته اقتصادی برگزار شد. همچنین 
طی جلسه با مسئوالن اتاق بازرگانی بصره، رئیس اتاق از سهم کمتر از سه 

درصدی ایران از واردات بصره خبر داد.
محل مناسب نمایشگاه که در تحقیقات شناسایی شده بود را بازدید 
کره شــده و در نهایت به عقد تفاهم نامه ای  و با شــرکت مالکان وارد مذا
انجامید. این نمایشگاه دائمی مسقف، سرپوشیده و سه طبقه است و هر 
طبقه ۱۰۰۰ متر مربع مساحت، ۶۰۰ متر مربع انبار و چند دفتر کار دارد و بعد از 
به تصویب رسیدن توسط هیئت مدیره و دریافت مجوز از سوی سازمان 
توسعه تجارت ایران در اختیار نمایشگاه بین المللی اصفهان قرار می گیرد.

          برپایی نمایشگاه بین المللی در کشورهای دیگر چه 
مزیت هایی دارد؟

قطعا کیفیت و تنوع کاالی ایرانی مورد نیاز و استقبال شهر بصره است. شهر 
کنون  بصره سال ۲۰۱۷ با جمعیت سه میلیون نفری شناسایی شد اما ا
شهردار بصره جمعیت فعلی بصره را پنج میلیون نفر دانست. جمعیت 
فعال و تاجر و بازرگان به علت اینکه بصره تنها بندر و دروازه ورود و خروج 
کاالســت زیاد اســت و روزانه چهار میلیون بشــکه نفت از این شهر صادر 
می شود و درآمد خوبی را عاید شهر می کند و مردم از رفاه نسبی برخوردار 
هستند و کاالی ایرانی می تواند جوابگوی بخش عمده شهر بصره باشد. 
همچنین می تواند با شهرهای ناصریه و دیوانیه نیز تعامات اقتصادی 

خوبی برقرار کند.

شرکت صنایع نســوز توکا در راستای تامین نســوزهای واحدهای صنعتی اقدام به احداث 
یک واحد اختصاصی برای تولید دلتاهای سقف در مجاورت واحد تولید قطعات ریختنی 
در کارخانه صنایع نسوز توکا واقع در شهرک صنعتی سه راهی مبارکه کرده است. یک واحد 
اختصاصی برای تولید دلتاهای سقف در مجاورت واحد تولید قطعات ریختنی در کارخانه صنایع نسوز توکا، با 
حضور احمد رضا سبزواری، مدیر عامل هلدینگ توکا فوالد و حضور هیات مدیره شرکت صنایع نسوز توکا و سایر 

مدیران و پرسنل این شرکت رسما فعالیت خود را آغاز کرد. 
دلتاهای سقف کوره های فوالدسازی ها یکی از قطعات نسوز حساس و حجیم است که در بیشتر فوالدسازی های 
کشور مورد استفاده قرار می گیرند. در گذشته برای پوشش سنتر دلتاهای سقف کوره ها، از آجر ویژه استفاده می شد 
که از حدود پانزده سال پیش استفاده از دلتاهای منولیتیک شده بطور گسترده رایج شد و با این تغییر، طول عمر 

دلتاها بسته به نوع فوالد سازی ها چندین برابر شده است. شرکت صنایع نسوز توکا در راستای تامین نسوزهای 
واحدهای صنعتی اقدام به احداث یک واحد اختصاصی برای تولید دلتاهای سقف در مجاورت واحد تولید 

قطعات ریختنی در کارخانه صنایع نسوز توکا واقع در شهرک صنعتی سه راهی مبارکه کرده است. 
با افتتاح این طرح توسعه سالیانه حدود پانصد عدد از این قطعه نسوز مهم تولید و روانه بازار مصرف می شود. 
گفتنی است شرکت صنایع نسوز توکا با اجرای این طرح توسعه عاوه بر اینکه در تامین یکی از نسوزهای مهم و 
حساس واحدهای فوالد سازی ها نقش مهمی ایفا کرده که منجر به افزایش درآمد شرکت می شود و به صورت 

مستقیم هشت نفر نیروی کار را وارد چرخه صنعت می کند. 
کلیه مراحل طراحی، ساخت و نصب آجرهای نسوز و تجهیزات مربوطه توسط مهندسان و تکنسین ها و کارگران 

شرکت صنایع نسوز توکا انجام شده است.

بصره، میزبان نخستین شعبه نمایشگاه بین المللی اصفهان

افتتاح طرح توسعه تولیدات قطعات ریختنی نسوز شرکت صنایع نسوز توکا

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در بهار امسال 

حذف معافیت مالیاتی شکر 

گاز بهینه سازی موتورخانه های مشترکان خانگی 

کد شناسایی بخریم؟ چرا نباید طالی بدون 

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان 
اصفهان: 

خسارت نکاشت بیش از
 ۲۳ هزار کشاورز اصفهانی

 پرداخت شد

خبر

خبر

خبر
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3 ۴ ژانویه    2۰22
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خواستار شد:

بهره برداری هرچه زودتر از فاز اضطراری سامانه 
دوم آب رسانی اصفهان

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان با اشاره به کمبود 
حدود ۳ مترمکعبی آب در سامانه 
گر بخواهیم تابستان  آب رسانی اصفهان بزرگ، گفت: ا
پیش رو مشــکات کمتــری داشــته باشــیم بایــد فاز 
اضطــراری ســامانه دوم آب رســانی هرچــه زودتــر بــه 

بهره برداری برسد.
هاشــم امینی در بیســت و چهارمین جلســه علنی 
شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه شرکت 
آب و فاضــاب اصفهــان قدیمی ترین شــرکت آب و 
فاضــاب کشــور اســت و قدیمی تریــن شــبکه آب، 
فاضاب و تأسیســات آب و فاضاب را داریم، اظهار 
کرد: شــرکت آب و فاضاب مکمل مدیریت شــهری 
است، به همین دلیل در ۱۵ سال گذشته بازتعریف 
جدیدی در تعامــل و ارتباطــات با شــهرداری به کار 
بستیم و به جای اینکه در تقابل با شهرداری باشیم 
در کنــار شــهرداری و دســتگاه های خدماتــی دیگــر 

قرار گرفتیم.
کنون ۹۸ شــهر و ۹۴۹ روســتا با  وی با اشــاره به اینکه ا
جمعیت ۴ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۳۰۲ نفر تحت پوشش 
طرح آب رسانی اصفهان بزرگ قرار دارد، گفت: ۴۰  شهر 
و ۵۶۹ روســتا با جمعیت ۵۲۸ هزار و ۷۴۶ نفر خارج از 
محدوده طرح آب رسانی اصفهان بزرگ هستند، یعنی 
۸۹ درصد جمعیت استان تحت پوشــش زاینده رود 

است.
بــا  اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
یادآوری اینکه افــق ســامانه اول آب رســانی اصفهان 
بزرگ کــه در قالب تصفیه خانه باباشــیخعلی بــود در 
سال ۸۶ به اتمام رسید، گفت: از آن زمان باید سامانه 
جدیدی برای آب رسانی به این جمعیت ایجاد می شد 

که هنوز اتفاق نیفتاده است.
وی افــزود: جبــران کمبــود ســامانه اول آب رســانی 
اصفهان در ۱۰ سال گذشــته برای مردم و شرکت آب و 
فاضاب سخت بوده است، به طوری که با سناریوهای 
مختلف تــاش کرده ایــم از ایــن بحــران عبــور کنیم، 
گر یک ســری اقدامــات انجام  نشــده بود  درحالی که ا

شرایط بدتر از شهرهای مرزی و تنش زا بود.
امینی با بیان اینکه ۱۱ و نیم مترمکعب منابع تولید آب 
اصفهان از تصفیه خانه باباشــیخعلی است، تصریح 
کرد: چاه هــای فلمن زمانــی حــدود ۴ مترمکعب آب 

اصفهان را تأمین می کردند، اما وقتی زاینده رود خشک 
باشد این چاه ها نیز خشک است، ضمن اینکه وضعیت 
چاه های متفرقه ســطح شهر نیز بســیار بد است، اما 
بــا احتســاب چاه هــای باقی مانــده جمعــا ۱۳ و نیــم 
مترمکعب آب در طرح آب رسانی اصفهان بزرگ داریم.

وی با اشــاره به نیاز آبی ۱۶ و نیم مترمکعــب در خرداد 
و تیر، گفت: حدود ۳ مترمکعب کمبــود آب  داریم که 
گر ســامانه دوم آب رســانی وارد مدار نشــود گرفتاری  ا

شدید ایجاد می کند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان به وضعیت 
سفرهای آب زیرزمینی در محدوده آب رسانی اصفهان 
بزرگ اشاره و خاطرنشان کرد: ۱۲۴ حلقه چاه خشک 
شــده و ۱۴۰ حلقــه چاه بیــن ۳۰ تــا ۷۰ درصد خشــک 
شده است، یک سری چاه های آب دار نیز از نظر کیفی 
به شدت تنزل پیدا کرده و نمی توانیم از آن ها استفاده 
کنیم. امینی به شاخص آب بدون درآمد)هدر رفت( 
شــهری اشــاره و خاطرنشــان کرد: در ۱۰ سال گذشته 
کید کرده ایم و کمترین  به شدت روی این موضوع تأ
پــرت آب را در کشــور داریــم. میــزان هــدر رفــت آب در 

اصفهان ۱۶ درصد است و جزو شهرهای سفید کشور 
هستیم، درحالی که سال ۸۶ این رقم حدود ۳۰ درصد 
بود با اصاح شــبکه و تله متــری و تله کنتــرل کاهش 

یافت.
وی همچنین در مورد اقدامات برای برون رفت از تنش 
آبی اصفهان در ۱۰ ســال گذشــته گفــت: از جمله این 
اقدامات مدیریت فشار، زون بندی شبکه، تله متری، 
هوشمندسازی، آب رســانی ســیار و مدیریت تأمین 

است.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضاب اســتان از سال ۱۴۰۰ 
به عنوان بدترین ســال آب و فاضاب یاد کرد و افزود: 
امســال بیش از ۵ هــزار و ۷۴۱ تانکر آب توزیــع کردیم و 
شــرایطی بدتر از خوزســتان داشــتیم. با توجه به این 
شرایط سخت، حدود ۱۲ و نیم کیلومتر از سامانه دوم 

آب رسانی را با منابع شرکت اجرا کردیم.
وی با بیان اینکه در ۹ ســال گذشــته قراردادهای بیع 
متقابل و اســتفاده از پســاب فاضــاب در حوزه های 
مختلف منعقد شده است، گفت: پساب تخصیصی 
فوالد مبارکه ۵۵۳ لیتــر، ذوب آهــن ۵۰۳ لیتر، نیروگاه 

شهید منتظری ۱۸۰ لیتر، نیروگاه اسام آباد ۱۵۰ لیتر، 
پاالیشــگاه اصفهان ۲۱۰ لیتر و شــهرداری ها ۵۵۶ لیتر 
قرارداد دارند و سرمایه گذاری میلیاردی بر روی پساب 

فاضاب کرده اند.
کید بر اینکه هیچ کجای کشور در مدیریت  امینی با تأ
مصــرف آب به انــدازه اصفهــان کار نشــده و در تمــام 
کید داریم، گفت:  روزهای هفته بر مصرف بهینه آب تأ
گر بخواهیم تابستان پیش مشکات کمتری داشته  ا
باشیم باید فاز اضطراری سامانه دوم آب رسانی زودتر 
به بهره برداری برسد و ۱۸۰۰ تا ۲ هزار مترمکعب آب به 
منابع اصفهــان اضافه کند تا فشــار کمتری بــه مردم 
وارد شود و کمتر مجبور به استفاده از منابع زیرزمینی 

باشیم.
وی بــا بیان اینکه در ســال ۸۶ ســرانه مصرف خانگی 
بخش شــهری به ازای هر لیتــر در شــبانه روز ۱۸۹ لیتر 
بوده اســت، گفت: این عدد را تا ســال ۹۷، به ۱۴۹ لیتر 
رساندیم. با شیوع کرونا مقداری مصرف افزایش یافت، 
کنون این میزان ۱۶۰ لیتر است که آمار بسیار خوبی  اما ا

محسوب می شود. 

فوالد زیرساخت توســعه کشور اســت و توسعه، 
تحول و پیشرفت در بخش های مختلف تولید، 
اقتصــاد، صــادرات، اشــتغال، حمل ونقــل و 
فعالیت های اجتماعی کشور متأثر از رونق تولید 
و ارزش آوری این صنعت عظیم اســت که بخش 
عمــده توفیقات ایــن صنعت بــه تأمین انــرژی و 
زیرساخت های موردنیاز در این حوزه بازمی گردد.

در حــال حاضر، ایــران اسامی نخســتین کشــور 
تولیدکننده فوالد بر پایه آهن اسفنجی است که 
دلیل اصلی آن را می توان بهره مندی از گاز طبیعی 
برای تولید فوالد دانست، نعمتی خدادادی که به 
میزان وسیعی به این میهن و ملت ارزانی شده و ۱۷ 
درصد از گاز جهان در محدوده جغرافیایی ایران 
قابل اســتحصال و بهره برداری بوده و این منبع 
انرژی، گستره و مســاحت بزرگی از کشور را تحت 
پوشــش دارد و شــبکه توزیــع، انتقــال و مصــرف 
گاز در بخــش خانگــی، روســتاهای کم جمعیت 
بســیاری را نیز از این نعمت گرمابخش برخوردار 
کــرده و ایــن حجــم توزیــع گاز در شــبکه مصــرف 
خانگــی در جهــان بی نظیــر اســت.گاز به عنوان 
منبع اصلــی انرژی در توســعه کشــور نیز نقشــی 
اساسی ایفا می کند و درحالی که کمتر از ۵ درصد از 
گاز تولیدشده در صنعت فوالد کشور مورداستفاده 
قرار می گیرد، همین میزان اندک، بزرگ ترین تحول 
صنعتی، اقتصادی و اجتماعی را در کشور رقم زده 
و امید آن می رود که با استفاده بیشتر از این منبع 
انرژی، تحوالت بزرگ تری در تولید، اقتصاد و رفاه 

اقتصادی و اجتماعی رقم بخورد.
محدودیت هــای اخیــر در حــوزه تولید انــرژی در 
صنعت برق و گاز و افزایش مصرف انــرژی برق در 
فصــل تابســتان و انــرژی گاز در فصل زمســتان، 
مشــکات متعــددی را بــرای واحدهــای عظیم 
تولیدکننــده فــوالد در کشــور بــه وجــود آورده، 
به گونه ای که عاوه بر کاهش تولید، باعث کاهش 
بهره وری، ســودآوری و رونق اقتصادی در کشــور 
گردیده و این مسئله در سال های اخیر به چالشی 
اساسی در صنعت فوالد تبدیل  شده و نیاز به تغییر 
در برنامه ها، سیاســت ها و زیرساخت های فنی 

انرژی در کشور را ضروری می سازد.
فوالد مبارکه در ادوار مختلف، عاوه بر نقش آفرینی 
در تولید، اقتصاد، شــکوفایی اقتصــادی و رونق 
کســب وکار در همــه زمینه هــای  بخشــی بــه 
فــوالدی، مســکن، حمل ونقــل و ســایر صنایع 
پایین دستی، وظیفه و رسالت خود را اثربخشی 
در رفع مشکات اساسی کشور دانسته و توسعه 
و تأمین زیرســاخت های انرژی به عنــوان یکی از 
دغدغه هــای اصلی این شــرکت همــواره مطرح 
بوده و سرمایه گذاری متعدد در حوزه تأمین آب از 
انتقال آب از خلیج فارس گرفته تا سایر طرح های 
توسعه شبکه های انتقال و بازچرخانی ازجمله این 
طرح ها بوده، مضاف بر این در سال جاری برنامه 
و ســرمایه گذاری عظیمــی از ســوی این شــرکت 
به منظور توســعه شــبکه و تولید و تأمین برق در 
کشور صورت گرفته و در آینده نزدیک، نیروگاهی 
از سوی این شــرکت وارد مدار تولید برق در کشور 

خواهند گردید.
تولیدکننــدگان فــوالد در کشــور و شــرکت فوالد 
مبارکه به عنــوان بزرگ ترین تولیدکننــده فوالد 
برای تحقق تولید فوالد به میزان ۵۵ میلیون تن 
فوالد در افق ۱۴۰۴ کشور، نیازمند بهره مندی از 
گاز به عنوان یکی از منبع اصلی انرژی در صنعت 
فوالد هســتند کــه بــه نظــر می رســد تأمین این 
انرژی در شرایط کنونی کشور و باوجود مشکات 
اقتصــادی دولــت و حــوزه صنعــت چنــدان کار 
ساده ای نیست، از همین رو اراده تولیدکنندگان 
فوالد در کشــور بر ســرمایه گذاری در بخش گاز و 
میادین گازی کشور به منظور رفع این نیاز اصلی 
است که این مسئله در سمینار تخصصی چالش 
گاز در زنجیره فوالد که در هفته گذشته برگزار شد 

کید قرار گرفت. مورد تأ
درنهایــت باوجوداینکــه به نظر می رســد ســرانه 
و میــزان مصــرف گاز در بخــش خانگــی نیازمند 
تغییرات عمــده و اساســی اســت و در این راســتا 
نیز پیشــنهاداتی از ســوی شــرکت فــوالد مبارکه 
به منظــور اصــاح الگــوی مصــرف در این بخش 
ارائــه گردیده، ایــن شــرکت آمادگــی خــود را برای 
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش به منظــور انجــام 
مسئولیت های توسعه، تأمین زیرساخت های 
الزم کلیه صنایع در کشــور به ویژه صنعت فوالد 
و حمایــت از طرح هــای توســعه دولــت در قالب 

سرمایه گذاری در زیرساخت ها اعام می دارد.
هادی نباتی نژاد 
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

مــردم اصفهــان در ادوار مجلــس شــورای 
اسامی به کارگیری نیروهای جوان و انقابی را 
نکته مهمی دانســت و گفت: باید در مدیریت 
شــهری از این نیروهای نخبه جوان و انقابی 

استفاده شود.
حجت االســام احمــد ســالک با تســلیت ایام 
فاطمیه و ایام شهادت سردار سلیمانی، اظهار 
کرد: ایمــان سرچشــمه محبــت و محبوبیــت 
انســان  کســب این مقــام در اختیــار هــر  و 
مؤمنــی اســت. ایمان و تقــوا، امانــت داری، 
شجاعت، ایثار و گذشت، تجلی همین ایمانی 

است که سرچشمه محبت در جامعه است.
عضو شــورای عالــی مجمــع نیروهــای انقاب 
اســتان اصفهان بابیان اینکه مردم به ســمت 
کسانی گرایش پیدا می کنند که خدوم، صالح 
ک هستند، گفت: راستی و درستی انسان  و پا
را بــه مقامی می رســاند کــه مــورد محبت اهل 
ک تریــن  گیــرد، درحالی کــه دردنا دنیــا قــرار 
موضوع این است که انســان منفور خداوند و 

مغضوب مردم شود.
وی از قــرآن، عتــرت، رهبــری، والیــت و مردم 
به عنوان سه رکن امانت الهی یاد کرد و افزود: 
انقــاب اســامی به عنوان امانــت خداونــد 
کــه پشــت میزهــای  در اختیارماســت، شــما 
مسئولیت نشسته اید باید این امانت را حفظ 

کنید و به آیندگان بسپارید.
حجت االســام ســالک خطــاب بــه اعضــای 
کــرد:  شــورای شــهر اصفهــان خاطرنشــان 
همه شــما با رأی مــردم پشــت این صندلی ها 
نشســته اید، بر این اســاس باید حقوق اسام 
و انقــاب و ملــت را باید بــا تمام قــدرت حفظ 
کنید، مدیریت جهادی را دنبال کنید و شــب 
و روز بــه مــردم خدمــت کنیــد، خداونــد نیــز 
محبت خادمان مؤمن و صالح را در دل مردم 

قرار می دهد.
کید بر اینکــه احیای فرهنــگ دینی و  وی بــا تأ
فرهنگ غنی اســام خدمت به خلق خدا و بر 
عهده ماســت، گفت: فرهنگی دینی به خاطر 
هجمه های فراوان دشــمن ضربــه خورده که 
مدیریــت شــهری بایــد دست به دســت ســایر 
دستگاه ها بدهد تا فرهنگ دینی را در جامعه 

پیاده کند.

عضو جامعه روحانیت مبــارز به وحدت کلمه 
اشــاره و تصریح کــرد: بایــد بــرای یک صدایی 
در شــورا تــاش شــود و از هرگونــه اختافی که 
موجــب رکــود حرکــت جامعــه اسامی اســت 

پرهیز کرد.
دینــی  فرهنــگ  ترویــج  بابیان اینکــه  وی 
نکته مهمی اســت که باید بــا زبــان و ادبیات 
روز و اقدامــات رســانه ای در مقابــل تــاش 
دشــمنان و فرهنــگ مبتــذل انجــام شــود، 
کز  گفت: پیشــنهاد می کنم که از ظرفیــت مرا
فرهنگــی اســتان، حــوزه عملیــه، دانشــگاه 
و نخبــگان فرهنگــی در ارتقــا فرهنــگ دینــی 

جامعه استفاده شود.
حجت االسام سالک با اشــاره به آسیب های 
اجتماعــی در مناطق محروم شــهر گفت: صد 
آســیب بــرای مناطــق محــروم شــمرده شــده 
کــه براســاس آن، اولویــت کار شــورای شــهر و 
شــهرداری باید رســیدگی بــه مناطــق محروم 

باشد.
وی بابیان اینکــه اعضــای شــورای شــهر بایــد 
بــرای محبوبیــت قیامــت خــود، نــه صندلــی 
چهار سال بعد تاش کنند، خاطرنشان کرد: 
در دل مردم باشید و برای حل مشکات آن ها 

تاش کنید.
عضو شــورای عالــی مجمــع نیروهــای انقاب 
به کارگیــری نیروهای جــوان و انقابــی را نکته 
گفــت: بایــد در مدیریــت  مهمی دانســت و 
شــهری از این نیروهای نخبه جوان و انقابی 

استفاده شود.
وی بابیان اینکــه شــورای شــهر می توانــد در 
کنــد،  جهــت هدایــت اسامی شــهر حرکــت 
افــزود: در مدیریت ها افــراد انقابــی و نخبه و 
جهــادی را باید بــه کار گرفــت و این افــراد باید 

ع باشند. متشر

گاز؛ اراده فوالد مبارکه  سرمایه گذاری در صنعت 
برای ساخت ایران در جبهه ای دیگر

نماینده مردم اصفهان در ادوار مجلس شورای اسالمی:
کند مدیریت شهری از نیروهای جوان و انقالبی استفاده 

ســعید ابریشــمی راد به عنــوان شــهردار جدید 
شاهین شهر منصوب شد. 

ســید رضــا مرتضــوی اســتاندار اصفهــان در 
حکمی سعید ابریشمی راد را به عنوان شهردار 

شهرستان شاهین شهر منصوب کرد.
پیــش از ایــن مســعود عارفیــان بــه عنــوان 
شهردار این شهر انتخاب شده بود که از سمت 
کنــون کیانــوش کیانــی  خــود اســتعفا داد و تا

سرپرست شهرداری شاهین شهر بود.
اعضــای شــورای شــهر شــاهین شــهر ۱۳ آذر 
ابریشمی راد را به عنوان شــهردار انتخاب کرده 

بودند.
ابریشــمی راد ســابقه فعالیت به عنوان شهردار 

کاشان را در کارنامه خود دارد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: 
احداث باند دوم محور تیران-سامان با توجه 
به پرحادثه بودن مســیر در اولویت بــوده و از 

سرعت مطلوبی برخوردار است.
معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان با بیان اینکه محور تیران 
- سامان یکی از محور های پرتردد و پرحادثه 
در پیک سفر های استان است گفت: احداث 
باند دوم این محــور از طرح هــای اولویت دار 
حــوزه راهســازی این اداره کل بــوده کــه از 

سرعت مطلوبی برخوردار است.
بهــزاد شاهســوندی گفت: ایــن محــور ۲۳ 
کیلومتــری، راه ارتباطــی اســتان اصفهان با 
استان چهارمحال و بختیاری است که در فاز 
نخست ۵/۵ کیلومتر آن با هزینه ۷۰ میلیارد 

ریال افتتاح شده است. 
وی افزود: مرحلــه دوم این طرح نیز به طول 
۱۵ کیلومتــر بــا اعتبــار ۲۷۲ میلیــارد ریــال در 
دست اجراست که دارای پیشرفت فیزیکی 

۷۰ درصدی است.

با برنامه ریزی های انجام شــده ساماندهی 
گاب گیران منطقه کاشان در دستور کار قرار 

گرفته است.
معاون برنامه ریزی فرمانداری کاشان گفت: 
شهرســتان کاشــان بــا بیــش از ۱۷۰۰ واحــد 
گابگیری سنتی و بیش از ۴۰ واحد گابگیری 
صنعتی رتبه اول را در تولید گاب و عرقیات 
گیاهی کشور و ساالنه حدود ۷۰ میلیون دالر 

ارزآوری برای کشور دارد.
مسعود خاندایی با اشاره به اینکه کشت گل 
محمدی از قدیم االیام در عرصه های کوچک 
انجام می شــده اســت، افزود: بــرای افزایش 
ارزش افزوده این محصول و استفاده از مزیت 
توریسم در منطقه، کشاورزان در کنار باغ گل 
محمدی اقدام به ساخت گابگیری سنتی 

نیز کرده اند.
وی همچنین به کشت گیاهان دارویی اشاره 
کرد و گفت: برنامه ریزی شده تا کارخانه های 
اســانس گیری متعــددی در منطقه ایجاد تا 
گیاهان دارویــی به صورت اســانس، عصاره 
و فرآورده هــای مــواد اولیه به خارج از کشــور 

صادر شود.

اســتاندار اصفهان از آغاز احتمالی سفرهای 
شهرستانی از هفته آینده خبر داد.

ســید رضا مرتضوی در اولین جلسه شورای 
اداری استان در دولت جدید از برنامه ریزی 
بــرای ســفرهای شهرســتانی خبــر داد و در 
تشریح و توضیح آن گفت: بر این اساس، تمام 
دستگاه های اجرایی استان در شهرستانها 
حضــور پیــدا می کننــد؛ البتــه قبــل از آن، هر 
دســتگاهی باید مشــکات مربوط بــه حوزه 
خــود را بررســی و برنامه های خــود را تنظیم 
کید بــر اصل  کنــد. ســیدرضا مرتضــوی بــا تا
خدمت رسانی به مردم گفت: دستگاه های 
اجرایی باید از این پس تاش کنند تا با تمام 
قوا و بدون هدررفت منابع به مردم خدمت 

برسانند.
اســتاندار به اداراتی که در مصــرف گاز صرفه 
جویــی نمی کننــد هشــدار داد در صــورت 
ادامه این روند با قطعــی گاز مواجه خواهند 

شد.

خبر یادداشت

خبر

استان

خبر

مدیرعامــل فــوالد مبارکه گفــت: فــوالد مبارکه طی 
ســال های اخیر به رغم تمــام فشــارها و تحریم های 
ظالمانــه دســت از اهــداف خود بــرای رشــد و تعالی 
که  ســازمانی برنداشــته و گام های مؤثری در این زمینه برمی دارد؛ چرا
فلسفه شکل گیری این بنگاه صنعتی براساس پیشرو بودن در صنعت 

کشور بوده است.
آیین افتتاحیه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور ویدئوکنفرانسی 
تیم ارزیابی، مدیرعامــل، معاونین و تنی چند از مدیران شــرکت فوالد 

مبارکه برگزار شد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین افتتاحیه 
ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی اظهار کرد: فوالد مبارکه طی سال های 
اخیر به رغم تمام فشارها و تحریم های ظالمانه دست از اهداف خود برای 
رشد و تعالی سازمانی برنداشته و گام های مؤثری در این زمینه برداشته 
که فلسفه شکل گیری این بنگاه صنعتی براساس پیشرو بودن  است؛ چرا

در صنعت کشور بوده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه صنعت فوالد در هر کشور 
یکی از پیشران های اقتصادی آن کشور قلمداد می شود، خاطرنشان کرد: 
پیشران بودن صنعت فوالد در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 

شرکت فوالد مبارکه توانسته پیشران اقتصادی کشور باشد.
          پیگیری اهداف متعالی فوالد مبارکه برای تحقق صنعتی سبز

کید بر ضرورت توسعه مبتنی بر محیط زیست در فوالد مبارکه  وی با تأ
عنــوان داشــت: چنــد روز پیــش و درحالی کــه وضعیــت کیفــی هــوای 
تمامی نقاط کشور آلوده بود، وضعیت کیفی هوای شهرستان مبارکه 
ک بود و این امر نشان می دهد که فوالد مبارکه با اقدامات خود در زمینه  پا
حفظ محیط زیست به خوبی عمل کرده و اهداف متعالی را برای تحقق 

صنعتی سبز دنبال کرده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به تصفیه خانه های موجود در 
کید کرد: ایجاد تصفیه خانه استحصال پساب  شــرکت فوالد مبارکه تأ
شــهرهای اطراف، ایجاد شــبکه انتقال و ســاخت تصفیه خانه پساب 
شهری توسط فوالد مبارکه با ســرمایه گذاری زیاد، به عنوان بزرگ ترین 

سایت تصفیه پساب در کشور و پیشرفته ترین آزمایشگاه پایش پساب، 
از اقدامات کم نظیر این شــرکت برای جلوگیــری از برداشــت آب خام در 

منطقه است.
          فوالد مبارکه در صنعت هوشمند کشور پیشرو است

وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقاب مبنی بر ضرورت قوی شدن 
کشور گفت: شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق منویات مقام معظم 
رهبــری، در حــوزه تکنولــوژی و نــوآوری پیشــرو اســت و بــا وجــود همه 
کارشکنی های دشمنان انقاب اسامی، مسیر تعالی را با ســودآوری و 

افزایش اشتغال پی گرفته است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه با بیان اینکه شــرکت فــوالد مبارکه در 
صنعت هوشــمند کشــور پیشــرو اســت، عنوان کرد: ویژگی برجســته 
بزرگ ترین واحد صنعتی کشور در پیشران بودن خاصه نمی شود، بلکه 
رویکرد صنعتی هوشمند، سبز و دارای ارزش افزوده همراه با خودکفایی 

و بومی سازی در این سازمان متعالی دنبال می گردد.
          بومی سازی در فوالد مبارکه یک الزام است

وی بــا بیان اینکه بومی ســازی در فــوالد مبارکه یک رویکــرد اقتصادی 
نیســت، بلکه یک الزام اســت، ابراز داشــت: این شــرکت با بهره گیری از 
جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا درصدد احداث بزرگ ترین نیروگاه 
خورشــیدی در کنــار نیــروگاه ســیکل ترکیبی اســت که میــزان مصرف 
آب در این نیروگاه به اندازه یک دویســت و پنجاهــم نیروگاه های فعلی 

خواهد بود.

          فوالد مبارکه موتور محرک فناوری و نوآوری کشور
کید کرد: شرکت فوالد مبارکه با حفظ جایگاه خود در حوزه های  وی تأ
زیرساختی، ورود به کســب وکارهای نوین و ایجاد نوآوری، در نظر دارد 
به عنوان موتور محرک فناوری و نوآوری کشور، نه تنها در بخش صنایع 
فــوالدی، بلکــه در دیگر بخش های کشــور با ســرمایه گذاری براســاس 

مدل های پیشرفته جهانی درصدد تحقق این مهم باشد.
طیب نیا در پایان بیان داشت: شرکت فوالد مبارکه عاوه بر بهینه سازی 
مصــرف انــرژی درصــدد اســت تــا در آینــده ای نزدیــک، ســازگاری بــا 
محیط زیست را در همه ابعاد این شرکت به منصه ظهور برساند و در این 

راستا از دانش متخصصان داخلی بهره گیرد.
          تعالی شرکت فوالد مبارکه نتایج متوازن در همه حوزه های 

مرتبط با سازمان و ذینفعانش را در بردارد
بنا بر این گزارش محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در ادامــه و در جلســه اختتامیــه ارزیابی تعالی ســازمانی کــه به صورت 
ویدئوکنفرانس با حضور ارزیابان و معاونین شرکت برگزار شد، در گفت وگو 
با فوالد گفت: از نگاه منصفانه و جامع ارزیابان این دوره تشکر می کنم. 
درعین حــال از لطف خداونــد متعال سپاســگزارم کــه در مجموعه ای 
کار می کنیم که سازمانی متعالی اســت و این موضوع را لطفی از جانب 
الهی به خودم و تمام همکارانم می دانم. ما در شــرکت فــوالد مبارکه با 
تیمی همراه هستیم که با انگیزه، دانا، مطلع و متعهد به سازمان هستند. 
تعالی این مجموعه نتایج متوازن در همه حوزه های مرتبط با سازمان و 
ذی نفعانش را در بردارد. وی با اشاره به جمع بندی مقدماتی ارزیابان 
در جلسه اختتامیه گفت: به توصیه تیم ارزیابی، اولویت ما فقط تولید 
نخواهد بود و قطعا توسعه پایدار، نوآوری، سرمایه گذاری در سرمایه های 
انسانی و تعهد ما به سبز بودن صنعتمان و محیط زیست به عنوان یک 
صنعت الگو نیز مدنظر ما خواهد بود. امیدواریم با الگوگیری از بهترین ها 
مسیری را که تا اینجا طی شده نیز در ادامه دنبال کنیم و آموخته هایی را 
که در این دوره ارزیابی داشته ایم مدنظر داشته باشیم تا در آینده بیش از 
پیش مسیر تعالی را طی کنیم و دستاورد ارزشمندی برای فوالد مبارکه 

کسب کنیم تا افتخاری دیگر بر افتخارات این مجموعه افزوده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان از آزادسازی چهار قطعه زمین در مسیر خط 
۲ متروی این کانشهر با موافقت اعضای کمیسیون ماده پنج استان خبر داد. 

مهران زینلیان پس از پایان جلســه کمیســیون مــاده پنج اســتان اظهار داشــت: یکی از 
مهمترین مصوبات این جلســه آزادســازی چهار قطعه زمین در مســیر خــط ۲ مترو اصفهان بــود که اعضا 

کمیسیون امروز با آن موافقت کردند و یکی از مشکات این خط رفع شد و می توانند آزادسازی را انجام دهد.
او افزود: ایجاد مسیر دسترسی به بیمارستان کودکان امام حسین )ع( در خیابان امام خمینی )ره( نیز از دیگر 

مصوبات امروز بود و پیش بینی می شود که مشکات این محدوده نیز در آینده حل و فصل شود.
لزوم توجه به فرونشست زمین در طرح های بازآفرینی شهری اصفهان

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار تصریح کرد: بی شــک مســئله آلودگی هوا و فرونشســت زمین در 

کمیسیون ماده پنج و طرح های بازآفرینی شــهری جزو مواردی اســت که برای بارگذاری های جدید به آن 
توجه می شود.

زینلیان ادامــه داد: طرح بارگــذاری در یک زمین پنج هزار متری کشــاورزی در غرب شــهر اصفهــان امروز در 
کمیسیون مطرح شد که خوشبختانه اعضا برای حفظ سبزینگی شهر و مسئله آلودگی هوا با آن مخالفت 

کردند.
او درباره طرح کمیسیون ماده پنج در شهرک نیرو هوایی که دچار فرونشست است، خاطرنشان: مقرر شد در 

مورد این شهرک به عنوان گستره ویژه متمرکز شوند و از بلند مرتبه سازی در آن خودداری شود.
کمیسیون ماده پنج استان با حضور شهردار، رئیس سازمان جهادکشاورزی، مدیرکل راه و شهرسازی استان 

اصفهان و سایر اعضا در استانداری برگزار شد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی: 

کشور است فلسفه شکل گیری شرکت فوالد مبارکه براساس پیشرو بودن در صنعت 

 با موافقت اعضای کمیسیون ماده پنج استان: 

آزاد سازی ۴ قطعه زمین در مسیر خط ۲ متروی اصفهان 

خبر

خبر

شهردار جدید شاهین شهر
 منصوب شد 

احداث باند دوم جاده
 تیران به سامان با پیشرفت 

۷۰ درصدی

ارز آوری ۷۰ میلیون دالری
گالب و عرقیات  تولید 

کاشان گیاهی در   

آغاز سفرهای شهرستانی؛ 
به زودی



سال پنجم - شماره 1۳19

سه شنبه  1۴  دی 1۴۰۰ - 1 جمادی الثانی 1۴۴۳

جامعه4 ۴ ژانویه    2۰22
ارزش طرح های تحقیقاتی ارتباط با صنعت 

دانشگاه اصفهان امسال سه برابر شد
مدیــر ارتبــاط بــا صنعــت و جامعه 
دانشــگاه اصفهــان گفــت: ارزش 
قراردادهای طرح های تحقیقاتی 
بــرون دانشــگاهی و ارتباط بــا صنعــت در این مرکــز در 
سال جاری نسبت به ســال گذشته رشد ســه برابری 

داشته است. 
آرش شاهین افزود: میانگین ارزش قرارداد طرح های 
تحقیقاتی برون دانشگاهی دانشگاه اصفهان در سال 
جاری به حدود ۲۵۰ میلیون تومان برای هر طرح رسید 

که نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر رشد دارد.
وی اظهــار داشــت: اعتبــارات جذب شــده از محــل 
طرح های برون دانشگاهی و ارتباط با صنعت و جامعه 
دانشگاه اصفهان نیز در سال جاری به حدود ۲۰ میلیارد 
تومان رسید که نسبت به ۲ سال گذشته بیش از ۲ برابر 

شده است و پیشرفت خوبی بشمار می آید.
شاهین با اشــاره به اینکه دانشــگاه اصفهان امسال و 
پارســال به عنوان دانشــگاه برتر در ارتباط دانشــگاه با 
صنعت در کشــور معرفی شــد، خاطرنشــان کرد: این 
موفقیت هــا در حالــی بــه دســت آمــد کــه طرح هــای 
تحقیقاتی در ۲ سال گذشته تحت تأثیر شرایط ناشی از 

شیوع ویروس کرونا قرار گرفت.
این استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه 
اصفهان اضافه کرد: امسال ۲ عضو هیات علمی منتخب 
در همکاری با جامعه و صنعت در سطح کشور داشتیم 
و سه طرح پژوهشی از این دانشگاه به عنوان طرح های 
برگزیده دانشگاه ها و پژوهشــگاه های کشور انتخاب 

شدند.
شاهین با اشاره به اینکه دانشــگاه اصفهان به عنوان 
مرکز آمــوزش عالــی جامــع، در همه رشــته های فنی و 
مهندســی، علوم پایه و علــم انســانی دارای متقاضی 
طرح های تحقیقاتی در سطح صنعت و جامعه است، 
تصریح کرد: رشــدی کــه طرح هــای علوم انســانی در 
سال های اخیر نسبت به رشته های مهندسی و علوم 
پایه داشتند، بیشتر بوده است اما هنوز به تحول در این 

بخش نیاز داریم.
کید بر اینکه مســائلی مانند محدودیت های  وی با تأ
مالی، تحریم ها و شیوع بیماری بر طرح های تحقیقاتی 
تأثیــر می گــذارد، گفــت: در ۲ ســال گذشــته بــه دلیل 
تأثیر شــیوع ویــروس کرونا بر  مــردم، دانشــکده هایی 

کــه درزمینه مســائل علــوم تربیتــی، روان شــناختی و 
مدیریت کار می کنند با تقاضای بیشتری برای پژوهش 
درزمینه هایی مانند تحلیل رفتار کارکنان مواجه بودند.

کید بر اینکــه همه بخش های دانشــگاه  شــاهین با تأ
اصفهــان درگیــر ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه اســت و 
متناســب با تقاضای بیرون عملکرد خوبی داشتیم، 
اظهــار داشــت: این دانشــگاه به عنوان مرکــزی نمونه 
درزمینه کارآفرینی و جامعه محوری دارای ناحیه نوآوری 
و فناوری است که در اختیار فناوران قرارگرفته است تا 

نیازها و چالش های جامعه را برطرف کنند.
وی درباره نیازهای پژوهشــی در دانشگاه ها، توضیح 
داد: ما همان طور که آمایش سرزمین داریم باید آمایش 
پژوهش نیــز داشــته باشــیم به این معنــی که هــر فرد 
متناسب با توان و استعداد  خود در پژوهش و فناوری 

وارد فضای کالبدی آن شود.
ایــن اســتاد دانشــگاه بابیان اینکــه فضــای کالبــدی 
کافی است، ادامه داد: درواقع  پژوهش در دانشگاه ها نا
همان طــور کــه بــه آمــوزش در دانشــگاه ها فضــا داده 

می شود باید برای پژوهش به ویژه در دانشگاه های تراز 
اول نیز این کار صورت گیرد.

وی یکی دیگر از دغدغه های موجود در بخش پژوهش 
را کمبــود نیروی انســانی ماهر و متخصص دانســت و 
اظهار امیدواری کرد که با توجه مسووالن این موضوع 

برطرف شود.
مدیر ارتبــاط با صنعــت و جامعــه دانشــگاه اصفهان 
ح تحــول و همــکاری  همچنیــن بابیان اینکــه طــر
دانشگاه ها با صنعت در ســال ۹۸ به دانشگاه ها اباغ 
شد، خاطرنشان کرد: ازجمله برنامه های این دانشگاه 
برای تحقــق ســند مذکور می تــوان بــه رصد اشــتغال 
دانش آموختگان، کارآموزی و کارورزی دانشجویان، 
راه اندازی دفاتر مشترک تحقیق و توسعه، تقاضامحور 
کــردن پایان نامه هــا، فرصــت مطالعاتــی اســتادان در 
صنعت و جامعه و تفاهم نامه های مشترک همکاری با 

دستگاه های دیگر اشاره کرد.
شاهین با اشاره به تشــکیل کارگروه هایی در دانشگاه 
اصفهان بــرای بررســی و رفــع چالش های موجــود در 

استان و مأموریت گرا شدن آن ها، افزود: این دانشگاه 
در ۲ سال گذشته در تحقق هدف افزایش ۱۰ درصدی 
طرح های برون دانشگاهی و ارتباط با صنعت و جامعه 

نیز موفق بوده است.
بر اســاس اعام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ســه 
طرح پژوهشــی برون دانشــگاهی دانشــگاه اصفهان 
در ســال جاری به عنوان طرح های برگزیده انتخاب و 
معرفی شدند که شامل " پی جویی و شناسایی ذخایر 
لیتیم ایران"، " ساخت قطب نمای دیجیتال" و "بررسی 
تاثیــر مداخلــه توانمندســازی سرپرســتان برافزایش 

مهارت های سرپرستی و عملکرد آنان" است.
همچنیــن علــی زنگی آبــادی و هاشــم باقــری ۲ عضو 
هیات علمی دانشگاه اصفهان به عنوان اعضای هیات 
علمی برتر کشور در همکاری با جامعه و صنعت در سال 

۱۴۰۰ انتخاب شدند.
دانشــگاه اصفهان بــا حــدود ۱۷ هــزار دانشــجو و ۶۶۰ 
عضــو هیــات علمی یکــی از دانشــگاه های جامــع برتر 

کشور است.

خبر

رییس بنیاد نخبگان اصفهان از فراخوان راه اندازی 
کارگروه نخبگانی حل مسائل و چالش های استان 

خبر داد. 
منصور شریعتی رییس بنیاد نخبگان اصفهان گفت: کارگروه نخبگانی 
باهدف پرهیز از جزئی نگری و نگاه کان به مسائل و مشکات موجود و 

به منظور راه اندازی فعالیت جریان ساز تشکیل می شود.
وی گفت: بنیاد نخبگان اصفهان درصدد است با تشکیل این کارگروه 
از ظرفیت نخبگان برتر علمی و دانشــگاهی به منظور حل مســائل و 
مشکات استان استفاده کند و توانایی آن ها در مسیر حل چالش ها و 

مسائل راهبردی بکار گرفته شود.
شریعتی گفت: خروجی و نتایج مطالعات و تحقیقات این کارگروه در 
جلسه مجمع نمایندگان اصفهان و کمیسیون های تخصصی مجلس 

ازجمله اقتصادی و اصناف استفاده خواهد شد.
وی شبکه سازی بین نخبگان را یکی از مزیت های تشکیل این کارگروه 
دانست و گفت: با راه اندازی این کارگروه و استفاده از خروجی های آن 
کز علمی و پژوهشی  اعتماد دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و مرا
به نخبگان نیز در جهت حل مسائل و چالش ها، افزایش خواهد یافت. 
شریعتی از نخبگان اصفهان دعوت کرد تا برای عضویت در این کارگروه 
به پایگاه اینترنتی بنیاد نخبگان استان مراجعه و در بخش مربوطه 

ثبت نام کنند.
وی همچنین از جــذب طرح هــای نوآورانــه و فنــاوری بــرای ارائه به 
سرمایه گذاران توسط بنیاد نخبگان اصفهان خبر داد و گفت: این کار 
کز  با توجه به اعام تمایل و تقاضای تعدادی از شرکت ها و صنایع و مرا
شــتاب ده ی برای ســرمایه گذاری روی طرح های نوآورانــه و فناورانه 

انجام می شود.
شــریعتی با اشــاره به اینکه بنیاد نخبگان اســتان اصفهان به عنوان 
تســهیلگر می توانــد ارتبــاط بیــن نخبــگان و صاحبان ایــده را بــا 
ســرمایه گذاران پیگیری کند، گفت: اســتعداد های برتر و مخترعان 
مورد تائید بنیاد ملی نخبگان که ایده یا محصول فناورانه نیازمند به 
مشارکت، حمایت مالی یا جذب سرمایه گذار دارد، می توانند در این 

فراخوان شرکت کنند.
کنــون حــدود ســه هــزار نخبــه در اســتان اصفهان تحت پوشــش  تا

حمایت ها و تسهیات بنیاد نخبگان قرار گرفتند.
اصفهان با حدود ۶۰۰ شــرکت دانش بنیان، ۱۸۰ دانشــگاه و موسسه 
آموزش عالی و ۲۰۰ هزار دانشجو یکی از قطب های کشور در زمینه علم 

و فناوری است.

خبر

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 
در طول یک ماه گذشته انواع کاالهای قاچاق به 

ارزش ۳۰۸ میلیارد ریال در استان کشف شد. 
جانشــین  محمدرضا هاشــمی فر  ســرهنگ 
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان گفــت: در 
طول یک ماه گذشــته ۵۲ محموله بزرگ از انواع 
کاال های خارجی قاچاق توسط مأموران پلیس 
امنیت اقتصادی استان اصفهان کشف شد که 
ارزش این محموله ها طبق اعام نظر کارشناسان 
مربوطه بالغ بر ۳۰۸ میلیارد ریال بوده است. رقم 
اعام شده، افزایش ۵۲ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل را نشان می دهد.
وی از دستگیری ۲۹۵ نفر در ارتباط با کشفیات 
کاال های قاچاق و تحویل آن ها به مرجع قضائی 
در طول یک ماه گذشته خبر داد و گفت: تعداد 
قابــل توجهی از ایــن افــراد، ســابقه دار بودند که 
نشــان می دهــد مجازات هــا در ایــن خصــوص 
بازدارنــده نبــوده و الزم اســت تــا برخورد هــای 
ســخت گیرانه تری بــا قاچاقچیــان کاال صــورت 

گیرد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 

همچنین در یک ماه گذشته ۱۵ فقره پرونده به 
ارزش باالی پنج میلیارد ریال و ۳۷ فقره پرونده به 
ارزش باالی یک میلیارد ریال توسط مأموران این 
پلیس تشــکیل و بــرای انجــام اقدامــات قانونی 

تحویل مرجع قضائی شده است.
وی بیشترین محموله های قاچاق مکشوفه در 
یک ماه گذشته را شامل لوازم خانگی، لوازم یدکی 
خودرو، الستیک، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم 
ک اعام کرد و از  برقی و تجهیزات رایانه ای و پوشا
گاهی از هرگونه  شهروندان خواست در صورت آ
فعالیت مجرمانه در زمینه قاچاق کاال موضوع را 
از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطاع دهند تا 

ع وقت با متخلفان برخورد شود. در اسر

ســخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان گفــت: امســال ۱۹۹ نفر در اســتان بر اثر 
استنشاق گاز مونوکسیدکربن، مسموم شدند و 

۲۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند. 
عبــاس عابــدی ســخنگوی مرکــز حــوادث و 
فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان با اشــاره 
به اینکه بیشــترین آمار فوتی با ۱۰ نفــر مربوط به 
شهرستان اصفهان بوده است، گفت: از ابتدای 
کنون ۱۷۷ نفر به دلیل مسمومیت با گاز  سال تا
مو نوکسیدکربن به بیمارستان منتقل یا بصورت 

سرپایی در محل درمان شده اند.
شهرستان های اصفهان، خمینی شهر و مبارکه 

در صدر مسمومیت های مونوکسیدکربن
بــا  مســمومیت  مــوارد  از  گفــت:  عابــدی 
مونوکســیدکربن در اســتان، شهرســتان های 
اصفهــان، خمینی شــهر و مبارکــه بــه ترتیــب با 

۳۵، ۱۲ و ۹ درصــد، بــه مراتب بیشــترین میزان 
مسمومیت با این گاز سمی را داشتند.

مدیر روابط عمومی و سخنگوی مرکز حوادث و 
فوریت های پزشــکی اصفهان با اشــاره به اینکه 
شهرستان های نجف آباد، فاورجان و سمیرم 
هــر کــدام بــا ۷ درصــد نیــز در رده هــای بعــدی، 
بیشــترین میــزان مســمومیت با ایــن گاز را دارا 
هستند، گفت: سال گذشته نیز ۵۰۵ مسمومیت 
با گاز سی او )co( در استان رخ داد که ۱۶ نفر جان 
کز  خــود را از دســت دادنــد و ۴۸۹ نفــر نیز بــه مرا
درمانی منتقل یا بصورت سرپایی درمان شدند.
بــه گفتــه وی، ســال گذشــته بیشــترین میزان 
مســمومیت بــا مونوکســیدکربن بــه ترتیــب بــا 
۲۴۷، ۴۰ و ۳۶ مورد مربوط به شهرســتان های 

اصفهان، فاورجان و لنجان بوده است.
مدیر روابط عمومی و ســخنگوی مرکــز حوادث 
و فوریت های پزشــکی اصفهان گفت: در ســال 
۹۸ نیز ۶۰۱ مــورد گازگرفتگی با مونوکســیدکربن 
در اســتان حادث شــد که ۳۰ نفر جان باختند و 
۵۷۱ تن دیگر به بیمارستان منتقل و یا در محل 

درمان شدند.
گفــت: در آن ســال نیــز شهرســتان های  وی 
اصفهان، نجف آباد و خمینی شــهر، بیشــترین 

میزان مسمومیت را به خود اختصاص دادند.

فرماندار خوروبیابانک گفت: نرخ باسوادی در این 
شهرستان به ۸۷ درصد رسیده است.

عباس نظام االسامی در جلسه مشترک شورای 
آموزش و پرورش و پشتیبانی سوادآموزی گفت: با 
توجه به اقدامات موثری که در زمینه شناسایی و 
جذب سوادآموزان صورت گرفته، نرخ باسوادی 
در این شهرســتان بــه بیــش از ۸۷ درصد رســیده 
است. وی با بیان اینکه میزان باسوادی در مردان 
بیشــتر از زنان اســت، گفت: میــزان باســوادی در 

مردان ۹۳ درصد و در زنان ۸۱ درصد است.
ابراهیــم غامرضایــی مدیرآمــوزش و پــرورش 
شهرستان خوروبیابانک هم در این نشست یکی 
از شاخص های ارزیابی آموزش  و پرورش را انسداد 

مبادی بی سوادی دانست و افزود: 
این شهرستان در عرصه سواد آموزی موفق عمل 
کرده و رشــد نرخ ســواد شهرســتان در مقایســه با 
سنوات گذشته چشمگیر است اما هنوز تا جایگاه 

قابل قبول فاصله داریم.

 رئیــس اداره حفاظــت از محیــط زیســت کاشــان 
گفت: تــردد خودروهــای تــک سرنشــین از عوامل 
اصلی آلودگی هوای کاشان است. الهیار دولتخواه 
با اشــاره به برگــزاری سرشــماری زمســتانه منطقه 
حفاظت شــده قمصــر و بــرزک از توابع شهرســتان 
کاشان اظهار داشت: این سرشماری با حضور جمعی 
از کارشناسان و یگان حفاظت محیط زیست و برخی 
از فعاالن محیط زیســتی و همچنیــن کوهنوردان 
کاشان برگزار شد. وی با بیان اینکه در این سرشماری 
کیپ حضور داشتند، ابراز داشت: این گروه ها  هشت ا
در مسیرهای کارشناسی شده حرکت و نسبت به 

انجام وظایف محوله اقدام کردند.
رئیــس اداره حفاظــت از محیط زیســت کاشــان با 
اشاره به اینکه این سرشــماری قبل از طلوع آفتاب 

آغاز و تا غروب به طول انجامید، تصریح کرد: با توجه 
به اطاعات به دست آمده جمعیت حیات وحش 
نسبت به سرشماری قبلی در این منطقه حفاظت 

شده رشد داشته است.
          تردد خودروهای تک سرنشین عامل 

اصلی آلودگی هوای کاشان
رئیــس اداره حفاظــت از محیط زیســت کاشــان با 
اشــاره به آلودگــی هوای کاشــان خاطرنشــان کرد: 
یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوا در کاشان تردد 
خودروها به خصوص خودروهای تک سرنشــین 
است. وی با بیان اینکه کاشان یک شهر آلوده است، 
کی از این است  کید کرد: برآوردهای انجام شده حا تا
که در برخی از شاخص ها میزان آلودگی هوای کاشان 
باالســت و از این رو الزم اســت تا با همکاری مردم و 
دستگاه های اجرایی اقدامات جدی برای کاهش 

آلودگی هوا انجام شود.
دولتخواه با اشاره به اینکه وجود صنایع به خصوص 
در نزدیکی حریم شهرها از دیگر عوامل مؤثر در آلودگی 
هوای کاشان است، اظهار داشت: صنایع آالینده 
که شناسایی می شــود در ابتدا تذکر داده شده و در 
صورت عدم بهبود با این صنایع برخورد و به مقامات 

قضائی معرفی می شوند.

کاالی قاچاق در اصفهان  کشف ۳۰۸ میلیارد ریال 

مسموم شدن ۱۹۹ اصفهانی 
گاز مونوکسیدکربن  بر اثر استنشاق 

نرخ باسوادی در خوروبیابانک 
به ۸۷ درصد رسیده 

خبر

رئیس محیط زیست کاشان:

تردد خودروهای تک سرنشین 
کاشان است  لودگی هوای  از عوامل اصلی آ

خبر

مدیــر کل ســازمان زمیــن شناســی اصفهان 
گفت: عدد فرونشست بسیار سریع و خزنده در 
سال ۹۹ به ۱۸۵ میلی متر رسید، به طوری که 
برآورد می شود میدان امام)ره( تا ۴۶ سانتی متر 

نشست کند.  
رضا اســامی در وبینــار فرونشســت اصفهان 
درباره فرونشســت بــا میــزان آب برداشــتی و 
ســرعت افزایش نــرخ فرونشســت اصفهان، 
اظهــار کرد: فرونشســت رابطه مســتقیمی با 
میزان برداشت آب دارد. ورودی های مخزن 
نزوالت جــوی و آب هایی کــه از آن به دســت 
می آمده و یا زاینده رود بوده اســت. بیشــینه 
بارندگی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی متر بوده، پس نزوالت 
جوی قدرت نفــوذی نداشــته اند. تنها معبر 
ورودی مخــزن زاینده رود بود که در ســال ۷۹ 

جریان دائمی آن قطع شد.
وی ادامه داد: در این شــرایط افراد با حقابه یا 
بدون حقابه شــروع به حفر چاه های بیشــتر 
و عمیق تر کردند و بــدون ورود آب، برداشــت 
شده است. به این ترتیب سرعت فرونشست 

دو برابر شد.
کید  مدیرکل سازمان زمین شناسی اصفهان تأ
کرد: از ۶۰۰ دشت کشور، بالغ بر۳۰۰ دشت دچار 
بحران فرونشست هستند که از میان آن ها تنها 
یک دشت شامل شهری با دو و نیم میلیون 
جمعیت و ۶ هزار بنای تاریخی اســت که این 

موضوع توجه ویژه ای می طلبد.
اسامی تصریح کرد: در سال ۹۵ با استفاده از 
تصاویر رادار پیشینه نرخ فرونشست توسط 
ســازمان زمیــن شناســی ۹۵ میلی متــر اعام 
شــد. این میزان بــرای ســال های ۹۶و ۹۸ به 
ترتیب ۱۰۰ و ۱۸۵ میلی متر بود. بر همین اساس 
۲۵ ایســتگاه پایش دشــت برخوار - اصفهان 

برپا شد.
وی اضافه کرد: از ســال ۹۸ نقاط فرونشست 
تبدیــل بــه پهنــه شــدند و آرام آرام گســترش 
یافتند و ایــن در حالی اســت که رقــم بحرانی 
فرونشســت در جهان چهار میلی متر است. 
عدد فرونشست بسیار سریع و خزنده در سال 
۹۹ به ۱۸۵ میلی متر رسید. به طوری که نهایت 
نشست در میدان امام)ره(  تا ۴۶ سانتی متر و 

در حبیب آباد هم ۱۸۱ سانتی متر خواهد بود. 
مدیــرکل ســازمان زمیــن شناســی اصفهــان 
خاطرنشــان کرد: در ســازمان زمین شناســی 
کتفا نمی شود و  تنها به داده های ماهواره ای ا
مستقیما سر زمین حاضر شده و رصد می کنیم. 
بنابراین بانک اطاعاتی خوبی از مشــاهدات 

صحرایی و داده های پردازش شده داریم.
اسامی یادآور شــد: دشــت برخوار دولت آباد 
یکی از دشــت های مهم و استراتژیک است و 
داده ها و شــبکه جی پی اس برای آن بررسی 
می شود، زیرا با ۲۸۰ متر بیش ترین ضخامت 
کــم جمعیــت و تمرکــز  آبرفــت، بیشــترین ترا

المان های ملی و مسکونی را در بر می گیرد.
وی مزیت هــای اســتفاده از شــبکه  جــی پی 
اس را اندازه گیــری بســیار دقیق، اندازه گیری 
همزمــان افقــی و عمــودی، آزادی عمــل در 
انتخاب ایســتگاه و امکان نظارت و کنترل بر 
فراینده رفتارسنجی و پایش دانست و افزود: 
در ایران ســازمان زمین شناسی چهار دشت 
را به وســیله  شــبکه ها  جی پــی اس کــرده که 
چهارمین آنها دشت برخوار- اصفهان است 
و در ایــن پایش ها از تمام الیه هــای اطاعاتی 

استفاده کرده ایم.

هزار و ۲۳ کودک نیازمند مبتا به سوء تغذیه، 
با بیش از ۷۷۷ میلیون تومان هزینه از سبد 

غذایی بهره مند شدند. 
ع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی   کریم زار
)ره( استان اصفهان گفت: ماهیانه مبلغ صد 
هزار تومان برای تامیــن حداقل نیاز غذایی 
و ارتقاء ســامت و هوش کودکان نیازمند در 
قالب بن کارت به سرپرستان که توانایی مالی 

کافی ندارند، پرداخت شده است.
ع گفت:هزار و ۲۳ کودک نیازمند مبتا به  زار
کز بهداشت شناسایی و برای  سوء تغذیه را مرا
دریافت سبدغذایی به کمیته امداد معرفی 
کــرده و در بازه هــای زمانــی مشــخص مــورد 
پایش قــرار می گیرند تا در صــورت بهبودی از 
چرخه خارج و کودکان دیگر جایگزین شوند.
وی بــا بیان اینکــه هــزار و ۸۰۰ مــادر بــاردار و 
شــیرده نیــز در ایــن طــرح از امنیــت غذایــی 
برخوردار شــدند، گفت: در ایــن مدت بیش 
از یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان نیز برای 
ارتقاء شــاخص ســامت این گــروه از جامعه 

هدف پرداخت شده است.

سرعت فرونشست زمین 
در اصفهان 2 برابر شده است:

فرونشست ۴۶ سانتی متری
 میدان نقش جهان

بهره مندی هزار و ۲۳ 
کودک نیازمند مبتال 

به سوء تغذیه از سبد غذایی 

رییس بنیاد نخبگان اصفهان: 

کارگروه نخبگانی حل مشکالت اصفهان تشکیل می شود 

ک استان اصفهان  مدیرکل ثبت اسناد و اما
گفت: ماهانه بیش از ۳۳ هزار سند تک برگی 

در اصفهان تحویل هم استانی ها می شود.
منصــور نــادری در دیدار بــا حضــرت آیت اهلل 
ســلیمانی نماینــده ولی فقیــه و امــام جمعه 
کاشــان صدور ســند تــک برگی یــا کاداســتر را 
یکی از اقدامــات مؤثر به نفع مردم دانســت و 
ح در  اظهار داشــت: بــا اجرایی شــدن این طر
بسیاری از موارد از بروز تخلف و فعالیت های 

غیرقانونی جلوگیری شده است.
ح کاداستر زیربنای ارائه  وی با بیان اینکه طر
خدمــات در اداره هــای ثبت و اســناد اســت، 
ح بــه خوبی موقعیت  ابراز داشــت: در این طر
هر زمین مشخص شده است و مردم با اطاع 
گاهی کامل نسبت به کم و کیف یک زمین  و آ

می توانند نسبت به معامله آن اقدام کنند.
ک استان اصفهان  مدیر کل ثبت اسناد و اما
با اشاره به اینکه این نقشه های با دقت خوبی 
تهیه شده است، تصریح کرد: یکی از بهترین 
ح در زمــان بعد از  مــوارد اســتفاده از ایــن طــر
حــوادث طبیعــی اســت کــه با ایــن نقشــه ها 
به خوبــی می توان حــد و حدود یــک ملک را 

مشخص کرد.
وی بــا بیان اینکــه در اســتان اصفهــان در 
مجمــوع ۱۰ میلیــون و ۷۰۰ هزار هکتــار اراضی 
کــرد: از ایــن بیــن  وجــود دارد، خاطرنشــان 
حــدود ۹ میلیــون و ۷۰۰ هــزار هکتــار از جمله 

اراضی مربوط به منابع طبیعی است.
نادری یکی از برنامه های اداره کل ثبت اسناد 
ک استان اصفهان را ساماندهی اراضی  و اما
مربوط بــه منابع طبیعــی دانســت و گفت: با 
اطاعات و نقشــه های موجــود امیدواریم به 

زودی این مهم محقق شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه ماهانــه بیــش از ۳۳ 
هزار ســند تــک برگــی تحویــل هم اســتانی ها 
در پهنــاور اســتان اصفهــان می شــود، افزود: 
البته شــایان ذکر اســت تعداد درخواســت ها 
گر کمبود  در این زمینه خیلی باالســت ولــی ا
نیــروی انســانی برطــرف شــود می توان ایــن 

عدد را باالتر برد.
ک اســتان  مدیــر کل اداره ثبــت اســناد و اما
اصفهان مباحــث مربوط بــه اســناد را یکی از 
حوزه هــای فعالیتی ایــن ســازمان دانســت و 
گفت: از جمله دیگر وظایف ما مربوط به ثبت 
شــرکت ها و غیره اســت که در ایــن زمینه هم 

اقدامات مؤثری انجام شده است.

گفــت: یکــی از بهتریــن  امــام جمعــه اصفهــان 
کــز آموزشــی ســربازان هســتند که  ســرمایه های مرا
مدت ۲ سال بهترین فرصت آموختن مرام فرهنگ 

انسانی و ارزش های دین اسام است. 
آیت اهلل ســید یوســف طباطبایی نژاد امــام جمعه 
حســین  االســام  حجــت  دیــدار  در  اصفهــان 
قاسمی رییس عقیدتی سیاسی مرکز آموزش توپخانه 
شهید سپهبد علی صیاد شیرازی نزاجا و هماهنگ 
کننــده عقیدتــی سیاســی ارتــش در اســتان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری گفت: فرصت 
بزرگی در اختیار شــما قرار داده شــده است تا تعالیم 

اسامی را در دل صد ها نفر نهادینه کنید.
آیــت اهلل طباطبایی نژاد هدف از تاســیس ســازمان 
عقیدتی سیاسی را ترویج تعالیم اسام و ارزش های 
واالی انقــاب اســامی بین نیرو هــای مســلح بیان 
کرد و گفت: ایمان، اعتقاد و فرهنگ شهادت طلبی 
نمونه های بارز نیرو های مسلح ایران اسامی است 
که این موضوع وجه متمایز با دیگــر ارتش های دنیا 

شده است.
کریم که  آیــت اهلل طباطبایی نــژاد گفت: خــدا را شــا
به برکت حضور این افــراد، در ارتش و ســپاه و نیروی 
انتظامی، قدم های خوبی برداشته شده است و در 

دنیا مثل این ارتش و سپاه نداریم.
گر یک سرباز خطای  آیت اهلل طباطبایی نژاد می گوید ا
کوچکی انجام داد که می شــود گذشــت کرد، این را 
مدارا کنند و نادیده بگیرند. ارتش و سپاه و نیرو های 
مسلح امروز با اوایل انقاب و زمان جنگ قابل مقایسه 

نیست، در این سال ها پیشرفت های بسیار خوبی 
در تمامی عرصه هــا داشــته اند کــه شایســته تقدیر 
است. یکی از امتیاز های ویژه استان اصفهان تقدیم 
۲۳ هزار شــهید به انقاب اسامی است که این رقم 
یک دهم شهدای کشــور اســت و در حوزه جانبازان 
دفاع مقدس و شــهدای روحانیت رتبه برتر با ســایر 

استان های کشور را دارد. 
رییس عقیدتی سیاسی مرکز آموزش توپخانه شهید 
سپهبد علی صیاد شیرازی نزاجا و هماهنگ کننده 
عقیدتی سیاســی ارتــش در اســتان های اصفهان، 
یزد و چهارمحــال و بختیاری هم گفــت: خدمت در 
نظام اســامی یک نعمت اســت که نصیب هرکس 

نمی شود. 
امــروز  قاســمی گفت:  االســام حســین  حجــت 
خوشــبختانه ارتش جمهوری اســامی ایران عاوه 
بر اینکه در بعد نظامی مقتدرانه در اوج قــرار دارد، در 
بعد ایمانی، بصیرتی و انقابی نیــز گام های بلندی 
برداشته که این مهم از برکات تدبیر حضرت امام راحل 

در تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی است.

خبرخبر
ک استان اصفهان: مدیرکل ثبت اسناد و امال

ماهانه ۳۳ هزار سند تک برگی در استان 
اصفهان تحویل مردم می شود

امام جمعه اصفهان: 

خدمت سربازی فرصت آموختن 
ارزش های اسالمی است 
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5 ۴ ژانویه    2۰22 رفهنگ
رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان: 

دفتر تبلیغات اسالمی ملجا هنرمندان باشد
تبلیغــات  دفتــر  رئیــس 
گفــت: دفتــر  اســامی صفهان 
دغدغــه  اســامی با  تبلیغــات 
گروه هــای خودجــوش، بایــد بــه  حمایــت از 
مرجعی قابل اعتماد بــرای رجوع فیلم ســازان و 

تولیدکنندگان محتوا تبدیل شود.
عبدالرســول  المســلمین  و  االســام  حجــت 
احمدیــان، در نشســت صمیمی بــا جمعــی از 
مبلغــان هنرمند در عرصه فضــای مجازی اظهار 
کید  داشت: مقام معظم رهبری در سال جاری تأ
زیادی به جهاد تبیین در راستای دستاوردهای 

انقاب اسامی و آموزه های دینی داشتند.
وی با بیان اینکه ما به عنوان سربازان رهبر انقاب 
اسامی باید به جهاد تبیین دقت داشته باشیم، 
افزود: متأســفانه امســال کمتر به این نکته توجه 

شد و باید این یادآوری را داشته باشیم.
          دفتر تبلیغات اسالمی باید مرجعی باشد 

برای گروه های تأثیرگذار
رئیس دفتر تبلیغات اسامی اصفهان در ادامه به 
دیدار دو سال پیش مدیران دفتر با مقام معظم 
رهبری اشــاره کرد و گفت: در این جلسه ایشان، 
مأموریتــی را به دفتر محــول کردنــد و آن این بود 
کــه بایــد دفتــر تبلیغــات اســامی مرجعی باشــد 
برای گروه های مرجع و تخصصی و مخاطب این 

درخواست من و شما هستیم.
          باید متخصص باشیم تا مرجع شویم

حجت االسام و المسلمین احمدیان با تصریح 
به اینکه ما باید متخصص باشیم تا بتوانیم مرجع 
شویم، گفت: حداقل انتظار این است که مثا ما 
بتوانیم فیلم خوبی بسازیم، شعر خوبی بگوییم 
تــا بتوانیــم مرجعی بــرای فیلمســازان و شــعرای 

اصفهان و ایران باشیم.
تبلیغــات  دفتــر  سیاســت  بیان اینکــه  بــا  وی 
اســامی دوری از تصدی گــری و انجام مســتقیم 
کارهاســت، گفــت: قرار نیســت مــا به طــور مثال 
۱۰۰ فیلــم بســازیم، بلکــه قــرار اســت محــل قابل 
اعتماد برای رجوع فیلم ســازان و تولیدکنندگان 

محتوا باشیم.
وی تصریح کــرد: مــا نمی توانیــم وارد عرصه هنر 
شــویم ولــی ادبیــات هنرمنــدان را ندانیــم و بــا 

اقتضائــات و ادبیــات آنهــا صحبت نکنیــم، پس 
چاره ای نیســت؛ باید خودمان هنرمند باشیم و 
تخصص به دســت بیاوریم و در عین حال تاش 
کنیم که یک سر و گردن باالتر از بقیه باشیم تا به 

ما اعتماد و مراجعه کنند.
رئیس دفتر تبلیغات اسامی اصفهان در قسمت 
گفــت: دربــاره  دیگــری از صحبت هــای خــود 
حمایت دفتر تبلیغات اسامی باید بیان کنم که 
تجربه ای که در تمــام قســمت های دفتر و حتی 
در کل سیســتم های دولتی یا تشــکیاتی وجود 
دارد، دوباره تکرار نکنیم، اینکه آرمان گرایانه فکر 
کنیم کــه یک مجموعــه برنامه ریزی کنــد و همه 
چیز را بــه هم ربط دهــد؛ دوره آموزشــی بگذارد و 
بعد حمایت کند و رشــد صورت بگیرد و در ادامه 

با یک مجموعه دیگر مرتبط شوند.
وی اضافه کرد: گذشتگان ما هم همین روش را 
پیش گرفتند و نتیجه شد همین چیزی است که 

ما به آن نقد داریم.
ارتباط بین آموزش، پژوهش و فرهنگ و تبلیغ

وی افزود: باید بین آمــوزش، پژوهش و فرهنگ 

و تبلیغ ارتباط برقرار کنیــم، خیلی عالی و آرمانی 
اســت ولــی آیــا دســت یافتنی هــم هســت؟، این 
سواالتی است که ما باید بتوانیم جواب دهیم و 
راهکار برای آن پیدا کنیم و البته تجربه گذشــته 
ما این است که به این راحتی این موضوع محقق 

نمی شود و باید راهکار پیدا کنیم.
کــرد: مــن  حجــت االســام احمدیــان تصریــح 
اطمینان می دهم که گذشتگان ما خوش فکرتر 
و دغدغه دینــی آنها قوی تر بوده اســت، ولی این 
نوع استراتژی آرمان گرایانه که ما بخواهیم همه 
چیــز را بــه هم ربــط دهیــم و همــه چیــز را متمرکز 
کنیم و از یک قــوه عاقله متمرکز همــه تصمیم ها 
گرفته شــود، باعث شــده که دچار چنیــن حال و 

روزی شویم.
وی اذعــان داشــت: رهبر انقــاب اســامی تعبیر 
»آتش بــه اختیــار« بــه کار بردند و زمانــی آتش به 
اختیار بیان می شــود کــه از ارتبــاط فرماندهی با 

خط مقدم به هر دلیلی قطع شود.
رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهان بیــان 
کنون واقعــا در زمان آتش بــه اختیار  داشــت: ما ا

هســتیم، اما این مطلــب به این معنا نیســت که 
هرشخصی مطابق میل خودش رفتار کند، البته 
بیان این مطالب اصا منظور ســلب مســؤلیت از 

مجموعه دفتر تبلیغات اسامی نیست.
          استراتژی دفتر تبلیغات اسالمی حمایت 

از گروه های خودجوش است
رئیس دفتر تبلیغات اسامی اصفهان با بیان اینکه 
اســتراتژی دفتــر تبلیغــات اســامی در چند ســال 
گذشته حمایت از گروه ها و مجموعه هایی است 
کــه خودجــوش فعالیــت می کننــد کــه اثــر بخش 
بوده است، اظهار داشت: تاب آوری و استقال از 
ارکان دوام یک گروه و تیم تبلیغی اســت و وظیفه 
دفتر تبلیغات اســامی حمایت، هویت بخشــی و 

پشتیبانی از گروه هاست.
          تلفیق و تشکیل صنف توسط گروه ها

حجــت االســام احمدیــان گفــت: درخواســت 
من این اســت کــه فضایی ایجاد شــود تــا ارتباط 
گروه ها بــا یکدیگر به صــورت هدفمند و مســتمر 
بیشــتر شــود و بایــد بــه ســمت تلفیــق شــدن و 

تشکیل صنف تشکل برویم.

نمایشگاهی از نقاشی های الهه 
ســلیمانی  بــا نــام "اســتمرار" در 

گالری تام برگزار شده است.
هــر جامعــه ای اتفاقــات متعــددی را پشــت ســر 
می گذارد؛ عکس ها گویای وقایع هستند که گاهی 
موجب همراه شــدن مخاطب بــا جریانی خاص 
می شــود. تاریخ ایران نیــز از این قاعده مســتثنی 
نیست و روزهای تلخ و شیرین بسیاری را گذرانده 
اســت و برخی از این رویدادها هنوز هــم ماندگار و 
جاودانه هستند، از این رو است که عکس می تواند 

از جریان های مهم تاریخی حکایت کند.
الهه ســلیمانی که نمایشــگاه او با نام اســتمرار در 
گالری تــام برپاشــده و ارتباط میان عکــس و ثبت 
وقایع تاریخی در آثار او مشــهود اســت اظهار کرد: 
عنوان نمایشــگاه با تکیــه بر معنــای لغت نامه، از 
گذشــتن و رفتن پیوســته صحبت می کنــد و واژه 
استمرار نیز نشان دهنده پیوســتگی است و من 
در نقاشی های خود در این نمایشگاه می خواهم 
بدانم که در کــدام نقطه قرار دارم و به مســیر نگاه 

می کنم،
این نقــاش افزود: تعــداد ۲۵ اثر در این نمایشــگاه 
ارائــه شــده و موضــوع آثــار نیــز نــگاه مجــدد و 
در  جســت وجوگری  بــا  همــراه  موشــکافانه 
کــه  عکس هــای دهه هــای ۴۰، ۵۰ و ۶۰ اســت 
رویدادهای این سه دهه با دقت و ظرافت توسط 

عکاسان ثبت شده است.

کید بر اهمیت عکس های این سه  سلیمانی با تا
دهــه، گفت: عکس هــا مانند متن خوانده شــده 
و تصاویری از افــراد را می ســازند. عکس هایی که 
من بر روی آن ها پرداخت انجــام دادم متعلق به 
رویدادهای ایرانــی و یــا خــارج از ایــران اســت و در 
آن ها نوع نگاه اهمیت بسیاری دارد. جریان های 
پیوسته، انســان ها را ســاخته و اهمیت وجودی 
بــا تصاویر تجلــی یافتــه اســت و قاعدتا بخشــی از 

گاه پنهان می ماند. واقعیت به صورت ناخودآ

وی ادامــه داد: من این نقاشــی ها را با اســتفاده از 
راپید و روان نویــس و بر روی مقوا تصویر کــرده و از 
رنگ بســیار کم اســتفاده کردم. در خلــق تصاویر 
خیال پردازی و حس شــاعرانه وجــود ندارد بلکه 
امور عینی، گفته شده و بخشی از نقاشی ها نیز با 
نوع نگاه و تفکر من پرداخت شده است، در واقع 

ترکیبی از فکر و واقعیت های عینی هستند.
این نقاش با اشاره به اینکه سواالت مکرر ذهنش را 
رها نمی کند خاطر نشان کرد: من به عنوان هنرمند 

سواالت بسیاری دارم و با نقاشی کردن به سواالتم 
پاســخ می دهــم؛ آثــار از واقعیت هــای اجتماعــی 
صحبــت می کنــد و مســائل تاریخی، پیوســتگی 
دارند، جامعه جریان های بسیاری را تجربه کرده 

است و این کنش ها به جامعه شکل می دهد.
وی اظهار کرد: جذابیت تصویر سبب شد نقاشی را 
انتخاب کنم. نوع نگاه برای من اهمیت دارد و سه 
عنصر دیدن، فکر کردن و ساختن در نقاشی کنار هم 
قرار می گیرد که همین موضوع برای من جذاب بود.

این هنرمند با بیان اینکه نمایشگاه استمرار، اولین 
نمایشگاه انفرادی او است عنوان کرد که از سال ۹۴ 
تا آبان ماه ســال جاری در نمایشگاه های گروهی 

متعدد مشارکت کرده است.
الهه سلیمانی متولد سال ۱۳۶۳ و دانش آموخته 
رشــته حقــوق اســت، وی از ســال ۸۲ بــه صورت 
آزاد فعالیــت در زمینــه نقاشــی و طراحــی را آغــاز 
کــرد. حضــور در انجمــن هنرهــای تجســمی قم و 
نگاه ویژه این انجمن سبب شد تمایل بیشتری 
برای فعالیت در ایــن عرصه پیدا کــرده و از محضر 
اســاتیدی مانند افســانه ناظری، حجت امانی و 

مهدی حامدی بهره مند شد.
عاقه منــدان بــرای بازدیــد از نمایشــگاه نقاشــی 
اســتمرار می توانند تــا ۳۰ دی مــاه به جــز روزهای 
سه شنبه و جمعه ساعت ۴ تا ۸ به گالری تام، واقع 
در خیابان حکیم نظامی، کوچه کلیسای وانک 

روبه روی دانشگاه مراجعه کنند.

نمایشــگاهی از آثــار نگارگــری ندا اشــرفی بــا نام 
"نگاره هــای خورشــید" در نگارخانــه صفــوی 
اصفهــان برگزار شــده اســت. نــدا اشــرفی اظهار 
کــرد: موضوع این نمایشــگاه، نگارگری معاصر و ســنتی اســت که 
بــرای عنــوان آن "نگاره هــای خورشــید" را انتخــاب کــرده ام چــرا 
که نام گالری شــخصی مــن در اصفهان نیــز نگاره های خورشــید 
است. وی با اشــاره به اینکه برای نخســتین بار نمایشگاهی را در 
اصفهان برگزار کرده است، افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه 
در اصفهان، آغــازی دوباره بعــد از کرونا بــرای هنرجویــان خود و 
دوستانم بوده اســت، ضمن اینکه تصمیم داشــتم آثار مجموعه 
خورشــید نیز را معرفی کنم؛ بر این اساس در این نمایشگاه ۲۲ اثر 
ارائه شــده که در مدت دو ســال با بهره گیری از تکنیــک نگارگری 

معاصر و سنتی کار شده اند.
این هنرمند گفت: بیشتر آثار ارائه شــده در نمایشگاه نگاره های 
خورشید با استفاده آبرنگ یعنی رنگ های روحی خلق شده اند. 
باید اشاره کنم که روش اجرا در نگارگری سنتی استفاده کردن از 
گر بخواهیم نگاره را به صورت  رنگ های جسمی و روحی است و ا
معاصر بیان کنیم باید از گواش و آبرنگ اســتفاده کــرد اما من در 
تمــام آثــارم از آبرنــگ اســتفاده می کنم چــرا که رنگ هــای روحی 
همیشه آرام بخش هستند و حال خوبی به مخاطب القا می کنند 

کریلیــک و گواش و بــا ابزار  ولی نقاشــی های معاصر را بــا تکنیک ا
رنگ و بوم های دست ساز اجرا می کنم. اشرفی اظهار کرد: تاش 
من این بود که نمایشگاه نگاره های خورشید مجموعه کاملی از 
موضوع های نگارگری باشــد یعنی هم نگارگری سنتی که شامل 
غ قاجار اســت و هم نگارگری معاصر که  مکتب اصفهان، گل و مر
به صــورت قلم گیــری و تکنیک پــرداز انجام می شــود تــا مخاطب 
بتواند در چنین نمایشگاهی مجموعه ای از نگارگری را مشاهده 

کرده و با این دو نوع نگارگری سنتی و معاصر آشنا شود.
ندا سیداشرفی متولد سال ۱۳۶۵ در شهر دزفول است. او فعالیت 
خود در زمینه نگارگری را از ســال ۱۳۹۰ آغاز کرده است و توانست 
نگارخانه خورشید را در این شهر تأسیس کند. برگزاری نمایشگاه 
برندهــای صنایــع دســتی، نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری 
و صنایــع وابســته، نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری و صنایــع 
کــس، نمایشــگاه انفــرادی خانــه تیزنو،  وابســته، نمایشــگاه مدا
نمایشــگاه هنــری ارمنســتان و اجــرای بزرگ تریــن تابلــو مکتــب 

هرات، ازجمله فعالیت های این هنرمند است.
عاقه منــدان بــرای بازدیــد از نمایشــگاه "نگارهــای خورشــید" 
می توانند تا ۱۵ دی ماه از ســاعت ۱۷ الی ۲۰ به نگارخانه صفوی، 
واقع در اصفهان، خیابــان خاقانی، حدفاصــل خواجه پطرس و 

وحید، جنب کوچه شماره ۳۱ مراجعه کنند.

گالری تام تصویری از استمرار در 

نگاره های خورشید در نگارخانه صفوی

خبر

نمایشگاه

نگارگری

کارگردان تئاتر "بک تو بلک" در صفحه شــخصی 
گرام از فــروش یــک میلیــارد  خــود در اینســتا

تومانی این نمایش خبر داده است.
          سجاد افشاریان با انتشارعکسی 

گرام خود آورده است: در اینستا
"تئاتــر بــک تــو بلــک بــه نویســندگی، طراحــی، 
کارگردانی و بازیگری سجاد افشاریان ۱ میلیاردی 

شد.
تئاتر بک تو بلک با شــروع اجراهــا و پیش فروش 

بیش از ۸۰۰۰ بلیت، یک میلیاردی شد.

تئاتر بــک تو بلک با پشــت ســر گذاشــتن ۱۶ اجرا 
توانسته نظر مخاطبان تئاتر و هنرمندان را به خود 
جلب کنــد و بازخوردهای بســیار مثبتــی از اجرا 
توسط مخاطبان در فضای مجازی و سایت تیوال 

منتشر شده است.
پیش فروش روزهای بهمن ماه در ســایت تیوال 
آغاز شده اســت. تئاتر بک تو بلک با بازی سجاد 
افشاریان، مهدی زندیه و نیکو بستانی هر روز در 
دو سانس در ساعت های ۱۸ و ۲۰ در پردیس تئاتر 

شهرزاد به روی صحنه می رود."

مردم شهید پرور مبارکه در زیر باران از کاروان اهالی 
بهشت استقبال کردند. مردم هفت شهر مبارکه، 
زیباشهر، دیزیچه، کرکوند، طالخونچه، مجلسی و 
دهسرخ، امشب میزبان این کاروان هستند. این 
شهدا فردا صبح راهی شهرستان شهرضا می شوند.
در دو کاروان ۲۵ نفره شــهدای تازه تفحص شــده، 
پیکر مطهر شهیدان سید سعید امی زاده، محمد 
قاســمیان، احمد مصلحی و حســن نوربخش نیز 
که با آزمایش DNA شناسایی شــده اند، به چشم 
ک این شــهدا در شــهر اصفهان  می خورد. پیکــر پا
شــانزدهم دی مصادف با شــهادت حضــرت زهرا 
)س( از میدان بزرگمهر تا گلستان شهدا تشییع و در 

ک سپرده می شوند. ۶ نقطه استان به خا
این مناطق شــامل پــارک کوهســتانی قائمیــه در 
اصفهان، روســتای خرمنان در شهرستان تیران و 
کرون، مجموعه مسکونی منظریه در شهرضا، کرکوند 

در مبارکه، هفت تیر در مبارکه و آران و بیدگل است.
شهیدان بسیجی محمد قاســمیان فرزند عباس 
متولد یکم دی مــاه ۱۳۴۳، احمــد مصلحی فرزند 

حســن متولد ۱۳۴۴ و ســید ســعید امی زاده فرزند 
اصغر متولد ۱۳۴۳ در سال ۱۳۶۱ عملیات رمضان به 

شهادت رسیدند.
شــهید حســن نوربخــش هــم در ســال ۱۳۶۶ در 
عملیات نصر ۳ در زبیدات عراق به شهادت رسید و 
پیکرش مفقود شد که این شهید نیز با پیگیری های 
کمیته تفحص ستاد کل نیرو های مسلح در زبیدات 
عراق شناسایی و هویتش با آزمایش DNA مشخص 

شد.
ک شــهدای تــازه شناســایی شــده هــم در  پیکــر پا
کسپاری می شوند. اصفهان و حبیب آباد برخوار خا

مهلت ارسال اثر به »مسابقه ملی طراحی خدمت 
برای کتابخانه های عمومی ایران« تمدید شد.

بــه نقــل از روابــط عمومی نهــاد کتابخانه هــای 
عمومی کشــور، مهلت ارســال اثر به »مسابقه ملی 
طراحی خدمت برای کتابخانه های عمومی ایران« 
تمدید شــد. این رویداد یکی از بخش های جانبی 
همایش بین المللــی »طراحی و توســعه خدمات 
کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها« 
است که اردیبهشــت ماه ســال ۱۴۰۱  برگزار خواهد 
شــد. پیش از این بر اســاس فراخوان منتشــر شده 
مهلت ارسال آثار به مسابقه ملی »طراحی خدمت 
بــرای کتابخانه هــا عمومی ایــران« تــا ۳۰ آذر اعــام 
شــده بود که بــا توجــه بــه اســتقبال و درخواســت 
پژوهشــگران، دانشــجویان و عاقه منــدان حــوزه 
کتاب و کتابخوانی، مهلت ارسال آثار به مسابقه ملی 

طراحی خدمت تا ۳۰ دی تمدید شد.
مســابقه »طراحــی خدمــت بــرای کتابخانه های 
کتابخانه هــای  نهــاد  توســط  عمومی ایــران« 
عمومی کشور و انجمن علمی ارتقای کتابخانه های 
عمومی ایران ویژه کتابداران، پژوهشگران، اساتید 
و ایــده پــردازان و شــرکت های دانش بنیــان، برای 
تشــویق و انگیزه بخشــی به نســل آینــده طراحان 
و افــرادی که به حــوزه طراحی خدمــت عاقه مند 
هستند، برگزار می شود و هدف از برگزاری این مسابقه 

کید بر جایگاه طراحی خدمت، تشــویق  عاوه بر تا
عاقه مندان رشته های مختلف برای حل چالش ها 
و نیازهــای کاربــران کتابخانه هــای عمومی ایــران 

است.
این مســابقه بــه دنبــال ارائه ایده هــای کارســاز در 
زمان حال و آینده، راه حل هایی با محوریت انسان 
و ایده های مقیاس پذیر و منعطف است و معیارهای 
ارزیابی خدمات طرح شده در این مسابقه شامل 
»مردم محوری مبتنی بر تجربه«، »جامعه محوری«، 
»قابلیت اجرایی«، »سازگاری با فناوری های نوین«، 

»انطباق با کتابخانه های عمومی« است.
جایزه نفر اول، ۲۵۰ میلیون ریال به همراه لوح تقدیر 
و تندیس؛ جایزه نفر دوم، ۱۵۰ میلیون ریال به همراه 
لوح تقدیر و تندیس؛ جایزه نفر سوم، ۱۰۰ میلیون ریال 
به همراه تقدیر و تندیس و جایزه نفــرات چهارم تا 
دهم ۱۰ میلیون ریال به همراه لوح تقدیر خواهد بود.

مجموعه  کتاب هــای "به گزین" شــامل مجموعه 
شــاهکارهای ادبی ایــران بــا گزینــش ســیدعلی 
موســوی گرمارودی، توســط دفتــر نشــر فرهنــگ 
اسامی منتشر شده اســت. مجموعه کتاب های 
"به گزین" شامل ۱۴ جلد است؛ هفت جلد نخست 
به گزین به ترتیب به آثار »تاریخ بیهقی«، »سفرنامه« 
ناصرخسرو، »شاهنامه فردوســی«، »سیرالملوک 
توســی،  خواجه نظام الملــک  سیاســت نامه« 
»قابوس نامــه« عنصرالمعالــی، »کلیلــه و دمنه« و 
»چهار مقاله« نظامی عروضی سمرقندی اختصاص 
دارد. همچنیــن »گلســتان ســعدی«، »بوســتان 
سعدی«، »جوامع الحکایات و لوامع الروایات«،»فرج 
بعد از شدت« قاضی ابوعلی المحسن تنوخی، روضه 
خلد« مچدخوافی««آثارالوزرا« سیف الدین حاجی 
بــن نظــام عقیلــی و «لطائف الطوائف«جلدهــای 
هشــتم تــا چهاردهم ایــن مجموعــه را تشــکیل 
می دهــد. در مقدمه ایــن مجموعــه کتــاب آمــده 
است: "کتاب ۱۴ جلدی به گزین برای این که برخی 
از برجســته ترین آثار نظم و نثر گذشته را برگزینیم و 
آن ها را در خور حوصله همگان، از اطناب بپیراییم؛ 

آن هم از میان کتاب هایی که وجه غالب در آن ها، 
حکایــت و داســتان اســت. این مجموعــه بــرای 
کسانی منتشر می شــود که به فرهنگ و ادب ایران 
عاقه مند هستند و می خواهند برگزیده ای از بهترین 

شاهکارهای ادبی ایران را در اختیار داشته باشند."
سیدعلی موسوی گرمارودی در مجموعه "به گزین" 
کتاب هایی بعد از قرن پنجم هجری را انتخاب کرده 
که همگی سرشــار از حکایت هایی با موضوع های 
آن حکایت ها، خردورزی، دانش اندوزی و حکمت 

عملی)اخاق( است.
گرمــارودی در عرصــه شــعر و ادبیات کشــور حضور 
مؤثر داشته اســت که راه اندازی و مدیریت گلچرخ 
نمونــه ای از تاش هــای اوســت. کارنامــه شــعری 
گرمارودی مشتمل بر ۹ کتاب شعر با نام های عبور، در 
سایه سار نخل والیت، سرود رگبار، چمن الله، خط 
خون، دستچین، باران اخم، گزیده شعر نیستان، 
کجاآبــاد و گزینــه شــعر بــه انتخــاب بهاالدین  تــا نا
خرمشاهی است. به سیدعلی موسوی گرمارودی 
در سال ۱۳۹۳ نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ 
و هنر اهدا شد. وی همچنین کلیه غزل های حافظ 
را بر اســاس نســخه تصحیح عامه قزوینی و قاسم 
غنی به صورت صوتی منتشر کرده است که از جمله 
معتبرترین و مشــهورترین نســخه ها و تصحیح ها 

محسوب می شود.
قیمت کتاب های مجموعه چهارجلدی "به گزین" 
بیــن 2۶ تــا 9۴ هــزار تومــان تعییــن شــده اســت و 
عاقه مندان برای خرید مجموعه کامل آن باید ۷۰۰ 

هزار تومان پرداخت کنند.

کاروان اهالی بهشت میهمان شهرستان مبارکه 

مسابقه ملی طراحی خدمت تمدید شد

کتاب ۱۴ جلدی "به گزین" منتشر شد مجموعه  

خبر

کتاب

مسابقه

تئاتر

"بک تو بلک" یک میلیاردی شد

معاونت امور مطبوعاتــی وزارت فرهنگ طی 
اطاعیه ای، شرایط عضویت اصحاب رسانه در 
»سامانه جامع رسانه های کشور« و چگونگی 
بهره مندی اعضا از تسهیات و خدمات جدید 

»صندوق اعتباری هنر« را توضیح داد.
متن کامل اطاعیه به شرح زیر است:

"بــا توجه اینکــه ارائــه تســهیات و خدمــات 
صندوق اعتباری هنر به خبرنگاران و اصحاب 
رســانه مســتلزم تأیید معاونــت مطبوعاتی و 
اطــاع رســانی اســت، خبرنــگاران و اصحاب 
کنــون در ســامانه جامــع  کــه تا رســانه ای 
رسانه های کشــور عضو نشــده اند می توانند 
با ورود بــه ســامانه e-rasaneh.ir و ثبت نام در 
بخش خبرنــگاران و بارگذاری مــدارک الزم به 

عضویت این سامانه درآیند.
از جمله شــرایط الزم برای عضویت، داشــتن 
حداقل یک سال ســابقه خبرنگاری، بیمه یا 
معرفی نامه معتبر با امضای مدیر مســئول یا 
مســئول اداری و مالی رســانه محل اشتغال و 
داشتن حداقل ۶ اثر با نام خبرنگار در سه ماه 
اخیر اســت. خبرنگاران می توانند پس از طی 
مراحل یــاد شــده و تأیید پرونــده الکترونیک 
خــود، معرفی نامــه اداره کل مطبوعــات و 
خبرگزاری هــای داخلــی را بــرای عضویــت در 

صندوق اعتباری هنر دریافت کنند.
همچنیــن اصحــاب رســانه کــه پیــش از این 
عضویت آن ها در ســامانه جامع رســانه های 
کشور و صندوق اعتباری هنر تأیید شده است، 
جهــت بهره منــدی از تســهیات و خدمــات 
جدیــد صنــدوق الزم اســت، نســبت بــه 
به روزرسانی پرونده الکترونیک خود در سامانه 
جامع رسانه های کشور شامل بارگذاری معرفی 
نامه جدیــد با امضــای مدیر مســئول یا مدیر 
اداری رســانه محل اشــتغال و ارائه ۶ اثــر با نام 

خبرنگار در سه ماه گذشته اقدام کنند.
الزم بــه ذکر اســت دریافــت معرفی نامــه اولیه 
برای عضویت در صندوق هنر و یا اســتفاده از 
تسهیات جدید صندوق نظیر وام منوط به 

طی مراحل یاد شده است."

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
وگردشــگری کاشــان از انســداد شــماره تلفــن 
واحدهــای اقامتــی غیرمجــاز فعــال در فضای 

مجازی در این شهرستان خبر داد.
 مهران سرمدیان در جمع خبرنگاران با اشاره به 
ظرفیت های گردشگری کاشان اظهار داشت: 
یکــی از مهمتریــن نیازهــای کاشــان، تأمیــن 
اقامتگاه برای گردشگران داخلی و توریست های 
خارجــی اســت کــه امیدواریم بــا کمک بخش 

خصوصی واحدهای مورد نیاز تأمین شود.
وی با بیان اینکه متأســفانه برخی از افراد برای 
اقامت گردشگران به صورت غیرقانونی فعالیت 
می کنند، ابراز داشت: با هماهنگی های انجام 
شده با دستگاه های ذی ربط با این افراد طبق 

قانون برخورد می شود.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری کاشــان بــا اشــاره به اینکــه بــرای 
شناســایی این افراد اقدامات الزم انجام شــده 
است، تصریح کرد: فرد یا افرادی نیز که به صورت 
غیرقانونــی بــه گردشــگران واحــد اقامتــی ارائه 

می دهند، تحویل مقامات مربوطه می شوند.
وی ضمن اشاره به لزوم ساماندهی واحدهای 
اقامتی که به گردشگران خدمات ارائه می دهند، 
خاطرنشان کرد: طبق یک فرایند تعریف شده 
افرادی که تمایل به اجاره واحدهای اقامتی به 
گردشگران دارند باید ثبت نام و بعد از احراز هویت 
مالکیت به شخص برای پذیرایی از گردشگران 

مجوز اعطا می شود.
ســرمدیان از انســداد شــماره تلفن واحدهای 
اقامتی غیرمجاز فعــال در فضــای مجازی خبر 
داد و گفت: از فعالیت افرادی هم که به صورت 
غیرمجاز اقدام به تورگردانی می کنند جلوگیری 

می شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از بهترین ظرفیت های 
کــز بومگــردی و خانه های  اقامتــی کاشــان مرا
قدیمی اســت، افزود: جاذبه های گردشگری، 
فرهنگــی و تاریخی کاشــان برای هر گردشــگر و 
توریستی جذاب اســت و از این رو باید خدمات 

شایسته ای هم به گردشگران ارائه شود.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشگری کاشــان یکی از مهمترین الزامات 
جذب گردشــگر را تأمیــن و ارتقــای امنیت آنها 
کید کرد: خوشبختانه دستگاه های  دانست و تا
مربوطه همکاری خوبی با این اداره داشته است 
که امیدواریم این همکاری ها ادامه داشته باشد.

اطالعیه جدید درباره
 پرداخت تسهیالت 

به خبرنگاران 

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان 
خبر داد؛

انسداد شماره تلفن
 واحدهای اقامتی غیرمجاز 

در کاشان

خبر
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ورزش6 ۴ ژانویه    2۰22
بازیکن تیم هندبال سپاهان نوین:

کیفیت لیگ برتر هندبال پایین آمده است
"اسپانسر خوب در هندبال مانند 
ســپاهان و ذوب آهــن کــم وجــود 
دارد، بازیکنان به خاطر پول بیشتر 
به کشورهای دیگر حتی ترکیه هم می روند. یک بازیکن 
لژیونر وقتی از باشگاه خود پول خوبی دریافت می کند، 
برای تیم ملی بــازی نمی کند زیرا امکان دارد آســیب 
ببیند، پشتوانه مالی وجود ندارد و همان باشگاه را هم 

از دست می دهد"
علی مانیان متولــد ۱۳۶۴ اســت، او هندبــال را از رده 
سنی پایه در سپاهان آغاز کرد، اما پس از ورود به تیم 
بزرگساالن این باشگاه، به خاطر برخی موضوعات و 
مشکات شخصی از سپاهان جدا شد و به تیم ذوب 
آهن پیوست. این بازیکن در همه رده های ملی حضور 
داشته، از سال های ۹۰ تا ۹۸ سابقه پوشیدن پیراهن 
تیم ملی بزرگساالن را دارد و یکسال هم در عراق بازی 
کرده است. مانیان در حال حاضر عضو تیم سپاهان 
نوین اســت، این تیم امســال نخستین حضور لیگ 
برتری خــود را تجربه می کند و پشــتوانه تیم هندبال 

سپاهان است. 
          تیم هندبال سپاهان نوین برای لیگ برتر 

هندبال چگونه بسته شد؟
سپاهان نوین سال گذشته در لیگ یک قرار داشت که 
کت،  با تاش بازیکنان و حمایت های محمدرضا سا
مدیرعامل باشگاه سپاهان و مجتبی لطفی به لیگ 
برتر صعود کرد. مهدی قشقایی راد، سرمربی تیم بود 
که پس از جدایی او، شهداد مرتجی هدایت سپاهان 
نوین را برعهــده گرفت و تیم خوبی هم بســته شــد. 
سپاهان نوین پشتوانه تیم سپاهان است که تشکیل 
شــده از بازیکنــان جوانان، امیــد و باتجربه اســت که 

حدودا هفت الی هشت نفر آنها اصفهانی نیستند.
          این تیم در پایان دور رفت رقابت های لیگ برتر 

هندبال کجای جدول قرار دارد؟
در حال حاضر نیم فصل اول تمام شده و پنجم جدول 
هستیم. عملکرد خوبی داشتیم و به عنوان پدیده نیم 

فصل اول معرفی شدیم.
          لیگ برتر امسال را چطور ارزیابی می کنید؟

کیفیت لیگ به خاطــر برگزاری مســابقات به صورت 
متمرکز پایین آمده است و مجبور هستیم در تهران یا 
قم بازی بازی کنیم که زمان می برد تا تیم ها به کفپوش 
سالن عادت کنند. زمانی که مسابقات به صورت رفت 

و برگشــت بود، هفته ای یک بازی داشتیم ولی حاال 
در یــک هفته ســه بازی انجــام می دهیــم که همین 
موضوع هم باعث پایین آمدن سطح کیفی لیگ برتر 

هندبال می شود.
          آیا در یک هفته سه بازی باعث 

مصدومیت های بیشتری می شود؟
بله؛ آسیب دیدگی، مصدومیت و فشــار روی بازیکن 
بیشــتر می شــود و زمان آنالیز تیم حریف و تمرین کم 
اســت. امیــدوارم کرونــا از بین بــرود تا بــه حالت قبل 

برگردیم.
          هدف سپاهان نوین، ماندن در لیگ برتر 

هندبال است؟
در لیگ برتر هندبال چهار تیم به پلی آف می روند و ما 
قصد داریم با تقویت تیم جزو چهار تیم برتر باشــیم و 
گر به پلی آف  صرفا به ماندن در لیگ برتر فکر نمی کنیم. ا
صعود هم نکردیم ناراحت نمی شویم، زیرا پشتوانه 
گر بتوانیم صعود کنیم در سال  سپاهان هستیم، اما ا

اول حضور در لیگ برتر نتیجه خوبی کسب کرده ایم.
          تیم های سپاهان، ذوب آهن و سپاهان نوین 
از اصفهان در لیگ برتر هندبال حضور دارند، این 

موضوع چقدر می تواند به هندبالیست های 
جوان اصفهان انگیزه دهد که شانس بازی در 

لیگ برتر را دارند؟

اصفهان پتانسیل خوبی در هندبال دارد، بازیکن ساز 
اســت و به دلیل اینکه تعدادی از بازیکنان این شــهر 
لژیونر شــدند تیم هــا از بازیکنــان غیر بومی اســتفاده 
می کنند. در دهه ۸۰ تمام بازیکنان تیم های اصفهانی 
بومی بودند، اما روی تیم های پایه خوب کار نشد که 
ضربه بدی هم به هندبال ایران وارد کرد. در حال حاضر 
کت در ســپاهان و حمایتی  با حضور محمدرضا ســا
که مجتبی لطفی و فیــروزی داشــتند روی پایه های 
هندبال سپاهان کار شده و اصفهان به روزهای خوب 

خود برمی گردد.
          وضعیت تیم ملی هندبال چگونه است؟

کدل، رئیس فدراسیون هندبال و کادر او از  علیرضا پا
زمانی که آمدند اقدامات خوبی انجام دادند. مانوئل 
مونتایا فرناندز به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شده 
اســت، چند نفر از بازیکنان لژیونر به دالیلی نامعلوم 
به تیم ملی اضافه نشدند و دیگر لژیونرها و بازیکنان 
لیگ تمرینــات خوبی را پشــت ســر می گذارند. همه 
آرزو ما این است که تیم ملی هندبال در جام جهانی 

حضور پیدا کند.
          زمانی سطح لیگ برتر هندبال و تیم ملی 

هندبال ایران خیلی باال بود، اما از آن دوره فاصله 
گرفتیم نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

دلیل این موضــوع را می توان لژیونر شــدن بازیکنان 

دانست، اسپانســر خوب در هندبال مانند سپاهان 
و ذوب آهن کم وجود دارد که بازیکنان به خاطر پول 
بیشتر به کشورهای دیگر حتی ترکیه هم می روند. یک 
بازیکن لژیونر وقتی از باشگاه خود پول خوبی دریافت 
می کند، برای تیم ملی بازی نمی کند زیرا امکان دارد 
آســیب ببیند، پشــتوانه مالــی وجــود نــدارد و همان 
باشــگاه را هم از دســت می دهد. یک هندبالیســت 
گر  خوب در ایــران حــدود ۵۰۰ میلیون می گیــرد ولی ا
در یک باشگاه خارجی بازی کند حداقل دو میلیارد 

دریافت می کند.
بازیکنــان رده جوانــان خوبــی نداریــم ولــی رئیــس 
فدراسیون جدید در پایه فعالیت می کند و سپاهان 
کت و لطفی توجه بیشــتری بــه رده  هم با حضور ســا
سنی پایه دارد که باعث می شود هندبال به روزهای 

خوب خود بازگردد.
          فکر می کنید پخش زنده مسابقات لیگ 

برتر هندبال چقدر کمک می کند تا اسپانسرها 
جذب این رشته شوند؟

کرونا هر بدی داشت برای هندبال یک خوبی داشت 
که بازی های ما از شبکه ورزش پخش زنده داشته باشد 
و همین موضوع باعث شده اسپانسرهای بیشتری 
به هندبــال ورود کننــد؛ بابت ایــن موضــوع از رئیس 

فدراسیون هندبال تشکر می کنم.

خبر

کاپیتــان تیــم ملــی فوتبال ایــران از تــاش خود 
گان  برای حل ســوءتفاهم ایجاد شــده بیــن درا

اسکوچیچ و مهدی طارمی خبر داد.
به گزارش  OJOGO پرتغال، علیرضا جهانبخش 
بازیکن فاینورد گفت وگوی طوالنی با ســرمربی 
تیم ملی ایران داشــت که در آبان ماه طارمی را از 
ج کرد. حاال این حــال اختاف حل  ترکیب خار

شده است.
علیرضا جهانبخش در همین راستا گفت:  شاید 
کســی این را ندانــد اما من، کریــم انصــاری فرد و 
احسان حاج صفی بیش از یک ساعت با سرمربی 
تیم صحبت کردیم تا مشــکات طارمــی را حل 
کنیــم. تمــام تاشــمان را کردیم تــا از ایــن اتفاق 
جلوگیــری کنیــم امــا ســوءتفاهم های زیــادی 
وجود داشت و هر کدام نظر خود را داشتند، این 

بار آن دو با هم صحبت کردنــد تا همه چیز حل 
شــود، اینها چیزهایی اســت که نباید روی تیم 

ملی ایران تاثیر بگذارد.
با تایید رسانه های پرتغالی مهدی طارمی برای 
دو بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق و امارات 
به اردوی تیم ملی ایران دعوت شده است. تیم 
ملی ایــران می توانــد بــه راحتــی در اوایل بهمن 

صعود خود را به جام جهانی قطعی کند. 
          مهدی طارمی گلزن ترین بازیکن لیگ 

پرتغال در سال 2۰21
ایــن ملــی پوش ایرانــی ۲۰ گل به ثمر رســاند که 
بیشــتر از رقبــای خــود ســفروویچ )۱۹(، پــدرو 
گونســالوس )۱۷( و دارویــن نونیــز )۱۷( بــوده 
اســت. مهاجــم پورتــو در پیامــی در شــبکه 
گرام این مساله را منتشر کرد که  اجتماعی اینستا
در سال ۲۰۲۱ در لیگ پرتغال بیشترین گل را  به 

ثمر رسانده است.
در پیام بازیکن ایرانی آمده است: از خانواده ام، 
همــه دوســتان و هوادارانــم تشــکر می کنــم که 
در ایــن دوره بــه مــن کمــک کردنــد تــا به ایــن 
موفقیــت برســم. ۲۰۲۱ در خاطره هــا می مانــد. 
طارمی که آخرین گل ســال را بــرای پورتو به ثمر 
رساند، توانست شــمار گل های خود را در سال 

جاری در لیگ به عدد ۲۰ برساند.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان از ۱۴ 
تا ۲۳ دی ماه به میزبانی سازمان منطقه آزاد در 

جزیره کیش برگزار می شود.
آخریــن اردوی آمــاده ســازی تیــم ملــی فوتبال 
بانــوان پیــش از اعــزام بــه رقابت هــای جــام 
ملت های آســیا ۲۰۲۲ هند، از ۱۴ تــا ۲۳ دی ماه 
به میزبانی سازمان منطقه آزاد در جزیره کیش 

برگزار می شود.
بر همین اساس مریم ایراندوست، سرمربی تیم 
ملی فوتبال بانوان ۲۶ بازیکن را به اردوی این تیم 

دعوت کرد که اسامی آنها به شرح زیر می باشد:
سمانه چهکندی، سارا دیدار، عارفه سیدکاظمی، 
فاطمه امینه برازجانی، بهناز طاهرخانی، ملیکا 
متولی، زهرا سربالی، ملیکا محمدی، نگین زندی، 

افسانه چترنور )کرمان(
هاجر دباغــی، فاطمه عادلی، مینا نافعــی، زهره 
کودایــی، مرضیه نیکخواه، ســارا ظهرابی نیا، ثنا 
صادقی، الهام فرهمند، مرضیه فیضی )اصفهان(

یاسمن فرمانی )اردبیل(
زهره جالی، غزاله بنی طالبی )کردستان(

مریم یکتایی )آذربایجان غربی(
زهرا معصومی، سارا قمی، محدثه زلفی )البرز(

اســتان های کرمان و اصفهان به ترتیب با ۱۰ و ۹ 
ملی پوش بیشــترین تعداد بازیکن در تیم ملی 

فوتبال بانوان را دارند.
تیم ملی فوتبــال بانــوان روز جمعــه ۲۴ دی ماه 
عازم هند می شود و از ۲۶ بازیکن دعوت شده به 
اردو ۲۳ بازیکن به مسابقات اعزام خواهند شد. 

تیم نساجی مازندران ورزشگاه امام رضا)ع( را برای 
مصاف با ذوب آهن انتخاب کرد.

تیم های نساجی و ذوب آهن از هفته چهاردهم لیگ 
برتر _شنبه هجدهم دی ماه_ باید به مصاف یکدیگر 
بروند اما به دلیل مهیا نبودن شــرایط تیم نساجی 
در استان مازندران و شهر قائم شهر این تیم از هفته 
دوازدهم دیگر ورزشــگاه های ایران را برای میزبانی 
در رقابت ها انتخاب می کند. تیم نساجی در هفته 
گذشته برای بازی با نفت مسجد سلیمان ورزشگاه 

نقش جهان را برگزید و از این میزبانی راضی بود.
کت  گردان سا این در حالی است که در هفته آتی شا

الهامی بایــد بــه مصــاف ذوب آهــن برونــد و به نظر 
می رســد آنها ورزشــگاه امام رضا )ع( مشــهد را برای 
میزبانی از گاندوهای اصفهانی انتخاب کرده باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، فعالیت 
بانــوان در رشــته های زیــر مجموعــه فدراســیون 

بدنسازی را ممنوع اعام کرد.
بــه گزارش ایســنا، در شــرایطی کــه طی ســال های 
اخیر مجــوز رســمی فعالیت بانــوان در رشــته های 
پاورلیفتینگ، فیتنس و مچ اندازی از سوی وزارت 
ورزش و جوانان صادر شــده بود، مدیر کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان در نامه ای به رییس هیات 
بدنســازی این اســتان، هرگونــه فعالیت بانــوان در 

رشته های بدنسازی را ممنوع اعام کرد.
این ممنوعیت در حالی است که، بانوان از سال ۹۲ 
مجوز حضور در کاس های آموزشی و سمینارهای 
رشــته بدنســازی را داشــته اند و از ســال ۹۵ نیــز 
می توانستند در رشته مچ اندازی به فعالیت حرفه ای 
بپردازند تا جایی که امسال اولین اعزام بانوان ایران 
بــه رقابت هــای آســیایی مچ انــدازی انجــام شــد و 
بانوان ایران موفق به کسب عنوان سوم آسیا شدند.

 هم چنین سال گذشــته نیز مجوز رسمی فعالیت 

بانوان در رشته پاورلیفتینگ از سوی وزارت ورزش 
و جوانان صادر شد و از سال جاری نیز بانوان فعالیت 
رسمی خود را در رشــته فیتنس چلنج آغاز کردند و 
حتی اولین دوره مســابقات این رشــته نیز شهریور 
سال جاری برگزار شد. مشخص نیست که چرا این 
ممنوعیت مشخصا در استان اصفهان اعمال شده 
و آیا در سایر استان ها هم اجرایی خواهد شد یا خیر؟

و  بدنســازی  فدراســیون  از  پیگیرهای ایســنا 
پرورش انــدام برای پیگیــری چرایی ایــن موضوع، 

بی نتیجه مانده است.
در بخشــی از نامه مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان به رییس هیات بدنسازی این استان آمده 
است: "نظر به اینکه مجوز کتبی در خصوص فعالیت 
بانوان فدراسیون پرورش اندام در رشته های تحت 
پوشش صادر نگردیده اســت، لذا هر گونه فعالیت 
بانوان از قبیل برگزاری مسابقات، اردوهای تدارکاتی 
و مجوز برگزاری دوره های مربیگری و داوری تا اطاع 

ثانوی غیرقانونی است".

تســت کرونای بهترین بازیکن جهان مثبت اعام 

شد.
کیپ، لیونل مسی، برنده هفت توپ طا،  به گزارش ا
یکی از چهار بازیکن تیم پاری سن ژرمن است که در 
آستانه بازی دوشنبه شب این تیم در جام حذفی 

فرانسه، تست کرونای آنها مثبت شده است.
مســی، خوان برنــات، مدافــع چپ، ســرخیو ریکو 
دروازه بان ذخیره و ناتان بیتومازاال هافبک ۱۹ ساله 
چهار بازیکن تیم فرانسوی هستند که تست کرونای 

آنها مثبت اعام شده است.

جهانبخش:

کردم یک ساعت با اسکوچیچ درباره طارمی صحبت 

خبر

استان اصفهان با 9 نماینده؛

دعوت ایراندوست از ۲۶ بازیکن 
کیش به اردوی تیم ملی بانوان در 

ورزشگاه امام رضا)ع( میزبان دیدار ذوب آهن و نساجی

فعالیت بدنسازی بانوان اصفهانی ممنوع اعالم شد!

تست کرونای مسی مثبت اعالم شد

خبر

سرمربی تیم والیبال زنان ذوب آهن با اشاره به 
حضور الکســاندرا کمپدلی ســرمربی ایتالیایی 
تیم ملی در تیم ذوب آهن گفت: وی از امکانات 
و وضعیت ذوب آهن شگفت زده شد، هدایت 
تیم ملی توسط ایشان با توجه به اینکه دستیار 
والســکو بوده و ایتالیا نیز از کشــورهای صاحب 
سبک در والیبال است می تواند برای تیم ملی 

زنان کشورمان مفید باشد.
وی افزود: ذوب آهن این فصل یکی از مدعیان 
اســت و ســعی کردیم هر بازی کیفیت خوبی را 
نشان دهیم، مهم نیست مقابل چه تیمی به 
میدان می رویم،اما ضمــن احترام بــه آن ها به 
کیفیتی هســتیم و  دنبال ارائه بــازی خوب و با
بدون باخت بــودن مــا در جدول نشــان گر این 

مسئله است.
سرمربی تیم والیبال زنان ذوب آهن در خصوص 
بازدید الکساندرا کمپدلی از باشگاه ذوب آهن و 
حضور در تمرین این تیم گفت: وی بازدید بسیار 
خوبــی از تمامی امکانات ذوب آهن داشــتند و 
حتی مقایسه ای با تیم های زنان ایتالیا داشتند 
و از اینکه امکانات اختصاصی برای ورزش زنان در 

باشگاه وجود دارد، شگفت زده شد.
صادقی با بیان اینکه بهرحال هر فکر نو و نیروی 
تازه ای می تواند نوآوری های خوب و مثبتی در 
برداشته باشد، اضافه کرد: کمپدلی از کشوری 
می آیــد کــه در والیبال صاحب ســبک اســت و 
تیم های باشگاهی و ملی بسیار خوب و باکیفیتی 
دارد، بنابراین می تواند به والیبال زنان و تیم های 
ملی ما کمک کنــد و بــا توجه به اینکه دســتیار 
خولیو والسکو نیز بوده، بنابراین دانش خوب و 
تجربه باالیی دارد که باید بتوانیم در بعد مثبت 

از آن استفاده کنیم.

ســرمربی ایتالیایی تیــم ملی والیبــال بانــوان از 
مجموعــه داروســازی باریــج اســانس کاشــان 

بازدید کرد.
الکساندر کمپدلی سرمربیگری تیم ملی بانوان 
در حاشیه سفر به کاشــان برای تماشای بازی 
دو تیــم ســایپا تهــران و باریج اســانس کاشــان 
از هفتــه دوازدهــم لیگ برتــر والیبــال بانــوان از 
مجموعــه داروســازی باریــج اســانس کــه یک 
شــرکت داروســازی گیاهی که بر محور سامت 
استوار اســت، بازدید کرد. در حاشیه این دیدار 
محمدرضا واعظ، مدیر باشگاه ضمن قدردانی از 
فدراسیون والیبال بواسطه حضور ایشان در ایران 
گفت: امیدواریم حضور کمپدلی، سرمربی تیم 
ملی بانــوان به ایجــاد ســرمایه های والیبالی در 
سطح سکوهای آسیایی و جهانی برای دختران 

کشور منجر شود.
وی ضمن اشاره به دوران طایی والیبال ایران 
که پی ریزی آن در دوران یزدانی خرم بود، افزود: 
در شهرهای مختلف ایران کمپ های والیبال 
زیادی زده شــد و از دل ایــن کمپ ها بازیکنانی 
همچون غفور، موسوی، معروف و... شناسایی 
شدند. داورزنی و مجموعه فدراسیون والیبال 
با درایت مدیریتی خود این سرمایه ها را بهره ور 
کردند تا ایران  در سطح جهانی چنین مطرح شد. 
طبیعتا راه سرمربی ایتالیایی جدید بانوان نیز 
غیر این نمی تواند، باشد. شناسایی استعدادها 
از نقــاط مختلــف کشــور و کاری دراز مــدت 
برای ایجــاد والیبال حرفــه ای بانوان در ســطح 
آســیایی و جهانی کار دشــوار و دور از دسترس، 

اما شدنی است.

رنکینگ برترین های کاراته جهان در آغاز سال 
جدید میادی منتشــر شــد. به گزارش ایسنا، 
رنکینگ جدیــد برتریــن  کاراته کاهــای جهان 
از سوی فدراســیون جهانی اعام شــد. انتشار 
رنکینگ جدید در شــرایطی است که تیم ملی 
بزرگساالن ایران امسال در مسابقات قهرمانی 

جهان ۲۰۲۱ به میزبانی امارات غایب بود.
بر اســاس آمار منتشــر شــده بهترین جایگاه در 
میان کاراتــه کاهای ایران متعلق بــه ذبیح اهلل 
پورشیب، کاپیتان تیم ملی مردان است که با 
۸۴۳۷ امتیاز رده نخســت رنکینــگ وزن ۸۴- 

کیلوگرم را به خود اختصاص داده است.
گنــج زاده، طایــی کاراته ایــران در بازی هــای 
المپیک نیز با ۵۶۱۷ امتیاز در رده دوم وزن ۸۴+ 
کیلوگرم قــرار دارد و در بخش بانوان نیز حمیده 
عباسعلی با ۵۴۸۲ امتیاز در رده سوم وزن ۶۸+ 

کیلوگرم قرار گرفته است.

سرمربی والیبال ذوب آهن:

کمپدلی برای تیم ملی 
مفید است 

بازدید سرمربی 
تیم ملی والیبال بانوان 

از باریج اسانس

اعالم رنکینگ 
برترین های کاراته جهان: 

پورشیب در رده نخست 
کیلوگرم وزن ۸۴- 

سرمربی سپاهان در پاســخ به این سوال که مشکل 
اصلــی ســپاهان در این فصــل چه بــوده اســت بیان 
کــرد: حرفم شــاید به نظــر غیر منطقــی بیایــد آن هم 
به این دلیل کــه می خواهم بگویم کمی بیش از حد بدشانســی آوردیم 
ولی دلم نمی خواهد این موضوعات را توجیه کنم. واقعیت این اســت 
که در آمارهایی که هــر هفته آن را چــک و آنالیز می کنیم یکــی از بهترین 
تیم های ایران هستیم و در همه آیتم ها تیم اول هستیم ولی متأسفانه 
خیلی از موقعیت هایمان را هدر داده ایم و به مشکل خورده ایم. در فوتبال 
امروز نتیجه است که مهم است و هرچقدر هم که من در اینجا بگویم تیمم 
بیشترین موقعیت را در لیگ می سازند و کمترین موقعیت را متحمل 
می شود یا اینکه از نظر دوندگی از همه تیم های ایران بهتر است در نهایت 
توجیه است و اصل موضوع این است که یک تیم باید نتیجه هم بگیرد. 
در این مورد کمی مشکل داریم ولی قطعا فکر می کنم که بتوانیم مشکات را 
حل کنیم. وی در مورد اینکه آیا در پنجره نقل و انتقاالتی زمستان برنامه ای 

گر بخواهم واقع بینانه بگویم تیمم  برای جذب بازیکن دارد تصریح کرد: ا
گر در کنار  نفرات خوبی دارد و چندان نیاز به بازیکن جدیدی نمی بینم اما ا
کادر فنی حس کنیم نیاز به کسی داریم، آن موقع در موردش صحبت و 
در نهایت تصمیم می گیریم. در حال حاضر فکر نمی کنم احتیاج به بازیکن 

داشته باشم و بیشتر باید روی هماهنگی بازیکنان باید کار کنیم تا بتوانیم 
گر یکی دو نتیجه خوب کسب  از این شرایط خارج شویم. من مطمئنم که ا

کنیم شرایط تیم خیلی خوب می شود.
نویدکیا در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت شنیده شده شهریار مغانلو 
در نیم فصل جدا می شود با خنده گفت: مسئولیت جدا شدن بازیکنان 
گر کسی سپاهان را دوست نداشته باشد من کسی را اجبار  با من است. ا
نمی کنم که اینجا بماند اما مشخصا در مورد شهریار قطعا شهریار را من به 

هیچ تیمی نمی دهم.
وی در مورد اینکه آیا از عملکرد مغانلو راضی است یا خیر بیان کرد: بله من از 
او راضی هستم. به بازیکنانم می گویم که درست است که موقعیت هایمان 
گل نشده است اما از لحاظ نوع فوتبالی که ارائه می کنیم من راضی هستم 
و آن فوتبالی که من دوست دارم را تیمم انجام می دهد. فوتبال زیبایی 
انجام می دهیم اما دلم نمی خواهد بگویم که چون زیبا بازی می کنیم 

نتیجه مهم نیست چون توجیه است و دست آخر نتیجه مهم است.

 سرمربی سپاهان:

شهریار را به هیچ تیمی نمی دهم

خبر

ورزشکار ایرانی و قهرمان سابق ووشوی جهان عنوان 
کنون یک هدف دارد و آن هم حضور در باالترین  کرد ا

سطح رشته هنرهای رزمی ترکیبی است.
به گزارش سایت mmacrossfire، الهه منصوریان قهرمان ووشوی جهان 
کنون یک هدف دارد و آن هم حضور در باالترین سطح رشته هنرهای  ا
رزمی ترکیبی اســت. او قصد دارد در UFC رقابت کند و برای این منظور 

سخت تمرین می کند. 
او در ایران در مســتندی با عنوان "صفر تا ســکو" از زندگی ورزشی خود و 
سختی ها و راه های رســیدن به قهرمانی در کنار خواهرانش شهربانو و 
سهیا حضور داشت. منصوریان در ژوئیه ۲۰۲۱ از طریق مترجم درباره 
مرکز آموزشی خود در چین به سایت MMA Crossfire گفته بود: "اولین 
انتظاری که داشتیم این بود که می خواستیم مردم ایران این )مستند( را 
ببینند و ما می خواستیم به زندگی مردم ایران امید بیاوریم. مردم ایران 
در شرایط ســختی قرار دارند بنابراین ما می خواستیم نشان دهیم که 
رسیدن به اهداف شما حتی با این همه ســختی ممکن است. اولین 
دلیلی که فیلم را ساختیم برای کشورم ایران بود و بعد از آن برای دنیا. ما 
واقعا دوست داشتیم دنیا ببیند که با اینکه در ایران امکانات زیادی برای 
زنان در ورزش وجود ندارد و بیشتر فرصت ها برای مردان است ما کارمان را 
انجام می دهیم. بنابراین می خواستیم نشان دهیم که می توان جنگید 

و به هدفمان رسید."
خواهران منصوریان مرتبا تمرین می کنند و به مسافرت می روند و این 

امر باعث می شود تا با زندگی خانوادگی شان هماهنگی نداشته باشند. 
الهه در مسابقات جهانی ووشــو در ســال های ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ طا، 
یک نقره در تورنتــو ۲۰۰۹ و یک برنــز در بازی هــای آنکارا در ســال ۲۰۱۱ به 

دست آورد.
منصوریان توضیح داد: "قبل از شروع فیلمبرداری، مدال طا داشتیم. 
بنابراین ما موفقیت های خود را داشــتیم. مــا به آن درجــه از قهرمانی 
جهان و مدال طا رســیدیم اما در ایران هیچکس ما را نمی شــناخت. 
ما تا حدودی خسته و بسیار ناامید بودیم. اما درآمد مناسبی داشتیم 

و فقط می خواستیم بازنشسته شــویم و تشــکیل خانواده بدهیم و با 
آموزش ووشــو به زندگــی خود ادامــه دهیم. امــا وقتی این فیلم پخش 
شد، کم کم مردم ایران با ما آشنا شدند، چون قبل از آن هیچ توجهی به 
ما نداشتند. مردم با ما در خیابان عکس می گرفتند، ما را می شناختند 
چون ورزش بانوان در ایران از تلویزیون پخش نمی شود و مردم هرگز ما را 
نمی بینند. حتی در اخبار، هیچ ویدیویی از ما زمانی که در یک مسابقه 
بودیم و مسابقه می دادیم وجود نداشت. اما با این فیلم، مردم با ما آشنا 
شــدند و برای اولین بار به برنامه های تلویزیونی دعوت شدیم. با این 
فیلم، بسیاری از مردم من را می شناســند و من در حال حاضر مشهور 
کنون مشهور هستم، احساس می کنم  هستم، بنابراین از آنجایی که ا
مسئولیتی دارم و باید به زنان دیگر کمک کنم. همچنین برای رسیدن 

به اهداف خود ســخت کار کنم. من بســیاری از بچه هــای جوان 
را تشــویق می کنم کــه ورزش های رزمــی را ادامه دهند و ســعی 

می کنم به آنها توضیح دهم که آینده ای درخشان در صورت 
تمرین کردن مــداوم بــرای آنها وجــود دارد. مــن واقعا برای 
حقوق زنان ووشوکار در ایران جنگیدم زیرا فکر می کنم این 
بسیار مهم است و من واقعا می خواهم در آن نقش داشته 
باشــم. همچنیــن ســعی می کنــم ورزش ووشــو را در نقــاط 

مختلف ایران بگنجانم. مثا در اصفهان، یک 
تیمی هست به نام سپاهان، آنها تیم 

فوتبالشان خیلی معروف است اما 
من خیلی ســعی کردم ووشو 

را هم بگنجانم. بنابراین 
کنون یــک تیم  آنهــا ا

ووشو دارند که برای 
زنان است و حقوق 
آنها از مردان بیشتر 

اســت. بحــث ما ایــن 
اســت که ووشــو بــرای خانم ها ســخت تر 

اســت پس باید حقوق بیشــتری بگیریم و در حال حاضر سپاهان تیم 
بسیار معروفی است، آنها ۲۵ رشته ورزشــی متفاوت  برای بانوان دارند 
کنــون یک هدف  که ووشــو نیز شــامل آنها می شــود." الهه منصوریان ا
دارد و آن هم این اســت که بتواند در  باالترین سطح UFC رقابت کند. 
او یک حامی دارد و آن هم رز ناماجوناس قهرمان سبک وزن UFC زنان 

در آمریکا است. 
 UFC ورزشکار ایرانی در پاسخ به این سوال که با دانا وایت رئیس سازمان
گر مرا برای حضور در UFC انتخاب کنید، تنها  چه صحبتی دارد گفت: "ا
و تنها ورزشکار زن مسلمانی خواهم بود که می تواند نماینده یک قشر 
بزرگی باشــد. در حال حاضر هیچ زن مســلمانی در UFC وجود ندارد. 
من می توانم حضور داشته باشم و می توانم با حجابم بجنگم 
و می توانم همه آن مســلمانان را بــه جایگاهی که مد 
نظرم اســت بیــاورم تــا در UFC شــرکت کننــد و این 
می توانــد درآمد بیشــتری بــرای UFC بــه ارمغان 
بیــاورد  و UFC می توانــد از ایــن طریــق گســترش 
یابد. من فکر می کنم این ایده ای است که به وقوع 
خواهد پیوست.  من قول خواهم داد که می توانم در 
آوردن کمک های مالی برای  UFC نقش داشته 
باشــم. من از آن پول نمی خواهم. من فقط 
می خواهم که در این رقابت ها باشــم. من 
می خواهم نماینده جهان اسام باشم."

UFC در حــال حاضر به هــر مبارز یک 
"Fight Kit" یــا یونیفورمی کــه همــه 
مبارزان می پوشند ارائه می دهد. 
از نظر شکل ظاهری می توان 
برای ورزشکاران مسلمان 
و  شــد  قائــل  اســتثنا 
لباس های محجبــه را 

برای آنها فراهم کرد.

الهه منصوریان:   

که باحجاب مبارزه می کند اولین زن مسلمان UFC خواهم بود 

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۰۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیات دو آقای اصغر 
اکبری به شناسنامه شماره ۱۲۴۹ کدملی ۶۲۱۹۴۸۶۴۱۲ صادره بوئین میاندشت فرزند 
سعداله نسبت به ۴۶/۸۳ سهم از ۱۶۷/۵۵ سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۱۶۷/۳۷ مترمربع از پالک شماره ۶۱۱۴ فرعی از ۱۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره 
ک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. رای شماره  ثبت اسناد و امال
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۰۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات دو آقای رضا بهرامی به شناسنامه 
شماره ۷۸ کدملی ۶۳۳۹۶۸۵۰۱۳ صادره کیار فرزند مرادعلی نسبت به ۷۳/۸۹ سهم از 
۱۶۷/۵۵ سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۷/۳۷ مترمربع از پالک شماره 
۶۱۱۴ فرعی از ۱۴۸۷۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۰۵۶ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات دو آقای محمدرضا ساالری به شناسنامه شماره ۵۹۶ کدملی 
۴۱۷۱۷۸۹۸۱۸ صادره الیگودرز فرزند ابوتراب نسبت به ۴۶/۸۳ سهم از ۱۶۷/۵۵ سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۷/۳۷ مترمربع از پالک شماره ۶۱۱۴ فرعی از 
۱۴۸۷۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود 
متقاضی مالک رسمی میباشد. 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 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  باشند می توانند اولین آ
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: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۴۵۲۰۸ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۷۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ آقای ناصرعلی مرادی 
جزی به شناسنامه شماره ۵۴ کدملی ۰۴۲۰۸۶۳۸۲۶ صادره ورامین فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۹۶/۳۳ مترمربع پالک شماره ۷ فرعی از ۱۵۱۸۳ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند ۸۰۳۷۸، ۷۰/۵/۲۶ 
گهی  دفترخانه ۳۴ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  باشند می توانند اولین آ
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۵۳۷۸۷ / م الف

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

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۶۹۱، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷، مفاد آرا 
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون 
و ماده ۸ آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور  ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
گهی در  گهی و در روستاها از تاریخ الصاق آ اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آ
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارایه نمایند. بدیهی است 

دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۲۰، ۱۴۰۰/۸/۳۰، 
آقای احمد حقیقی پوده فرزند عبدالکریم ششدانگ یک درب باغ به مساحت ۱۵۲۰/۳۹ 
مترمربع پالک ۷۸ فرعی از ۷۸ اصلی واقع در ابنیه و باغات پوده دهاقان انتقال رسمی ملکی 
احمد حقیقی پوده فرزند عبدالکریم از ششدانگ پالک فوق موضوع سند شماره ۹۳۰۲۸ 
مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ دفتر یک شهرضا و تحدید حدود صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت 
اول: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ – اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – ۱۲۵۳۹۵۴ / م الف

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

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۶۹۲، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷، مفاد آرا 
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون 
و ماده ۸ آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور  ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
گهی در  گهی و در روستاها از تاریخ الصاق آ اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آ
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارایه نمایند. بدیهی است 
دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۳۰، ۱۴۰۰/۰۸/۳۰، 
آقای محمد سلطانی قمبوانی فرزند احمدرضا ششدانگ یک باب گلخانه با کاربری کشاورزی 
به مساحت ۵۴۵۶/۲۰ مترمربع پالک ۲،۳ فرعی از ۶۹ اصلی واقع در مزرعه نواب )لوان( 
دهاقان انتقال یک سوم حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ مالکیت آقای محمد سلطانی 
قمبوانی از ششدانگ پالک فوق موضوع ثبت دفتر امالک ۲۰۱ صفحه ۳۲۲ و ۲۰۱ صفحه 
۳۲۵ امالک صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان 

– ۱۲۵۳۳۵۴ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
ک ثبتی شماره ۷۴۰۱ فرعی از یک اصلی که  نظربه اینکه سند مالکیت ششدانگ پال
طبق دفتر ۵۰۵  صفحه ۳۶۸ به نام محمدرضا عابدی ثبت و سند صادر گردیده اینک خانم 
نسرین یوسفیان وکالتا ازطرف محمدرضا عابدی باارایه درخواست کتبی به شماره وارده 
۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۳۹۳۲، ۱۴۰۰/۹/۹ به انضمام دوبرگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره ۲۲۲۹۱، ۱۴۰۰/۹/۲ به گواهی دفترخانه شماره ۲۴۷ شهرضا رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقودگردیده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
گهی می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله  ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی 

قدیری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – ۱۲۵۳۹۹۶ / م الف

آگهی

اثربخشی تحریک الکتریکی مغز بر بیماری های 
روحی و روانی 

محققــان عملکرد هــای ذهنی 
خــاص را از طریــق تحریــک مغز 
تقویــت کرده انــد کــه می توانــد 
رویکرد جدیدی بــرای درمان انواع بیماری های 

روانی شدید باشد. 
پیشنهادی جدید در درمان بیماری های روحی 
ح  و روانــی روز بــه روز بــه جامعــه پزشــکی مطــر
می شود که ایده آن استفاده از تحریک الکتریکی 
مغــز در درمــان بــه عنــوان جایگزینــی موثرتــر از 
فرآیند هــای بازدارنــده عائــم و کنتــرل آن هــا بــا 

استفاده از داروهاست.
این فناوری نشــان دهنــده یک انقــاب درمانی 
جدید اســت کــه مبتنــی بــر تحریک ســلول های 
عصبــی در مغــز بــا اســتفاده از جریــان الکتریکــی 
اســت کــه یــک جهــش کیفــی در زمینــه درمــان 

بیماری های روانی با شوک الکتریکی است.
در یــک مطالعــه آزمایشــی اخیر بــر روی انســان، 
محققان دانشکده پزشکی دانشــگاه مینه سوتا 
و بیمارســتان عمومی ماساچوســت دریافتنــد 
بــا  مرتبــط  خــاص  ذهنــی  عملکرد هــای  کــه 
خودمختاری و انعطاف پذیری ذهنی را می توان 
با ادغام تکنیک های هوش مصنوعی با تحریک 

الکتریکی هدایت شده به مغز بهبود بخشید.
این روش جدید بــر روی ۱۲ بیمار که تحت عمل 
ع قرار گرفتند، به عنوان  جراحی مغز به دلیل صر
بخشــی از مراحل مطالعه منتشر شــده در مجله 
Nature Bio Medical Engineering، بــا نصــب 
صد ها الکتــرود کوچک در سراســر مغز برای ثبت 
فعالیت آن و تعیین محل منشاء تشنج استفاده 

شد.
سیدنی کش، دانشیار علوم اعصاب در دانشکده 
ع، و  پزشکی هاروارد و متخصص در تحقیقات صر
دارن دوهرتی، دانشیار روانپزشکی در دانشکده 
پزشــکی هاروارد، این کشــف را انجــام داده انــد. 
ناحیــه ای از مغــز بــه نــام "کپســول داخلــی" کــه 
بــا دوز هــای کوچــک انــرژی الکتریکــی تحریــک 
می شــود، عملکــرد ذهنــی بیمــاران را بهبــود 
می بخشــد و این ناحیه مسئول کنترل شناختی 
اســت کــه فرآینــد تغییــر از یــک الگــوی فکــری یا 

کثر  رفتاری بــه دیگری اســت ونقطه ضعفــی در ا
بیماری های روانی به شــمار می رود. سرپرســت 
مطالعه، فردی مبتا به افسردگی را مثال می زند 
که نمی توانــد از افکار منفــی رهایی یابــد، یکی از 
گی های کلیــدی بیمــاری روانی کــه نیازمند  ویژ

یافتن راهی برای کمک به این بیمار است.
تیم تحقیقاتی الگوریتم هایی را توســعه داده اند 
که امکان ردیابی توانایی های بیماران را از طریق 
رفتار هــا و اعمــال آن ها یــا با نظــارت مســتقیم بر 
فعالیت مغز فراهــم می کند و ایــن در فرآیند های 
کنتــرل شــناختی بیمــار پــس از تحریــک مغــز 
منعکس می شود؛ بنابراین به مغز او دوز کوچکی 
از تحریک الکتریکی داده می شــود تــا به او کمک 
کند تا از آن عبور کند، و هرچه بیماران در آزمایش 
آزمایشــگاهی کنترل شــناختی بدتر عمل کنند، 

دوز های تقویت کننده تحریک الکتریکی به آن ها 
داده بیشتر داده می شود.

          ابزار کنترل
این مطالعه نشان می دهد که برخی از بیمارانی 
ع از  که در این مطالعه شــرکت کردند عــاوه بر صر
اضطراب شــدید نیز رنــج می بردنــد و هنگامی که 
در معرض تحریکاتی قرار گرفتند که برای افزایش 
توانایی های شــناختی آن ها طراحی شــده بود، 
کــه اضطــراب آن هــا بــه گونــه ای  تأییــد کردنــد 
بهبود یافته است و آن ها بیشــتر می توانند افکار 
ک خــود دور کننــد و بر  خــود را از وضعیت اســفنا
آنچه می خواهند تمرکز داشــته باشند، بنابراین 
محققان می گویند که این تکنیک می تواند برای 
درمان بیمــاران مبتا بــه اضطراب شــدید که به 
دارو ها پاســخ نمی دهنــد و همچنین افســردگی 

و برخی اختاالت دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
در حالی که نتایج این مطالعــه تایید می کند که 
نقص کنترل شناختی در بین اختاالت روانی از 
جمله افسردگی، اعتیاد، اســکیزوفرنی و اختال 
وسواس فکری- جبری رایج است، این یافته ها 
راه را برای رویکرد جدیــدی برای درمان بیماری 
روانــی همــوار می کنــد. بــه جــای ســرکوب عائم 
بیمــاران، می تــوان ابــزاری را بــرای کنتــرل ذهن 
آن ها در نظر گرفت که گویــی بیمار روی صندلی 

رانندگی است و می تواند امور را کنترل کند.
کنون در حال آماده ســازی برای  تیم تحقیقاتی ا
انجام آزمایشات بالینی، برای استفاده از تحریک 
عمقــی مغــز هســتند و پــس از تاییــد کارآزمایــی 
بالینی، اســتفاده از این رویکرد درمانی می تواند 

تسریع شود.

مغز

آرتروز یا تخریــب مفصلی، یک بیماری پیشــرونده 
است که بعد از ۴۰ سالگی شروع می شود و باید برای 

پیشگیری از آن برخی نکات را رعایت کرد. 
ودیعه موثقی، متخصص فیزیوتراپی گفت: آرتروز یا 
تخریب مفصلی، یک بیماری پیشرونده است که از 
معموال از سنین چهل سال به باال شروع می شود. 
شــایع ترین مفاصلــی کــه دچــار آرتــروز می شــوند 
می توان بــه زانــو، لگن، ســتون فقرات و انگشــتان 
دست اشاره کرد. این عارضه در مچ دست، پا و آرنج 

کمتر ایجاد می شود.
موثقی با اشاره به رعایت برخی نکات برای جلوگیری 
از ابتا به آرتروز گفت: تکرار برخی عادات غلط رفتاری 
مانند کنترل نکردن وزن باال، تغذیه نامناسب، بی 
حرکتی، استفاده زیاد و متناوب به ویژه از یک مفصل 

و بیماری های عصبی در بروز آرتروز تاثیرگذار است.
متخصص فیزیوتراپی گفت راه هایی مانند ماساژ، 
آب درمانی، فیزیوتراپی، مراجعه زود هنگام به یک 
ارتوپد خوب، رعایت اصول اســتاندارد نشســتن و 
برخاســتن و انــواع نرمش هــای ســبک ورزشــی به 

منظور پیشگیری از آرتروز رعایت شود.

دمنوش هایی وجود دارد کــه باعث کنترل تب 
کودکان می شــوند که در این گزارش با آنها آشــنا 

می شوید. 
          دمنوش بومادران

گیاه بومادران دارای بوی نافــذ و تلخ مزه بوده و 
قســمت دارویی این گیاه، برگ ها و گل های آن 
است.  از بومادران برای درمان زخم و جلوگیری 
از خون ریــزی و عفونت اســتفاده می شــد اما در 
حــال حاضر ایــن گیــاه بــر روی دســتگاه قلبی_
عروقی، برطرف کننــده ورم رگ ها، جلو گیری از 
خون ریــزی بینی، درمــان زخم معــده، برطرف 
کننــده اســهال و جلوگیــری از ریزش موی ســر و 
همچنیــن در کنتــرل تب کــودکان تاثیــر زیادی 

دارد. 
          دمنوش دارچین

دارچین یــک ادویه مفید برای ســامتی اســت 
کــه در سراســر جهــان مــورد اســتفاده دارویی و 
کــی قــرار می گیــرد. دارچیــن، معمــوال بــه  خورا
صورت یکی از ایــن دو نوع یافت می شــود، یا یه 
شــکل دارچیــن کارســیا و یــا دارچین ســیان و 
کســیدان ها و ترکیبات  حاوی تعــدادی از آنتی ا
مفید مانند ســینامالدئید، سینامیل استات و 
الکل سینامیل است که در کاهش تب کودکان 

بسیار اهمیت دارد.
          دمنوش زنجبیل

زنجبیل دارای مزاج گرم و خشک بوده و  موجب 
تقویت حافظه، بهبود هضم غــذا و کاهش تب 
کــودکان می شــود. ضدتهوع، ضــد نفخ بــوده و 
برای درمان تهوع در سفر (ماشین گرفتگی( مفید 
اســت. البتــه در افرادی کــه همراه تهــوع تلخی 
دهان، تشنگی و استفراغ های صفراوی دارند، 

زنجبیل توصیه نمی شود.
          دمنوش بابونه

گل بابونه رنگ زردی دارد و در حد اعتدال، مزاج 
آن گرم اســت. دمنوش این گیاه که بهتر اســت 
با کمی عســل یا نبات شــیرین میل شــود برای 
مشکات گوارشی به خصوص کسانی که دچار 
سردی معده با عائم اسپاسم، درد معده و نفخ 
هســتند و برای تقویت اعصــاب و برخــی از انواع 
سردرد های ناشی از رطوبت در سر یا سردی سر 
مفید اســت. بخور آن نیــز برای ســرماخوردگی، 
کاهش تب در کودکان، ســینوزیت و دفع خلط 

موثر است.
          نعنا فلفلی

نعنــا فلفلــی از گیاهانی اســت کــه با بــذر تولید 
می شــود و معمــوال در ماه هــای ژوئیــه تــا اوت 
رشــد کــرده و بیشــتر در مناطــق مرطــوب اروپا 
و آمریــکای شــمالی یافــت می شــود. نعنــای 
فلفلی یکــی از بهترین انــواغ نعناســت؛ چرا که 
حاوی روغن های فــراری بوده که عــاوه بر دارا 
بــودن منتــول، بــوی تنــد و عطــری متمایــز به 
گیاه می دهد که ســبب ایجاد احساس آرامش 
می شــود؛ این گیــاه دارای فوایــد زیــادی بــرای 

سامتی از جمله کاهش تب است. 

براساس پژوهشی جدید، قهوه بدون شیر و شکر 
سبب پیشگیری از بیماری های قلبی می شود. 
یک پژوهش علمی جدید که از سوی محققان 
روسیه به انجام رسیده، نوشیدن قهوه به طور 
منظم در صبح می تواند خطر نارسایی قلبی را تا 

۵ درصد کاهش دهد.
طبق اعــام روزنامه »روسیســکایا گازتــا«، دکتر 
»آنا کورنیویچ« )Anna Korenevich( متخصص 
بیماری هــای قلبــی در روســیه می گویــد بــرای 
افرادی که دچار حمله قلبی شــده اند، خوردن 
یک تا دو فنجان قهوه به شــکل روزانه می تواند 

تأثیری مثبت بر سامتی آن ها داشته باشد
وی می گوید: محققان هیــچ تأثیر منفی از قهوه 
بر روی قلب و عروق خونی در زمانی که به شکل 
متعادلی مصرف شود، کشف نکرده اند. کافئین 
گردش خون را بهبود می بخشد و سطح التهابی 
که ســبب تصلــب شــرایین در بــدن می شــود را 
کاهش می دهد. کافئین همچنین فعالیت مغز 
را تحریک کرده که این مسأله در صبحگاه امری 

مهم است.
ایــن متخصــص بیماری های قلبــی همچنین 
توصیه می کند قهوه بدون شــیر و شــکر مصرف 

شــود؛ چرا که در ایــن صــورت اســتفاده از فایده 
کثر می رسد. او می گوید اضافه کردن  آن به حدا
افزودنی ها به قهوه، با افزایش خطر ابتا به دیابت 

همراه است.
دکتر کورنیویچ همچنیــن توصیه می کند: مهم 
آن اســت زمانی که می خواهید کاری ســخت را 
انجام داده و یا رژیم غذایی خود را تغییر دهید، 
درصورتی که از بیماری های قلبی و عروقی رنج 

می برید، با پزشک مشورت کنید.
گفتنی اســت بایــد به یــاد داشــته باشــیم طبق 
گرچه خوردن قهوه  توصیه متخصصان قلب، ا
خطر ابتا به بیماری های قلبی و عروقی را کاهش 
می دهد، اما قهوه سطح فشار خون را برای مدتی 

کوتاه، اندکی باال می برد.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که بیماران مبتا 
به آرتریت باید از غذا هایی که ممکن اســت آسیب 
آن ها را تشدید کند دوری کنند.  مطالعه ای جدید 
نشــان داده اســت که برخی از غذا های رایج روزانه 
ممکن است آرتریت را تشدید کند و الزم است تا حد 
امکان مصرف آن ها را کاهش داد. فران مک الواین 
متخصص ســامت عملکردی، می گوید که بیش 
از ۱۰۰ نــوع آرتریــت وجــود دارد و در حال حاضر هیچ 
درمانــی بــرای آن هــا وجــود نــدارد، و درمان هــای 
موجود فقط به کنــد کردن بیماری یــا کاهش درد 
کید براینکه باید برخی  کمک می کند. مک لین با تأ
غذا ها که باعــث تشــدید این بیماری می شــوند را 
حذف کرد افزود: این غذا ها شــامل شــکر، گلوتن، 
محصوالت لبنی، دانه های ســویا، روغــن دانه ها، 

شیرین کننده های مصنوعی، نگهدارنده های غذا 
گرچه غذا های خاصی  و سایر افزودنی ها هستند. ا
گر  وجود دارد که خوب است از آن ها پرهیز کنید، اما ا
از درد آرتریت رنج می برید، خوردن غذا های حاوی 
کسیدان مانند انواع توت ها، اسفناج، لوبیا،  آنتی ا
انگور و میوه های نارنجی رنگ غنی از ویتامین ممکن 
است کمک کننده باشد. عاوه براین غذا هایی که 
حاوی ضد التهاب هســتند مانند ماهی، بروکلی، 
آووکادو، آناناس، روغن زیتون، گیاس، پیاز و ســیر 
نیز می توانند مفید باشند. آرتریت روماتوئید اغلب 
زمانی شــروع می شــود که فــرد بیــن ۴۰ تا ۵۰ ســال 
ســن دارد، زنان ســه برابر بیشــتر در معرض ابتا به 
آن هستند و برخی دیگر از عادات و تغییرات سبک 

زندگی ممکن است به کنترل عائم کمک کند.

کنیم؟  چگونه از ابتال به آرتروز پیشگیری 

کودکان  کنترل تب  تاثیر دمنوش ها روی 

پژوهشی جدید در خصوص فواید قهوه برای قلب 

که آرتریت را تشدید می کنند  غذا های رایجی 

آرتروز

کودکان

پژوهش

آرتریت

هموفوبیــا یــا تــرس از خــون یــک فوبیــای 
می توانــد  فوبیــا  اســت، این  خــاص 
عائمی را ایجــاد کنــد کــه در اغلــب مــوارد 

مشابه دیگر دیده نمی شود. 
 هموفوبیــا یک تــرس شــدید و غیرمنطقی 
از خون اســت. معموال در اثر یک موقعیت 
اوایــل  یــا  کودکــی  دوران  در  زا  آســیب 
نوجوانی ایجاد می شــود و یــک فوبی رایج 

است.
کلمه هموفوبیــا از کلمه یونانــی haima به 
معنــای خــون گرفتــه شــده اســت. خــون 
در زبان یونانــی فوبوس نامیده می شــود. 
کلمــه haima به معنای هموگلوبین اســت 
کســیژن  کــه یکــی از اجزای خــون اســت وا
را از ریه هــا بــه قســمت های مختلــف بدن 
می رســاند و یــا می توانــد معنــای دیگــری 
داشته باشــد که دیالیز اســت یعنی حذف 

ناخالصی ها از خون.
          فرد مبتال به هموفوبیا عالئم 

فیزیکی و روانی مشابهی دارد:
عائم فیزیکی

درد و گرفتگی قفسه سینه
مشکات تنفسی

ضربان قلب سریع و افزایش فشار خون
رنگ پریدگی صورت

تب و لرز در بدن
احساس سرگیجه و حالت تهوع

تعریق بیش از حد و دوره های گرم یا سرد
عائم روانی

احساس نیاز به فرار و پنهان شدن
اپیزود های اضطراب و وحشت شدید

از دست دادن کنترل خود
جدا شدن از خود
درماندگی و ترس

ترس از مرگ
در برخی موارد فوبیای خون، بیمار ممکن 

است غش کند
          چگونه می توان فوبیای خون را 

درمان کرد؟
در واقع نیازی فوری به درمان برخی از انواع 
گر مستقیما  فوبیا وجود ندارد، به خصوص ا
بر زندگی روزمــره تأثیر نگذارنــد، مثا برخی 
از افــراد از فوبیــای مــار رنــج می برنــد، اما به 
احتمال زیاد در زندگی روزمره خود با مار ها 
مواجــه نمی شــوند. این معضــل در برخــی 
بیمــاران نیــازی به درمان فشــرده و ســریع 
ندارد. خون برای انسان یک چیز منطقی و 

کنش طبیعی است. کثر مردم یک وا برای ا
گر هــر بار که یــک قطره خون  با این حال، ا
را می بینید، ایــن عائم را تجربــه می کنید، 
کــه آن را درمــان کنیــد، زیــرا  مهــم اســت 
قطعا زندگی روزمره شــما را تحــت تاثیر قرار 
می دهــد. در مــورد همــه فوبیاهــا، دو راه 

برای مقابله با آن ها وجود دارد:
 :)CBT( درمــان شــناختی رفتــاری          
نوعــی روان درمانــی اســت که بــه بیماران 
چگونــه  بگیرنــد  یــاد  می کنــد،  کمــک 
کنش های خود را کنترل کنند و الگو های  وا
فکــری منفــی و آزاردهنده را تغییــر دهند و 
به شــما کمک می کنــد تا اضطــراب غلبه و 

استرس را مدیریت کنید.
          مواجهه و رو در رویی درمانی: شامل 
مجموعــه ای از روش ها و متد هایی اســت 
که بــا انجــام تمرین هــای تخیلــی و مقابله 
مســتقیم بــا تــرس از خــون، احساســات و 
افکار را هــدف قرار می دهد و فــرد را ترغیب 
می کند که دائما در معرض ترس های خود 
قــرار گیــرد. همچنیــن یکــی از موفق تریــن 
روش هــای درمــان محســوب می شــود و 
فوبیــای خــون را تنهــا در یک یا دو جلســه 

می توان از بین برد.
گاهی دهی  تمرینات یوگا و تکنیک هــای آ
به ذهــن: بــه کاهــش اســترس و اضطراب 
ناشــی از فوبیــا کمــک می کنــد و همچنین 
کاهــش عائــم فیزیکــی  باعــث آرامــش و 

مرتبط با آن می شود.
          تجویــز دارو: ممکــن اســت بخواهیــد 
کنیــد، امــا همیشــه راحــت  دارو مصــرف 
نیســت. قبــل از هــر کاری بــا پزشــک خود 

صحبت کنید.
روش هــای و برخی درمان هــای جایگزین 
ماننــد روان درمانــی، هیپنوتیــزم یــا برخی 
کــه  کاربــردی وجــود دارنــد  تمرین هــای 
کــردن  کاهــش اثــرات فوبیــا و ســفت  بــه 
ماهیچه های بــازو، پا ها و تنه بــرای مدت 
معینــی تــا زمانــی کــه احســاس قرمــزی و 

جریان خون کنید نیز مؤثر است.
در صورت ترس از ســوزن، نباید احســاس 
شرمندگی کنید و نباید از صحبت با پزشک 
خود دریــغ کنید یا بترســید، بــه خصوص 
ج  گــر کنتــرل زندگــی را از دســت شــما خار ا
کــرده و از انجام معاینــات منظم جلوگیری 
می کند، زیرا ممکن است روزی زندگی شما 

را تهدید کند.

دانستنیها

ترس از خون را چگونه 

درمان کنیم؟ 
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طبــق اعــام نیویورک پســت یکــی از کاربــران 
ک روشــی را نشــان داده کــه کاربــران بــه  تیک تــا
واســطه آن می توانند عمر باتری خــود را افزایش 

دهند.
اپلیکیشــن ها از مهمترین مواردی هســتند که 
باتــری گوشــی شــما را تخلیــه می کننــد. یکــی از 
دالیل این مســاله هم آن اســت که حتــی زمانی 
که شــما از اپلیکیشــن های گوشــی تان استفاده 
نمی کنید، در پس زمینه گوشی مشغول فعالیت 
هســتند. خوش بختانــه بــه مــروز زمــان، باتری  
گوشی ها بهبود می یابند و فناوری مدیریت انرژی 
نیز هوشــمندتر می شــود. با وجود این، راه هایی 
وجــود دارد کــه خــود کاربــران هــم می تواننــد به 

افزایش طول عمر  باتری گوشی کمک کنند.
ک، کــه ۱.۹ میلیون فالوئر  یکــی از کاربران تیک تا
دارد، راهــی بــه دنبال کنندگانــش برای ایــن کار 
نشان داده اســت. بدین ترتیب، اقدامی که باید 
انجــام  دهید این اســت کــه setting گوشــی را باز 

کنیــد و بــه بخــش General برویــد، از آنجا بخش 
find Background app refresh را پیــدا کــرده و آن 

را خاموش کنید.
پــس از آن، به منوی اصلــی setting رفتــه و گزینه 
 Battery health را انتخــاب کنیــد، آنــگاه Battery
 Optimized Battery را انتخــاب کــرده و گزینــه
Charging را به حالت روشن درآوردید. حاال باتری 
گوشی شما، مدت زمان بیشتری عمر خواهد کرد. 
بدین ترتیــب، می توانید از فعالیــت خودبه خود 

اپلیکیشن ها در پس زمینه، جلوگیری کنید. 

ضبط تصاویر خیره کننده هنگام عبور ابر ها و عبور 
اتومبیل هــا در گوشــی آیفــون محدودیت هایی 
دارد، امــا یک اپلیکیشــن می تواند ایــن ویژگی را 

بهبود ببخشد. 
گوشی آیفون می تواند با کمک یک برنامه پیشرفته 
کــه اخیــرا در اپ اســتور اپــل ارائــه شــده اســت، 
ویدیو هــای تایم لپــس ضبط کنــد. ویژگی های 
ویدیویــی جالب بســیاری به طور پیشــفرض در 
برنامه دوربین آیفون ایجاد شده است که از جمله 
آن ها می توان به شیوه جدیدی از پرتره در آیفون 
۱۳ اشاره کرد. با این حال ویژگی کنترل »موشن 

بلور« در آیفون بسیار محدود است.
از ســوی دیگر برنامه دوربین آیفون دارای ویژگی 
تایم لپس یا تصویر زمان گریز نیز هست، اما فقط 

چند گزینه برای تنظیم ویدیو های ضبط شده 
وجود دارد. با این گزینه ها این امکان وجود دارد 
که بیــن دوربین های جلو و عقب جابجا شــوید. 
نسخه های اخیر اپلیکیشن دوربین نیز با امکان 
تنظیم نوردهی به کاربر اجــازه می دهد تا منظره 
مورد نظــر خود را کمی روشــن تر یــا تاریک تر کند. 
اما ایــن تنهــا چیــزی اســت کــه می تــوان در ایــن 
تصاویر تغییر داد. سرعت ویدیو ضبط شده با این 
گوشی حدود ۱۵ برابر می شــود که البته به میزان 
فیلمبرداری هم بستگی دارد. کنترل نداشتن کاربر 
روی گزینه های دیگر نیز می تواند منجر به ضبط 

تصاویری نا امید کننده شود.
البتــه اپ اســتور پــر از برنامه هایــی اســت کــه 
نقص برنامه های پیش فرض آیفون را پوشــش 
می دهــد. برنامــه »Blendeo« یــک برنامــه تایم 
لپس فوق العاده است که کنترل نهایی را بر ظاهر 
ویدیو به کاربر می دهد. با استفاده از این برنامه 
می توانیــد ویدیو های موجــود در گوشــی خود 
را هم انتخــاب و تنظیمات دلخواه خــود را روی 

آن ها اعمال کنید.
برنامه Blendeo رایگان اســت، اما روی ویدیوی 
خروجی شما یک واترمارک به جا خواهد گذاشت.

در آســتانه آغاز نمایشــگاه فناوری CES اخباری 
در مــورد عرضــه یــک تبلــت جدیــد قدرتمنــد 
توسط ایسوس برای اجرای بازی های ویدئویی 
شنیده می شود. تبلت یادشده فلو زد ۱۳ نام دارد 
و مجهز به پردازنده گرافیکی قدرتمند ایکس جی 
موبایل اســت. برخی منابع نزدیک به ایســوس 
مدعی شده اند که این تبلت قدرتمندترین تبلت 
بازی های ویدئویی در جهان محسوب می شود.

قرار اســت رونمایی از این تبلت در تاریخ ۴ ژانویه 
در نمایشــگاه CES صــورت بگیــرد و احتمــال 
می رود ایــن تبلــت همــراه بــا یــک صفحــه کلید 

جداشونده عرضه شود.
این تبلت دارای پرت های یو اس بی از دو نوع ای 
و ســی اســت. جــک هدفــون ۳.۵ میلــی متــری 

نیــز برای این تبلــت در نظر گرفتــه شــده و انتظار 
می رود مدلی از آن با پردازنده گرافیکی جی فورس 
RTX ۳۰۸۰ به بــازار بیاید. هنوز ایســوس به طور 
رسمی اطاعاتی در مورد این تبلت و به خصوص 
ویژگی های نمایشــگر و قیمت آن منتشر نکرده 

است. 

بازار خودرو های کوچک دو نفره به زودی شاهد یک 
خودروی جدید خواهد بود. 

خــودروی velomobile یــا bicycle car وســیله 
 Kinner نقلیه ای با نیروی انسانی است. خودروی
قابلیت محافظت در برابر آب و هوا و تصادفات را دارد 
و این خــودرو معمــوال خودرو های تک سرنشــین 
است. خودروی جدید کینر از نوع velomobile بوده 
و طول نمونه اولیه کینر ۲۸۵ سانتی متر، عرض آن 
۱۰۰ سانتی متر و فاصله بین دو محور ۲۲۰ سانتی متر 
اســت. کینــر بــرای دو سرنشــین مناســب اســت و 

فضایی برای قرار دادن چمدان در زیر کاپوت دارد.
شخصی به نام Ari Jukka Luomaranta که سازنده 
گیتار و ترمیم کننده وسایل نقلیه کاسیک بوده، 
ساخت این خودرو را بر عهده داشته است. خودرو 
Kinner از یک موتور الکتریکی دستی با دنده های 
اتوماتیک استفاده می کند؛ می توان آن را از طریق نرم 

افزاری خاص در تلفن همراه روشن کرد.
ایــن طــراح همچنیــن برنامه هایــی برای توســعه 
دو نوع خــودرو دیگــر به همیــن ســبک دارد؛ مدل 
competitzione مخصــوص ورزش و مســابقه کــه 
بــدون موتور طراحی شــده اســت. مــدل دیگر هم 
بدون پــدال و صرفا با نیروی بــرق کار می کند. کینر 
بــرای ورود بــه بــازار micromobility طراحی شــده 
اســت. از آن می تــوان بــرای دوچرخــه ســواری، 
ورزش و سفر های طوالنی استفاده کرد. به اعتقاد 
سازنده این وسیله، Kinner جایگزین مناسبی برای 

اتومبیل ها است.
اولیــن تحویــل کینــر در آوریــل ۲۰۲۲ خواهــد بود. 
قیمت آن حدود ۱۷ هزار دالر اســت و از اوایل ژانویه 
کار ســاخت اولین مــدل از شــش خــودروی جدید 
شروع شده است. ساعت اسپرت و سیستم ناوبری 

هوشمند از دیگر امکانات این خودرو است.

ســوپ شــیر یکی از انواع ســوپ های معــروف و پر 
مصرف در سراســر جهان است. ســوپ شیر انواع 

مختلفی دارد و با مواد مختلفی طبخ می شود.
ســوپ شــیر یکی از انــواع ســوپ های پرطرفدار 
است که به عنوان یک پیش غذای بین المللی 
شــناخته می شــود. در ایــن بخــش بــا راه هــای 
جلوگیــری از بریــده شــدن شــیر در ایــن ســوپ 

خوشمزه آشنا می شوید.
          دمای شیر

شیر باید گرم باشد تا در سوپ نبرد؛ شیر را به صورت 
ولــرم یــا حداقل هــم دما بــا محیط آشــپزخانه به 

قابلمه سوپ اضافه کنید.
          آب لیمو ترش

هنگام پخت ســوپ به هیچ وجه آب لیمو به این 
سوپ اضافه نکنید چون ممکن است باعث بریدن 
گر دوست دارید این سوپ را به همراه  شیر شود. ا
آب لیموی ترش سرو کنید و در پایان پخت آب لیمو 

را در کنار سوپ سرو کنید.

چگونه عمر باتری آیفون را افزایش دهیم؟

که ضبط ویدیو های تایم لپس  اپلیکیشنی 
گوشی آیفون را بهبود می بخشد  با 

گیمرها رونمایی از تبلت قدرتمند ایسوس مخصوص 

خودروی رکابی Kinner ساخته شد 

کنیم؟ چگونه از بریده شدن شیر در سوپ جلوگیری 
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چگونه اسپم ها را در Google Drive مسدود کنیم؟
شما می توانید عاوه بر استفاده 
از قابلیــت وب، هــر کاربــر را از 
طریق گوشــی اندروید خود نیز 
مسدود و یا رفع انسداد کنید. این باعث می شود 
که با هرزنامه سریع تر و آسان تر و درست درزمانی 
که اینترنت را بر روی گوشــی خود داشــته باشــید 

برخورد کنید.
هرزنامه نه تنها یک مورد مشکوک، بلکه موضوعی 
آزاردهنده در طول ۲۰ سال گذشته برای کاربران 
گرچه ایمیل  استفاده کننده از اینترنت بوده است. ا
اسپم از بین رفته است اما ممکن است هنوز هم 
آثار آزاردهنده دریافت spam ناخواسته در ایمیل 
گرچــه فیلترهای  خــود را به یاد داشــته باشــید. ا
بهبودیافته و مسدودکننده ها قدرت خود را برای 
در امــان نگه داشــتن صندوق های پســتی ما در 
طول ســال ها به کار گرفته باشــند اما متأســفانه 
محتــوای مزاحــم و ناخواســته اســناد آنایــن به 
ک گذاشته شــده توســط کاربران را هدف  اشــترا

قرار داده اند.
در حال حاضر که مردم سیستم های ذخیره سازی 
آنایــن خــود را در معــرض تهدیــد هرزنامه هــا 
می دانند، باید به این نکته توجه داشت که برخی 
از آن هــا فقط یک مزاحم هســتند و تنهــا برخی از 
هرزنامه ها می توانند به قصد سوءاستفاده برای 
گر خودتــان در موقعیتی  کاربران ارســال شــوند. ا
هستید که Google Drive شما با هرزنامه بمباران 
می شود، نگران نباشید. در اینجا به شما آموزش 
 Google Drive می دهیم که چگونه هرزنامه را در
مسدود کنید تا بتوانید ذخیره سازی آناین خود 

را از فایل های هرز خالی نگه دارید.
 Google نحوه مسدود کردن هرزنامه در          

Drive از وب
 Drive.google.com Open ،۱-از مرورگر وب خود

را بازکنید.

۲-راســت کلیک بــر روی فایــل کــه می خواهید 
بلوک کنید.

۳-از منو، روی Block کلیک کنید )آدرس ایمیل 
فرستنده را مشاهده خواهید کرد(

۴-از پنجره پاپ آپ بازشده بر روی Block کلیک 
کنید.

 Google ۳ نحوه مسدود کردن هرزنامه در-
Drive بر روی گوشی شما

۱-برنامــه Google Drive را بــر روی گوشــی خــود 
بازکنید.

۲-بــر روی فایلی کــه می خواهید مســدود کنید 
ضربه بزنید و نگه دارید.

۳-از منو، روی Block ضربه بزنید )آدرس ایمیل 
فرستنده را مشاهده خواهید کرد(

۴-از پنجره پاپ آپ بازشــده بر روی Block ضربه 
بزنید.

 Google گر شما یک کاربر توجه داشته باشید که ا

Workspace در یــک حســاب کاربــری شــرکت یا 
آموزشی هستید، نمی توانید مردم را از دامنه خود 
گر شما به طور تصادفی  مسدود کنید. بااین حال، ا
گر پس از مســدود  کســی که را مســدود کردید یــا ا
کردن کســی نظر خــود را تغییــر دادیــد، به راحتی 
می توانید برای باز کردن دوباره آن ها اقدام کنید.

خوشــبختانه، شــما می توانید عاوه بر استفاده 
از قابلیت وب، هر کاربر را از طریق گوشی اندروید 
خود نیز مسدود و یا رفع انسداد کنید. این باعث 
می شود که با هرزنامه سریع تر و آسان تر و درست 
درزمانی که اینترنت را بر روی گوشی خود داشته 

باشید برخورد کنید.
 Google نحوه باز کردن یک کاربر از حساب          

خود از وب
۱-روی نماد پروفایل خود کنید.

 Manage your( ۲-روی مدیریت حســاب گوگل
Google Account( کلیک کنید.

۳-روی People & sharing. کلیک کنید.
۴-روی گزینه  Blocked کلیک کنید.

۵-پیدا کردن کاربر موردنظر خــود را به بلوک و بر 
روی Remove X کلیک کنید. 

 Google نحوه باز کردن یک کاربر از حساب          
خود را بر روی گوشی شما

۱-برنامــه Google Drive را بــر روی گوشــی خــود 
بازکنید.

۲-تصویــر نمایه خود را در گوشــه ســمت راســت 
باال ضربه بزنید.

Manage your Google Account -۳ خــود را 
انتخاب کنید.

۴-برای رسیدن به تب People & sharing، از برگه 
Home به سمت چپ بروید.

۵-روی Blocked ضربه بزنید.
۶-کاربر موردنظر خود را پیدا کنید و روی عامت 

X ضربه بزنید.
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هواوفضا

نــودل مرگی کــه می گوینــد خیلــی تند اســت! 
برای اینکه به تند بودن این غــذا پی ببرید باید 
بدانید که ایــن نودل حتــی ۴ هزار برابر از ســس 
تاباسکو هم تندتر است، سس تاباسکو یکی از 
تندترین سس های جهان اســت که هر کسی 
جــرات خــوردن آن را نــدارد. در خیابان هــای 
جاکارتا غذایی عجیب سرو می شود که می گویند 
تندترین نودل دنیاست. چند سال پیش یک 
سرآشپز بریتانیایی کنجکاو شد تا طعم این غذا 
را امتحان کند اما با خوردن چندین قاشق از این 
نودل احســاس کــرد دیگــر گوش هایــش هیچ 
چیزی را نمی شود. خوشبختانه ناشنوایی این 
مــرد ۲۲ ســاله موقتــی بــود و بعــد از دو دقیقــه 
شنوایی خود را به دست آورد. غذایی که این مرد 
را به این روز انداخت به نودل مرگ معروف است.

          نودل مرگ
سرآشپز به محض خوردن این غذا عرق زیادی 
کرد و رنگ پوستش قرمز شد. بدترین قسمت 
تجربه خوردن نودل مرگ این بود که برای مدت 
دو دقیقه حس شنوایی اش را از دســت داد. او 
می گوید این غذا تندترین چیزی بود تا به حال 
خورده است. با خوردن آن آنقدر احساس گرما 
کرده که پیراهنــش را در آورده و ســرش را زیر آب 
برده است. کسانی که شروع به خوردن این غذا 
می کنند فوری آن را از دهان به بیرون می اندازد 
اما بعضی از افراد محلی هم هستند که نودل را 
تا آخر می خورند. هیچ نودلــی در دنیا به تندی 
نودل مرگ نیست. جالبه که با خوردن آن طعم 
نــودل را احســاس نمی کنیــد و تنهــا طعمی که 

هست، تندی فلفل است.
          فلفل چگونه می تواند باعث 

ناشنوایی،حتی به صورت موقت، شود؟
این ناشنوایی به ارتباط پیچیده بین دهان، گلو 
و گوش ها برمی گــردد. دلیل تندی فلفل ها زیر 
سر ماده ای به اسم »کپسایسین«است ماده ای 
که در گیاهان هم بــه وجود می آید تــا از آن ها در 
مقابل انواع قارچ ها محافظت کند. این ماده، 
سلول های انسان مخصوصا غشای مخاطی 
کــه در دهان، گلو، شــکم و چشــم ها قــرار دارند 
را تحریک می کنــد. مقــدار کم این مــاده باعث 
احساس سوزش می شود و گیرنده های درد در 

غشا هم به این احساس پاسخ می دهند.

ژاپن آزمایش پرتاب ماهواره چوبی در حال توسعه 
خــود را در فوریه ســال ۲۰۲۳ انجام خواهــد داد.  
ماهواره های فضایی بیش از ۵۰ ســال اســت که 
عمدتا از آلومینیوم ســاخته می شــوند. این فلز 
ک بــوده و  ناخالص برای محیط زیســت خطرنا
هزینه پرتاب ماهواره ها را افزایش داده است. بر این 
اساس، دانشمندان ژاپنی برنامه ریزی هایی برای 
از بین بردن اشکاالت ماهواره ای انجام داده اند. به 
همین دلیل ژاپن ایده ساخت یک ماهواره چوبی 
را مطرح کرده تا سازگار با محیط زیست فضایی و 

مقرون به صرفه باشد. 
          جزئیاتی درباره ماهواره چوبی ژاپنی ها

طبق گزارش ژاپن تودی، دانشمندان دانشگاه 
کیوتو و شرکت جنگلداری سومیتومو یک ماهواره 
چوبی ساخته اند. به گفته این دانشمندان قرار 
اســت، ماهواره چوبی به زودی و در ســال ۲۰۲۳ 
به فضا پرتاب شود. همچنین ایده ماهواره های 
چوبی، امیــدوار کننده به نظر می رســد، زیــرا در 
صورت ساخت آن، نیازی به استفاده از آلومینیوم 
و پرداخت مبالغ هنگفت وجود ندارد. به گفته 
کارشناسان، بدنه ماهواره از چوب ساخته شده، 
به همین دلیل فشار کمتری به محیط فضایی 
وارد می شود. همچنین استفاده از چوب به دلیل 
توانایی جذب امواج الکترومغناطیســی، نفوذ 
به فضا را با مشکل مواجه نخواهد کرد؛ بنابراین 
امکان نصب آنتــن در داخل این ماهــواره وجود 
دارد.  مهندســان دربــاره طراحی ایــن ماهــواره 
توضیح دادند که حاوی یک بســتر الکترونیکی 
است و از بیرون با چوب و سلول های خورشیدی 
پوشــیده شــده اســت.  تیم ماهــواره چوبــی به 
کائــو دوی اداره می شــود و فضانــورد  رهبــری تا
کتشافات هوافضای ژاپن، دوام ورقه های  آژانس ا
چوبی متعلق به گونه های مختلف درختان را از 
ماه فوریه آزمایش خواهد کرد. گفته می شود، این 
آزمایش در دســتگاه آزمایشی ایســتگاه فضایی 
بین المللی انجام می شود و ورق های چوبی در این 
مکان به مدت ۹ ماه نیاز به قرارگیری در شــرایط 
فضایی دارند. همچنین دوی، استاد دانشگاه 
گر همه چیز طبق برنامه پیش  کیوت می گوید: "ا
برود، این فناوری حتی کودکان را ترغیب می کند 

تا ماهواره های خودشان را اختراع کنند."

با خوردن این نودل مرگبار،
 ناشنوا می شوید!

ماهواره چوبی ژاپن 
در سال ۲۰۲۳ پرتاب

 خواهد شد 

ترکیب عالی مواد غذایی در تهیه 
هویج پلو بــدون گوشــت باعث 
شــده که طعم و مزه خوشــایند 
و دلچســبی داشــته باشــد و نظر هرکس را به خود 

جلب کند.
هویج پلو بدون گوشــت یک وعــده غذایی کامل 
ولی بــا کالــری پاییــن اســت کــه می توانیــد وقتی 
هوس غذای شیرین کرده اید این غذای خوشمزه 
را امتحان کنید. هویج پلو گیاهی برای افرادی که 
گیاه خوار هستند یا افرادی که نباید از گوشت قرمز 
غ استفاده کنند، یک پیشنهاد ویژه به شمار  یا مر
مــی رود. بعضــی زمان هــا الزم اســت که بــه جای 
گوشــت قرمز یا گوشت ســفید از غذاهای سبک و 
گیاهی استفاده شود. این غذا برای کسانی که رژیم 

الغری دارند بسیار مناسب است.
          مواد الزم برای هویج پلو بدون گوشت

• پیاز ۱ عدد
چ ۵ عدد • قار

• برنج ۱ پیمانه
• هویج ۱ عدد بزرگ

• زرشک نصف استکان
• شکر ۲ قاشق غذاخوری

• زعفران دم کرده به مقدار الزم
• نمک، فلفل سیاه و دارچین به مقدار الزم

          طرز تهیه هویج پلو بدون گوشت
          مرحله اول

ابتدا برنج را بشویید و در قابلمه ای مناسب بریزید 
و به آن آب اضافه کنید، در حدی که یک انگشت 

روی برنج آب داشــته باشد و ســپس روی حرارت 
مایم قرار دهید تا نیم پز شود. پیاز را پوست گرفته 
و بشــویید ســپس روی تختــه بــرش نگینــی خرد 
کنید و کنار بگذارید. قارچ را بشویید و  به تکه های 
درشــت یا ریز خرد کنید. هویج را شسته و با رنده 
ریــز یــا درشــت رنــده کنیــد. داخــل یک اســتکان 

زعفــران ســابیده شــده را بریزیــد و چنــد تکــه یــخ 
روی زعفران قرار دهید. زرشــک را خیــس و بعد از 

صافی رد کنید.
          مرحله دوم

پیاز هــای نگینــی خردشــده را در تابه مناســب با 
مقداری روغن زیتون تفت دهید تا سبک و طایی 
چ خردشده را همراه با زردچوبه و  شود. سپس قار
نمک و دارچین بریزید و با حرارت زیاد تفت دهید 
تــا آب آن کشــیده شــود. هویــج و زرشــک را کــه از 
صافی رد کردید به مواد اضافه کنید و تفت دهید. 
دقت کنیــد زرشــک ها نســوزند. در آخــر مقداری 
زعفران دم کشــیده را به مواد اضافه کنیــد و اجازه 

دهید مواد باهم ترکیب شوند.
          مرحله سوم هویج پلو بدون گوشت

زمانــی کــه آب برنــج کــم شــد مــوادی را که بــا هم 
مخلوط کردید و تفت دادید به برنج اضافه کنید و 
خیلی آرام از زیر برنج هم بزنید تا مواد مخلوط شود 
و رنگ یکدستی بگیرد. سپس بقیه زعفران را روی 
برنج بریزید. در قابلمه را قرار دهید و اجازه بدید تا 
۴۵ دقیقه دم بکشــد. بعــد از این زمــان هویج پلو 
آماده شده اســت، آن را در ظرف مناسب بریزید و 

نوش جان کنید.

گوشت طرز تهیه هویج پلو بدون 

»آرامگاه فردوسی« از مکان های 
جــذاب گردشــگری نزدیک به 

شهر زیبای چناران است.
کش پیکر   آرامگاه فردوســی، مکانی ســت که خا
حکیم ابوالقاسم فردوسی را به آغوش کشیده و تا به 
امروز یاد این شاعر را برای مان جاوید نگاه داشته. 

این مکان بــا فضای بســیار زیبا و چشــم نــوازش 
میزبــان گردشــگران بســیاری از داخل و خــارج از 
کشور است و بسیاری را از راه های دور و نزدیک به 

سوی خود می کشاند.

آرامگاه فردوسی

گردشگری

دستپخت

قصر سفال رنگی
آقــای رضــا آصفــی هنرمنــد خــاق در شــهر 
صالح آباد همدان با تکه های شکسته و رنگی 
ســفال بند خانه ای زیبا و رویایی را ساخته 
است که پنج سال مشغول ساخت این خانه 
از تکه های سفالی بوده که از اللجین جمع 
آوری کرده و کار طراحی و چیدمان آن را نیز 

به تنهایی انجام داده است.
سفال های کار شــده نه برش داده شده اند 
و نــه ابــزاری اســتفاده شــده اســت بیشــتر 
تکه هایــی کــه در دیــوار و کــف کار شــده از 

گلدان های شکسته شده است.
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