
در ۹ ماه سالجاری پنج هزار و ۷۲۶ دستگاه به استان قاچاق شده است: 

ماینرها، رتبه نخست قاچاق کاال در اصفهان

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

روزن

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

2

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: نگرانی امروز صنایع کوچک مربوط به تأمین انرژی 
برق در فصل تابستان و تامین گاز در زمستان است که باعث شده آنها دچار مشکل شوند.

محمدجواد بگی در حاشیه نشست هم اندیشی و بررسی مشکالت صنعتگران شهرستان نجف آباد درباره 
مشکالت صنایع کوچک، اظهار کرد: نگرانی امروز صنعت گران بیشتر مربوط به تأمین انرژی است.

وی با بیان اینکه زیرساخت های شهرک های صنعتی نجف آباد آنچه در تعهد شهرک های صنعتی بوده، فراهم 
کید کرد: نگرانی های مربوط به تأمین برق در فصل تابستان و تأمین گاز در زمستان، صنایع را دچار  شده است، تأ
مشکل کرده است.  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: پیشنهادمان این است که 
صنعت گران در قالب کنسرسیوم شرکت های سرمایه گذاری خود نسبت به ایجاد نیروگاه های برق دی جی به 
همراه نیروگاه های تولید برق تجدیدپذیر اقدام کنند تا عالوه بر کمک به صنعت برق کشور نیز در محل بتوانند برق 
مورد نیاز خود را تأمین کنند. وی درباره نگرانی ها در تأمین سوخت گاز شهرک های صنعتی در فصل زمستان، 

گر در تأمین برق از طریق انرژی های تجدیدپذیر به... کید کرد: به طور قطع ا تأ

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

کوچک در اصفهان تأمین انرژی؛ نگرانی صنایع 

مدیرعامل فوالد سنگان تصریح کرد:

تاثیر فوالد مبارکه 
کشور  در توسعه پایدار شرق 
با نقش آفرینی فوالد سنگان

کاالی مشمول  عرضه 
بدون شناسه در فروشگاه ها

 قاچاق است

ورودی سد زاینده رود افزایش یافت:

حجم سد ۱۶۳ میلیون 
متر مکعب است

فرماندار اصفهان:

ایجاد مشاغل خانگی 
دغدغه مسئوالن باشد

ک  تشکیل کمیته فنی هوای پا
تا یک ماه آینده در اصفهان 
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نیازمند: 

طارمی به بازیکنان ایرانی خودباوری داد

اتوبوس برقی چه زمانی به اصفهان می آید؟
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کویر مصر منطقه ای  دریای شنی 
گردشگر در خوروبیابانک 
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# اصفهان  تنها  نیست

برگزاری جلسات همفکری برای 
ارتقای کیفی محالت شهر اصفهان
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مجید زمانی - شهردار طالخونچه

شــورای   1۴۰۰/7/2۴ مــورخ   ۴21 شــماره  مصوبــه  براســاس  درنظــردارد  طالخونچــه  شــهرداری 
اسالمی شــهر، یــک دســتگاه اتوبــوس شــهری عمومی شــهاب مــدل 1۳8۴ تیــپ 2۶12 را بــه متقاضیــان 

ــاند. ــروش رس ــه ف ــرایط ب ــد ش واج
توضیحات:

1( مهلت دریافت اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری ساعت 1۳/۳۰ روز پنجشنبه مورخ 1۴۰۰/11/1۴
2( مبلغ پایه کارشناسی: 2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳( نشانی محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتدای بلوار امام )ره( ساختمان شهرداری امور مالی
۴( متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۵2۵۳۳۳11، ۰۳1 تماس برقرار کنند.
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نوبت اول
گهی تجدید مزایده آ

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی گفت: سیب 
سمیرم با بهره گرفتن از فناوری های نوین، به برندی جهانی 

تبدیل خواهد شد.
محمدجواد صدری مهر در حاشیه بازدید از دانشگاه آزاد 
اسالمی سمیرم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دانشگاه و 
صنعت در این عرصه باید فعالتر وارد عمل شوند و همگرایی و 

هم افزایی کامل داشته باشند.
وی اضافه کرد: تالش ما این است که از مرحله تئوری به مرحله 
عمل وارد شویم و راه حل هایی برای مسائل فناورانه و مورد نیاز 
خود در راستای معرفی و حضور موثرتر در بازارهای داخلی و 

بین المللی صنعت سیب بیابیم و آنها را اجرایی کنیم.

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد با بیان اینکه برای رسیدن 
به این اهداف یک فرصت دوساله درنظر گرفته ایم، گفت: در این 
مدت با شناخت مشکالت صنعت سیب در منطقه و حل و فصل 
آنها شاهد پیاده سازی این الگو در مقیاس بین المللی و شرکت 

دادن برند سیب این خطه در بازار جهانی خواهیم بود.
صدری مهر ادامه داد: ساالنه افزون بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن سیب در 
هر چهار بخش شهرستان سمیرم تولید می شود که بخش زیادی 

از آن، درجه یک و فوق العاده مرغوب صادراتی است.
وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسالمی آمادگی دارد رشته های 
تحصیلی مرتبط و متناسب با رشته های باغبانی و کشاورزی بویژه 
در بخش صنعت سیب را دایر کند تا زمینه علمی تر و تخصصی تر 

شدن این صنعت فراهم شود.
کید کرد:  رییس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی تا
سمیرم با وجود اشتغال ۹۰ درصدی مردمش در حوزه کشاورزی 

و دامداری، از وجود مرکز تحقیقات این بخش بی بهره است.
صدری مهر، راه اندازی این مرکز پژوهشی در سمیرم را ضروری 
دانست و افزود: فعال شدن این مرکز تحقیقاتی در کنار شرکت 
تعاونی سیب درختی عالوه بر هدایت  شغلی و مشاوره ای، 
فضای خوبی برای همکاری دو بخش صنعت و دانشگاه را فراهم 

خواهد ساخت.
کید بر ضرورت  رییس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی با تا
کاهش استفاده از سموم در باغ ها اظهار داشت: دانشگاه می تواند 
در کنار مرکز ترویج و آموزش جهاد کشاورزی، در این زمینه نیز 
یاریگر کشاورزان باشد. روح اهلل رشیدی رییس دانشگاه آزاد 
اسالمی سمیرم نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: آمادگی داریم 
کارگاه های آموزشی و علمی مشترک کشاورزی و باغبانی را در این 

مرکز آموزش عالی برگزار کنیم.
شهرستان کوهستانی و سردسیر سمیرم دارای ۱۸ هزار هکتار باغ، 
۱۵ هزار هکتار زمین زراعی، ۴۵۵ هزار هکتار عرصه ملی و ۳۳۰ هزار 

هکتار مرتع و جنگل طبیعی است.
ساالنه افزون بر۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن انواع سیب گالب، گلدن و رد در 
سمیرم تولید که بخش زیادی از آن به کشورهای اروپایی و حاشیه 

خلیج فارس صادر می شود.
این شهرستان با اشتغال ۹۰ درصدی مردمش در بخش 

کشاورزی دارای چهار بخش، ۶ شهر و ۱۵۰ آبادی و روستاست.

سیب سمیرم با استفاده از فناوری های نو به برند جهانی تبدیل می شود

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

ح شــبکه بــرق  شــرکت ســهامی آب منطقــه ای اصفهــان درنظــردارد پــروژه انجــام خدمــات بهره بــرداری و نگهــداری از طــر
2۰ کیلوولــت دومــداره از نیــروگاه چلگــرد تــا تاسیســات ســد و تونل ســوم کوهرنــگ و اجرای 8 رشــته کابل 2۰ کیلوولت 
زمینــی بــه طــول 27۰ متــر را ازطریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی ســاده و بــا شــرایط و مشــخصات زیــر 
کــه تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه مذکــور دارنــد، دعــوت م گــذار نمایــد. لــذا از متقاضیانــی   بــه پیمانــکار واجــد صالحیــت وا

گــردد نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد ایران( بــه نشــانی اینترنتی   ی 
)www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.

مبلــغ بــرآورد:  1۰,819,۵۴۴,81۰ ریــال )ده میلیــارد و هشــتصد و نــوزده میلیــون و پانصــد و چهــل و چهــار هــزار و هشــتصد و 
ده ریــال(. 

کنترلی  بــرآورد برمبنــای فهــارس واحــد پایــه رشــته های ابنیــه، تاسیســات برقــی، بهره بــرداری و نگهداشــت تجهیــزات برقی، 
و ابــزار دقیــق تاسیســات آب و فاضــالب ســال 1۴۰۰ اســت.

مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ۵۴۰,977,2۴۰ ریــال )پانصــد و چهــل میلیــون و نهصــد و هفتاد و هفت هزار و دویســت 
و چهــل ریــال( و نــوع آن از تضمینهــای معتبــر جــدول شــماره ۴ بنــد الــف مــاده ۶ آیین نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی مــورخ 

9۴/9/22 می باشــد.
اعتبــار پــروژه: نــوع اعتبــار طــرح از محــل اعتبــارات طرحهــای عمرانــی و درحــد تخصیــص دریافتــی و اســناد خزانــه 

اســت. اصفهــان  منطقــه ای  آب  اسالمی شــرکت 
گواهینامــه صالحیــت معتبــر پیمانــکاری پایــه پنــج یــا باالتــر )بــرای اشــخاص  گــر بایــد دارای  گــر: مناقصــه  شــرایط مناقصــه 
گواهینامــه معتبــر  حقوقــی( یــا پایــه دو یــا باالتــر )بــرای اشــخاص حقیقــی( در رشــته نیــرو از ســازمان برنامــه و بودجــه و 

کار و رفــاه اجتماعــی باشــد. صالحیت ایمنــی از وزارت تعــاون 
محل اجرا: استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان کوهرنگ-منطقه بیرگان و مدت اجرا 12 ماه شمسی است

ــا یکبــار قابلیــت تمدیــد بــا همیــن مــدت از آخریــن مهلــت ارایــه  مــدت اعتبــار پیشــنهادهای مناقصــه ســه مــاه شمســی ب
پیشــنهادها اســت.

تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و ارسال پاسخ )پیشنهاد( مناقصه:
کلیــه مراحــل مناقصه ازطریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت )ســتاد ایران( بــه نشــانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام 
گران جهت شــرکت در مناقصه مطابق شــرایط و مواعد زمانی قید شــده در آن ســامانه مهلت خواهند  خواهد شــد. مناقصه 
داشــت نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه و ارســال پاســخ مناقصــه و ازطریــق همیــن ســامانه اقــدام نماینــد. مهلــت ارســال 
پاســخ مناقصه از آخرین مهلت دریافت اســناد از ســامانه ســتاد ایران، ده روز بارعایت بند ب ماده 17 آیین نامه اجرایی نظام 

گشــایش پیشــنهادها مندرج در ســامانه ســتاد ایران اســت. مستندســازی و اطالع رســانی مناقصات می باشــد. تاریخ 
نشــانی مناقصــه گــزار: اصفهــان پــل خواجــو بلــوار آئینــه خانــه جنــب هــالل احمــر شــرکت آب منطقــه ای اصفهان کدپســتی 
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نوبت اول
گهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران ۲۰۰۰۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۵۰(
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اقتصاد2 17 ژانویه    2۰22

مدیرکل گمرک اســتان اصفهان گفت: دستگاه 
ماینر با رشد ۷۵ درصدی در ۹ ماه جاری نسبت به 
سال گذشته؛ رتبه نخست قاچاق کاال در استان را 

به خود اختصاص داده است. 
ماینــر، دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال اســت و 
ماینینگ به فرایند استخراج ارز دیجیتال توسط 
دســتگاه ماینــر یــا رایانه هــای قدرتمنــد گفتــه 

می شود. 
رسول کوهستانی در کمیسیون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اســتان که با حضور اســتاندار برگزار شد، 
افزود: در ۹ ماه گذشــته حدود ۹ هزار و ۵۵۹ فقره 
پرونده تشکیل شده که نسبت به سال گذشته 

۷۵ درصد رشد داشته است.
کشــف  کاالهــای  از  درصــد   ۳۹ افــزود:  وی 
شــده،از لحاظ ارزشی رشــد داشــته که دستگاه 
ماینر)اســتخراج ارز دیجیتــال( همچنــان رتبــه 
نخست قاچاق در اصفهان را به خود اختصاص 

داده است.
مدیرکل گمرک اصفهان تصریح کرد: سال گذشته 
۶ هزار و ۹۰۰ دستگاه ماینر به استان قاچاق شده 
بود اما در ۹ ماه سالجاری پنج هزار و ۷۲۶ دستگاه 
آن قاچاق شــده که نشــاندهنده افزایش کشف 

ماینر در استان است.
کوهستانی گفت: پارچه، رتبه دوم قاچاق کاال را 
به خود اختصاص داده که البته نســبت به سال 

گذشته متراژ کشف آن کاهش داشته است.
ک،  وی موتورســیکلت ۲۵۰ ســی ســی، پوشــا
خودرو و برنج را به ترتیب از دیگر کاالهای قاچاق 
در اصفهان برشمرد و بیش از ۲ هزار و ۶۶۰ دستگاه 
لوازم خانگــی و یــک هــزار و ۳۸۵ دســتگاه لــوازم 
الکتریکی از جمله کارت گرافیکی و ۲۶ تن قطعات 
خودرویی مستعمل را از دیگر موارد قاچاق کاال در 

استان اعالم کرد.
مدیرکل گمرک اصفهان با اشاره به اینکه برخی از 
کاالهای قاچاق جزو اقالم فاسد شــدنی با ارزش 
ناچیز زیر ۲ میلیون تومان اســت، افزود: ما نباید 
سرگرم اینگونه کاالهای خرد و کم ارزش شویم بلکه 
طبق فرمایش رهبری باید بیشتر بدنبال کشف 

قاچاق های کالن باشیم.
اصفهان بعنوان چهارراه مواصالتی کشور نقش 
کلیــدی هــم در قاچــاق کاال و ارز و هــم در مبــارزه 

با این پدیده دارد.

شــواهد و بررســی های میدانی حکایت از این دارد 
که کیفیت خودرو های داخلی نسبت به سال های 
گذشته کاهش پیدا کرده و به علت انحصار در بازار، 
خودروسازان به جای بهبود کیفیت هر سال فقط 

قیمت ها را افزایش داده اند.
چند روز پیش در جاده بهبهان ۵۹ دستگاه خودرو 
با هم برخــورد کردند که کیســه هوا در هیــچ یک از 

آن ها باز نشد.
آقای محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس 
می گوید: ما سال ها با عنوان حمایت از تولید ملی به 
مردم اجحاف کرده ایم و کیفیت خودروی ملی ما هر 
سال کاهش یافته، آمار کشته ها و تصادف های هر 
روزه ما فقط به دلیل بی احتیاطی رانندگان نیست 
بلکه به کیفیت پایین خودرو ها هم مربوط می شود.
 رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز چند روز پیش 
یک دستگاه خودروی صفر کیلومتر خریداری کرده 

بود که ۱۴ مورد نقص فنی در آن گزارش شده بود.
آقای روح اله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معاون مجلس گفت: یک دستگاه خودروی صفر 
کیلومتر داخلی از بــازار آزاد به قیمت ۳۳۵ میلیون 
تومان خریداری کردم که در هفته نخست روشن 
نشــد و پــس از انتقال به نمایندگی مشــخص شــد 

۱۴ مورد نقص فنی از ایراد ترمز تا نشت بنزین دارد.
 براســاس قانون ارتقــای کیفی تولید خــودرو که در 
ســال ۱۳۸۹ تصویب شــده اســت، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت باید برنامه های مرتبط با کیفیت و 
استاندارد ها اجباری ابالغ می کرد و از طریق موسسه 
اســتاندارد ملــی از تولیــد یــا ورود خودرو هــای غیــر 

استاندارد جلوگیری می کرد.
 علی ســعادتی مدیرکل دفتــر ارزیابــی کیفیت کاال 
و خدمــات ســازمان ملــی اســتاندارد ایران، ضمن 
تاکید بر اینکه کیفیت ایجاد رقابت می کند و برخالف 
آنکه کسب استاندارد برای کاال و خدمات ضروری 
است، اما کیفیت اجباری نخواهد بود گفت: ارزیابی 
کیفی خودرو ها توسط وزارت صمت رصد و بررسی 
می شــود، اما در قالــب مدل هــای ارزیابی کیفیت 

سازمان ملی استاندارد نیست.
 در پیگیری هایــی کــه از وزارت صنعــت داشــتیم 
مســئوالن این وزارت خانــه حاضر به پاســخگویی 

درباره کیفیت خودرو نشدند.

 مدیرعامــل بانــک قــرض الحســنه مهرایــران،
 از برنامه های مدون بانک برای گسترش خدمات 

بانکداری الکترونیک خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، سعید شمســی نژاد در ســفر خود به مشهد 
مقــدس، در نشســتی بــا روســا و معاونان شــعب و 
دایره های ستادی استان از عزم جدی بانک برای 
گسترش خدمات الکترونیک خبر داد و بر اهمیت 
این حوزه در ایجاد رفاه بیشتر برای مردم و کاهش 
کید کرد. وی با اشــاره به فضای  شــلوغی شــعب تا
محدود شعب و تعداد زیاد مشتریان بیان داشت: 
تنها راه حل این مشــکل باال بردن ســطح کیفی و 
کمی خدمات بانکداری الکترونیک است تا مشتریان 
بتوانند امور مالی و بانکی خود را از راه دور انجام داده 

و به شعب مراجعه نکنند. وی افزود: باید جذابیت 
را در بخــش بانکــداری الکترونیــک افزایــش داد تــا 
مشتریان برای استفاده از این بستر ترغیب شوند. 
تخصیص امتیاز بیشــتر در هنگام اخذ تســهیالت 
برای این دســته از افــراد می تواند یکی از روشــهای 

ایجاد جذابیت باشد.

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهــان گفــت: نگرانــی امــروز صنایــع کوچک 
مربوط به تأمین انــرژی برق در فصل تابســتان و 
تامین گاز در زمســتان اســت که باعث شده آنها 

دچار مشکل شوند.
محمدجواد بگی در حاشیه نشست هم اندیشی و 
بررسی مشکالت صنعتگران شهرستان نجف آباد 
دربــاره مشــکالت صنایــع کوچــک، اظهــار کرد: 
نگرانی امروز صنعت گران بیشتر مربوط به تأمین 

انرژی است.
وی با بیان اینکه زیرســاخت های شــهرک های 
صنعتــی نجف آبــاد آنچــه در تعهد شــهرک های 
کیــد کرد:  صنعتی بــوده، فراهم شــده اســت، تأ
نگرانی های مربوط به تأمین برق در فصل تابستان 
و تأمین گاز در زمســتان، صنایع را دچار مشــکل 

کرده است.
 مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهــان گفــت: پیشــنهادمان این اســت کــه 
صنعت گــران در قالب کنسرســیوم شــرکت های 

سرمایه گذاری خود نسبت به ایجاد نیروگاه های 
بــرق دی جی بــه همــراه نیروگاه هــای تولید برق 
تجدیدپذیر اقدام کنند تا عالوه بر کمک به صنعت 
برق کشور نیز در محل بتوانند برق مورد نیاز خود 

را تأمین کنند.
گاز  وی دربــاره نگرانی هــا در تأمیــن ســوخت 
کید کرد:  شهرک های صنعتی در فصل زمستان، تأ
گر در تأمین برق از طریق انرژی های  به طور قطع ا
تجدیدپذیــر به خودکفایــی برســیم، گرمایش را 
می توان از طریق مصرف برق در زمستان تأمین 
کرد و گاز استحصالی را در مصارف دیگر به کار ببریم.

در 9 ماه سالجاری پنج هزار و 72۶ دستگاه به استان قاچاق شده است :

کاال در اصفهان ماینرها، رتبه نخست قاچاق 

خبر

مدیــرکل دفتر امــور میوه هــای گرمســیری و 
نیمــه گرمســیری اعــالم کــرد: با پیــش بینی 
تولید حدود ۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تن پرتقال 
و نارنگی، مشکلی برای تامین مرکبات شب 

عید نداریم.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، خانــم 
زهرا جلیلی مقدم با اعالم این مطلب گفت: 
برآورد می شــود امســال حــدود ۳.۴ میلیون 
تن پرتقال و نزدیک به ۸۴۰ هزار تن نارنگی در 

کشور تولید شود.
وی افــزود: بــرای توزیــع میــوه شــب عیــد، 
اقدامات الزم توسط بخش بازرگانی و تعاون 

روستایی در دست اقدام هست.
جلیلی مقدم پیش بینی کرد: از ۳.۴ میلیون 
تن پرتقال، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن 
آن گروه ناول ها از باغات مازندران و نزدیک به 

۵۵۰ هزار تن رقم والنسیاست.
وی، میزان تولید پرتقال در استان مازندران 
در سال جاری را حدود ۲.۱ میلیون تن پیش 

بینی کرد.
مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه 
گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: رقم 
پرتقال والنسیا غالبا در اســتان های فارس، 

جنوب کرمان، هرمزگان تولید می شود.
وی، سطح کل کشــت مرکبات کشــور را ۳۰۰ 
هزار هکتار عنــوان کرد و افزود: از این ســطح، 
۱۷۸ هزار هکتار مربوط به باغات پرتقال و ۴۴ 

هزار هکتار باغات نارنگی است.
جلیلی مقدم گفــت: اســتان های مازندران 
۵۰ درصد، جنــوب کرمــان و فارس هــر کدام 
نزدیــک بــه ۱۲ درصد، گیــالن و مازنــدران هر 
کدام ۷ تا ۸ درصد سطح باغات پرتقال کشور 

را به خود اختصاص داده اند.
جلیلی مقدم افزود: متوسط عملکرد کشوری 

باغات پرتقال حدود ۲۰ تن در هکتار است.
وی ادامه داد: ســال گذشــته نزدیک به ۲۱۵ 
هزار تن مرکبات از کشور صادر شد که ۱۶۱ هزار 

تن آن پرتقال بوده است.

طبــق دســتورالعمل جدیــد بانــک مرکــزی 
کثر انتقال وجه در سامانه های  حداقل و حدا

ساتنا و پایا افزایش یافت.
بــا مصوبــه کمیســیون پولــی و بانکــی بانک 
مرکزی، در راســتای رسالت ســامانه ساتنا در 
انتقال وجوه کالن و همچنین مدیریت حجم 
دســتور پرداخت ایــن ســامانه، تغییراتــی در 

سامانه های ساتنا و پایا اعمال می شود.
بر این اســاس کف مبلغ پرداخت ســاتنا از ۱۵ 
میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان، و سقف 
مبلغ پایا از ۵۰ میلیون تومان بــه ۱۰۰ میلیون 
تومــان بــه ازای هر دســتور پرداخــت افزایش 

یافت.
تغییر دیگری نیز در نحوه کار سامانه پایا اعمال 
شــده که در خصوص چرخه های تسویه پایا 
در روز های عادی )غیرتعطیل رسمی( چرخه 
جدیــدی در ســاعت ۱۷:۴۵ جهــت تســویه 
دســتورپرداخت های غیرشــاپرکی افــزوده 

می شود.
دســتور پرداخت هــای ســاتنا و پایــا با مبــدا و 
مقصــد بانــک مرکــزی و همچنیــن دســتور 
پرداخت هــای مربــوط بــه تســویه وجــوه 
پرداخت یــاران از شــمول محدودیت هــای 
مبلغی ذکر شده مستثنی است، اما در صورت 
عدم رعایت کنترل های ابالغی وجه التزام های 

ساتنا و پایا اعمال می شود.

کارآفرین اصفهانی با تجربه و مهارت در صنعت 
جوشکاری وتراشکاری موفق به تولید ماشین 
آالت اتوماتیک ونیمه اتوماتیک در کشور شده 
است. کارآفرین وتولید کننده این دستگاه ها 
در منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان گفت: 
ابتدا کار خود برای تولید این دســتگاه ها را در 
کنــون در  کارگاهی ۳۰ متــری آغاز کــرده و هم ا
کارگاهی ۲۰۰ متری قادر به تولید ۶۰ دســتگاه 
اتوماتیک و نیمــه اتوماتیک فنس با قابلیت 

کاربرد در حوزه کشاورزی شده است.
کنــون زمینــه  ســعید ملکــی افــزود: هــم ا
صادرات این محصوالت وطنی به کشور های 
عــراق، عمــان فراهــم شــده و بــه زودی راهی 
کشــور های ارمنســتان، ســوریه، گرجســتان 

وکشور های حاشیه خلیج فارس می شود.
وی گفت: با بهــره بــرداری طرح توســعه این 
شرکت در سال آینده ارمغانی برای اشتغالزایی 

۱۰ نفر دیگر در این کارگاه تولیدی است.

خبر عرضه کاالی مشمول بدون شناسه 
در فروشگاه ها قاچاق است

سرپرســت معاونــت بازرســی و 
صنعــت،  ســازمان  نظــارت 
معدن و تجارت اصفهان گفت: 
کاالهــای مشــمول اخــذ شناســه، درصورتی کــه 
بدون شناسه در بازار عرضه شوند به عنوان کاالی 
قاچاق محسوب می شوند و با واحدهای دارنده، 
حمل کننده یا انبار کننده این گونه کاالها در حکم 

کاالی قاچاق برخورد می شود.
کبر عادل مرام  در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی  ا
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان اصفهان اظهار 
داشت: در زمان حاضر کاالهای گروه دخانیات، 
بخشــی از لوازم خانگــی برقــی بــادوام شــامل) 
یخچال، یخچــال فریزر تلویزیون، ال ســی دی، 
ک، دارو  کروفر( پوشــا لباسشــویی، مایکرویو، ما
ج شناسه  و تجهیزات پزشکی مشمول  اخذ و در

کاال هستند.
ج  وی ادامه داد: خریدوفروش کاالی مشمول در
شناسه، بدون شناسه برای فروشندگان ممنوع 

است و تخلف محسوب می شود.
سرپرســت معاونــت بازرســی و نظــارت ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به اینکه 
بر اســاس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز باعرضه 
کنندگان کاالهای بدون شناسه برخورد می شود 
اظهار داشــت: دســتگاه های نظارتی، بازرسان و 
ضابطــان قانونی هنگامی کــه بــا کاالی قاچاق در 
سطوح عرضه، حمل ونقل و بازار مواجه می شوند، 

نسبت به اعمال قانون اقدام کنند.
وی اضافــه کــرد: واردکننــدگان موظف انــد پس از 
انجــام تشــریفات گمرکی و پیــش از عرضــه کاالی 
ج شناســه کاال بر روی  خود در بازار، نســبت به در

آن اقدام کنند و کاال را با شناسه وارد بازار کنند.
عادل مرام خاطرنشــان کرد: خریــداران کاالهای 
لوازم خانگــی بادوام باید پیش از خرید نســبت به 
بررســی شناســه کاال و ثبــت آن در ســامانه جامع 
تضمیــن اطمینان حاصــل پیدا کننــد و پس ازآن 
نســبت بــه خریــد کاال اقــدام کننــد تــا از مزایــای 
خدمــات پــس از فــروش و شــرایط دوره تضمیــن 

بهره مند شوند.

وی بیان کرد: نصب شناسه بر روی کاالها کمک 
بزرگــی بــه خریــداران می کنــد و خدمــات پــس از 
فــروش و تضمیــن محصــول بــر پایــه شناســه کاال 

ارائه می شود.  
سرپرســت معاونــت بازرســی و نظــارت ســازمان 
صنعت، معــدن و تجــارت اصفهان گفــت: برخی 
از فروشــندگان با سوءاســتفاده نســبت به فروش 
کاال با برگه هــای جعلــی تضمین محصــول اقدام 
می کنند اما پس از مدتی که نیاز به خدمات پس از 
فروش داشت خریداران متوجه می شوند که کاال 

تضمین واقعی نداشته است.
ازاین گونــه  جلوگیــری  دلیــل  بــه  افــزود:  وی 
سوءاستفاده ها که کاالها را با تضمین های جعلی 
بــه فــروش می رســانند در ســطح عرضــه تصمیم 
بر این شد که کاالهای بادوام سرمایه ای ازجمله 
لوازم خانگی در سامانه جامع تضمین پشتیبانی 

و ثبت شوند.
کــد  عــادل مــرام اظهــار داشــت: شناســه یــک 
کــه  اختصاصــی بــرای کاال محســوب می شــود 
واردکننــده یــا تولیدکننــده داخلــی کــه مشــمول 
استفاده از شناسه اســت باید فرایندهای مربوط 
به اخذ شناسه را در سامانه جامع تجارت بگذراند 

و شناسه را بر روی کاال نصب کند.
وی افــزود: شناســه یــک کــد اختصاصــی بــرای 
شناســایی کاالها همانند کد ملی افراد اســت که 

کاالها با آن کد شناخته می شوند.
جلســه و کارگاه آموزشــی مــواد قانونــی مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز اســتان بــرای افزایــش معلومات 
فعاالن مبارزه با قاچــاق کاال و ارز باهدف افزایش 
اطالعات و دانسته های این افراد برگزار شد تا بادید 
بهتر و متن نســبت به بازرســی و برخــورد با پدیده 

قاچاق اقدام کنند.

در ایــن کارگاه آموزشــی افــرادی از دســتگاه های 
مختلفی کــه درزمینه مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز 
نقش دارند،  ازجملــه نیروی انتظامــی، اعضای 
ســتاد گروه هماهنگی مبــارزه با قاچاق اســتان، 
بازرســان ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت و 
بازرســان مدیریت بازرســی اتــاق اصنــاف و دیگر 
دستگاه های فعال در این زمینه حضور داشتند 
و نحــوه و شــرایط کاالهایــی کــه مشــمول اخــذ 
شناســه و نصب و عرضه با شناسه می شود برای 

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی ارائه شد.
حــدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی در اســتان اصفهان 

فعالیت دارند.
تعداد واحدهــای صنفی مجاز در ایــران بیش از ۲ 
میلیون و تعــداد واحدهای غیرمجــاز بیش از ۵۰۰ 
هــزار واحد اســت که این ارقــام نزدیک بــه ۲۰ برابر 

میانگین جهانی است.

به همت تالشــگران ذوب آهن اصفهــان، پروژه های 
گلومراســیون و نصب  بهینه ســازی الکتروفیلتر ۱۱۰ آ
گن توزین کوره بلند به بهره برداری رسید. بگ فیلتر وا

به گزارش روابط عمومی  شرکت ذوب آهن، به همت تالشگران ذوب آهن 
گلومراسیون و نصب بگ  اصفهان، پروژه های بهینه سازی الکتروفیلتر ۱۱۰ آ

گن توزین کوره بلند به بهره برداری رسید. فیلتر وا
گلومراسیون         بهینه سای الکتروفیلتر 11۰ آ

گلومره با شرایط فنی مناسب جهت  گلومراسیون تولید آ وظیفه بخش آ
گلومره، از مخلوط  مصرف در بخش کوره بلند است. در فرآیند تولید آ
کردن چندین نوع ماده ریزدانه مختلف با خواص فیزیکی و شیمیایی 
متفــاوت کــه در پروســه های دیگر تولیــد می شــوند، پــس از مرطوب 
کردن، همگن کردن و عبور دادن آن ها از کوره پخت، ماده ای جدید با 

گلومره )کلوخه(  ترکیب شیمیایی یکنواخت به وجود می آید که به آن آ
گلومره در ماشین های پخت، تولید  می گویند. در طی فرآیندهای پخت آ
ذرات غبار به عنوان یک جنبه زیست محیطی منفی مطرح است. طی 
سنوات گذشته به منظور حذف و کاهش پیامدهای نامطلوب ناشی 
گلومره پروژه ۵ گانه زیست محیطی تعریف و اجرا  از ماشین های پخت آ
گردید. این پروژه بر اســاس استفاده از فن آوری های پیشرفته تصفیه 
غبار و شــامل مهندســی، ســاخت و نصب ۶ عدد الکتروفیلتر بــر روی 
گلومراسیون  خروجی ماشین های پخت شــماره های ۱و۲و۳ واحد آ
و مسیرهای انتقال مواد مربوطه بود. هر شش الکتروفیلتر این پروژه از 
سال ۹۴ به بهره برداری رسیده و میزان غبار را تا سطح استاندارد درجه۲ 
ذرات سازمان حفاظت محیط زیست برای کارخانجات و کارگاه های 
صنعتی در خروجی دودکش ها کاهش داده است. در ادامه پروژه مذکور 
و به منظور ارتقاء شاخص های زیست محیطی و کمینه سازی میزان 
غبار خروجی از دودکش الکتروفیلتر ۱۱۰ و ارتقاء شاخص های بهداشت 
حرفه ای )کنترل گرد و غبار داخل کارگاهی در محدوده استاندارد های 
گلومراسیون تعریف و فاز  مرتبط( پروژه بهینه ســازی الکتروفیلتر ۱۱۰ آ
گلومراســیون از تاریخ  گلوماشــین شــماره یــک آ اجرائی آن در توقف آ
۱۴۰۰/۶/۱۹ آغــاز و طی مدت ۱۲ شــبانه روز و با صــرف هزینه ای بالغ بر 
۸۰ میلیارد ریال انجام گردید. این اقدامات به عنوان گام اول اصالحات 
و بهینه سازی بر روی الکتروفیلتر ۱۱۰ صورت گرفته و در روند تکمیل این 
پروژه فعالیت هایی برنامه ریزی و در حال اقدام است. بنابراین از آنجائیکه 
اهداف این پروژه مطابق اندازه گیری های انجام گرفته توسط آزمایشگاه 
معتمد محیط زیست محقق شــده اســت، در گام بعدی برای حفظ و 

تثبیت این شرایط اقدام خواهد شد و در ادامه نیز، برنامه ریزی های الزم 
جهت اجرای عملیات گام اول برای دو الکتروفیلتر ۱۲۰ و ۱۳۰ با توجه به 

تجربیات کسب شده اقدام خواهد شد.
گن توزین کوره بلند شماره یک         پروژه بگ فیلتر وا

در امتداد پروژه های بهبود زیســت محیطی شــرکت سهامی ذوب آهن 
گن توزین کوره بلند شماره یک بعلت عدم وجود  اصفهان، در کارگاه وا
سیستم تهویه برای جمع آوری گرد وغبار حاصل از تعیین میزان تناژ مواد 
گلومره  مختلف شارژی به کوره بلند ) شامل کک متالوژی، سنگ آهن، آ
گن توزین کوره  و مواد کمک ذوب( به کوره بلند پروژه نصب بگ فیلتر وا
بلند شــماره یک با هدف کاهش گرد و غبار کارگاهی به زیر ۵ میلیگرم بر 
مترمکعب تعریف گردید. یکی دیگر از اهداف اصلی پروژه جلوگیری از انتشار 
آالینده های واحد مذکور به محیط زیست و کنترل خروجی مربوطه به زیر 

۳۰ میلی گرم بر نرمال متر مکعب بوده است.
این پروژه با اســتفاده از توان شــرکت های داخلی از مورخه ۹۷/۸/۱ و با 
هزینه بالغ بر ۴۹.۳ میلیارد ریال و۱۱۶۶۱۴ یوروآغاز و طی یک برنامه زمان 
بندی سه ساله در آبان ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید. در طول این پروژه 
کبــرداری، ۲۰۰ متر مکعب بتن ریــزی، ۱۳۲ تن  میزان ۱۵۰ متر مکعب خا
اسکلت فلزی به شرح }ونتیالتور۸ تن، بگ فیلتر۴۵ تن، نوار نقاله ۱ تن، 
کتینگ )شــامل دودکش، کانال، هود و دمپــر( ۶۶ تــن، االواتور۳ تن،  دا
بونکر ذخیره غبار۵ تن(، تعداد۶۴۰ بگ پلی استر سوزنی و سیستم جت 
پالس استفاده گردید. در حال حاضر عملیات نصب تجهیزات و تست 
ســرد و گرم به صورت ۱۰۰ درصد انجام گرفته اســت و در مرحله رفع پانچ 

لیست ها قرار دارد.

مدیرعامل فوالد سنگان ضمن تبریک سالروز 
افتتــاح شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: ســرمایه 
گــذاری فــوالد مبارکــه در منطقــه ســنگان بــا 
تاســیس شــرکت فــوالد ســنگان، گام مهمــی در توســعه پایدار، 
اشتغالزایی و ارتقای کیفی سطح زندگی شهروندان این منطقه 

داشته است.
علی امرائــی اظهار کرد: امــروزه فوالد صنعتی حیاتــی در اقتصاد 
جهان به شمار می رود. از صنایع بزرگ هوا و فضا، هواپیما سازی، 
خــودرو، نظامی گرفته تا صنایــع کوچک تر همه به فوالد و ســایر 
محصوالت وابسته فوالدی به عنوان پایه اصلی نیازمند هستند 
بنابرایــن نقش این صنعــت به عنــوان مــادر و پایه دیگــر صنایع 

اهمیت تولید آن را می رساند.
وی افزود: ایران یکی از ده قدرت برتر تولید فوالد جهان و شرکت بزرگ فوالد مبارکه بزرگترین فوالدساز 
خاورمیانه است که اهمیت بی بدیلی در رشد و ارتقای صنعتی و اقتصاد کشور دارد. آنچه فوالد مبارکه 
را به عنوان یک قطب صنعتی ممتاز در کشــور معرفی می کند. عالوه بر نیروی انسانی توانمند و نظام 
ســازمانی قوی و منســجم، فوالد مبارکه زنجیره کاملی از تولید با شعار »از ســنگ تا رنگ« دارد. فوالد 
سنگان شرکتی مهم و تأثیرگذار در تأمین مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه به حساب می آید و از این منظر 

رشد و ارتقای توان تولید این شرکت، عامل اصلی افزایش تولید در فوالد مبارکه است.
مدیرعامل فوالد ســنگان اظهار کرد: فوالد ســنگان در ابتدای زنجیره تولید فوالد بزرگترین فوالدساز 
خاورمیانــه قــرار دارد و هرگونه ارتقای کیفــی و کمی محصوالت این شــرکت تأثیر مســتقیمی بر تولید و 
سوددهی فوالد مبارکه و بازارهای رقابتی فوالد دارد. از طرفی دیگر فوالد مبارکه به عنوان شرکت مادر، 

همواره در یــک رابطه تولید و بازتولید، بهــره وری، تولید، بهبود 
فرآیندها، ارتقای مکانیزم های صنعتی با زیر مجموعه های خود 
قرار دارد بنابراین سرمایه گذاری فوالد مبارکه در منطقه سنگان 
با تاســیس شــرکت فوالد ســنگان، گام مهمی در توســعه پایدار، 
اشتغالزایی و ارتقای کیفی سطح زندگی شهروندان این منطقه 

داشته است.
امرائی افزود: امروزه فوالد مبارکه حامی و فوالد سنگان به عنوان 
نماینده ایــن شــرکت، بزرگترین و مهمتریــن شــرکت ها در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی هســتند. در سال های اخیر به همت 
فوالد ســنگان و حمایت فــوالد مبارکــه در بخش هــای مختلف 
زیرساختی، تولیدی، اشتغال زایی، آموزش، بهداشت و درمان، 
ورزش، فرهنگــی و اجتماعــی و... ســرمایه گذاری هــای کالنــی 

صورت گرفته که بخش قابل توجهی از آنها به بهره برداری رسیده است.
وی ادامه داد: شرکت های گروه فوالد مبارکه از رابطه دوســویه منسجم و منعطف سازمانی با شرکت 
فوالد مبارکه برخوردار هستند که باعث می شود قدرت تصمیم گیری باالیی داشته باشند. این مهم 
باعث شــده تا فرآیند تصمیم تا تولید یا اجرا به میزان قابل توجهی کاهش یابد که این مهم شــاخصه 

تأثیرگذاری بر تولید و البته ارتقای بهره وری است.
مدیرعامل فوالد سنگان ضمن تبریک به مناسبت سالگرد افتتاح شرکت فوالد مبارکه، در پایان گفت: 
مجموعه فوالد ســنگان به عنوان عضو هلدینگ مبارکه با تالش و هم افزایــی تمامی کارکنانش باعث 
ارتقا و اعتالی نام این شــرکت در منطقه شــده به گونه ای که فوالد مبارکه به نامی ماندگار و خوشــنام 

تبدیل شده است.

به منظور ارتقاء شاخص های زیست محیطی انجام شد؛

کوره بلند ذوب آهن گن توزین  نصب بگ فیلتر وا

مدیرعامل فوالد سنگان تصریح کرد:

کشور با نقش آفرینی فوالد سنگان تاثیر فوالد مبارکه در توسعه پایدار شرق 

کاهش کیفیت خودرو های داخلی رو به 

با ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیک رفاه مشتریان
 افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

کوچک در اصفهان تأمین انرژی؛ نگرانی صنایع 

تامین مرکبات شب عید 
با تولید ۴.۲ میلیون تن

 پرتقال و نارنگی

کف و سقف انتقال افزایش 
 وجه ساتنا و پایا

صادرات ارمغان تجربه 
ومهارت صنعتگر اصفهانی

خبر

خبر

خبر
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3 17 ژانویه    2۰22
اتوبوس برقی چه زمانی به اصفهان می آید؟

ک در پی اســتفاده  حمل و نقل پــا
گسترده از خودرو شخصی و افزایش 
روز افزون آلودگی هوا و ترافیک مورد 
کید برنامه ریزان، شهرسازان و طراحان شهری بوده،  تا
از این رو انجام مطالعات شهری در حوزه حمل و نقل 
ک  یکپارچه و ترکیب آن با سایر روش های حمل و نقل پا

باید سرلوحه مدیران شهری باشد.
حمل و نقل شهری و گسترش آن در کالنشهر اصفهان 
به عنوان سومین شــهر بزرگ و پرجمعیت ایران که در 
ســال های گذشــته میزبان تعداد زیادی مهاجر بوده 
و جمعیت آن در حــال افزایش اســت، اهمیت زیادی 
دارد. در این راستا توسعه حمل و نقل عمومی و در رأس 
آن مترو و همچنین مدهای جدید حمل و نقلی همواره 
کید و توجه مدیریت شــهری اصفهان بوده به  مورد تا
کنون اقدامــات زیادی برای تأمین منابع  طوری که تا
مالی پروژه های حمل و نقل شهری انجام شده است.

اصفهان در حال حاضر پروژه خط دو مترو را پیش روی 
خــود دارد، طرحی عظیــم و هزینه بــر که به ســرانجام 
رساندن آن نیازمند انجام برنامه ریزی دقیق و همکاری 
و تعامل کارا سازمان های محلی و ملی است؛ این طرح 
در کنار سایر پروژه های حمل و نقل شهری در دستورکار 

مدیریت شهری اصفهان است.
گاهی از برنامه ها و تدابیر اندیشــیده شــده  به منظور آ
برای ارتقای زیرساخت های حمل و نقلی شهر با هدف 
کاهش ترافیک و آلودگی هوا در راســتای تحقق شــعار 
»اصفهان من، شهر زندگی« گفت و گویی را با ابوالفضل 
قربانی، نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان انجام 

داده ایم که مشروح آن را در در ادامه می خوانید:
        شورای شهر چه برنامه ای برای استفاده از 

ک  اتوبوس های برقی و گسترش حمل و نقل پا
دارد؟

کســی و مینی بوس هایی  در شــهر اصفهان زمانی از تا
استفاده می شد که اســتاندارد الزم را نداشــت، اما به 
مرور زمان گونه های جدید حمل و نقل عمومی در نظر 
گرفته شد؛ قطار شهری یکی از ابعاد گسترش حمل و 
نقل عمومی است، اما یکی از مهمترین وسایلی که در 
حمل و نقل عمومی شــهر اصفهان تحول ایجاد کرد، 
اتوبوس های بی. آر. تی بود که حدود ۱۱ سال پیش با 
انجام مطالعات بسیار زیاد، اقدامات گسترده و با اعمال 
حساســیت به ناوگان حمل و نقــل عمومی اصفهان 
اضافه شــد. ورود بــی. آر. تی تحولــی در عرصه حمل و 
نقل عمومی کالنشــهر اصفهان ایجاد کــرد، به نحوی 
که میزان جابه جایی مســافر در این خطوط به روزانه 
حدود ۱۱۰ تــا ۱۲۰ هزار نفر رســید در حالی که متــرو ما با 
وجــود تمامی هزینه های صرف شــده هنــوز ظرفیت 
جابه جایی این تعداد مسافر را ندارد، البته با گذشت 
زمان موضوعات، طرح ها و نمونه های جدید حمل و 

نقلی مطرح می شود.
بحــث اســتفاده از اتوبوس هــای برقــی و خودروهــای 
هیبریدی در آن زمان هنوز مطرح نشده بود. برخالف 
خودروهای هیبریدی که هر لحظه نیاز به تأمین انرژی 

از طریق برق دارد، اتوبوس های برقی پس از رســیدن 
به ایستگاه، انرژی مورد نیاز خود را از طریق برق دریافت 
می کند و مسیرش را برای رســیدن به ایستگاه بعدی 

طی می کند.
استفاده از اتوبوس های برقی نیازمند ایجاد زیرساخت 
است که باید فراهم شود؛ این مهم یکی از اهداف شورا 
است و تالش داریم سال آینده این تحول را در مجموعه 
نــاوگان اتوبوســرانی داشــته باشــیم، عــالوه بــر فراهم 
ساختن زیرساخت ها، اتوبوس نیز باید خریداری شود 

تا به تدریج این نوع از حمل و نقل را توسعه دهیم.
طرح های جدیدی هر روز ارائه می شود و ما باید بتوانیم 
به عنوان یک کالنشــهر از همه ایده های نو و جدید در 
حوزه حمل و نقل برای بهبود تردد شهروندان، بهبود 
وضعیت محیط زیســت و افزایش کیفیت بهره ببریم 
و مدیریت شــهری در این راســتا همه تــالش خودش 
را خواهد کــرد تا بتوانــد بهترین شــرایط را بــرای مردم 

رقم بزند.
        اخیرا اعالم کردید بخشی از خط دوم مترو تا 

دو سال آینده به بهره برداری می رسد، برای تأمین 
منابع مالی این پروژه چه تدابیری اندیشیده اید؟

برای توســعه حمــل و نقل عمومــی، نوســازی ناوگان 
اهمیت دارد و ساخت مترو باید با سرعت بیشتری ادامه 
پیدا کند. در شهری مثل اصفهان یک خط مترو، کافی 
نیست لذا باید شبکه ای از خطوط مترو وجود داشته 
باشد و با گونه های دیگر حمل و نقل انبوه بر هماهنگ 
شود تا وضعیت بهتری در زیرساخت های حمل و نقل 

شهری داشته باشیم.
در این راستا گریزی نیست جز اینکه قطار شهری را در 
سطح اصفهان توسعه دهیم و از تجربیات دیگران به 
خوبی استفاده کنیم، هرچند که هزینه ساخت قطار 

شهری بســیار زیاد اســت. در حال حاضر احداث یک 
کیلومتر مسیر خط مترو بین یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار 
و ۳۰۰ میلیارد تومــان هزینه دارد با ایــن حال مترو یک 
سرمایه گذاری ۲۰۰ ساله بوده و کوتاه مدت نیست، لذا 
مدت زمان بهره برداری از مترو، هزینه های سنگین آن 

را توجیه پذیر می کند.
اصفهــان حداقل باید پنج خط قطار شــهری داشــته 
باشد، البته در حال برطرف کردن اشکاالت خط یک 
متــرو و احــداث خــط دو آن هســتیم و بــا برنامه ریزی 
انجام شده، در تالش هستیم بخشی از خط دوم مترو 
که خیابان کهندژ را به میدان امام حسین )ع( متصل 
می کند را بــه بهره برداری برســانیم که بی شــک قابل 

دسترسی بوده و این هدف شدنی است.
مترو، پروژه ای ملی اســت و نباید به عنــوان یک پروژه 
شهری و منطقه ای به آن نگاه کرد، باید تالش شود از 
بودجه ملی برای پیشــبرد آن به نحو احسن استفاده 
شــود. بودجه خوبی برای گســترش و ارتقای حمل و 
نقل شهر اصفهان در سال آینده پیش بینی شده، اما 
کنون  به دلیل اینکه هنوز مراتب بودجه نهایی نشده، ا

اعداد و ارقام آن را اعالم نمی کنیم.
        آیا استفاده از اوراق مشارکت برای تکمیل خط 

دو مترو را راهکاری منطقی می دانید؟
یکــی از راهکارهــای تأمیــن منابــع مالــی پــروژه مترو، 
اســتفاده اوراق مشــارکت بــوده اســت کــه دولت ایــن 
امکان را برای شــهرداری ها فراهم کرد، امــا در بودجه 
کنون  سال ۱۴۰۱ اوراق مشارکت حذف شده از این رو تا
جلســات متعــددی بــا نماینــدگان مــردم در مجلس 
شورای اسالمی، استاندار و مسئوالن سایر کالنشهرها 
برگزار شده و موضوع در حال پیگیری است، در این راستا 
نامه نگاری هایی نیز با مجلس و دولت انجام شــده تا 

اوراق مشارکت مجددا برای بحث حمل و نقل عمومی و 
گسترش آن به کالنشهرها تعلق بگیرد.

در ایــن ارتبــاط معــاون اول رئیــس جمهــور وعده ها و 
گــر دولت نخواهد  قول های مســاعدی داده چــرا که ا
کمک کند، گسترش حمل و نقل عمومی و ساخت مترو 
گر کالنشهر تهران  در کالنشهرها محقق نخواهد شد. ا
توانسته در خصوص مترو وضعیت بهتری نسبت به 
شهرهای دیگر داشته باشد، به این دلیل فراهم کردن 
بیش از ۶۰ درصد بودجه خود از طریق منابع ملی بوده 
گر نسبت به ســایر کالنشهرها  و کالنشــهر مشــهد نیز ا
وضعیت مطلوبی در اجرای خطوط مترو دارد به دلیل 

استفاده از کمک های دولتی بوده است.
بودجه های شهرداری پاسخگوی هزینه های احداث 
زیرســاخت های مترو نیســت، به طــور مثال امســال 
شهرداری و سازمان های تابعه نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد 
تومان بودجه دارد در حالی که تکمیل خط دوم مترو 
حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد لذا باید 
تــالش کنیــم بودجه های ملــی را بــرای احــداث قطار 

شهری فراهم کنیم.
        چه راهکاری برای استفاده از منابع دولتی 
جهت گسترش زیرساخت های حمل و نقل 

عمومی به ویژه مترو در نظر دارید؟
ایده جدیدی که ما مطرح می کنیم این است که دولت 
گر در منابع خودش محدودیت دارد، برای این منظور  ا
به ما نفت بدهد تا توسط سازوکارهایی که کالنشهرها 
برای خودشان تعریف می کنند، نفت را به فروش رسانده 
و پول حاصل از آن را برای تکمیل و گسترش قطار شهری 
مــورد اســتفاده قــرار دهند؛ این ایــده مشــکل دولت، 
کالنشهرها و بودجه را برطرف می کند و از نظر من این ایده 

می تواند به نتیجه برسد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از ســد و نیروگاههای 
زاینده رود و کوهرنگ گفت: حجم آب ورودی به سد 
زاینده رود از روزهای گذشته روند افزایشی به خود 
کنون حجم سد به ۱۶۳ میلیون متر  گرفته است و ا

مکعب رسیده است.
به گزارش شــرکت آب منطقه ای استان اصفهان، 
سید مجتبی موســوی نائینی در خصوص حجم 
ســد زاینــده رود و میــزان آب ورودی و خروجــی آن 

اظهار کرد: مقدار آب ورودی ســد زاینده رود ۱۷.۸۰ 
مترمکعب بر ثانیه بود و ایــن افزایش دبــی ورودی 

ناشی از بارش های روزهای گذشته است.
وی افــزود: خروجی ســد نیــز در چنــد روز گذشــته 
۱۲ مترمکعب بر ثانیه اســت. مدیــر بهره بــرداری و 
نگهداری از سد و نیروگاههای زاینده رود و کوهرنگ 
کید کــرد: ارتفاع کل برف ثبت شــده در ایســتگاه  تأ
کوهرنگ به ۴۸ سانتیمتر رسیده که نسبت به سال 
گذشته ۱۶ سانتی متر افزایش و نسبت به میانگین 

بلندمدت، ۴۶ سانتی متر کاهش داشته است.
موســوی نائینــی جمــع کل بــارش ســامانه اخیــر 
کوهرنگ ۱۴۲ میلیمتــر اعالم کرد و افــزود: مجموع 
بارش سال زراعی اخیر حدود ۵۳۰ میلی متر و میزان 
بارش در مدت مشــابه ســال قبــل ۴۱۶ و میانگین 

بلندمدت ۵۶۶ میلی متر بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نباید با 
سرمایه گذاری های جدید فوالدی، شرکت های 
قدیمی فوالد همچون ذوب آهن و فوالدمبارکه 
را که در گذشــته ســرمایه گذاری کرده اند، را رها 
کنیــم. مهــدی طغیانــی در گفت وگو با ایســنا، با 
کید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان مصالح  تأ
ســاختمانی همچنین فوالدی هــا، اظهــار کرد: 
دولت باید برای تأمیــن مواد اولیه و ســنگ آهن 

مورد نیاز فوالدسازان تدبیری بیندیشد.
وی با بیان اینکه متأسفانه شرکت های معدنی 
امــروز در زنجیــره فــوالد توســعه پیــدا کرده انــد، 
کــه شــرکت های  افزود: ایــن در حالــی اســت 
کنون  قدیمی همچون ذوب آهن و فوالد مبارکه ا
دچــار مشــکالت تأمیــن مــواد اولیــه شــده اند، 
بنابراین ضروت دارد دولت برای تامین مواد اولیه 

فوالدسازان قدیمی اقدامات الزم را انجام دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلــس توضیح داد: 
متأسفانه شاهد ورود معادن به حوزه فوالدسازی 
هستیم در حالی که صنایع معدنی باید در حیطه 
خود توسعه پیدا کنند، اما ورود معدنی ها به حوزه 
فوالد، تولیدکنندگان بزرگ فوالدی کشور همچون 
ذوب آهــن و فــوالد مبارکــه را دچار مشــکل کرده 
است. نباید با سرمایه گذاری های جدید فوالدی، 
شــرکت های قدیمی فــوالد همچــون ذوب آهن 
و فوالدمبارکــه را کــه در گذشــته ســرمایه گذاری 

کرده اند را رها کنیم.
طغیانــی همچنیــن بــا اعتقــاد بر اینکــه اجــرای 

باعــث  اساســی  قانــون   ۴۴ اصــل  سیاســت 
مشکالتی برای فوالدسازان از جمله فوالد مبارکه 
و ذوب آهن ایجــاد شــد، گفــت: متأســفانه این 
سیاســت باعث قطع زنجیــره تأمین مــواد اولیه 
آنهــا شــد و ایــن امــر بــه شــرکت های باالدســتی 
یعنــی شــرکت های اســتخراج مــاده معدنــی 
منتقل شــد و آنها نیز با توســعه زنجیره خــود، در 
نهایــت باعث ایجــاد مشــکل تأمیــن مــواد اولیه 

تولیدکنندگان فوالدی شد.
کیــد بر ضــرورت تأمین مــواد اولیــه مورد  وی با تأ
نیــاز شــرکت های فــوالدی همچــون ذوب آهن 
و فوالدمبارکــه، اظهــار کــرد: حــل مشــکل مــواد 
اولیه شــرکت های فــوالدی تنها نبایــد معطوف 
به طرح های مســکن باشــد و نباید حــوزه تولید 
شــرکت های فــوالدی همچــون ذوب آهــن در 
بخش هــای مختلف معطل مــواد اولیــه بماند. 
غ از طرح جهش تولید  باید توجه داشــت که فار
مسکن، محصوالتی همچون میلگرد، ورق، آهن، 
ریل و... در صنایع و طرح های توسعه ای کشور 

مورد استفاده است.

فرمانــدار اصفهــان گفــت: موضوع ایجاد مشــاغل 
خانگی در اصفهان و روســتاهای شهرســتان باید 
دغدغه دستگاه های مربوط در حوزه اشتغال باشد.
محمدعلی احمدی در نشست کارگروه اشتغال و 
کید بر توجه ویژه به  سرمایه گذاری شهرستان با تأ
مقوله مشــاغل خانگی، اظهار کرد: دســتگاه های 
مربوط باید در حوزه مشــاغل خانگی نقش آفرینی 
کنند. وی افزود: یکی از راه های مؤثر در حوزه اشتغال 
و تولید، توجه به مشاغل خانگی بوده که از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.
بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانــداری اصفهــان، 

کید کرد: ما باید بــا کار و تالش مضاعف  احمدی تأ
و با همکاری مردم، یکی از روستاهای شهرستان را 
به عنوان روستای شاخص و نمونه در حوزه مشاغل 

خانگی، تولید باال و مصرف کم، تبدیل کنیم.
فرماندار اصفهان تصریح کرد: می توانیم با مشارکت 
مردمــی در حــوزه اشــتغال اقدامات مؤثــری انجام 
دهیم و شرایط کنونی را به ویژه در روستاهای شرق 
اصفهان که دستخوش خشکسالی شده اند، تغییر 
دهیم و درآمد پایداری را در این مناطق ایجاد کنیم 

که این مهم مستلزم ظرفیت های موجود است.
وی افزود: موضوع ایجاد مشاغل خانگی در اصفهان 
و روستاهای شهرستان باید دغدغه دستگاه های 
مربوط در حوزه اشتغال باشد. احمدی خاطرنشان 
کرد: دســتگاه های مربوط در جلســه آتــی کارگروه، 
گزارشی از ظرفیت هایی که می توانند به کار بگیرند 
و یا هم افزایی که می توانند داشته باشند را افزایش 
دهند. سرمایه گذاری مقدمه اشتغال است و باید 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه یکی از رویکردهای 
مدیریت شهری محله محوری اســت، گفت: این 
روزها تیم های مدیریتــی شــهرداری در محالت با 
مردم جلســات همفکری و برنامه ریــزی به منظور 

ارتقای کیفی محالت برگزار می کنند.
علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«، 
کبانان  اظهار کرد: با توجه به بارندگی های اخیر، پا
در ســطح شــهر مشــغول فعالیت و برطــرف کردن 

آبگرفتگی های جزئی هستند.
وی با بیان اینکه طبق آخرین گزارش ها، آب گرفتگی 
که مانع از تردد شــهروندان در ســطح شــهر باشد را 
نداریم، افزود: با توجه به شناسایی نقاط و برطرف 
کــردن مشــکالت بارندگــی قبلــی، در حــال حاضــر 
شــهروندان بدون هیچ مانعی در شــهر رفــت و آمد 
دارند. شــهردار اصفهان از شــهروندان درخواست 
کرد: چنانچه در معابر اصلی یا فرعی شــهر مواردی 
از آب گرفتگی مشــاهده کردنــد، مراتــب را از طریق 
تماس با سامانه ۱۳۷ اعالم و شهرداری را در جریان 
کیپ هــای رفع آب گرفتگــی در محل  قــرار دهند تا ا

حاضر شوند.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای مدیریت شهری 
محله محوری اســت، گفت: ایــن روزهــا تیم های 
مدیریتــی شــهرداری در محالت با مردم جلســات 
همفکــری و برنامه ریزی بــه منظور ارتقــای کیفی 

محالت برگزار می کنند.
قاســم زاده ادامــه داد: در بودجــه ۱۴۰۱ شــهرداری 
اصفهان تعــدادی از محالت شــهر که شــهروندان 
ساکن در آن به لحاظ معابر یا برخی مشکالت شهری 
شرایط سخت تری دارند، در اولویت کاری شهرداری 
قرار می گیرند لذا شهروندان چنانچه نکاتی در ارتباط 
با محله خود دارند می توانند از طریق سامانه های 

شهرداری ما را در جریان قرار دهند.

ورودی سد زاینده رود افزایش یافت:

حجم سد ۱۶۳ میلیون متر مکعب است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
شرکت های قدیمی فوالد را رها نکنیم

فرماندار اصفهان:
ایجاد مشاغل خانگی دغدغه مسئوالن باشد

برگزاری جلسات همفکری 
کیفی محالت شهر اصفهان برای ارتقای 

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
با بیان اینکه شــورای ششــم برای تحقق طرح 
شفافیت و ارتقای ســالمت اداری اهتمام ویژه 
دارد، گفت: ابزارهای دستیابی به این هدف مهم 
میز هوشمند یا سامانه سوت زنی است که زمینه 

تحقق طرح را فراهم می کند.
فرزانــه کالهــدوزان اظهــار کــرد: فســاد اداری 
کثر سیستم های اداری کشور شده  گریبانگیر ا
و مسئوالن در صدد مبارزه با آن بوده اند، اما در 

بعضی از دوره ها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه شورای ششم با توجه به وجود 
فساد در سیستم های اداری از جمله شهرداری 
که باعث رنجش خاطر شهروندان شده، اولویت 
اصلی خود را فســاد گریزی و مبارزه با فساد قرار 
داد، افزود: در این راســتا جلسات کارشناسی و 
آسیب شناســی برگزار و پس از انجام بررسی ها، 
راهکارهایــی حاصــل شــده بــا عنــوان »طــرح 
شفافیت و ارتقای ســالمت اداری« به تصویب 

اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان رسید.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
ادامه داد: اجزای طرح شفافیت شامل مواردی 
همچون منع بکارگیری و اســتفاده از بستگان 
درجه یک شــخصی که در شــورا اسالمی شهر و 
شهرداری مســئولیت گرفته اند، شفاف شدن 
مراحــل اداری کــه با مــردم در تماس اســت )به 
عنوان مثال صدور پروانه ها الکترونیکی شود(، 
گــر فــردی  تشــکیل کمیتــه ســالمت اداری تــا ا
رشوه ای دریافت کرد قابل پیگیری و دسترسی 
باشد و ایجاد ســامانه سوت زنی اســت تا مردم 
بتوانند موارد فســاد را گــزارش دهند و بــرای آن 
کارگروه تشکیل شــده و بررسی و رســیدگی الزم 

انجام شود.
وی با اشــاره به ضمانت اجرایــی و تحقق طرح 
کید کرد:  شــفافیت و ارتقای ســالمت اداری، تا
موارد حقوقــی و اجرایی کارشناســی شــده، به 
طــوری کــه کمیســیون پایش شــورا جلســات 
ح را بــه لحــاظ  کارشناســی آن را برگــزار و طــر
حقوقی، اداری و فرایندی بررســی کرده و سایر 
کمیســیون ها نیــز نظــرات کارشناســی خــود را 
اعــالم کرده و بــا صاحبان فراینــد بررســی الزم را 

انجام داده اند.
کالهــدوزان بــا بیان اینکه شــورای ششــم برای 
تحقق طرح شفافیت و ارتقای ســالمت اداری 
اهتمــام ویــژه دارد، تصریــح کــرد: ابزارهــای 
دســتیابی به این هــدف مهم میز هوشــمند یا 
سامانه سوت زنی است که زمینه تحقق طرح 

را فراهم می کند.
وی ادامــه داد: الکترونیکــی شــدن فرایندها با 
»میز هوشمند« مدنظر مدیریت شهری مرتبط 
است زیرا هوشمندسازی به الکترونیکی شدن 
فرایندها کمک کــرده و اهداف طــرح را محقق 

کند.

تفاهم نامه همــکاری بیــن صندوق توســعه و 
احیا با شهرداری و شــورای اسالمی شهر نیاسر 
بــه امضــا رســید.  ایــن تفاهــم نامــه به منظـــور 
شناســایی و معرفــی ظرفیت هــای اقتصادی 
نهفته واجد ارزش و همچنین گسترش و تحکیم 
همکاری هــای فیمابیــن، صنــدوق توســعه و 
احیا با شــهرداری نیاسر در شهرســتان کاشان 
امضا شد. هادی میرزایی مدیرعامل صندوق 
توســعه و احیا در این نشســت گفــت: فرهنگ 
سازی برای احیای بافت تاریخی فرهنگی شهر 
نیاســر و جلب حمایت و همراهــی ذی نفعان، 
گسترش خانه های خالق صنایع دستی، جلب 
مشارکت سرمایه گذاران و هدایت آن به سمت 
احیــای بنا هــای تاریخــی و همچنیــن تأمیــن 
تسهیالت الزم به منظور استقرار فعالیت های 
اقتصادی مناسب در بنا های شناسایی شده 
در زمینه صنایع دستی و فرش دستباف از جمله 

خروجی های این تفاهم نامه خواهد بود.
احسان کوزه گر شهردار نیاسر هم با اشاره به اینکه 
دفتر نمایندگی در راستای وظایف صندوق در 
کن گردشگری و تاریخی نیاسر ایجاد خواهد  اما
شد، گفت: بر اساس این تفاهم نامه شناسایی 
و معرفــی متقاضیــان ســرمایه گذاری در زمینه 
فعالیت های تعریف شده و همکاری در بهسازی 
و نوسازی بافت تاریخی به ویژه بنا های مربوط به 

صندوق و حریم های آن، عملیاتی می شود.
همکاری و هم افزایی بین شهرداری و صندوق 
در بهره گیــری از ظرفیت هــای منابع انســانی، 
زیرســاخت ها و توانمندی های سخت افزاری 
و نرم افـــزاری طرفیــن در زمینــه رشــد و توســعه 
اقتصادی پایدار در بافت تاریخی فرهنگی کهن 
باغ شهر نیاسر از جمله محور های این تفاهم نامه 

است.

خبر خبر

استان

خبر

معاون سیاســی امنیتی اســتانداری اصفهان با 
اشاره به انتظارات مردم از دولت در کاهش تورم، 
گفت: دولت با وجود این که کمبود بودجه دارد 
اما نمی خواهد دســت به جیب مردم و بانک مرکزی و بورس کند 

زیرا هدفش مدیریت کشور با صداقت و سالمت است.
محمدرضــا جــان نثــاری در مراســم تکریــم و معارفــه فرمانــداران 
گلپایگان در سالن اجتماعات کتابخانه آیت اهلل محمدی گلپایگان 
با بیان اینکه شــرایط برای مدیریت کشــور سخت و دشــوار است، 

اظهار کرد: در دولت سیزدهم فرصت سوزی معنایی ندارد.
وی افزود: دولت با وجود این که کمبــود بودجه دارد نمی خواهد 
دســت به جیب مــردم و بانــک مرکــزی و بــورس کند زیــرا هدفش 

مدیریت کشور با صداقت و سالمت است.
معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
کشــاورزی در تأمیــن  پیگیری هــای مســتمر در وزارت جهــاد 
نهاده های دامی اســتان اصفهان، گفت: در گذشــته حواله برای 
نهاده هــای دامی صــادر و هزینــه نیــز دریافــت امــا نهــاده تحویــل 

دامداران نداده بودند لذا با پیگیری ها تحویل نهاده ها به صورت 
روزانه انجام می شود.

جــان نثــاری گفــت: دولــت ســیزدهم فراتــر از شــعار مردمی بودن 
حرکت می کند و تصمیم دارد از تفکر و اندیشــه مردم استفاده کند 
و در اســتانداری اصفهــان اعتقاد داریــم مردم هر شهرســتان بهتر 

مسئولین استان صالح شهرستان خود را می دانند.

وی افزود: کارپردازی امور در شهرستان ها باید صورت گیرد یعنی 
در تصمیم برای مشکالت آب باید نظرات کشاورزان را جویا شویم.

معــاون سیاســی امنیتی اســتانداری اصفهــان ضمــن قدردانی از 
خدمات حســین یار محمدیان فرماندار ســابق گلپایگان، افزود: 
گر مشــکالتی در شهرســتان رفع نمی شــده اســت به  قبول داریم ا
ســاختار برمی گــردد، رضایتمندی مــردم و امام جمعــه گلپایگان 
و گلشــهر از فرماندار ســابق دلیل صــادق بــودن وی و بــرای ما نیز 

اهمیت دارد.
جان نثاری با بیان اینکه عدم تکریم ارباب رجوع پذیرفتنی نیست، 
گفت: مشــکالت خــرد و کالن جامعه باید بــرای فرمانــدار اهمیت 

داشته باشد تا مردم طعم خدمت را بچشند.
کید کرد: مردم رفع گرانی ها و کاهش تورم را از دولت سیزدهم  وی تأ

انتظار دارند و باید با استفاده از ظرفیت ها مشکالت حل شود.
به گزارش ایمنا، در پایان مراسم از تالش های سه سال و هفت ماهه 
حســین یار محمدیان قدردانی و محمدرضا عســگریان به عنوان 

فرماندار گلپایگان معرفی شد.

شهردار شهر ورزنه گفت: عملیات عمرانی احداث و تکمیل باغ بانوان شهر ورزنه توسط واحد 
کید بر لزوم توجه ویژه به نیاز  عمرانی شهرداری به سرعت در حال انجام است. حامد اخگر با تا
بانوان، اظهار کرد: فعالیت عمرانی به منظور احداث پارک بانوان ورزنه در مساحتی حدود 
شش هزار متر مربع ادامه دارد. وی افزود: در راستای تکمیل باغ بانوان شهر ورزنه، عملیات احداث سرویس های 

ک ریزی و نصب شبکه آبیاری باغچه های فضای سبز توسط  بهداشتی، ساختمان اداری، پیاده رو سازی، خا
واحد عمرانی شهرداری به صورت امانی در حال انجام است.

شهردار شهر ورزنه خاطرنشان کرد: به منظور تکمیل و بهره برداری از این طرح بیش از دو میلیارد تومان بودجه در 
نظر گرفته شده و برآورد مدت زمان بهره برداری نیز شش ماه است.

مدیرعامــل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
اصفهان از آمادگی این ســازمان برای تعامل با همه 
دســتگاه ها و مجموعه هــای فعال در حــوزه محیط 
زیســت به منظور پیشــبرد برنامه هــای آموزشــی، فرهنگــی و اجرایی 

خبر داد.
گاهی بخشی به  کتی اظهار کرد: ایجاد فضای همراهی و آ غالمرضا سا
منظور اعتمادسازی در میان مردم می تواند به دغدغه مند کردن آنها 
در حوزه محیط زیست و به طور خاص مدیریت بهینه پسماندها کمک 
کند که الزمه رسیدن به این اهداف ایجاد شبکه ای گسترده و تعاملی 
با حضور دســتگاه ها و مجموعه های علمی و اجرایی مختلف اســت؛ 

کید  در این راستا سازمان مدیریت پسماند آمادگی الزم برای برقراری تعامل سازنده و مؤثر را دارد. وی با تأ
بر تأثیرگذاری حوزه محیط زیست در زندگی شهروندان، تصریح کرد: محیط زیست مهم ترین بستر الزم 

برای سالمت شهروندی است و از این رو مطالبه گر کردن مردم نسبت 
به محیط زیست و افزایش مشارکت آنها، یک ضرورت تلقی می شود که 
در این راستا حوزه مدیریت پسماند به عنوان یکی از بخش های کلیدی 

می تواند با مشارکت شهروندی دستخوش تحوالت مثبتی شود.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان بــر 
ضرورت ایجــاد دغدغه هــای زیســت محیطــی در میــان مســئوالن، 
کید کرد و افزود: به منظور تحقق این همراهی  دانشگاهیان و نخبگان تأ
در صدد آن هســتیم تا بــا راه اندازی اتاق فکرهــای تخصصی در زمینه 
مدیریت پســماندها با نهادهای دولتی و غیردولتی مختلف از جمله 
سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه ها و سازمان های مختلف 
شهرداری در مسیر رسیدن به شهر زیست پذیر حرکت کنیم و تحقق شعار »اصفهان من شهر زندگی« در 

حوزه های زیست محیطی شهر را امکان پذیر کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان: 

کاهش تورم را انتظار دارند مردم از دولت سیزدهم 

احداث باغ بانوان در شهر ورزنه

آمادگی سازمان پسماند اصفهان برای مشارکت با نهادهای دولتی و غیردولتی

خبر

خبر

خبر

شورای ششم 
برای تحقق طرح شفافیت

 اهتمام ویژه دارد

امضاء تفاهم نامه همکاری
 صندوق توسعه و احیا 

با شهرداری نیاسر
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جامعه4 17 ژانویه    2۰22
اولویت پذیرش در پارک فوالد اصفهان، 

رعایت مسائل زیست محیطی است
رییس پــارک علم و فناوری شــیخ 
بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان گفــت: توجه به مســائل 
محیط زیســت، منابع مصرفــی، آب، انــرژی و تولید 
"فــوالد ســبز" جــزو اولویت هــا و محورهــای پذیــرش 
واحدهای فناور و نوپا در پارک تخصصی فوالد و صنایع 

فلزی اصفهان است. 
پارک تخصصی فوالد و صنایع فلزی از سال گذشته در 
زیر مجموعه پارک  علم و فناوری شیخ بهایی شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان تاسیس شــد و گروهی از 
شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مرتبط با 

صنعت مذکور در آن فعالیت می کنند.
حمید مهــدوی، افــزود: فراخوانی بمنظــور پذیرش 
واحدهــای فنــاور جدیــد در پــارک تخصصــی فــوالد 
و صنایع فلزی منتشــر شــده اســت که بر اســاس آن 
متقاضیان می توانند در سه دوره رشد مقدماتی، رشد 

و پارک علم و فناوری در این مجموعه مستقر شوند.
وی با بیان اینکه فرصت ثبت نام در این فراخوان تا ۱۴ 
بهمن امسال است، اظهار داشت: شرکت های فناور، 
واحدهای نوپا)استارتاپ( و شتاب دهنده هایی که در 
زمینه های فوالد و صنایع و علوم مرتبط با آن فعالیت 

می کنند می توانند در این پارک مستقر شوند.
شتاب دهنده ها شرکت هایی هستند که در ایده های 
جدید سرمایه گذاری و به صاحبان این ایده ها کمک 
می کنند تــا بتواننــد تعریفــی صحیــح و نمونــه اولیه 
مناســبی از کاال و یا خدماتی کــه قصد نــوآوری در آن 

صنعت را دارند، ارائه کنند.
مهدوی، محورهای این فراخــوان را فــراوری و تولید 
فــوالد ســبز، منابــع مصرفــی، آب، انــرژی و محیــط 
زیست در صنعت فوالد، شناســایی معادن عمیق، 
پرعیارسازی سنگ معدن، سنتز نانو مواد پیشرفته، 
تحول دیجیتال، استحاله و بازیافت مواد و آلیاژهای 
حافظــه دار عنــوان و اضافه کــرد: در ایــن موضوعات 
مســائل زیســت محیطــی و کاهــش آالیندگــی مورد 

کید است. تا
وی با بیان اینکه امروزه مسائلی مانند تحول دیجیتال، 
توسعه فناوری های اتوماسیون و نانو مواد پیشرفته 
جزو اولویت های صنعــت فوالد در دنیاســت، اظهار 
داشــت: شــرکت ها و شــتابدهنده هایی که در پارک 

تخصصی فوالد مســتقر می شــوند از حمایت مالی و 
خدماتی این پارک بهره مند خواهند شد.

رییس پــارک علم و فناوری شــیخ بهایــی اصفهان با 
اشاره به اینکه حمایت مالی برای تامین اعتبار مورد 
نیاز برای اجــرای طرح ها و برنامه هــا در قالب "گرنت" 
)اعتبارات پژوهانه( یا تسهیالت بانکی کم بهره انجام 
می شود، افزود: حمایت خدماتی نیز در بخش هایی 
مانند دسترســی بــه تجهیــزات آزمایشــگاهی، اخذ 
استانداردها و مجوزها و مشاوره های علمی و بازرگانی 

انجام می شود.
مهدوی بــا بیان اینکــه اســتقرار واحدهای فنــاوری 
در پارک تخصصی فــوالد مزیت هایی مانند تجمیع 
تخصص ها و امکانات و اجرای طرح هــای بزرگ را به 
همراه دارد، ادامه داد: اجرایی شدن طرح ها و رسیدن 
به محصول در قالب شتاب دهنده ها نیز می تواند در 

زمان کوتاهتر با هزینه کمتر اتفاق بیفتد.
وی، نقــش پارک فنــاوری فــوالد را حلقه واســط بین 
صاحبــان دانــش و فنــاوری و بنگاه هــای اقتصادی 

فعال در این صنعت خواند و گفــت: در پارک فناوری 
فوالد تالش می شود تا نیازهای مختلف صنعت فوالد 
مانند کاهش مصرف آب و برق و آالیندگی با حمایت از 
شرکت های فناور برطرف و از طرفی برای این واحدهای 

دانش بنیان درآمدزایی ایجاد شود.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۷۰ شرکت فناور در پارک 
تخصصی فوالد اصفهان خاطرنشان کرد: برندسازی 
و توسعه صادرات از اهداف این مجموعه است زیرا یکی 
از عوامل رشد اقتصادی، گسترش بازار هدف و ایفای 
نقش در بازارهای بین المللی با تولید محصوالت قابل 

رقابت است.
مهدوی همچنین تخصیص اعتبارات مــورد نیاز به 
پارک تخصصی فوالد برای حمایت مادی و معنوی از 

شرکت های فناور را ضروری دانست.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بعنوان نخستین 
کز رشد و پارک های علم و فناوری  سازمان موسس مرا
در کشــور و یکــی از زیرمجموعه هــای وزارت علــوم، 
تحقیقات و فناوری با هدف حمایت از ایجاد و توسعه 

شرکت های دانش بنیان و تولید ثروت از علم راه اندازی 
شده است.

این شــهرک با ســه پارک علم و فناوری، هشــت مرکز 
رشد فناوری، پنج مرکز نوآوری و شکوفایی و مرکز علم 
و فناوری کودکان و نوجوانان در ۵۲۰ هکتار در شمال 
کالنشهر اصفهان و در جوار دانشگاه صنعتی اصفهان 

واقع است.
در این شهرک علمی و تحقیقاتی، حدود ۶۰۰ شرکت 
دانش بنیــان و فنــاور برای بیــش از هفــت هــزار و ۵۰۰ 
نیروی انسانی خالق و نوآور اشتغال ایجاد کنند؛ این 
کســب وکارها گــردش مالــی بیــش از ســه هــزار و ۶۵۲ 
میلیارد تومانی را برای اقتصاد دانش بنیان به ارمغان 

آورده است.
استان اصفهان با ۲۸ شهرستان و بیش از پنج میلیون 
و ۳۰۰ هزار نفر جمعیــت از حیث تعداد واحد صنعتی 
رتبه دوم و از لحاظ اشتغال صنعتی رتبه سوم کشور را 
به خود اختصاص داده است و با تولید حدود ۶۰ درصد 
از فوالد،  قطب صنایع فوالد کشور محسوب می شود.

خبر

یک روانشناس با بیان اینکه طالق عاطفی باعث شده 
است آمار طالق باال نرود، گفت: پنج عامل پیش بینی 
کننده طالق وجود دارد که شامل اعتیاد، خشونت، 
مشکالت ارتباطی، مسائل جنسی، اختالالت و بیماری های روانی است.
فرزانه نیکو با اشــاره به اینکــه اختــالالت روانی و بیماری هــا عمده ترین 
مسائلی هستند که در بحث ازدواج نادیده گرفته می شوند، اظهار کرد: 
مشکالت ارتباطی زوجین نیز یکی از مهم ترین مسائلی است که ارتباطات 
دیگر مانند مهارت های زندگی و روابط بین فردی زوجین که تأثیر زیادی در 

پایداری و عدم پایداری زوجین دارد را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی با بیان اینکــه پنج نیاز اساســی زوجین عوامل جســمی، جنســی، 
اجتماعی، عاطفی و عقالنی هستند، افزود: نبود فضای امن در خانواده 
یکی دیگر از مشکالت است و در بیشتر مواقع مانند بروز خشونت، طالق 

را به قطعیت می رساند.
این روانشناس با اشاره به اینکه تحقیقات نشان می دهد پس از گذشت ۱۰ 
سال از جدایی نیمی از زنان و یک سوم مردان هنوز درگیر آن رابطه هستند 
و در ارتباط های بعدی آنها تأثیرگذار اســت، اضافه کرد: نمی توان گفت 

طالق برای همه راحت است، از طرف دیگر سبقه های فرهنگی زیادی 
مانند سبک زندگی گذشتگان، ادبیات عامه و ضرب المثل داریم که طالق 
باید شکل بگیرد. نیکو تصریح کرد: قوه قضائیه سه سطح پیشگیری را در 
حوزه خانواده اجرا می کند که شامل مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره زوج 
درمانی برای زوج های متقاضی طالق و زوج درمانی تخصصی و مشاوره 

طالق است و سعی می کنیم به صورت علمی تر وارد حوزه طالق بشویم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مهارت های الزم در دوران کودکی و نوجوانی 

در خانواده هــا آمــوزش داده نمی شــود، اضافه کــرد: عــالوه بر این تعداد 
فرزندان کم اتفاق خاصی را در روند زندگی ما رقم می زند و معقول نبودن 
انتظارات افراد از زندگی زناشویی را به دنبال دارد و باید قبول کنیم در ازدواج 
نمی توانیم همه چیز را به صورت کامل داشته باشیم بلکه باید بدانیم یک 
کامل وجود دارد و باید در رابطه دوام بیاوریم و آن را پایدار  کافی و نا رابطه نا
کنیم. نیکو افزود: در ازدواج چرخه تحول در خانواده داریم و این چرخه 
در هر دوران نیازهای خود را دارد و مراقبت از آن ضروری است، پنج سال 
اول ازدواج مهمترین بخش این چرخه است و تحقیقات نشان می دهد 
بیشترین میزان طالق بین یک تا پنج سال اول ازدواج رخ می دهد بنابراین 

گر مانند دوران رشد به هر قسمت توجه نکنیم آسیب خواهیم دید. ا
این روانشناس با اشاره به اینکه طالق های منفی و عاطفی باعث شده 
کز خانواده در رابطه با طالق های  است آمار طالق باال نرود، گفت: برای مرا
توافقی الزام شده است که از سه تیم بررسی طالق توافقی که متشکل از 
مشاور در زمینه خانواده، مشاور حقوقی و کارشناس مذهبی استفاده 
شــود، عالوه بر این مشــاوره پیش از ازدواج و مهارت های فرزندپروری را 

نیز باید فعال کنیم.

خبر

معاون عمرانی اســتاندار اصفهان گفت:کمیته 
ک با محوریت انتقال صنایع آالینده  فنی هوای پا

در اصفهان تا یک ماه آینده تشکیل می شود. 
مهران زینلیان در نشست کارگروه قانون هوای 
ک استان اصفهان گفت: کمیته فنی هوای  پا
ک با محوریت انتقال صنایع آالینده در شعاع  پا
۵۰ کیلومتری کالنشهر اصفهان تا یک ماه آینده 

تشکیل می شود.
توسعه ناپایدار صنایع در گذشته در اصفهان، 
کنون شــاهد وضعیت نامناسب  سبب شــده ا

آلودگی هوا و ناپایداری زیادی باشیم.
او گفــت: کمیته فنــی با حضــور ســازمان های 
مرتبــط و نظارتی همچون ســازمان بازرســی و 
دادگســتری تا یــک ماه آینــده تشــکیل وپس از 
برگزاری این کارگروه، بسته پیشنهادی کاهش 

آلودگی هــوا و انتقال صنایــع آالینده در شــعاع 
۵۰ کیلومتری به تصویب نهایی خواهد رسید.

زینلیــان می گویدبــا توجــه به اینکــه جهــت 
وزش بــاد در اصفهــان غــرب بــه شــرق اســت 
به نظــر می رســد منطقــه شــرق ظرفیت ایجاد 
شــهرک های صنعتــی و تخصصــی مختلــف را 

داشته باشد.

ماموران پلیس راهور به ۲۶۵ خودروی گرفتار شده 
ک در محور های غربــی و جنوبی  در بــرف و کــوال

استان اصفهان امدادرسانی کردند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گفت: 
ماموران پلیس راه از روزهای گذشته در آماده باش 
صد در صد بودند و ۲۶۵ خودروی گرفتار در برف 
ک در محور هــای غربی و جنوبی اســتان  و کــوال

اصفهان را نجات دادند.
ک و بارش برف  ع افزود : کــوال ســرهنگ اصغر زار
شدید در محور های غربی، جنوبی و گردنه های 

برف گیر استان اصفهان باعث گرفتاری بسیاری از 
مسافران شده بود.

معــاون برنامه ریزی، مدیریت و توســعه منابع 
ســازمان بیمه ســالمت کشــور بــا بیان اینکه از 
ســال ۹۵ تا ۹۸، ۷ هزار و ۶۰۰ میلیــارد تومان به 
مؤسســات بدهی داشــتیم که پرداخت شــد، 
گفت: در سال ۹۹ این رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان 

بود که همه بدهی ها پرداخت شده است. 
حسین رنجبران، معاون برنامه ریزی، مدیریت 
و توسعه منابع سازمان بیمه سالمت کشور در 
آئین تکریم و معارفه سرپرست جدید اداره کل 
بیمه سالمت اســتان اصفهان، اظهار داشت: 
۴۲ میلیــون نفــر در ایــران در حــال دریافــت 

خدمات از بیمه سالمت هستند.
وی در ارتباط با بحث جوان گرایی در مدیریت 
بیــان داشــت: بایــد در این زمینــه کادرســازی 
صــورت می گرفت و بنــا بر این شــد از جوانان در 
مدیریت بیمه ســالمت اســتفاده شــود، البته 
کســانی کــه در نســل قبلــی مدیریت هســتند، 
اسوه هایی هستند که باید آن ها را پاس داشت 

و از تجربیات آن ها استفاده کرد.

رنجبــران ادامــه داد: مدیــر جدیــد از مدیــران 
متخصــص و انقالبی هســتند کــه امیدواریم از 
تجربیات مدیریت قبلی استفاده کنند و کار با 
قدرت بیشتری به سوی پیشرفت حرکت کند.
معــاون برنامه ریزی، مدیریت و توســعه منابع 
ســازمان بیمــه ســالمت کشــور گفت: اســتان 
اصفهان از نظر نیروی انســانی، از لحاظ سطح 
هوش و مهارت بســیار استان شــاخصی است 
و تاریخی که در این شهر نهفته است، به همراه 
مردم باهــوش و مقتصــد و ام القــری بودن این 
اســتان نســبت بــه ســایر اســتان ها، موجــب 

می شود انتظارات ما از این استان زیاد شود.
وی افزود: از ســال ۹۵ تــا ۹۸ فقط ۷ هــزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان به مؤسســات بدهی داشتیم و 
آن را پرداخت کردیم، این رقم در ســال ۹۹، ۱۶ 
هزار میلیارد تومان بود که آن ها را هم پرداخت 

کردیم.
در ادامه این مراســم، محمدحسین صفاری، 
سرپرست جدید بیمه سالمت استان اصفهان، 
اظهار کرد: امیدواریم از امروز با قدرت بیشــتر و 
تالش مجددانه، کار کنیم، در ابتدا باید نسخه 
الکترونیک را بــه طور کامل اجــرا و نواقص آن را 
رفع کنیــم، همچنین پوشــش بیمــه ای مردم 
را مخصوصا در حاشــیه شــهرها که حدود ۳۰۰ 
هزار نفر در اســتان را شامل می شــود، پیگیری 
می کنیم و ماموریت مهم دیگر ما بحث پزشک 

خانواده است که آن را انجام خواهیم داد.

رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان: 
تربیــت  کاربــردی،  پژوهــش  شــدن  نهادینــه 
دانش آموختــگان ماهــر و آشــنا بــه حــوزه کاربــرد و 
تکمیل زنجیره ایده تا محصول از مزایای راه اندازی 
ســامانه "نــان" در وزارت علــوم اســت. دکتــر جعفــر 
قیصــری هــدف از راه انداری ایــن ســامانه را بــرای 
حضــور جدی تــر دانشــگاهیان در حل مشــکالت 
جامعه بیــان کرد و گفت: این ســامانه بــه نهادینه 
شــدن پژوهش کاربــردی و فرهنگ ســازی در این 

موضــوع کمک شــایانی می کنــد، چرا کــه امــروز در 
بســیاری از دانشــگاه ها، حضــور اعضــای هیــات 
علمی و دانشجویان در بخش صنعت و کشاورزی با 
انتظارات فاصله دارد.  وی، تشکیل سامانه ایده ها و 
نیاز ها "نان" را ایده ای بسیار ارزشمند و در کمک به 
فعال شدن ظرفیت های علمی و تحقیقاتی کشور 
برای رفــع نیاز هــای جامعه موثــر دانســت و گفت: 
سامانه نان حلقه مفقوده تبدیل دانش به محصول 
را پر می کند چرا که در این سامانه جایگاه دانشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری برای تبدیل شدن ایده های 
فناورانه به محصوالت قابل ارائه به بازار و همچنین 
تبدیل ایده ها به راهکار هایی برای حل مشکالت 
جامعه دیده شــده اســت. رئیس شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان گفت: با مکانیزم و راهکار هایی 
که در سامانه نان پیش بینی شده، مسیر تبدیل ایده 
به محصــول و ارائــه آن در بازار داخلی یا صــادرات با 

کمترین ریسک پیش خواهد رفت.

شهروندان هرگونه تعرض و تصرف به اراضی ملی را 
با استفاده از سامانه تلفنی ۱۶۵۶ به یگان حفاظت 
اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اطالع دهند.

ک و حقوقــی اداره کل راه و شهرســازی  معاون امــال
کیپ های گشــتی ما پس  اســتان اصفهان گفت: ا

از دریافت گزارش ها به ســرعت وارد عمل شــدند و 
با هرگونــه دخل و تصــرف در اراضی دولتــی برخورد 
می کنند. عبدالحسین پارسایی راد افزود: نصب تابلو 
و عالئم هشداردهنده و گشــت زنی در اراضی ملی 

از جمله اقدامات پیشگیرانه این اداره کل است.

ک تا یک ماه آینده  کمیته فنی هوای پا تشکیل 
در اصفهان 

گرفتار شده در برف  امدادرسانی به ۲۶۵ خودروی 

بدهی های قبلی بیمه سالمت 
از سال 9۵ پرداخت شده است 

خبر

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

کاربردی  نهادینه شدن پژوهش 
کشور با راه اندازی سامانه "نان "  در 

گزارش تعرضات  سامانه تلفنی ۱۶۵۶ آماده دریافت 
به اراضی ملی 

خبر

رئیــس گــروه پژوهــش مدیریــت پژوهــش، 
خالقیــت و فناوری هــای نویــن شــهرداری 
اصفهــان گفت:هــر ســاله بیــش از ۱۰ مــورد 
حمایــت از پایان نامه هــای دانشــجویی در 

دستور کار قرار می گیرد.
دیبا هاشــمی گفت: حــوزه پژوهــش چنــد 
رســالت مختلــف دارد، عــالوه بــر اجــرای 
پروژه هــای پژوهشــی، بــرای حمایــت از 
هرســاله  دانشــجویی  پایان نامه هــای 
نیازسنجی در حوزه های مختلف انجام شده 
http://( که با ثبت پایان نامه ها در ســامانه

c۲m.isfahan.ir/research/index( بــه 
صورت الکترونیک آغاز و عناوین پایان نامه ها 
دریافت می شــود تا پــس از پاالیــش اولیه در 

مراحل بعدی قرار گیرد.
او گفت: پایان نامه ها با تأیید حوزه بهره بردار 
و دریافــت امتیــاز الزم، مــورد حمایــت قــرار 
می گیــرد؛ حمایت مــادی پرداخــت مبلغی 
به صاحب پایان نامه اســت که امیدواریم با 
حمایت های شهردار افزایش یابد و حمایت 
معنــوی نیــز انعقــاد تفاهم نامــه با دانشــجو 

است.
از  حمایــت  مــورد   ۱۰ از  بیــش  ســاله  هــر 
پایان نامه هــای دانشــجویی در دســتور کار 
قرار می گیردکه با توجه به اینکه پایان نامه ها، 
دانشــجویی بــوده و نبایــد انتظــار زیــادی از 
آن داشــته باشــیم، در بســیاری از بخش هــا 
همچون طرحی مبنــی بر ســنجش آلودگی 
هوا در ایستگاه های مترو مربوط به حوزه قطار 

شهری، کاربرد دارد.
هاشــمی می گوید دو و نیــم میلیــون تومــان 
بــه پایان نامه های کارشناســی ارشــد و پنج 
میلیون تومان نیز بــه پایان نامه هــای دکترا 

برای حمایت تعلق می گیرد.
امســال ۳۴ پــروژه پژوهشــی در حــال اجــرا و 
۲۶ پروژه پژوهشــی فعال و ۱۰ پــروژه در حال 

فراخوان است.

دادســتان عمومی و انقالب کاشــان با اشاره 
به افتتاح شعب تصادفات در دادسرای این 
شهرســتان گفت: کاهش اطاله دادرسی به 
منظور جلب رضایــت مردمــی، پرداخت به 
هنــگام و ســریع دیه بــه زیان دیــده، کاهش 
حجم پرونده های ورودی در حوزه تصادفات 
بــه دادســراها و دادگاه و حمایــت از شــرکت 

بیمه ای از اهداف اجرای این طرح است.
روح اهلل دهقانی با بیان اینکه یکی از مهمترین 
موضوعــات دســتگاه قضــا بررســی پرونــده 
تصادفــات اســت، اظهــار کرد: ایــن پرونده ها 
حجم باالیی از پرونده های کیفری شهرستان 
کاشان را تشکیل می دهد و این موضوع مهم 
فکر بســیاری از دســتگاه ها را به خود مشغول 

کرده است.
وی افــزود: در ایــن زمینــه همــه تحقیقــات 
مورد نیــاز شــامل گواهــی مرتبط با پزشــکی 
و  کالنتــری  صورتجلســه های  و  قانونــی 
پاســگاه در شــوراهای حل اختالف پیگیری 
می شود و پس از احراز و قطعیت نوع و میزان 
صدمات وارد شده و میزان دیه تعیین شده 
بــا صــدور گواهــی از ســوی مقــام قضائــی در 
شورا، شرکت های بیمه موظف به پرداخت 

خسارت هستند.
شهرســتان  انقــالب  عمومــی و  دادســتان 
کاشان با اشــاره به افتتاح شعب تصادفات در 
دادسرای کاشــان تصریح کرد: کاهش اطاله 
دادرســی بــه منظــور جلــب رضایــت مردمی، 
پرداخت به هنگام و سریع دیه به زیان دیده، 
کاهــش حجــم پرونده هــای ورودی در حوزه 
تصادفــات بــه دادســراها و دادگاه و حمایت از 
شــرکت بیمــه ای از اهــداف اجرای ایــن طرح 

است.
        حجم عمده پرونده های شهرستان 

کاشان پرونده تصادف بوده است
وی افزود: حجم عمده پرونده های شهرستان 
کاشــان پرونده تصادف بــوده اســت در حالی 
کید داریم دستگاه های مختلف باید در  که تا

پیشگیری از وقوع تصادفات همت کنند.
دهقانی با بیان اینکه شــهرداری بایــد در رفع 
نقاط پرخطر شناســایی شــده توسط پلیس 
راهور، اهتمام ورزد، تصریح کرد: در مورد بلوار 
کیــد شــده محورهــای انتهایــی جزو  فرش تا
مسیر قرار گرفته شــود و از آنجا که خطر جانی 
برای شهروندان دارد مسدود شد و پیگیر این 

موضوع هستیم.

رئیس گروه پژوهش 
شهرداری اصفهان:

حمایت  از پایان نامه های
 دانشجویی افزایش می یابد

دادستان عمومی و انقالب کاشان 
خبر داد؛

افتتاح شعب تصادفات 
کاشان در دادسرای 

یک روانشناس:

طالق عاطفی باعث شده آمار طالق باال نرود

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از جان باختن 
مردی ۴۲ ساله که برای نجات پسر چهار ساله اش 

وارد چاله آب به عمق دو متر شده بود خبر داد.
ســرهنگ احمد نیکبخت اظهار داشــت: در پی 
تماس تلفنی یکی از شهروندان با مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد غرق شدگی در پارک 
ساحلی، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان 

لنجان بالفاصله در محل حاضر شدند.
وی افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شد پسر بچه ای چهار ساله که در حال بازی بوده در 
چاله آب تشکیل شده از آب باران در وسط رودخانه 

می افتد و پدرش هم به قصد نجات جان پسرش 
وارد این چاله آب که عمق آن ۲ متر بوده می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان با بیان اینکه 
متأســفانه در ایــن حادثــه مــرد ۴۲ ســاله پــس از 
نجات جان فرزنــدش براثر خفگی فــوت می کند 
از شــهروندان خواســت زمانی که برای تفریح به 
دل طبیعــت می روند مراقب فرزندان خردســال 
خود باشند و از نزدیک شدن آنها به رودخانه ها، 
چاله هــای آب، اســتخرهای آب کشــاورزی و … 
گوار  جلوگیری کنند تا شاهد این گونه حوادث نا

نباشیم.

وضعیت شــیوع کرونا در اســتان اصفهان بر اساس 
اعــالم وزارت بهداشــت روند رو بــه بهبــودی دارد به 
گونه ای کــه ۲۳ شهرســتان اســتان در وضعیت آبی 
کرونا ثبــت شــده اســت. وزارت بهداشــت وضعیت 
شهرستان های استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا 
را  اعــالم کرد. بر اســاس این گــزارش روند شــیوع این 
بیمــاری در اســتان اصفهــان رو بــه بهبود اســت به 
گونه ای کــه شهرســتان های وضعیت آبــی کرونا در 
استان اصفهان به ۲۳ شهرستان افزایش یافته است.

کاشــان،  اصفهــان،  شهرســتان های  رو  از ایــن 
اردســتان، آران و بیــدگل، خمینی شــهر، شــهرضا، 

مبارکه، فالورجان، گلپایگان، ســمیرم، نائین، خور 
و بیابانک، چادگان، فریدن، فریدونشهر، دهاقان، 
بوئین میاندشت، تیران و کرون، شاهین شهر و میمه، 
برخوار، خوانسار، نجف آباد و لنجان در وضعیت آبی 
و کم خطر کرونا قــرار گرفته اند. همچنین نطنز تنها 
شهرستان استان اصفهان است که در وضعیت زرد و 

خطر متوسط کرونا ثبت شده است.
خوشــبختانه هیچ یک از شهرســتان های اســتان 
اصفهان در وضعیت نارنجی و پرخطر و قرمز و خیلی 
پرخطر در زمینه شیوع کرونا قرار ندارد و آمارها بیانگر 

شرایط رو به بهبود بیماری کرونا در استان است.

خبرخبر
کودکش در لنجان کرونا مرگ پدر بعد از نجات  ۲۳ شهر اصفهان در وضعیت آبی 
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همه در پوچی موسیقیایی مقصریم

موســیقی  ملــی  ارکســتر  رهبــر 
کنــون  اصفهــان بــا بیان اینکــه ا
نمی تــوان برای جــوان ۱۸ ســاله 
غ ســحر را بــا ســاز تــار نواخــت و بایــد بــه نحوی  مــر
به روزرسانی شود که ریشــه های خود را نیز داشته 
گر جوان ها موسیقی بی هویت گوش  باشد، گفت: ا
می دهنــد مقصــر نیســتند، بلکــه همــه در پوچی 

فرهنگی و موسیقیایی مقصریم.
موســیقی ایرانی همانند آیینه ای اســت کــه در آن 
می توان فــراز و فرودها و موقعیت هــا و رخدادهای 
اجتماعــی را مشــاهده کــرد، نمایی از احساســات 
مردمی کــه بــا هــر قومیتــی یــک آوای خــاص و 

منحصربه فرد را نشان می دهد.
باوجوداینکــه کشــور مــا آثــار تاریخــی و مکان های 
تاریخــی بی شــماری دارد و هریــک ســندی بــرای 
فرهنگ و هنری یک ملت محســوب می شود، اما 
باید موسیقی را میراثی زنده و ارزشمند بدانیم که از 
گذشتگان برجای مانده است و در طول زمان دچار 
تغییراتی شده و البته با آسیب هایی نیز مواجه شده 

که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
اصفهان در موســیقی نیــز صاحب حــرف و مکتب 
اســت و اســاتید بســیاری در آن زیســته و آواز ســر 
داده اند. چند سالی می شود که اصفهان صاحب 
ارکســتر ملی موســیقی به رهبری مرتضی شفیعی 
اســت، ارکســتری کــه تــالش می کنــد تا موســیقی 
اصیل ایرانــی را با بهتریــن کیفیت بــه روی صحنه 
ببرد. آنچه می خوانید گفت وگو با مرتضی شفیعی، 

رهبر ارکستر ملی موسیقی اصفهان است.
        ارکستر ملی موسیقی اصفهان پیش از 

پاندمی کرونا برنامه های متعددی را برگزار 
می کرد، در آن دوران برگزاری چه رهاوردی 

داشت؟ آیا در مکتب موسیقی اصفهان 
تأثیرگذار بود؟

در مــورد مکتــب موســیقی اصفهــان تأثیرگــذار 
نبودیم اما باید اشاره کنم که از بدو تأسیس ارکستر 
ملی موســیقی اصفهــان، پیــش از آن ارکســتری با 
اســتانداردهای کشــوری در اصفهــان نداشــتیم 
تا اینکه با تالش عالقه مندان و هنرمندان توانستیم 
در این زمینه به یک استاندارد برسیم و این ارکستر 
حتی با ارکستر تهران رقابت می کرد. برای مثال ساالر 
عقیلی در بسیاری از برنامه ها، ارکستر اصفهان و یا 
تهران را برای اجرا انتخاب می کرد؛ مــا در تهران نیز 
گر قرار بود از ارکســتری  اجرا داشــتیم درصورتی کــه ا
اســتفاده شــود تهران نیــز داشــت بنابرایــن حتما 
کیفیت ارکستر اصفهان در سطحی بود که جایگزین 

ارکستر تهران می شدیم.
        ارکستر ملی موسیقی اصفهان چقدر موفق 
شد که نسل جوان را به موسیقی سنتی جذب 

کند؟ از بازخوردها اطالعی دارید؟
ارکســتر موســیقی اصفهان یــک پرونــده جدید در 
موسیقی شــهر باز کرد و در آن مدت افراد مختلفی 
نیز عالقه منــد شــدند و حتی انگیــزه پیــدا کردند. 

نوازنده ها تمریــن و تالش می کردنــد به امید اینکه 
روزی در این ارکستر و یا گروهی ساز بزنند و به واسطه 
همــکاری بــا خواننده های مشــهور رقابــت خوبی 
پیــش آمــد. از آنجایی که ایــن ارکســتر نوازنده هــا با 
ســازهای مختلف را پوشــش می دهد هنرجوها و 
عالقه مندان این دغدغه را داشتند که روزی در این 

گروه ساز بزنند و جذابیت خوبی داشت.
        در حال حاضر به صورت آفالین اجرا دارید؟

بله به مناسبت دهه فجر برنامه ای را اجرا می کنیم 
که تکــراری نیســت، در ایــن برنامــه اجرای یــک اثر 
بی کالم مربوط به جنگ، قیام و شهادت را خواهیم 

داشت. 
اجراهــای دیگــر نیــز بــه موســیقی فاخــر قدیــم 
به خصوص مکتب اصفهان و آثار اســتاد تاج است 
که بازسازی شده است و توسط استاد طباطبایی 
گردهای استاد تاج اجرا می شود.  یکی از بهترین شا
البته هنگامی که از برنامه هــای دهه فجر صحبت 
می شــود همه به یاد ســرودهای انقالبی می افتند 

ولی این کار متفاوت است.
        به نظر شما گروه های موسیقی اصفهان 

چقدر ماندگاری دارند؟
در بین گروه هــای موســیقی ماندگاری ندیــده ام، 
البته دالیل مختلفی دارد. در این سال ها گروه های 
کیفیت تشکیل شــد اما منحل شده اند  خوب و با
که شاید یکی از دالیل آن حمایت نشــدن از سوی 

نهادها و مسئوالن مربوطه است.
        آینده موسیقی ایران را چطور ارزیابی 

می کنید؟
یک شکوفایی در انتظار آینده موسیقی ایران است 
کــه طیــف بزرگــی از جامعــه به خصوص نســل  چرا
جوان دهه ۷۰ یا موسیقی کار کرده اند یا با موسیقی 
آشنا هســتند و فکر می کنم در آینده نه چندان دور 

شــکوفایی فرهنگی در موســیقی داریــم و در آینده 
می توانیــم روی آن ها حســاب کنیم. پیــش از این 
ساز در بسیاری از خانواده ها مشکل داشت و نگاه 
خوبی بــه آن نداشــتند امــا االن این گونه نیســت. 
بخشی از این تغییر نگاه را مدیون آموزشگاه های آزاد 
هستیم که بستری را فراهم کرده اند تا عالقه مندان 

به یادگیری موسیقی بپردازند.
پس ما در حال سپری کردن مرحله گذار هستیم.

بله در حال گذار هستیم تا اتفاقی بیفتد. به نظر من 
آینده موسیقی ما خوب است، اما اینکه چه زمانی 
و به چه شــکل این اتفاق بیفتد به شرایط بستگی 
دارد. این قضیه مانند سوادآموزی است، یک زمانی 
۳۰ درصد جامعه باسواد بودند و االن اوضاع خیلی 
بهتر شده است در موسیقی نیز همین اتفاق در حال 

روی دادن است.
        به گفته کارشناسان، نقش موسیقی 

سنتی ایرانی در جامعه کمرنگ شده است، شما 
دلیل این موضوع را در چه می دانید؟

هنوز بسترســازی نشــده اســت و خأل بســیار بزرگی 
در ایــن زمینــه داریــم. ما موســیقی پــاپ داریــم اما 
کجاســت. این نــوع  معلــوم نیســت متعلــق بــه 
موســیقی همه گیــر شــده و همــه گــوش می دهند 
و بلیــط کنســرت های آن بــه ۱۰ دقیقه نرســیده به 

فروش می رود. 
این در حالی است که در کشور همسایه وقتی همان 
گاه می گوئید  موســیقی پاپ را گوش کنید ناخودآ
ترکی! چرا؟ چون از پتانسیل های سنتی موسیقی 
خودشان استفاده کرده اند و رخت و لباس امروزی 

به آن پوشانده اند.
غ ســحر را با ساز تار  در حال حاضر ما نمی توانیم مر
برای جوان ۱۸ ســاله بزنیم؛ باید به روزرسانی شود 
اما رگ و ریشه های خودش را نیز داشته باشد. االن 

گر یک موسیقی گوش دهیم می توانیم  من و شما ا
تشــخیص دهیم که ترکی یا عربی است چون روی 
آن ها کار شده است. اما ما شناسنامه موسیقیایی 
نداریم که بگوییم این موسیقی ایرانی است در حالی 
گر  که کشورهای همسایه این شناســنامه دارند و ا
بررسی و اصول علمی انجام شود مشخص خواهد 
شد که همه زیرشاخه های موسیقی و ردیف های 
موســیقی ایرانی به نام کشــورهای همســایه ثبت 

شده است.
        پس آهنگسازها باید در این زمینه تغییراتی 

انجام دهند؟
هم آهنگسازها و هم صداوســیما. مدتی پیش در 
جلســه ای که با حضور مدیر واحد شعر و موسیقی 
مرکز صدا و سیمای اصفهان برگزار شد این موضوع 
گر جوان ها موســیقی بی هویت  را مطرح کردم که ا
گوش می دهند، آن ها مقصر نیستند بلکه مسئولین 
مقصر هستند و باید از سوی آن ها سیاست گذاری 
صحیحی انجام شــود. همــه در این اشــتباه اتفاق 
افتاده که موجب شــده اســت تا پوچی فرهنگی و 

موسیقیایی به وجود بیاید، مقصریم.
        برای بهتر شدن موسیقی سنتی چه 

راهکاری دارید؟
موســیقی ســنتی تعریف دارد و موســیقی ایرانی را 
یــک موســیقی عمومی می بینــم و از قدیــم مــردم 
آن را دوســت دارند. االن خألهایی وجــود دارد که 
گرچه برخی از هنرمندان مثل  باید برطرف شود، ا
همایــون شــجریان، محمد معتمــدی و علــی زند 
وکیلــی در حــال برطــرف کردن ایــن خأل هســتند و 
موسیقی ایرانی را با رگ و ریشــه ایرانی اما با رخت و 
گر این رویــه ادامه را  لباس امــروزی اجرا می کننــد. ا
دهند این خالء پر می شود و به هویتی می رسیم که 

هم ایرانی و هم جوان پسند است.

پل جویی که با نام پل دریاچه 
نیز شناخته می شود، نام یکی 
از پل هــای اصفهــان بــر روی 
رودخانــه زاینده رود اســت که 
به دستور شــاه  عباس دوم صفوی میان دو پل 

اهلل وردی خان و پل خواجو ساخته شد.
پل جویی با پهنای کم و ۱۴۷ متر طول، دارای 
۲۱ دهانه اســت که به دســتور شــاه عباس دوم 
صفوی در سال ۱۰۶۵ قمری برای متصل کردن 
کاخ های هفت دست و آیینه خانه ساخته شد.
ازلحاظ معماری، پل جویی اصفهان ۲۱ دهانه 
با طاقه ای جناغی و دو اتاقک کوچک در بخش 
میانــی و آب برهــای مثلثــی دارد و در بخــش 
میانی این پــل، برجی شــش ضلعی قــرار گرفته 
بود که از هر طرف آن، چشمه ای روان می شد. 
ج شش گوشــه وســط پــل بــا چشــمه های  بــر
ح بخــش حــال امیــران، اشــراف،  آب جــاری فر
مهمانــان و ســفیرانی بــود کــه بــه حضــور شــاه 

شرفیاب می شدند. 
در قسمت غربی این پل آب رودخانه به صورت 
دریاچه ای جمع می شد که به همین لحاظ به 

آن »پل دریاچه« نیز می گفتند.
ساختار این پل سنگ تراش است و در پایه های 
آن از مــالت ســاروج و در بدنــه و طاق هــا، آجر با 

مالت گچ به کار رفته است.
روی این پل جوی آبــی روان بوده که به همین 
دلیل آن را پل جویی نیز نامیده اند؛ در واقع این 
جــوی، آب را بــه باغ هــای شــمالی زاینــده رود 
می رســانید. دلیــل نام گــذاری پــل بــا نــام پــل 
جویی، جــوی کوچکــی بوده اســت کــه از روی 

پل عبور می کرد.
این پــل را گاه بــه غلط در زبــان عامیانــه مردم، 
کــه در  »پــل چوبــی« نیــز می نامنــد در حالــی 
ساختمان این پل اصال از چوب استفاده نشده 

اســت و این نــام در واقــع تلفظ غلــط و یا شــاید 
ســاده تر کلمــه عامیانه »چوبــی« اســت. با این 
حال شــاردن در کتابــش به صراحت ایــن پل را 
از جنــس چوب بــر پایه هــای ســنگی ذکــر کرده 
است و نمی توان قاطعانه گفت که عنوان »پل 

چوبی«، نادرست است.
نــام اصلی پــل جویی، پــل ســعادت آباد بوده و 
بــه فراخــور مجــاورت بــا هفــت کاخ از کاخ های 
سلطنتی عصر شاه عباس دوم، پل هفت دست 

نیز نام داشته است. 
در کتاب فوایدالصفویه کــه از مآخذ تاریخ عهد 
صفویــان اســت بــه روشــنی نام ایــن پــل »پــل 

سعادت آباد« یاد شده است.
پل جویــی بــرای آمد و شــد عامــه مــردم نبوده 
است بلکه تنها وسیله ارتباط باغ های سلطنتی 
دو کناره شــمالی و جنوبــی رودخانــه یعنی باغ 
معــروف به "بــاغ دریاچــه" بــا باغ های گســترده 
"ســعادت آباد" میــان پــل اهلل وردی خــان و پل 
خواجــو و بناهــای باشــکوه کاخ هفت دســت و 
کوشــک آیینه خانــه، کشــکول و نمکــدان بوده 
است و در اصل محل عبور خانواده شاه صفوی 
و امرا و بزرگان و مهمان ها و سفرایی بوده است 

که اجازه دیدار با شاه عباس دوم را داشته اند.
با گذشت یک سال از اســتبداد صغیر و به توپ 

بســته شــدن مجلس، در پی دعوت آقــا نجفی 
و حاج آقــا نــوراهلل نجفــی اصفهانــی از ضرغــام 
السلطنه، نیروهای بختیاری خود را به اردوگاه 
باغ ابریشــم رســاندند. در شــب نهــم ذی حجه 
گروهــی از بختیاری هــا بــه سرپرســتی   ۱۳۲۶
ضرغــام الســلطنه از پــل جویی گذشــته خود را 
به مجاهدین شهری در مسجد امام رساندند. 
گروهی نیز از دروازه مارنان به مجاهدین شهری 
ملحــق شــدند. جنــگ در میــدان نقش جهان 
میان حکومــت قاجاری و ســواران بختیاری به 
اوج خود رسید. ســرانجام با شکســت سربازان 
کم و فرار اقبــال الدوله کاشــی خاتمه یافت.  حا
در پی ایــن واقعــه مجاهــدان مشــروطه خواه 
بختیــاری کنتــرل شــهر اصفهــان را بــه دســت 
گرفتند. در این جریــان ضرغام الســلطنه اولین 
رئیــس بختیــاری بــود کــه وارد اصفهــان شــد و 
کــم اصفهان بــه کنســولگری روس پناهنده  حا

شد.
زیر پل چوبــی اتاقک هایــی وجــود دارد که این 
اتاقک ها در گذشــته برای جلســه های شاهان 
در نظر گرفته شده بوده اســت، اما امروزه در آن 
موسیقی های ســنتی پخش می شــود و با عبور 
از روی پــل صــدای موســیقی ســنتی بــه گوش 

می رسد.

روزهــای بعد از فــرار پهلــوی دوم تا زمــان مرگش در 
قالب مجموعه ای ۶ قسمتی از شبکه یک سیما به 

شکل هفتگی پخش می شود.
به نقل از روابط عمومی موسسه اندیشه شهید آوینی، مجموعه مستند 
»کابوس نیمه شب« تولید موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی 
و گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه یک سیما، با روایتی تاریخی از منظری 
پژوهشی به دنبال نمایش روزهای منتهی به مرگ شاه مخلوع است.

ایــن مســتند ســریالی بــه نویســندگی و کارگردانــی علــی عارضــی و 
تهیه کنندگی محمدامین رسولی داستان آوارگی شاه منفور پهلوی 
در مقطــع تاریخــی ۲۶ دی ۱۳۵۷ تا ۵ مــرداد ۱۳۵۹ را به زبان مســتند 

روایت می کند.

»کابوس نیمه شب« که بر اساس اسناد و مدارک به جامانده از کتاب 
خاطرات رجل سیاسی دوران پهلوی و اطرافیان شــاه و با استفاده از 
آرشیوهای تصویری بنا شده است، در پی ارائه  روایتی واقعی از روزگار 

متالشی شده  فردی است که خود را قدرت برتر می دانست.
مستند سریالی »کابوس نیمه شب« روایتی تصویری است از روزی که 
مردم با شادمانی، تیتر روزنامه  »شاه رفت« را در دست گرفتند تا بدرقه گر 
فرار بی بازگشت شاه از تهران به مقصد مصر باشند تا روزی که مهر مرگ 
بر سرنوشت محمدرضا پهلوی حک شد؛ مسیری که ۵۵۰ روز آوارگی، 

سوغاتش بود.
این مســتند تاریخــی، جمعه ها ســاعت ۲۳:۱۵ از شــبکه یک ســیما 

پخش می شود.

کاخ هفت دست و آیینه خانه پلی میان 

»کابوس نیمه شب« در شبکه یک سیما

موسیقی

میراث 
تاریخی

مستند

دریای شنی کویر مصر در شهرستان خوروبیابانک 
دارای ظرفیــت بــاالی گردشــگری بــرای جــذب 

گردشگران داخلی و خارجی است.
 در کنار رمل های ماسه ای، نیزار مصر، تخت عروس، 
تخت عباسی، چال ســلکنون و روستای فرحزاد، 
شتر سواری، سافاری و موتور سواری در رمل های 

ماسه ای از دیگر زیبایی های کویر مصر است.
روســتای مصر در ۵۰ کیلومتری شــمال غربی مرکز 
نفر از زیبایی های آن دیدن می کنند.شهرستان خوروبیابانک قرار دارد و ساالنه هزاران 

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اصفهــان گفــت: ضــروری اســت تا 
دیدگاه های دولــت و بخش خصوصــی در پهنه 
فرهنگی استان به ویژه در حوزه میراث فرهنگی به 

یکدیگر نزدیک شود. 
 علیرضا ایــزدی در نشســت کمیســیون برنــد 
گردشــگری شــهر تاریخــی اصفهــان در اتــاق 
بازرگانی این شهر افزود: در این راستا تمام تالش این 
دستگاه فرهنگی برای تحقق نزدیکی این ۲ دیدگاه 
به منظور پیشــرفت صنعــت گردشــگری در این 

استان به کار گرفته می شود.
وی اظهار داشت: الزمه تحقق این مهم در فضای 
تنوع دیدگاه ها، رســیدن بــه باور فضــای احترام 
متقابل اســت زیرا صنعــت گردشــگری نیازمند 

تعامالت مثبت فرهنگی است.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گر امروز حال اصفهان  گردشگری اصفهان افزود: ا
خوب نیســت، به این دلیل اســت که به این باور 
نرسیده ایم که می توان در فضای احترام متقابل با 
وجود تنوع دیدگاه ها از طریق صنعت گردشگری 

در استان اصفهان به پیشرفت دست یابیم.
وی بر لزوم شکسته شدن مرز میان بخش دولتی 
کید کرد و گفت:  و خصوصی در حوزه گردشگری تأ
در راستای حفاظت از مواریث فرهنگی، هنری و 
همچنین توسعه گردشگری نیازمند فهم و درک 

متقابل از یکدیگر هستیم.
ایزدی تصریح کــرد: امــروز بیش از هــر زمان دیگر 
به این نتیجــه رســیده ایم که از یک ســو توســعه 
صنعت در اســتان اصفهان به بن بســت خورده 
و نتیجــه بــارز آن، آلودگــی هواســت و از ســوی 

دیگر اقلیم خشــک فــالت مرکزی ایــران و تــداوم 
خشک سالی های سال های گذشته می طلبد تا 
کان، نگاهمان به گردشگری سنتی  همچون نیا
تغییر کنــد. وی خاطرنشــان کرد: امــروز همگان 
به خوبی دریافته اند که صنعت گردشگری تنها 
راه نجات استان اصفهان از معضالت کنونی است 
که همه روزه با آن دست وپنجه نرم می کنند است 
و معتقدم مرز میان دولت و بخش خصوصی باید 

شکسته شود.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اصفهان، نشست گروه 
برند گردشــگری شــهر تاریخی اصفهان با حضور 
تمامی اعضای ایــن گــروه و فعــاالن گردشــگری 
اســتان، در محل تاالر نقش جهان اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن و کشــاورزی اســتان برگزار شد 

و حاضران به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.
استان اصفهان به عنوان قطب گردشگری کشور 
بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی دارد که یک هزار و 
۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر شامل میدان 
امام اصفهان)نقش جهان(، کاخ چهل ستون، 
باغ فین کاشان، مسجد جامع و سه قنات به ثبت 

جهانی رسیده است.

۲۶ هنرمنــد مســئولیت انتخاب آثــار صحنه ای 
چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را از میان 
نمایش های برگزیده جشنواره های تئاتر استان ها، 
آثــاری کــه صاحبــان آنهــا بــه صــورت مســتقیم 
متقاضی حضور در جشنواره بودند و نمایش های 

بخش مهمان بر عهده گرفتند.
        هیأت انتخاب بخش صحنه ای

علی ایزدی نمایشــنامه نویس و کارگــردان تئاتر، 
ســاناز بیان نمایشــنامه نویس و کارگــردان تئاتر، 
کارگــردان  محمدمهــدی خاتمی نویســنده و 
تئاتــر، افشــین خورشــیدباختری پژوهشــگر، 
بازیگــر، کارگــردان و مــدرس دانشــگاه، مهــرداد 
رایانی مخصوص پژوهشگر، نویسنده، کارگردان 
و مدرس دانشگاه، شهرام زرگر پژوهشگر، مترجم 
و مدرس دانشــگاه، محســن سلیمانی فارسانی 
کبر صمدی نیا کارگردان  بازیگر و کارگردان تئاتر، ا

تئاتر، علی عسگر علیزاده مقدم نویسنده، پژوهشگر 
ک نویســنده،  و مــدرس دانشــگاه، علــی فرحنــا
کارگــردان و بازیگــر تئاتــر، مهــرداد کوروش نیــا 
نمایشنامه نویس، کارگردان و مدرس دانشگاه، 
شیوا مســعودی کارگردان و پژوهشــگر و مدرس 
دانشــگاه، اتابک نادری کارگــردان و بازیگر تئاتر، 
هوشــنگ هیهاوند کارگــردان و بازیگر تئاتــر و نیز 
جهانشیر یاراحمدی پژوهشــگر و کارگردان تئاتر 
اعضــای هیــأت انتخــاب آثــار بخــش صحنه ای 
)آثاری که صاحبان آن به صورت مستقیم تقاضای 
حضور در جشنواره را داشتند( چهلمین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر را تشکیل می دهند.
محســن بابایی ربیعــی بازیگــر و فعــال فرهنگی، 
محمودرضــا رحیمی کارگــردان، بازیگــر و مدرس 
دانشگاه، اردشیر صالح پور نویسنده، پژوهشگر و 
مدرس دانشگاه و وحید فخرموسوی نویسنده 
و کارگردان تئاتر مشاوران دبیر چهلمین جشنواره 
بین المللــی تئاتــر فجــر در انتخــاب آثــار بخــش 

صحنه ای هستند.
چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از ۱۴ تا ۲۶ 
بهمن ماه به دبیری حسین مسافرآستانه برگزار 
می شــود و اخبار آن در ســایت fitf.ir در دسترس 

است.

در دیدار مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان 
با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان، بر همکاری 
صدا و ســیما بــرای معرفــی جاذبه هــای تاریخی و 

کید شد. گردشگری استان تا
علیرضا ایــزدی در دیــدار بــا بیان اینکــه بســیاری از 

گردشگران، استان اصفهان را به واسطه جاذبه های 
ارزشــمند شــهر تاریخــی اصفهــان می شناســند 
گفت: این درحالی است که اســتان اصفهان با دارا 
بودن بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی ارزشمند، همچنان 

در نزد بسیاری از جهانیان ناشناخته است. 
وی وجود تنوع اقلیمی و پوشش گیاهی در کنار تنوع 
اقوام و فرهنگ ها همواره فرصت مناسبی را فراهم 
می آورد تا این جاذبه های ارزشمند تاریخی و طبیعی 
بتوان گردشــگری را در تمام مناطق استان پهناور 
اصفهان ســوق داد افزود: با همکاری صدا و سیما 
می توان برای نهادینه کردن گردشگری و همچنین 
فرهنگ حفاظت از مواریث ارزشمند تاریخی در پهنه 

فرهنگی استان اصفهان بهره برد.

دریای شنی کویر مصر منطقه ای گردشگر در خوروبیابانک 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان:

نزدیک شدن دیدگاه های دولت و بخش خصوصی 
درعرصه میراث فرهنگی اصفهان ضروری است

معرفی هیئت انتخاب بخش  صحنه ای 
جشنواره تئاتر فجر

با همکاری صداو سیمای مرکز اصفهان:
گردشگری اصفهان معرفی جاذبه های تاریخی و 

گردشگری

خبر

گردشگری

جشنواره

کتاب »شکارچی گوش برها« نوشته محمدعلی 
قاسمی شامل خاطرات سردار شهید حاج یادگار 
امیدی فرمانده اطالعات لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین 
توسط انتشارات سوره مهر منتشــر و راهی بازار 
نشر شد. کتاب »شکارچی گوش برها« نوشته 
محمدعلــی قاسمی شــامل خاطــرات ســردار 
شــهید حاج یادگار امیــدی فرمانــده اطالعات 
لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین به تازگی توسط انتشارات 

سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اولین شعله های آتش افروزی جنگ هشت ساله 
ک ایــران در مناطق  و تجاوز ارتــش عراق بــه خا
مرزی استان ایالم از جمله موسیان، میمک و 
مهران رقم خورد. بر اساس اسناد و مدارک وزارت 
امور خارجه، نخستین درگیری های مرزی بین 
مرزداران ایرانی با سربازان عراقی در پایگاه های 
رضاآباد، بیات و چیالت در خردادماه سال ۱۳۵۸ 

ثبت و ضبط شده است.
ک ایران و اشغال  پس از تجاوز قوای عراقی به خا
بخش هــای مهمــی از آن، اولیــن درگیری های 
گروه هــای مردمی با ارتــش زرهی عــراق در ایالم 
رقم خــورد. عــالوه بر ایــن مــوارد، اولین دســت 
آورد نیروهای ایرانــی در عملیــات آفنــدی و 
نقش گروه هــای عشــایری در این پیــروزی که 
به حماسه فتح میمک معروف است، در ایالم 
بــه وقــوع پیوســت. تشــکیل اولیــن گروه های 
گشــت و شناســایی پیش از آغاز رســمی جنگ 
نیــز در خردادمــاه ۱۳۵۹ در ایالم شــکل گرفت، 
اما متأسفانه در تاریخ مکتوب دفاع مقدس به 
نقش، کارکرد و حوادثی که در جبهه ایالم به وقوع 

پیوست به درستی اشاره نشده است.
براساس یک بررسی اجمالی از انتشار مکتوباتی 
کــه دربــاره دفــاع مقــدس توســط ســازمان ها، 
کــز نظامی چاپ و منتشــر شــده،  ارگان هــا و مرا
متأسفانه نقش و حضور مردم ایالم و یگان رزم 
آن در این آثار به قدری کم رنگ و سطحی است، 
و کمتر کســی باور می کنــد که حوزه ســرزمینی 
اســتان ایالم، طی هشــت ســال تمام و بــه طور 
مســتقیم درگیر جنگ و اثرات آن بوده است. از 
همین رو نام و یاد فرماندهــان و نیروهای زبده 
آن در حاشیه تاریخ گمنام و مهجور مانده است 
و بیم آن می رود که در آینده ای نه چندان دور، 
نقش و حضور مردم ایالم در تاریخ دفاع مقدس 

کامال محو و نادیده گرفته شود.
»شکارچی گوش برها« شاید اولین اثری است 
که بــه طــور اجمــال در مــورد یکــی از ســرداران و 
قهرمانان شهید اســتان ایالم، تهیه و گردآوری 
شــده اســت. در ایــن کتــاب ســعی شــده ابعاد 
شخصیتی سردار رشید اسالم شهید حاج یادگار 
امیدی به نقل از خانواده، دوستان و همرزمانش 
در قالب خاطره پیش روی عالقه مندان به تاریخ 

شفاهی قرار گیرد.
این کتاب با ۴۳۹ صفحه منتشر شده است.

کتاب »نوشتن برای ایران« نوشته ناصر علیخواه 
با مقدمه ایرج نبی پور توسط نشر سوالر منتشر 

شد.
کتاب »نوشتن برای ایران« در شش فصل شامل 
از جنوب و بوشهر، از تاریخ و جغرافیا، از سیاست 
و اجتماع، از ادبیات و هنر، از کتاب و فرهنگ، و از 
دیروز و امروز، تنظیم شده و چهل جستار در این 

شش فصل ارائه شده است.
گرد منوچهر آتشــی بود. این  ناصر علیخواه شــا
گرد - اســتادی تا زمان مرگ آتشی  دوستی شــا
ادامه داشت. نامه نگاری های این دو، از همان 
زمان دانش آمــوزی )دهــه ۳۰(، نشــان دهنده 
عمق این دوستی است! شاید همین ها موجب 
شــد تا علیخواه در کنــار معلمی )درســت مثل 
آموزگارش منوچهر آتشی( به نوشتن روی بیاورد. 
نخســتین یادداشــت علیخــواه درباره فقــر بود 
کــه در مجلــه »خوشــه« آن زمان منتشــر شــد. 
پس از آن علیخواه کم و بیش می نوشــت و این 
نوشتن را در دوران بازنشستگی به شکل جدی تر 
ادامــه داد که حاصــل آن چند کتــاب و بیش از 
صدها یادداشت و گزارش و جستار بود»نوشتن 
برای ایران« برگزیده ای از جستارهای او در باب 

تاریخ، فرهنگ و سیاست است.
عالوه بر این فصل ها، کتاب »نوشتن برای ایران« 
دربرگیرنده مقدمــه ای از پرفســور ایرج نبی پور 
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور، 
و یادداشت مونا علیخواه دختر این نویسنده، 

نیز هست.
کتاب »نوشتن برای ایران« نوشته ناصر علیخواه 
با مقدمه ایرج نبی پــور در ۲۲۸ صفحه و بهای 
۸۰ هزار تومان به تازگی توسط نشر سوالر منتشر 

شده است.

توسط انتشارات سوره مهر؛

خاطرات فرمانده اطالعات
 لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین 

منتشر شد

»نوشتن برای ایران« 
منتشر شد

تازه های نشر

کتاب
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علیرضا صمیمی:

برای پنجمین بار در میان ۱۰ دروازه بان برتر جهان 
قرار گرفتم

 ۱۰ بیــن  در  شــدن  "انتخــاب 
دروازه بــان جهــان فقــط بــرای 
مــن  صمیمی نیســت  علیرضــا 
نماینــده گلرهای ایــران هســتم و امیــدوارم ادامه 
دهنده راه دروازه بانان خوب گذشــته ایران باشــم 
و در آینــده جوانان ایرانــی بتوانند این افتخــار را به 
دست آورند. در جام جهانی نتیجه خوبی نگرفتیم 
ولی ایــن خبــر باعــث شــد ســال ۲۰۲۱ را بــه خوبــی 

تمام کنیم."
عملکرد خوب علیرضا صمیمی در جام جهانی، نام 
او برای پنجمین بار در بین ۱۰ دروازه بان برتر جهان 
قــرار داد. این گلــر در باشــگاه مس ســونگون بازی 
می کند که نام این باشــگاه نیز در لیست برترین ها 
بود. این در حالی است که ناظم الشریعه، سرمربی 
تیــم ملــی بــرای بازی هــای دوســتانه بــا تیــم ملی 
فوتسال ایتالیا، صمیمی را به تیم ملی دعوت نکرد 
که باید دید با توجه به قرار گرفتن نام این دروازه بان 
در بیــن برترین هــای جهــان، وحیــد شمســایی، 
ســرمربی جدید تیم ملــی او را بــه تیم ملــی دعوت 
می کند یا خیر. به همین مناســبت گفت وگویی با 
علیرضــا صمیمی انجام شــده کــه مشــروح آن را در 

ادامه می خوانید:
        نظر شما راجع به حضور در میان 1۰ 

دروازه بان برتر جهان چیست؟
برای پنجمین بار جــز ۱۰ دروازه بان برتــر جهان قرار 
گرفتم که هربار جذابیــت خاص خــود را دارد. یک 
ســری عوامــل و مربی هــا روی انتخــاب شــدن من 
تأثیر داشتند که از آنها تشکر می کنم، از روزی که این 
خبر را فهمیدم تالشم را چندین برابر کردم تا برای 

ششمین بار هم این عنوان تکرار شود.
انتخــاب جــز ۱۰ دروازه بــان جهــان فقــط بــرای 
علیرضــا صمیمی نیســت بلکه مــن نماینــده تمام 
گلرهای ایران هســتم و امیدوارم ادامــه دهنده راه 
دروازه بان هــای خــوب گذشــته ایران باشــم و در 
آینــده نیــز جوانان ایرانــی بتوانند ایــن افتخــار را به 
دست آورند. در جام جهانی نتیجه خوبی نگرفتیم 
ولی این خبر باعث شد ۲۰۲۱ را به خوبی تمام کنیم.

        انگیزه شما چقدر بیشتر شده است تا برای 
ششمین بار هم کاندیدای 1۰ دروازه بان برتر 

جهان باشید؟
انگیزه من بیشتر شده اســت ولی از طرف دیگر کار 
سختی هم دارم زیرا توقع ها از من باال رفته است. 

انسان ها برای به دست آوردن موفقیت باید حریص 
باشند و به خاطر آن تالش کنند.

        به اردوی تیم ملی فوتسال در ایتالیا دعوت 
نشدید، یکی از کارشناسان اعتقاد داشت 

دروازه بانان جوان باید از تجربه شما استفاده 
کنند و حضور شما می تواند به تیم ملی کمک 
کند، نظر شما راجع به این موضوع چیست؟

گر بتوانم کمک کنم چه  من سرباز تیم ملی هستم، ا
به صورت فنی و چه غیر فنی وظیفه خودم می دانم 
حضور داشته باشم. دوست دارم جام ملت ها را با 
تیم ملی باشم و قهرمان شویم، هرکس در هر سن و 
جایگاهی دوست دارد در تیم ملی باشد. هر تمرین 
و هر بازی برای تیم ملی انگیزه زیادی برای بازیکنان 
گر برای اردوی تیم ملی دعوت شدم که با  اســت. ا
گــر هم این اتفــاق نیفتاد  تمام تــوان کار می کنــم، ا

برای این تیم آرزوی موفقیت دارم.
        اسم چه کسانی از ایران در لیست برترین ها 

بود؟
ناظم الشریعه، اصغر حسن زاده، احمد باغبانباشی، 
ساالر آقاپور، توسلی، ملمولی، الوانی و باشگاه مس 
سونگون در لیست برتری ها بودند که به آنها تبریک 

می گویم.
        جای چه بازیکنانی در لیست برترین ها 

خالی بود؟
حســین طیبی در حال حاضــر برند فوتســال ایران 

است و بازی کردن در بنفیکا و قرار گرفتن جز چهار 
تیم برتر اروپا کار آسانی نیســت و جای او در لیست 
خالــی بــود، در فوتســال آقایــان، افضــل و بی غم و 
در فوتســال بانوان، مظفر، یاری، فرشــته کریمی و 
شــیربیگی می توانســتند در لیست باشــند. فرزانه 
توسلی بهترین گلر تاریخ ایران است و این موضوع 
را همیشه به او گفته ام. لیاقت فوتسال ایران بیشتر 

از اینها است.
        اول فصل کمبود بازیکن داشتید، االن 

شرایط خوب است؟
بله اوایل فصل با کمبود بازیکن مواجه بودیم که با 
مدیریت خوب باشگاه و حمید بی غم، دو برزیلی و 
دو بازیکن ایرانی جذب کردیــم. امیدوارم در ادامه 

روند نتیجه گیری بهتر شود.
        مس سونگون تنها تیمی است که در لیگ 

برتر فوتسال بازیکن خارجی دارد، عملکرد آنها 
چگونه است؟

دو بازیکن خارجی خوب جذب کردیم که باهوش 
هســتند و در کنــار بازیکنان ایرانــی بــه تیــم کمک 

می کنند.
        بازی با سپاهان چطور بود؟

ســپاهان تیــم ریشــه داری در فوتبــال اســت و 
کت و همکارانش  ســاختاری حرفه ای دارد. از ســا
بابت ورود به فوتسال تشکر می کنم و امیدوارم دیگر 
باشــگاه های فوتبال از آن ها الگوبــرداری کنند. در 

بازی با سپاهان روز خوبی را پشت سر نگذاشتیم و 
مس واقعی نبودیم، سپاهان در دفاع خوب ظاهر 
شــد. در زمــان بــدی شکســت خوردیــم و کارمــان 
برای قهرمانی سخت شد ولی امید خود را از دست 
ندادیــم زیــرا ۹ بــازی دیگــر باقــی مانــده و اتفاقات 

خ می دهد. زیادی ر
کتور و ماشین  گذاری ترا         نظر شما راجع به وا

سازی به مس سونگون چیست؟
کتور ایــن نیســت و آرزو می کنــم که این  جایــگاه ترا
تیــم و همچنیــن تیــم ماشــین ســازی بــه جایــگاه 
اصلی خود بازگردند، در این مــوارد ورود نمی کنم و 
تصمیم مدیریت است فقط امیدوارم تیم فوتسال 
مس ســونگون که پــر افتخارترین تیم ایران اســت 

ضرر نکند.
        حرف آخر؟

در مصاحبــه قبلــی با ایمنــا ســو تفاهمی بــه وجود 
آمد و منظور من از اینکه مدیر فوتسالی نداریم این 
بود که فوتســالی مدیر نمی شــود. مس ســونگون 
با مدیریت کافی بســیار حرفه ای عمل کرده است 
و بــرای قهرمانــی می جگنــد.  امیــدوارم پنجمیــن 
قهرمانی را به مــردم ورزقان هدیه دهیــم و در جام 
باشــگاه های آســیا شــرکت کنیم، در دو دوره قبلی 
که قهرمان لیگ شدیم در این جام شرکت نکردیم 
و به حق خود نرسیدیم. امیدوارم نتایج بازی های 
لیگ در زمین مشخص شود و بیرون از بازی نباشد.

خبر

دروازه بان تیم ملی فوتبال زنان کشورمان گفت: 
کار بســیار ســختی در مســابقات جام ملت های 
آســیا داریم اما بدون توجه به حواشــی به دنبال 

تاریخ سازی هستیم.
به گزارش ایرنا، زهره کودایی در حاشــیه مراســم 
بدرقه تیم فوتبــال زنان ایران بــه جام ملت های 
آســیا، اظهــار داشــت: امشــب بــه هنــد می رویم 
و امیــدوارم کــه باز هــم تاریخ ســازی کنیــم. تیم 
ســرحالی داریــم و امیــدوارم بــا بهتریــن نتایــج 
برگردیم. اردوی خوبی در کیش داشتیم و جا دارد 

از مسووالن این جزیره تشکر کنم. 
وی در خصوص بــاال رفتن انتظــارات از تیم ملی 
فوتبــال زنــان گفــت: کار بســیار ســختی در جام 
ملت های آسیا داریم اما برای سربلندی ایران تمام 

تالش خود را به کار می گیریم. 
دروازه بــان تیــم ملــی فوتبــال زنــان در پاســخ 
به این پرســش که آیا در این مســابقات موفق به 
کلین شیت خواهی شد یا نه، بیان کرد: کار بسیار 

ســخت اســت اما تــالش می کنیــم و بچه هــا هم 
آماده هستند.

کوادیی در خصوص حواشــی اخیر که بــرای او به 
وجود آمــد، گفت: آن موضــوع تمام شــده و باید 

فکرمان رو به جلو باشد.
وی در مــورد هم گروهــی بــا تیــم قدرتمنــد چین 
تصریح کرد: این تیم هفت دوره قهرمان آسیا شده 
و تیم بسیار حرفه ای اســت اما ما اولین حضور را 
در این مســابقات تجربه می کنیم. امیــدوارم که 

بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

تیم فوتبال سویا اسپانیا در پی جذب دروازه بان تیم 
ملی فوتبال ایران است.

به گزارش  سایت »nfobierzo« اسپانیا خبر داد: امیر 
عابــدزاده دروازه بان ایرانــی پونفرادینا دســته اولی 
فصلی خوب را پشت سرگذاشت، به همین خاطر 
باشگاه سویا به دنبال جذب این دروازه بان ایرانی 
اســت. ارزش دروازه بــان ملــی پوش ایرانــی ۳.۵ 

میلیون یورو تخمین زده شده است.
مارکو دمیترویچ دروازه بان صربستانی سویا، به کرونا 
کشی است  مبتال شده و دیگر دروازه بان سویا بونو مرا
که این روز ها برای حضور در جام ملت های آفریقا به 

اردوی تیم ملی کشورش ملحق شد.

فدراســیون جهانی کاراته با تــالش و پیگیری های 
مکرر به دنبــال راهیابی رشــته کاراته بــه بازی های 

المپیک ۲۰۲۸ است.
رشته کاراته یکی از رشته هایی است که بر سر حضور 
یافتن یا نبودنش در رقابت های المپیک همیشه 
بحث و اختالف نظراتی وجود داشــته اســت. پس 
از پیگیری هــای مکــرر، رشــته کاراتــه در بازی های 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو حضور پیدا کــرد اما با تصمیم 
IOC نامــش از لیســت بازی هــای المپیــک ۲۰۲۴ 
پاریس حذف شد و در المپیک بعدی رشته کاراته و 

کاراته کاها حضور نخواهند داشت.
با این حال فدراسیون جهانی کاراته از حاال سخت 
به دنبال رایزنی است تا با پیگیری های ادامه دار این 
رشــته در المپیــک ۲۰۲۸ حضور داشــته باشــد و بر 

همین اساس جلسه ای در هفته گذشته برای این 
تصمیم برگزار شد.

از آنجــا کــه المپیــک ۲۰۲۸ در لس آنجلــس آمریــکا 
برگزار می شود، آنتونیو اسپینوز، رئیس فدراسیون 
جهانی کاراتــه، روز پنجشــنبه جلســه ای از طریق 
ویدئو کنفرانس با مقامات فدراسیون کاراته آمریکا 
برگزار کــرد. در این جلســه در مورد اســتراتژی کاراته 
برای حضور در بازی های المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس 

بحث و گفت وگو شد.
رئیس فدراسیون جهانی کاراته در این جلسه اظهار 
کرد: تمام تالش خود را به کار می گیریم که کاراته در 
بازی های المپیک ۲۰۲۸ حضور داشته باشد. کاراته 
شایسته المپیکی شدن است و می تواند با حضورش 

در المپیک ۲۰۲۸ ارزش این مسابقات را باالتر ببرد.

گران  با برگــزاری دو دیــدار تیم ملی با حضور تماشــا
گر در  در بازی های بهمن ماه، مجوز حضور تماشــا
بازی های لیگ برتر نیز از ســوی وزارت بهداشــت و 

سازمان لیگ صادر می شود.
به گزارش ورزش سه، پیش تر وزیر بهداشت وعده 
کسیناسیون عمومی بهمن ماه به پایان  داده بود وا
می رسد و فدراسیون فوتبال در این زمان می تواند 
گر در اســتادیوم ها برنامه ریزی  برای حضور تماشا
کند. اخیرا هم مدیر کل حراست وزارت ورزش اعالم 
گر در استادیوم های  کرد حضور ۳۰ درصدی تماشا
فوتبال از سوی وزارت کشور به استانداری ها ابالغ 
شده است. البته فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته 
است بازی تیم ملی در برابر عراق و امارات در روزهای 
هفتم و دوازدهم بهمن ماه را با حضور ۱۰ هزار نفری 
گر در اســتادیوم آزادی برگزار کند که این ۱۲  تماشــا
درصد از ظرفیت استادیوم آزادی خواهد بود. البته 

در ایــن دو بــازی بانوان هــم می توانند با حضــور در 
استادیوم آزادی بازی های تیم ملی را تماشا کنند 
و به نظر می رسد فدراسیون فوتبال برای مدیریت 
گران تصمیم گرفته  و نظارت بهتر بر عملکرد تماشا
برای ۱۲ درصــد از ظرفیــت اســتادیوم آزادی بلیط 

فروشی کند.
کی از آن است به زودی از سوی  خبرهای رسیده حا
گر در بازی های  سازمان لیگ نحوه حضور تماشــا
لیــگ برتــر در دور برگشــت هــم ابــالغ می شــود. دو 
موضوع مهم در این بین وجود دارد؛ اینکه تیم ها باید 
سامانه بلیط فروشی اینترنتی راه اندازی کنند و به 
هیچ وجه جلوی درب استادیوم نباید بلیط فروشی 
گران که موفق به  شود و از سوی دیگر همه تماشــا
خرید بلیط می شوند باید از گیت های الکترونیکی 
وارد استادیوم شوند. هر باشگاهی این دو موضوع 
را رعایت کند می تواند برای بازی های دور برگشت 
برای ۳۰ درصد از ظرفیت اســتادیوم بلیط فروشی 
کند و هــر تیمــی در اجرای این پروســه دچار تخلف 
گران در استادیوم ها را  شود و نتواند حضور تماشــا
برنامه ریزی و مدیریت کند با حکم سازمان لیگ در 
ادامه مجبور می شود بازی های خود را بدون حضور 
گر برگزار کنــد و در این بین نحــوه جانمایی  تماشــا
گران هم در سکوها مهم خواهد بود. به واقع  تماشا

گران باید با فاصله در سکوها مستقر شوند. تماشا

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان: تیم ملی فوتبال 
با امیدواری فــراوان در رقابت های جام ملت های 

آسیا شرکت می کند.
مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان در 
مراسم بدرقه تیم ملی، گفت: حضور در جام ملت ها 
یک رویا بــود و همیشــه از فوتبال مــردان حمایت 
زیادی می شد، اما برگزاری این مراسم اتفاق خوبی 

برای حمایت از زنان بود. 
وی افــزود: مهم تریــن نکتــه دربــاره دختــران 
فوتبال ایران امید است که فدراسیون فوتبال این 

امید را نهادینه کرد.
ســرمربی تیم ملی فوتبال بانوان افزود: از سال ۸۸ 
سرمربی تیم ملی در همه رده های سنی بودم و این 
شــرایط را ندیدیم. در آن ســال ها برای اســتفاده از 
زمین های فوتبــال اولویت بــا فوتبال مــردان بود. 
گاهی حتی مجبور بودیم دو روز در خوابگاه بمانیم 

تا زمین تمرین به ما برسد.
سرمربی تیم ملی فوتبال زنان گفت: از روز اول درباره 

مبلغ قــراردادم صحبتــی نکــردم، اما درخو اســتم 
اسکان تیم ملی در هتل به جای خوابگاه بود و اینکه 
تیم ملی باید لباس های یکدســت داشــته باشــد 

که این قول عملی شد.
وی افــزود: از ســه هــزار دختــر در سراســر کشــور 
اســتعدادیابی کردیم و مطمئن باشــید، دختران 

قطعا مدال آوری می کنند.
تیم ملی فوتبــال بانوان امشــب راهــی هند محل 
برگزاری جام ملت های آســیا می شود و نخستین 
مسابقه خود را در این رقابت ها ۳۰ دی برگزار می کند.

کودایی: به حواشی کاری نداریم
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سویا اسپانیا مشتری عابدزاده شد

حضور در المپیک ۲۰۲۸ را می خواهیم

گر می شود بعد از تیم ملی؛ لیگ هم با تماشا

امید دختران فوتبالیست در جام ملت ها

خبر

دو شمشــیرباز ایران در جــدول مقدماتــی جام 
گذار کردند  جهانی سابر گرجستان بازی خود را وا

و حذف شدند.
به گزارش ایسنا، در نخستین روز از رقابت های 
انفرادی جام جهانی شمشیربازی سابر مردان 
در گرجستان، سابریست های ایران رقابت خود 

را در بخش انفرادی آغاز کردند.
محمد رهبــری، محمد فتوحــی و فرزاد باهــر  از 
مرحله گروهی توانستند صعود کنند که فتوحی 
مستقیم به جدول ۶۴ نفره رفت اما رهبری  و باهر 

راهی جدول مقدماتی شدند.
 در دور نخســت جــدول مقدماتــی، فــرزاد باهر 
گذار کرد و رهبری هم در دور دوم  بازی خود را وا

شکست خورد.
کدامن هــم بــه دلیــل رنکینگ بــاال در   علــی پا

جدول اصلی رقابت می کند.

رقابت های قهرمانی استان و انتخابی مسابقات 
کشوری وزنه برداری جوانان استان اصفهان با 

معرفی برترین ها به پایان رسید.
رئیس هیئــت وزنه بــرداری اســتان اصفهان با 
بیان اینکه این رقابت ها پس از مدت ها به دلیل 
شــیوع کرونا برگزار شــد گفت: این مسابقات با 
هدف شناســایی برترین های ایــن رده جهت 

اعزام به مسابقات کشوری برگزار شد.
کوروش محمدی افــزود: در ایــن رقابت ها ۳۵ 
وزنه بردار در قالب ۶ تیم از سراسر استان برگزار 
شــد که بــا حضــور برترین هــا از ســطح باالیی 

برخوردار بود
محمــدی گفــت: مطمنا ایــن وزنــه بــرداران 
آینده هــای اســتان و کشــور هســتند و از آن هــا 
بیشتر خواهیم شنید.در پایان این مسابقات 
شهرســتان های اصفهــان، شــهرضا و لنجــان 

عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.

نایب رییس زنان فدراســیون قایقرانی با اشاره 
به تمرینات دختران زیر نظر مربی برزیلی گفت: 
راهبرد فدراسیون برای استخدام مربی برزیلی، 
نظارت وی بر تمرینات تیم ملــی قایقرانی زنان 
برای موفقیت در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو 

و بعد از آن بازی های المپیک پاریس است.
کتایــون اشــرف ضمــن اشــاره بــه برنامه هــای 
فدراسیون برای موفقیت قایقرانی در بازی های 
آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو اظهار داشت: در یک ماه 
گذشته ۲ اتفاق مهم در فدراسیون قایقرانی رخ 
داد. نخســت اینکه مربی برزیلی بــرای هدایت 
قایقرانــی وارد ایــران شــد و در ادامــه بــا تــالش 
فدراسیون قایق های خریداری شده از گمرک 
آزاد شــدند و به فدراســیون رســیدند. اتفاقاتی 
که موجــب می شــود قایقرانی تحــول جدیدی 
را تجربه کنــد؛ با ایــن تحــوالت به موفقیــت در 

بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو امیدواریم.  
نایب رییس زنــان فدراســیون قایقرانــی افزود: 
تجهیزاتی کــه بــه تازگــی در اختیار فدراســیون 
گرفتــه بــه صــورت مســاوی  قایقرانــی قــرار 
در تمرینــات دختران و پســران رشــته تقســیم 
می شــود و ایــن یکــی از محاســن فدراســیون 
اســت. هیــچ تبعیضــی در کار نیســت و یکــی از 
دالیلی که اســتقبال دختران از رشته قایقرانی 
زیاد اســت، نگاه برابــری اســت. در المپیک نیز 
دختر ایرانی توانســت تا فینال صعود کند. این 
نگاه مساوی در بخش های مختلف وجود دارد 
کیــد ویژه بر  و رییس فدراســیون قایقرانی نیز تا
توسعه قایقرانی زنان دارد.   اشرف ضمن اشاره 
به اســتخدام مربی برزیلی توســط فدراســیون 
گفت: در چند هفته ای که این مربی بر تمرینات 
ملی پوشــان نظــارت دارد شــاهد تحــوالت 
مهمی هستیم. قایقرانان هم در بخش المپیکی 
و هم در بخش پارالمپیکی زیر نظر پدرو تمرین 
خواهند کرد. نمی توانیم در کوتاه مدت درباره 
عملکرد وی اظهار نظر کنیم زیرا موجب فشار بر 

روی ملی پوشان و کادر فنی می شود.  
در  فدراســیون  راهبــرد  توضیــح  در  وی 
اســتخدام این مربــی تصریــح کــرد: ۲ راهبــرد 
میان مدت و بلنــد مــدت در فدراســیون برای 
استخدام این مربی طراحی شده که راهبرد اولی 
برای بازی های آســیایی ۲۰۲۲ هانگژو و راهبرد 
بلند مدت موفقیت در المپیک پاریس است. 
با این راهبردها به دنبال آن هستیم تا قایقرانی 
به یکی از رشته های تاثیرگذار در کاوران ایران در 

المپیک و پارالمپیک تبدیل شود.

حذف زودهنگام 
باهر و رهبری از جام جهانی

گرجستان  سابر 

معرفی برترین های 
وزنه برداری جوانان

 اصفهان

راهبرد فدراسیون قایقرانی
 موفقیت در بازی های

 آسیایی است

وزیر ورزش و جوانان در جلسه ستاد عالی بازی های 
آسیایی و پاراآسیایی گفت: حضور در رویدادهای 

مهم بین المللی باید کیفی باشد.
به گزارش ایرنا؛ جلسه ستاد عالی بازی های آسیایی و پاراآسیایی، به 
ریاست »سیدحمید سجادی« و با حضور روســای فدراسیون های 

ناشنوایان و اسکی برگزار شد.
در این جلسه ارائه گزارش توسط نظریان رئیس فدراسیون اسکی برای 
حضور در المپیک زمستانی و تیشه گران رئیس فدراسیون ناشنوایان 

درخصوص بازی های المپیک ناشنوایان در دستور کار قرار گرفت.
کید بر حضور کیفی کاروان های ورزشی ایران در  سپس، سجادی با تا
رویدادهای مهم بین المللی عنوان کرد: باید تالش کنیم بستر حضور 

موفق ورزشکاران دارای معلولیت مهیا شود.
وی با اشاره به موفقیت هایی ورزشکاران ناشنوا و کم شنوای کشورمان 

در مسابقات مختلف، اظهار داشت: جامعه ورزش قدردان زحمات این 
عزیزان اســت و امیدوارم بتوانیم شــرایطی را ایجاد کنیم کــه در ابعاد 

مختلف، ورزش در این حوزه گسترش پیدا کند.

وزیر ورزش و جوانان گفت: با تمام مشکالت ورزشکاران دارای معلولیت 
آشنا هستیم و تالش می کنیم در رفع آنها بکوشیم.

وی مسئله اشتغال، توسعه فضاهای ورزشی، فراهم نمودن امکانات و 
تجهیزات برای انجام فعالیت های ورزشی، حمایت از ورزشکاران ناشنوا 
را بخشی از مسائل ورزشکاران ناشنوا دانست و تاکید کرد: درصدد هستیم 

یک معاونت را مسئول شناسایی و رفع مشکالت آنها کنیم.
وزیر ورزش و جوانان همچنین در خصوص اسکی بازان کشورمان این 
نکته را مورد توجه قرار داد که با توجه به پتانســیل اسکی ایران، باید 

تالش شود در هر رویدادی نتایج بهتری کسب شود.
سجادی کســب تجربه در چنین رویدادهایی را بسیار مهم دانست 
و گفت: زیرســاخت های طبیعــی و وجود پیســت های اســکی باید 
فرصتی برای برگــزاری اردوهای تدارکاتی با ســایر کشــورها و میزبانی 

رقابت ها شود.

کیفی باشد سجادی: حضور در رویدادهای مهم ورزشی باید 
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گفــت:  فوتبال ایــران  ملــی  تیــم  دروازه بــان 
درخشــش مهدی طارمی در فوتبــال پرتغال به 

بیشتر بازیکنان ایرانی خودباوری داده است.
پیام نیازمند تابســتان امســال با قــراردادی سه ســاله به تیم 

پورتیموننــزه پرتغال ملحق شــد تــا تعــداد بازیکنان ایرانی 
شاغل در این لیگ بیشتر شود.

ایــن دروازه بــان در گفــت و گو بــا شــبکه تلویزیونــی »۱۱« 
پرتغال، اظهار داشــت: پائولو ســرجیو ســرمربی تیــم از من 
شــناخت خوبــی داشــت زیــرا او در ایــران مربیگــری کــرده 

بود. ایــران حــدود ۸۰ میلیون نفــر جمعیت دارد و بیشــتر 
مردم فوتبال، بازیکنان و اخبار فوتبالی را دنبال می کنند.

وی با اشــاره به عملکــردش در دیدار با تیــم فامالیکائو 
در مرحلــه یــک هشــتم نهایــی جــام حذفــی پرتغال 

کــه بــا ۲ مهــار پنالتــی باعــث شــد تــا تیمــش بــه 

برتــری ۴ بــر ۲ برســد، اظهــار داشــت: مردم ایــران بابــت 
عملکــردم در آن بــازی بــه وجد آمــده بودنــد و نامم 
تیتــر رســانه های ایرانی شــده بــود، چــون در آن 
بــازی عملکرد خوبــی از خودم بــه نمایش گذاشــتم. 
هواداران ایرانی همیشــه از بازیکنان محبوب شان حمایت 

می کنند حتی وقتی که انتظارش را ندارید.
نیازمند درباره مهار پنالتی در ایــران گفت: یادم نمی آید که 
چنین کاری در ایران کرده باشــم. در مهار پنالتی چندین 

کتور وجود دارد.  فا
پیش از هر چیز پنالتی زدن بازیکنان را تماشا می کنم که 
خیلی به من کمک می کند. ذهن بازیکنان حریف را در 
کتورهای زیادی در مهار  مهار پنالتی ها می خوانم. فا
پنالتــی وجــود دارد امــا صادقانــه بگویــم، 
برای مهــار پنالتی به کمی شــانس هم 

نیاز است.
وی ادامــه داد: بســیاری از رســانه های پرتغالــی پــس از مهــار 
ضربــات پنالتــی کــه باعــث صعــود تیــم بــه دور بعــد شــد، از تیتر 
»قهرمان ایرانــی« اســتفاده کردنــد و حتــی مــردم کشــورم هــم 

بابت این تیتر رسانه های پرتغالی احساس غرور کردند. 
دوســت دارم با عملکرد و شــخصیتم درهای فوتبال پرتغال را به 
خ  گر ایــن اتفــاق در آینده ر روی دیگــر بازیکنان ایرانــی باز کنــم. ا

دهد، خیلی خوشحال خواهم شد.
دروازه بــان تیــم پورتیموننــزه خاطرنشــان کــرد: وقتــی مهــدی 
طارمی فوتبالش را از جنوب ایران شــروع کرد کســی باور نمی کرد 

که او روزی در فوتبال اروپا اینچنین بدرخشد. 
همین مسئله باعث شده است که بازیکنان ایرانی به خودباوری 
بیشتری برسند که می توانند روزهای شگفت انگیزی را در فوتبال 

اروپا داشته باشند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خطاب به بانوان 
ملی پوش ایران گفت: به شما حسودیم می شد که 
چه انرژی خوبــی در تمرین داشــتید و می دانم چه 

مسوولیتی در قبال کشور خود دارید.
گان اسکوچیچ« در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال  به گزارش ایرنا، »درا
گــر فکر می کنیــد کمتر از  زنان به جــام ملت های آســیا اظهار داشــت: ا

اسطوره ها احساساتی می شوم، اشتباه کردید.
وی خطاب با بازیکنان تیــم ملی بانوان گفــت: بابــت کاری که انجام 
دادید، افتخار می کنم. به زمین تمرین شما نزدیک بود و می دیدم که 

با چه روحیه ای تمرین می کردید. به شــما حســودیم می شــد که چه 
انرژی خوبی در تمرین داشتید و می دانم چه مسوولیتی در قبال کشور 

خود دارید.
سرمربی تیم ملی فوتبال افزود: امیدوارم الگویی که شما به دختران این 
مملکت دادید، همه ببینند و دختران زیادی به سمت فوتبال بیایند. 
از رییس فدراسیون تشکر می کنم که به فوتبال زنان اهمیت می دهد. 

منتظر خبرهای خوب از شما هستم.
جام ملت های فوتبال زنان آسیا از ۳۰ دی تا ۱۷ بهمن با حضور ۱۲ تیم به 
میزبانی هند برگزار می شود. ایران که برای نخستین بار سهمیه حضور 

در این مســابقات را به دســت آورده، در گروه اول بــا هند، چین و چین 
تایپه همگروه است.

برنامه مسابقات تیم ملی زنان ایران در مرحله گروهی به وقت تهران:
پنجشنبه ۳۰ دی ساعت ۱۷:۳۰، ایران - هند
یکشنبه ۳ بهمن ساعت ۱۳:۳۰، ایران - چین

چهارشنبه ۶ بهمن ساعت ۱۷:۳۰، ایران - چین تایپه
مرحله نخســت مســابقات در ســه گــروه چهــار تیمی برگزار می شــود. 
تیم های اول و دوم هر گروه و ۲ تیم برتر از میان تیم های سوم گروه ها به 

مرحله بعدی مسابقات صعود می کنند.

نیازمند: طارمی به بازیکنان ایرانی خودباوری داد

اسکوچیچ: به انرژی تیم ملی فوتبال بانوان حسودیم می شد

خبر

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶۴۵9، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/۰۶، رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه ۵92 دفتر ۵۰۶ و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدمحمود میرشفیعیان خوزانی به 
شناسنامه شماره 1۵۶9 کدملی 1288۰۰۰۰22 صادره فرزند سیدباقر نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مساحت 9۰/۴8 مترمربع پالک شماره 11۴1 
فرعی از 11۴ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با 
حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
صفحه ۵92 دفتر ۵۰۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/
خانم اسمعیل کارگر خوزانی به شناسنامه شماره 9۶1۵ کدملی 11۴۰۳۴9۴۴9 صادره فرزند 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مساحت 9۰/۴8 مترمربع 
پالک شماره 11۴1 فرعی از 11۴ اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/12، تاریخ 
 انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/27 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی

 – 12۵۰۳9۶ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶۳8۴، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/۰۵، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ با 
حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1۵۳۴ مربوط به تقاضای آقای/خانم حمید لطفی فروشانی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه 
و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند 192۵۳ مورخ 1۴۰۰/۰2/21 دفتر 298 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حمید لطفی فروشانی به شناسنامه شماره 
11۳۰۰۳۶۰۵7 کدملی 11۳۰۰۳۶۰۵7 صادره فرزند عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب 
باغ به مساحت 118۶/۴۰ مترمربع پالک شماره ۵۵۶ و ۵۵۴ فرعی از 1۰8 اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال در دو 
قسمت به صورت شکسته به طولهای 2۴/27 و ۳۴/۰۳ به پالک ۵۵7، شرقا به طول ۴/7۵ متر 
و 1۵/1۴ متر به صورت شکسته دیواریست به جوی، جنوبا اول بصورت شکسته به طول 1۰/1۳ 
و 1۰/1۳ و ۳/8۰ متر و ۳۵/۶2 دوم شرقی است به طول ۳7/ متر هر دو دیوار اشتراکی به پالک 
۵۵2، غربا به طول ۳/۳8 و 9/1۴ متر به صورت شکسته دیواریست به جوی، حقوق ارتفاقی 
ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از 
طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام 
نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/12، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/27 - رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12۵211۰ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰1۶۵8، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/۰۴، مفاد آرا هیات حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه 
صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ 
انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
ثبت محل ارائه 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 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۵18، 
1۴۰۰/8/۳۰، خانم مریم خاوری فرزند رحمن سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۴1۰/7۶ مترمربع پالک ۴۴7 فرعی از 1۳8 اصلی واقع در امالک مزرعه غلغله عطااباد 
دهاقان که به انضمام 1۳8/۴۴8 و 1۳7/۴2۶ تشکیل یک واحد را می دهد انتقال عادی مع الواسطه 
ازطرف مالک رسمی محمدعلی کریمی فرزند علیمحمد از ششدانگ پالک فوق موضوع ثبت دفتر 
یک صفحه ۶۵1 امالک ثبت و صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1۴۰۰/1۰/12، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1۴۰۰/1۰/27 – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – 

12۴9۵7۳ / م الف

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک مهردشت

برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۵۵۵ مورخه 1۴۰۰/۰9/29 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای قاسم اسماعیلی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه و شماره ملی 1۰8۰۳۳۰7۴7  نجف آباد در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی، قسمتی از پالک 19۵1  فرعی واقع دردهق  ۴ اصلی بخش 1۵ ثبت اصفهان به 
مساحت 1۵1/۳۰ مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای سعید راعی محرز گردیده است. دراجرای 
ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ 
قانون مذکور، آرائی که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر 
گردیده و در دو نوبت به فاصله 1۵ روز منتشر می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی 
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتی منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود 
و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/27، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/1۳ - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک مهردشت نصراله 
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آگهی

عوارض جانبی آویشن که سالمتی را 
تهدید می کند 

آویشن درختچه ای همیشه سبز 
اســت کــه بــه دلیــل کاربرد هــای 
شــناخته  آشــپزی  و  دارویــی 
می شــود.  قدمــت کشــت آویشــن بــه دوران مصــر 
برمی گردد و بومی نواحی مدیترانه و مناطق خاصی 
از آفریقا است. آویشــن فواید بسیاری برای سالمتی 
و زیبایــی دارد؛ زیــرا حــاوی مــواد مغــذی ضــروری 
کسیدان ها،  مانند ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی ا
فیتونوترینت ها و فیبر های غذایی است. با این حال، 

مصرف بیش از حد آویشن عوارض جانبی دارد.
برخی از مضرات آویشن به شرح زیر است:

        تحریک غشای مخاطی
آویشــن بــه دلیــل وجــود ترکیبــات ضــد میکروبی 
کــرول از ما برابــر بیماری های  مانند تیمــول و کاروا
 ایجادکننــده میکروب ها و عفونت هــای میکروبی 
محافظت می کند. با این حال، در برخی افراد، این 
ترکیبات می توانند غشای مخاطی را تحریک کرده و 
گر به این ترکیبات  کنش های آلرژیک شوند. ا باعث وا

حساسیت دارید، از آویشن اجتناب کنید.
کنش آلرژیک در افراد         ایجاد وا

در برخــی از افــراد، آویشــن ممکــن اســت باعــث 
کنش هــای آلرژیــک ماننــد تحریــک پوســت،  وا
خــارش، قرمزی پوســت، حالــت تهوع، اســتفراغ 
گر به آویشن حساســیت دارید از  و اسهال شــود. ا
گر به ریحان، نعنــاع گربه ای،  آن اجتناب کنیــد. ا
کرفس، رزمــاری و پونه کوهی حساســیت دارید، 
به احتمال زیاد به آویشن نیز حساسیت خواهید 
کــرول موجود در آویشــن  داشــت. تیمــول و کاروا
باعــث تحریــک غشــای مخاطــی در برخــی افــراد 

کنش های آلرژیک می شوند. و ایجاد وا
کنش نامطلوب به تیروئید         وا

افــراد مبتال بــه اختــالالت تیروئیــد باید از آویشــن 
اجتناب کنند؛ زیرا ممکن است مشکالت تیروئید 

را تشدید کند.
        تداخل با بعضی دارو های خاص

آویشــن دارای مشــخصات مغــذی غنــی اســت و 
فواید بســیاری برای ســالمتی دارد. با ایــن حال، 
آویشــن بــرای افــراد مبتــال بــه اختــالالت تیروئید 
مناسب نیست. آویشن ممکن است با دارو های 

تیروئیــد تداخــل داشــته باشــد و افــراد مبتــال بــه 
اختــالالت تیروئیــد بایــد از مصــرف انواع آویشــن 
اجتنــاب کننــد. دو هفتــه قبــل از عمــل، مصرف 
آویشــن را متوقف کنید؛ زیرا حاوی تیمول اســت 
)ترکیبــی کــه ۵-فلوراوراســیل را جــذب می کنــد( 

عنصری که در شیمی درمانی استفاده می شود.
        برای بیماران دیابتی توصیه نمی شود

آویشن با شاخص گلیسمی پایین و فیبر غذایی، 
ســرعت ترشــح قنــد در جریــان خــون را کاهــش 
گهانــی ســطح قنــد خون  می دهــد و از افزایــش نا
جلوگیــری می کنــد. آویشــن بــه مدیریــت دیابت 
گــر داروی دیابــت مصــرف  کمــک می کنــد؛ امــا ا
می کنیــد، قبــل از مصرف آویشــن با پزشــک خود 
مشورت کنید. امکان تداخل آویشن با دارو های 
دیابت وجــود دارد. مصــرف بیش از حد آویشــن، 
قند خون را به زیر محدوده سالم کاهش می دهد 
و عالئمی مانند گرسنگی بیش از حد، تعریق بیش 
از حد، خســتگی، تهــوع، اســتفراغ، تپــش قلب و 

خواب آلودگی را ایجاد می کند.
         تاثیر بر عملکرد معده و دستگاه گوارش

خواص ملین فیبر هــای غذایی موجود در آویشــن 

باعث بهبــود حرکت روده و رفع یبوســت می شــود. 
سایر مشکالت گوارشــی مانند درد شکم، گاز و نفخ 
را تســکین می دهد. با این حال، فیبر غذایی بیش 
از حد سبب سوء تغذیه شــده و می تواند مشکالتی 
مانند سوء هاضمه، گاز روده، انسداد روده و اسهال 

به بار آورد.
کسیدان  زیاد برای سالمتی مضر است         آنتی ا
ویتامیــن C و E، فیتونوترینت هــا و پلــی فنول هــا 
کسیدانی آویشن هستند. این  سایر ترکیبات آنتی ا
ترکیبات از ســلول ها برابر آسیب رادیکال های آزاد 
محافظت می کننــد. خطــر ابتال به ســرطان های 
مختلف مانند سرطان روده بزرگ، شکم، پانکراس 
کسیدان ها فواید  و سینه را کاهش می دهد. آنتی ا
دیگری ماننــد تقویت ایمنی، ترویج ســم زدایی، 
جلوگیری از پیری زودرس، بهبود سالمت قلب و 
عروق دارند. در حفظ ســالمت اندام های حیاتی 
مانند کبد و کلیــه نیز نقــش دارند. با ایــن وجود، 
کســیدان ها مضر هســتند؛ زیرا  بســیاری از آنتــی ا
کســیدان با ســلول های ســالم  مقادیــر زیاد آنتی ا
تعامل و به آن ها آسیب می رساند. تحقیق مجله 
انســتیتوت ســرطان می گوید ســیگاری هایی که 

کاروتــن مصرف می کنند، بیشــتر  مکمل هــای بتا
در معرض ابتال به سرطان ریه هستند. طبق یک 
مطالعــه روی مکمل های غذایــی، مصرف بیش 
از حد ویتامین E خطر ســکته مغزی هموراژیک و 

سرطان پروستات را افزایش می دهد.
        منجر به افت فشار خون

پتاســیم موجود در آویشــن )۶۰۹ میلی گرم در هر 
۱۰۰ گــرم( یک گشــاد کننــده طبیعی عروق اســت 
که رگ های خونی را شــل می کند، گردش خون را 
بهبود می بخشد و فشار خون را تسکین می دهد. 
فشــار خــون بــاال یــک قاتــل خامــوش اســت کــه 
میلیون ها نفر را در سراســر جهان تحــت تاثیر قرار 
می دهد. عامل اصلی مشــکالت قلبی - عروقی و 
سایر مشکالت سالمتی است. با وجود این مزیت، 
آویشن را در حد اعتدال مصرف کنید؛ زیرا پتاسیم 
بیــش از حــد ممکــن اســت فشــار خــون را بــه زیر 
محدوده ســالم کاهش و باعث خستگی، سبکی 
گــر از دارو های  ســر، تاری دید و افســردگی شــود. ا
فشــار خون اســتفاده می کنید؛ پس از مشــورت با 
پزشک آویشن بخورید تا از عدم تحمل غذا و دارو 

اطمینان حاصل کنید.

سالمت

پژوهشگران انگلیسی دریافتند که چاقی می تواند 
بر آناتومی قلب کودکان تاثیر بگذارد و رشد طبیعی 

آنها را مختل کند. 
گروهی از پژوهشــگران حوزه مهندســی پزشــکی و 
علوم تصویربرداری برای نخســتین بار تأثیر چاقی 
را بر آناتومی قلب کودکان خردســال، به ویژه نحوه 
سازگاری قلب با چاقی و تقاضا های اضافی مستقل 
از رشد طبیعی آشــکار کردند.  پژوهشــگران در این 
پروژه، بطن چپ قلب را بررسی کردند و دریافتند که 
بطن چپ در اثر چاقی، کج می شود و از حالت تقارن 
طبیعی بیرون می آید. این ویژگی پیشتر در بیمارانی 
دیده شده بود که به تنگی آئورت مبتال هستند. این 
تغییــر شــکل در کودکانــی بــا شــاخص تــوده بدنی 
حدود ۱۹، قابل توجه است که با میزان اضافه وزن 
در بزرگساالنی با شــاخص توده بدنی ۲۵ مطابقت 
دارد. آنها به جمع آوری داده های گسترده ای طی 
چندین سال از مرحله پیش از تولد تا دوران کودکی 
پرداختند تا رشد سیســتم قلبی-عروقی و عوامل 
خطر ابتدایی را مورد بررسی قرار دهند. جمع آوری 
داده ها، بررســی اســکن های ام آرآی را در بر داشت 
که از قلــب ۲۶۳۱ کــودک ۱۰ ســاله را به دســت آمده 
بودند. ۳/۵۱ درصــد از کودکان، دختر و بقیه پســر 
بودند. با کمک این یافته هــا، درک و تعیین میزان 
تأثیر چاقی بر رشد، بسیار واضح تر می شود. چاقی 
یکی از مهمترین مشکالت در سالمت جهانی است. 
گزارش ســازمان جهانی بهداشــت )WHO( نشان 
می دهد که تقریبا ۶۰ درصد از بزرگساالن اروپا و یک 

سوم از کودکان ۱۱ ساله، به اضافه وزن یا چاقی مبتال 
هستند. همچنین، این یافته ها نشان می دهند که 
بیماری های مرتبط با چاقی می توانند از علل اصلی 

مرگ و میر قابل پیشگیری باشند.
پابلو الماتا )Pablo Lamata(، از پژوهشگران این پروژه 
گفت: در آینده، این الگوی مدل سازی می تواند به 
ارائه مدل های پیش بینی کننده خطر کمک کند 
گاهی مورد نیاز برای داشــتن یک سبک زندگی  و آ

سالم تر از دوران کودکی را افزایش دهد.
 ،)Maciej Marciniak( ک  مارســینیا ماســیج 
پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: چاقی کودکان، یک 
نگرانی بزرگ به شــمار می رود، زیرا ممکن اســت بر 
رشد سالم تأثیر بگذارد. پزشکان با داشتن اطالعات 
بالینــی بیشــتر در مــورد تأثیــر چاقــی می توانند به 
بیماران توصیه کنند که سبک زندگی سالم تری را از 
سنین پایین تر در پیش بگیرند. چنین تحلیل هایی 
ممکن است به اطالع رسانی در مورد سایر الگو های 
مرتبط با انتخاب سبک زندگی، عوامل محیطی و 

سایر پارامتر ها کمک کنند.

وقتی خســته اید بــه رختخواب برویــد و اجازه 
دهید صبح با سیستم عصبی و جسمانی خود 
از خواب برخیزید نه با صدای زنگ ساعت و یا 

هر صدای غیرمترقبه دیگری. 
در ابتــدا ممکــن اســت این چرخــه ریــکاوری 
زمان خواب کمی جنون آمیز باشد و ۱۰ ساعت 
در شــبانه روز بخوابیــد، امــا به مرور ایــن زمان 

کاهش پیدا می کند.
توجــه داشــته باشــید بــرای جبــران کمبــود 
خواب هم زمان و هم شدت و کیفیت خواب 

مهم است. 
باید در نظر داشــت که برای جبران بخشــی از 
کســری خواب، خــواب عمیــق الزم اســت. به 
نظر می رســد در زمــان خــواب عمیــق، مغز به 

بازسازی و ریکاوری خود می پردازد.
وقتی فرد زمان بیشتری می خوابد، به همان 
میزان زمان بیشــتری به مغز می دهــد تا خود 
را ریــکاوری و جوان ســازی کنــد. وقتــی فــرد 
بدهی خواب خود را با مغز صاف کند و آن را با 
خواب اضافه جبران کند، به تدریج به الگوی 
مناســب و زمان ایــده ال خــواب خــود دســت 

خواهد یافت.
محققــان معتقدنــد ژن هــا در تعییــن الگــوی 
خواب افراد موثرند و تفاوت های فردی میزان 
خــواب در اشــخاص مختلــف را بــه اطالعــات 

روی ژن های افراد مربوط می دانند.
نکته قابل توجه اینجاســت که با توجه به این 
فرضیه شــما نمی توانید خود را آموزش دهید 
تا زمان کمتــری بخوابید چرا که میزان خواب 

مورد نیاز بدن شما با توجه به اطالعات وراثتی 
ژن های بدن تان تعیین شده است، بنابراین 
با کم خوابیدن فقط خودتان را گول خواهید 

زد.
طبق یک تحقیق علمی هر چه بیشــتر خسته 
باشــید کمتــر احســاس خســتگی می کنیــد. 
یادتــان باشــد خــواب کافــی و مناســب باعث 
می شــود شــما احســاس بهتــری نســبت بــه 
خودتــان و زندگــی داشــته باشــید. در ضمــن 
به خاطــر داشــته باشــید که شــاید بــا مصرف 
برخــی مــواد ماننــد مــواد کافئیــن دار بتوانید 
خود را بیــدار نگه دارید، اما مطمئن باشــید از 
کارایی و عملکرد جسمی و ذهنی شما کاسته 

خواهد شد.
بدهــی خــواب خــود را پرداخــت کنیــد تــا بــه 
کافــی  یــک ابرانســان بــدل شــوید. خــواب 
ظرفیت هــای جســمانی و ذهنی شــما را ارتقا 
می دهــد. اختــالالت خــواب اثر مســتقیمی بر 
طــول عمــر افــراد دارنــد، پــس آن هــا را جدی 
بگیریــد و در صــورت بــروز مشــکل بــا پزشــک 

متخصص مشورت کنید.

نتایج یک بررســی جدیــد بیانگر بروز یــک بیماری 
جدی در اثر مصرف فســت فود و غذا هــای فرآوری 
شده است.  نتایج یک بررسی جدید، نشان می دهد 
رژیم های غذایی فســت فود سیســتم ایمنی افراد 
را گیــج می کنــد و منجــر بــه افزایــش بیماری هــای 

خود ایمنی در سراسر جهان می شود.
خ می دهــد کــه  بیمــاری خودایمنــی هنگامــی ر
دســتگاه ایمنی بــدن بــه اشــتباه حملــه بــه خــود 
بــدن را آغــاز می کنــد؛ بیماری هــای خودایمنــی 
می توانند اندام ها و بافت هایی از جمله گلبول های 
سرخ خون، عروق خونی، غده تیروئید، لوزالمعده، 
عضالت، مفاصل و پوست را درگیر کنند. محققان 
موسسه فرانسیس کریک، یک مرکز تحقیقاتی در 
حوزه زیست شناسی در لندن در حال بررسی رژیم 
غذایی و بیماری هســتند؛ آن ها به دنبــال ارتباط 
بیــن مصــرف فســت فــود و افزایــش بیماری های 

خود ایمنی هستند.
بر اساس مطالعه این تیم تحقیقاتی، بیماری های 
خود ایمنی از ۴۰ سال پیش در غرب روند صعودی 
کنون در مناطقی در خاورمیانه و شرق آسیا  داشته و ا

در حال افزایش هستند.

به گفته دانشمندان، خوردن غذا های بسیار فرآوری 
غ، منجر بــه افزایش  گت مــر شــده از جمله برگر و نا
بیماری های خود ایمنی در سراسر جهان می شود. 
سیستم ایمنی این افراد نمی تواند تفاوت بین یک 
سلول سالم و یک ارگانیســم ویروس مانند را که به 

بدن حمله می کند، تشخیص دهد.
محققان موسسه فرانسیس کریک در لندن در حال 
بررسی دقیق تر علت هستند؛ اما انتظار می رود که 
دلیل آن رژیم های غذایی فست فود فاقد موادی 
مانند فیبر باشد که بر میکروبیوم فرد تاثیر می گذارد. 
مجموعــه میکروارگانیســم هایی کــه در روده خود 
داریم و نقش کلیدی در کنترل عملکرد های مختلف 

بدن دارند.
بیماری های خودایمنی از جمله بیماری التهابی 
روده، دیابت نوع یــک، آرتریت روماتوئیــد و ام اس 
در اثر حمله بدن بــه بافت و اندام هــای خود ایجاد 

می شوند.
بــه گفتــه جیمــز لــی و کاروال وینوســا در موسســه 
فرانسیس کریک، حدود ۴۰ سال پیش، کشور های 
غربــی از جملــه بریتانیــا، شــاهد افزایــش مــوارد 
کنون در کشور هایی  خودایمنی بوده اند و این روند ا
که قبال هرگز به این بیماری مبتال نشــده بودند، در 

حال ظهور است.
در انگلیس چهار میلیون نفر مبتال به یک بیماری 
خودایمنی وجود دارند و موارد بین المللی بین ۳ تا 
۹ درصد در ســال افزایش می یابد. مطالعات قبلی 
نیز ارتباطی بین عوامل محیطــی و افزایش چنین 
شرایطی از جمله ورود ذرات میکروپالستیک بیشتر 

به بدن پیدا کرده است.

کودکان را تغییر می دهد  چاقی، آناتومی مغز 

بیدار شدن با صدای زنگ می تواند 
برای بدن شما ضرر داشته باشد 

هشدار محققان به عالقه مندان به فست فود 

پژوهش

دانستنی ها

یک مطالعه جدیــد در مورد وجود خطری 
جدی هنگام اســتفاده از خشک کن برای 

خشک کردن لباس ها هشدار داد. 
برخــی از خانم هــا از خشــک کن لبــاس 
استفاده می کنند تا راحتی بیشتری داشته 
باشــند و بــه آن هــا کمــک کنــد در زمــان و 
تالش صرفه جویی کننــد؛ اما یک مطالعه 
جدید هشــدار می دهد که یک خشک کن 
در خانــه می توانــد ســاالنه ۱۲۰ میلیــون 
میکرو فیبــر را در هوا آزاد کنــد که بر محیط 
زیســت و همچنیــن ســالمت انســان تاثیر 

می گذارد.
دانشــمندان تخمین زده اند کــه دو مورد از 
متداول ترین الیاف نساجی که از خشک کن 
لباس هــای خانگــی وارد هــوای اطــراف 
می شــوند، پنبه و پلی استر هســتند. نتایج 
نشان می دهند که خشــک کن های لباس 
تا ۴۰ برابر بیشتر از ماشین های لباسشویی، 

میکروفیبر در هوا آزاد می کنند.
کــه  اســت  داده  نشــان  مطالعــه  ایــن 
میکروســکوپی  ذراتــی  میکروالیاف هــا، 
هســتند کــه از منســوجات و لباس ها جدا 
می شــوند و نازک تر از موی انسان هستند 
و بــا چشــم غیرمســلح دیــده نمی شــوند. 
گرچه دانشمندان هنوز در تالش هستند  ا
تا اثرات سالمتی استنشــاق میکروالیاف را 
به طور دقیق تعیین کنند؛ اما اعتقاد بر این 
اســت که آن ها باعث مشــکالت تنفســی و 
حتی مانع از بهبود مجاری تنفســی پس از 

عفونت ویروسی می شوند.
میکروالیــاف  مطالعــه،  اســاس این  بــر 
می تواند از پارچه های طبیعی مانند پنبه 
یا پارچه های مصنوعی مانند پلی استر که 

میکروپالستیک نیز هستند به دست آید.
مــا  قدردانــی  گفــت:  لیونــگ  پروفســور 
از میکروالیــاف موجــود در هــوا از یــک 
خشــک کن بــه طــور کلــی بیشــتر از تعــداد 
میکروفیبر های تولید شده توسط ماشین 
ماشــین  فاضــالب  اســت.  لباسشــویی 
لباسشــویی بــه تصفیــه خانــه فاضــالب 
مــی رود کــه منجــر بــه حــذف میکروالیاف 

نیز می شود.
این تیم دریافت که بــا افزایش لباس ها در 
خشک کن، رها شدن میکروفیبر پلی استر 
افزایــش می یابــد؛ در حالــی که آزاد شــدن 
میکروفیبر پنبــه بــدون توجه به انــدازه بار 
ثابت می ماند. این فرآیندی است که برای 

پلی استر اتفاق نمی افتد.
انتشــار میکروالیــاف در محیــط نیــز نگران 
کننــده اســت؛ زیــرا می تواننــد آالینده ها را 
جذب کــرده و در فواصــل طوالنــی انتقال 
دهنــد. خــود فیبــر در صــورت مصــرف یــا 
استنشــاق می تواند برای سیستم تنفسی 

تحریک کننده باشد.

محققــان می گوینــد ورزش در آب نســبت 
بــه برخــی از درمان هــای فیزیکی ســنتی، 
می توانــد بــرای کاهــش کمــردرد مفیدتــر 

باشد. 
ورزش در آب، ماننــد راه رفتــن در آب و 
استفاده از دستگاه های شــناور، می تواند 
فشــار بر روی برخی از ماهیچه ها را کاهش 

داده و آن ها را تقویت کند.
بر اســاس یک مطالعــه بر روی ۱۱۳ شــرکت 
کننــده مبتــال به کمــردرد مزمــن، بعــد از ۳ 
مــاه، مشــخص شــد کــه ورزش درمانی در 
آب تاثیر بیشــتری نســبت بــه درمان های 
فیزیکــی بــر روی میــزان درد، عملکــرد، 
کیفیــت زندگی، کیفیت خــواب و وضعیت 

روحی - روانی دارد.
درمان های فیزیکی در این مطالعه شامل 
تحریــک الکتریکی عصــب اعمال شــده در 
سراســر پوســت )TENS( و درمان حرارتی 

اشعه مادون قرمز بود.
شــرکت کنندگان این اقدامــات را به مدت 
۶۰ دقیقه دو بار در هفته انجــام دادند. به 
گفته محققــان، فواید ایــن روش، تا ۱۲ ماه 

وجود داشت.
کریســتوفر بیــس، سرپرســت تیــم تحقیق 
گفــت: افزایــش  از دانشــگاه پیتزبــورگ، 
شناوری و مقاومت ایجاد شده از طریق آب 
راهی برای تغییر بار در نواحی پردرد است.
کیــد می کننــد ورزش آبی برای  محققان تا
همه مفید اســت؛ از ورزشــکاران حرفه ای 
که پــس از جراحــی زانــو بهبــود می یابند تا 

افراد مسن که دچار درد روزانه هستند.

دانستنی ها

کمر درد

هشداری جدی در مورد 
استفاده از خشک کن لباس 

ورزش در آب، 

روشی برای درمان کمردرد 

گهی مفقودی آ
برگ سبز و سند مالکیت و مدارک شناسایی متعلق به خودرو سواری 
سمند تیپ LX-EF۷-۱۷۰۰ رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۸ به 
شماره انتظامی ۳۱۵ ص ۲۶ ایران ۵۳ و شماره موتور ۱۴۷۸۸۰۰۴۶۰۱ 
و شماره شاسی NAAC J۱JC۹AF۲۵۵۸۸۰ متعلق به آقای مجید 
جعفری فرزند احمدرضا به کدملی ۱۲۸۱۹۰۷۸۵۵ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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رندر جدیدی که به تازگی منتشــر شده یک مینی 
ون ولوو را نشان می دهد که طراحی مدرنی دارد. 

شــاید خودرو هــای مینــی ون طرفــداران زیــادی 
نداشــته باشــند، اما به هر حال عالقمندان خود را 
دارند. مخصوصا اینکه این وسایل نقلیه خانوادگی 
و عمومی، از نظر جا برای افراد و بار، کاربردی تری از 

کراس اوور ها و شاسی بلند ها هستند.
به گزارش موتور وان، ولوو از جمله برند هایی است 
که خودرو های شاسی بلند بسیار خوبی دارد. این 
خودروساز سوئدی مصمم اســت که خودرو های 
کنون هرگز یک  ســدان را زنده نگه دارد و با اینکــه تا
مینی ون نســاخته، اما یک رندر جدید ارائه شده، 

یک مینی ون ولوو را به تصویر می کشد.
این خودرو یک سقف بلند دارد و در عین مدرن جلوه 
کردن، از در های کالســیک این دســته از خودرو ها 
استفاده می کند. قسمت جلویی خودرو الهام گرفته 
از مدل های فعلی ولوو است و دارای چراغ جلو های 

LED اســت. بــه جز ســپر عقــب، بــه نظر می رســد 
قسمت عقب یک طراحی کامال جدید با چراغ های 

عقب L شکل دارد.
البته نیازی به گفتن نیســت که در آینــده نزدیک، 
احتمال دیدن یک مینی ون تولید ولوو تقریبا صفر 
است، چون این برند سوئدی به بخش کراس اوور ها 
و شاسی بلند ها متعهد است و قرار است سبک های 
گن را برای سال های آینده  سنتی بدنه ســدان و وا

زنده نگه دارد.

ساعت هوشمند متا به چندین دوربین و صفحه 
نمایش قابل جدا شدن مجهز خواهد شد. 

شرکت متا در سال ۲۰۰۴  با نام فیسبوک در آمریکا 
تاســیس شــد. متا  حــدود ۲ میلیــارد کاربــر در ۴ 
گرام،  برنامه پرطرفدار متعلق به خود یعنی اینستا
واتساپ و فیسبوک دارد. این شرکت اولین ساعت 
هوشــمند خــود را طراحی کــرده و قــرار اســت به 
زودی به بازارهای جهانی عرضه کند. پیش بینی 
می شود این دســتگاه  با ســاعت های هوشمند 

سامسونگ و اپل رقابت تنگاتنگ داشته باشد.
به گزارش سایت aroged، به گفته نشریه هلندی، 

فیســبوک واچ یا متا واچ در دو نســخه با قاب گرد 
و مربع که قابل جابه جایی هســتند در تابستان 
به بازارهــای جهانــی عرضه می شــوند. ســاعت 
کثر سه دوربین با  هوشمند گرد، دارای دو یا حدا
یک لنز تله فوتو با زوم اپتیکال، یک لنز فوق عریض 
کرو است.  همچنین این ساعت یک  و یک لنز ما
صفحه نمایش چرخشی برای عکسبرداری دارد.

گزارش هــا، تمامی تصاویــر ســاعت  براســاس 
گرام  هوشمند متا به صورت مستقیم در اینستا
و فیســبوک منتشــر خواهند شــد. عالوه بر این، 
دوربیــن موجــود در دســتگاه می توانــد بــرای 
تماس های ویدیویی استفاده شود. متا واچ دارای 
حسگرهای لمســی اســت که به گفته محققان 
تکنولوژی، غول فناوری آمریکا  در آینده می تواند 
از این حسگر ها برای پیاده سازی واقعیت مجازی 

AR/VR و واقعیت ترکیبی استفاده کند.
انتظار مــی رود متا به عنوان بخشــی از کنفرانس 
گوســت ۲۰۲۲ از  فنــاوری خــود در جــوالی تــا آ

دستگاه های جدیدی نیز رونمایی کند.

در این گزارش به مرور روش های رایگان یا کم هزینه 
برای به روزکردن رایانه قدیمی خود پرداخته ایم. 

        نصب مجدد ویندوز
گــر هنــوز وینــدوز آهســته اجــرا می شــود، دیگــر  ا
ترفند های بهینه سازی نرم افزار ها پاسخگو نیست. 
سیستم عامل ویندوز به دلیل کاهش سرعت در 
گر هرگز رایانه شخصی خود  طول زمان بدنام است. ا
کنون  را با نصب وینــدوز جدید بــه روز نکرده اید، ا
زمان آن رسیده اســت که این کار را انجام دهید. 
از تمــام داده های حیاتی سیســتم خود نســخه 
پشتیبان تهیه کنید و یک نسخه تازه و مناسب از 

ویندوز را نصب کنید.
        نصب حافظه اس اس دی

گر رایانه شما بعد از همه این کار ها همچنان کند  ا
است، چند گزینه مختلف دارید. سخت افزار خود 
را تغییر دهید یا نحوه استفاده از رایانه شخصیتان 
را کامال تغییر دهید. در مورد گزینه اول مهاجرت 
از یک هارد دیســک ســنتی به یک درایو اس اس 
گن و خرید ماشــین  دی مانند فــروش فولکس وا
فراری اســت. ارتقا و اســتفاده از یــک حافظه اس 
اس دی شــما را کامــال غافلگیــر می کند و ســرعت 
همه چیز را از زمان راه اندازی رایانه تا زمان اجرای 
برنامه ها و انتقال فایل ها افزایــش می دهد. این 
قابل توجه ترین راه هزینه بر ارتقای رایانه شخصی 
کثر مردم می توانند انجام دهند. یک  اســت که ا
حافظه اس اس دی می تواند حتی یک لپ تاپ 
قدیمی کنــد را نســبتا جــذاب کنــد، و ایــن روز هــا 
می توانیــد انــواع درایو هــا را بــا قیمتــی در حــدود 
۱۰ ســنت بــه ازای هر گیگ پیــدا کنیــد، بنابراین 

در صورت تمایــل به خریــد می توانید یــک درایو 
۵۰۰ گیگابایتــی را بــا قیمتــی حــدود ۵۰ تــا ۶۰ دالر 

تهیه کنید.
        افزایش رم

گر از رایانــه ای با رم کمتر از ۸ گیگابایت اســتفاده  ا
می کنید، ایــن کار می توانــد بر عملکرد سیســتم 
شــما تأثیــر منفــی بگــذارد. سیســتم های دارای 
محدودیت حافظــه در زمــان اجــرای بازی های 
ویدئویی کندترو در زمان راه اندازی کندتر هستند. 
آن ها در صورت شروع به انجام چند کار سنگین )از 
جمله باز کردن تعداد زیادی برگــه مرورگر( به طور 
همزمان، ممکن است قفل کنند. افزودن رم بیشتر 
گر در حال ارتقای  می تواند کمک کننده باشــد. ا
سیستم برای جلوگیری از وقوع مشکالت احتمالی 
هستید، می خواهید حافظه سیستم خود را به 
طور کامل جایگزین کنید، اما یک ماژول حافظه 
رم ۸ گیگابایتی )یا یک کیت ۸ گیگابایتی متشکل 
از دو ماژول ۴ گیگابایتی( اغلب با قیمت کمتر از ۵۰ 
دالر با سرعت های مناسب یافت می شود. ارتقاء 
حافظه دسکتاپ آسان است و خود شما می توانید 

رم ها را به سادگی تعویض کنید.

بســیاری از مــا بــه خاطــر بویــی کــه ماهــی در 
آشــپزخانه راه می انــدازد، از طبــخ آن طفــره 
می رویم، ولــی از بین بــردن بوی ماهــی کار زیاد 
ســختی نیســت؛ به خصوص بــرای ما ایرانی ها 
که عاشق استفاده از ادویه جات و مواد معطر در 
غذاها هستیم. در ادامه روش هایی را پیشنهاد 
می کنیم که عالوه بر کمک به طبخ بهتر ماهی و 
کم کردن بوی زهم آن، عطر و مزه کلی غذای شما 

را بهبود می بخشند.
اســتفاده از آبلیمــو یــا آبغــوره در پخت وپز ماهی 
طعم و مزه آن را برای کودکان خوشایند می کند.

مصرف ادویه جات و خواباندن ماهــی در پیاز و 
سیر رنده شده روی گوشــت ماهی باعث از بین 

بردن بوی مخصوص آن می شود.
سرکه و آب لیموی تازه جزو ارکان تهیه غذاهای 
دریایی محسوب می شــوند و برای از بین بردن 
بــوی زهــم ماهــی، اســتفاده از این دو چاشــنی 

توصیه می شود.
طعم دار کردن ماهی با کمک سبزی های معطر و 
خوشبو یا استفاده از ادویه و پودرهای سوخاری 
معطر می تواند تاثیر زیــادی در از بین رفتن بوی 
ماهی هنگام طبخ داشته باشد و گوشــت آن را 

ترد و لطیف کند.

انتشار رندر جدیدی از اولین مینی ون ولوو 

طراحی ساعت هوشمند متا فاش شد 

کند؟  کار  کنیم تا رایانه قدیمی ما سریع تر  چه 

کلیدی برای از بین بردن بوی ماهی چند نکته 

فناوری

خواندنی ها

خانه داری

۷ خطری که کودکان را در فضای مجازی 
تهدید می  کند 

همــه  بــا  مجــازی  فضــای 
خوبی هایــی کــه دارد می توانــد 
نوعــی  بــه  افــراد  همــه  بــرای 
تهدیدآفرین باشــد و این تهدیدات برای کــودکان و 

نوجوانان بیشتر از دیگران است. 
ک  اینترنت می تواند برای همــه یک محیط خطرنا
باشد، اما کودکان و نوجوانان در این فضا آسیب پذیرتر 
هستند. از شکارچیان سایبری گرفته تا پست های 
منتشرشده در شبکه های اجتماعی، می تواند زندگی 

آن ها را تهدید کند.
خطرات آنالین می توانند عواقب شدید، پرهزینه و 
حتی غم انگیزی داشته باشند. کودکان ممکن است 
ناخواســته خانواده خــود را مثــال با دانلــود تصادفی 
بدافزار هایی که به مجرمان سایبری امکان دسترسی 
به حســاب بانکی والدین یا سایر اطالعات حساس 
را می دهد، در معرض تهدیدات اینترنتی قرار دهند. 
حفاظت از کودکان در اینترنت و دانســتن اینکه چه 
خطراتی در کمین آنهاست و چگونه می توان از آن ها 
گرچه نرم افزار  محافظت کرد؛ موضوع مهمی است. ا
امنیت سایبری می تواند به محافظت در برابر برخی 
از تهدیدات به افراد کمک کند، مهم ترین اقدام اما 

ارتباط دوستانه والدین با فرزندان است.
        زورگویی سایبری

کثریت قریب به اتفاق )۹۰ درصد( نوجوانان موافق  ا
هستند که زورگویی سایبری یک مشکل است و ۶۳ 
درصد معتقدند که این یک مشــکل جدی اســت. 
عالوه بر این، یــک نظرســنجی در ســال ۲۰۱۸ درباره 
رفتار آنالین کودکان نشــان داد که تقریبــا ۶۰ درصد 
از کودکانــی کــه از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده 
می کنند، شــاهد نوعی زورگویی بوده اند و به دالیل 
مختلف، این رفتار را به کلی نادیده گرفته اند. باتوجه 
به گزارشات منتشــر شــده، تا فوریه ۲۰۱۸ نزدیک به 
نیمــی )۴۷ درصــد( از کل جوانــان قربانــی زورگویــی 
سایبری شده اند. شبکه های اجتماعی و بازی های 
آنالین، "زمین های بازی مجازی" امروز هستند و این 
یعنی دقیقا همانجایی که بیشترین میزان زورگویی 
سایبری در آن ها رخ می دهد و این اتفاق ۲۴ ساعته 
در حال انجام است. ممکن اســت کودکان در نحوه 
تعامالتشان در شبکه های اجتماعی مورد تمسخر 
قرار بگیرند یا در بازی های آنالین، شخصیت هایی 
که کودکان آن هــا را بازی می کنند مــدام مورد حمله 
قرار بگیرد و بازی را از یک ماجراجویی تخیلی به یک 
مصیبت تحقیرآمیــز تبدیــل کننــد. در نتیجه، این 
زورگویی سایبری ممکن اســت به زندگی واقعی نیز 

کشیده شود.
بهترین راه برای محافظت از کودکان در برابر زورگویی 
سایبری این است که والدین راحت با فرزندان خود 
در مورد آنچه در زندگی آن ها به صورت آنالین و واقعی 
می گذرد و همچنیــن درباره نحوه مقابله بــا زورگو ها 
صحبت کنند. نرم افزار امنیت سایبری و برنامه های 
تخصصی برای نظارت بر فعالیت آنالین و تلفن همراه 
کودکان می توانــد کمک کننده باشــد، اما هیچ چیز 

جایگزین گفتگو نیست.
        سوءاستفاده سایبری

ایــن روز هــا سوءاســتفاده گران جنســی و ســایر 

سوءاستفاده گران اغلب کودکان را در اینترنت تعقیب 
می کنند و از معصومیــت، عدم نظارت بزرگســاالن و 
اعتماد آن ها سواستفاده می کنند. این شکارچیان 
در رسانه های اجتماعی و پلتفرم های بازی که برای 
کــودکان جــذاب هســتند، کمیــن می کننــد؛ یعنی 
در همــان فضا هایــی که ناشــناس بودن، قلــدری و 
اخاذی را تسهیل می کند. سواســتفاده گران در این 
فضا می توانند نه تنها از معصومیت کودکان، بلکه از 
موهبت تخیل آن ها نیز سواستفاده کنند. »بیایید 
بازی کنیــم« یک عبارت رایــج و ســالم در بازی های 
آنالین و تعاملی است، اما سواستفاده گران می توانند 
از آن به عنوان قالبی برای کشیدن کودکان به سمت 

خودشان استفاده کنند.
پلیس، راهنمایی هایی را برای محافظت از کودکان 
در برابر سواستفاده گران و ســایر خطرات آنالین ارائه 
می دهد. با این حال، باز هم بهترین محافظت این 
است که به طور منظم با فرزندان خود در مورد آنچه در 

زندگی روزمره آن ها می گذرد، صحبت کنید.
        ارسال اطالعات خصوصی

کودکان هنوز مرز هــای اجتماعــی را درک نکرده اند. 
آن ها ممکن اســت اطالعات شــخصی را بــه صورت 
آنالین منتشــر کنند. این اطالعات ممکن است هر 
چیزی باشد، از تصاویر کامال شخصی گرفته تا آدرس 

خانه یا برنامه های تعطیالت خانوادگی.
بسیاری از مطالبی که فرزندان شما پست می کنند، 
به صورت عمومی نمایش داده می شــود. این بدان 
معناســت که شــما نیز می توانید آن را ببینید. هیچ 
گــر مامان  ضرری نــدارد به آن هــا یــادآوری کنید که ا
و بابــا می تواننــد آن را ببیننــد، بقیــه هــم می توانند 
آن را مشــاهده کنند. از جاسوســی بپرهیزید، اما در 
مورد این مسائل، خط قرمز های خانواده و مرز بین 
انتشــار عمومی و خصوصــی اطالعــات بــا کودکتان 

صحبت کنید.
        فیشینگ

فیشــینگ یعنی اســتفاده از ایمیل هایی که ســعی 
می کننــد افــراد را فریــب دهنــد تــا روی پیوند هــا یــا 
پیوســت های مخرب کلیک کنند. تشــخیص این 
پیام ها ممکن است برای کودکان دشوار باشد، زیرا 
اغلب، بــه نظر می رســد که ایمیل از طرف شــخصی 

قانونــی اســت، ماننــد یکــی از دوســتان یــا اعضــای 
خانواده. در این ایمیل ها آمده: "هی، فکر کردم ممکن 
است این را دوست داشته باشی!" این کار را می توان با 
استفاده از برنامه های پیام  رسان یا پیام های متنی نیز 

انجام داد که به آن »smishing« می گویند.
ایمیل های فیشینگ و متن های smishing می توانند 
در هر زمانی ظاهر شوند، اما مجرمان سایبری که آن ها 
را طراحــی می کنند، ســایت های محبــوب کودکان 
را زیر نظــر دارند و اطالعاتی ماننــد آدرس ایمیل و نام 
دوستان و سایر اطالعات را برای تطبیق حمالت خود 
جمع آوری می کنند. به فرزندان خود بیاموزید که از 
کلیک کردن روی ایمیل ها یا پیامک های افراد غریبه 
خودداری کنند و مراقب پیام هایی که به نظر می رسد 

از طرف دوستانشان است، باشند.
        کالهبرداری سایبری

کــودکان ممکــن اســت در فضــای مجــازی درگیــر 
کالهبرداری هایی که چیزهای موردعالقه شان را ارائه 
می دهند، شوند؛ مثال دسترسی رایگان به بازی های 
آنالین یــا ویژگی های خــاص. کــودکان و نوجوانان، 
اهداف خوبی برای کالهبرداری هســتند، زیرا هنوز 
یاد نگرفته اند که احتیاط کنند. مانند فیشــینگ، 
مجرمان سایبری می توانند از سایت های محبوب 
کودکان برای شناسایی قربانیان احتمالی استفاده 
کننــد و ســپس در ازای جوایــزی وسوســه کننــده، 
اطالعات کارت اعتباری والدین یا اطالعات شخصی 

را از آن ها بگیرند.
جوان یا پیر، بهترین محافظت در برابر کالهبرداری این 
گر پیشنهادی خیلی خوب به نظر  است که بدانید ا
می رسد، احتماال درست نیســت. به فرزندان خود 
بیاموزید که از پیشــنهادات آنالینی که بیــش از حد 

وعده های عجیب می دهند، دوری کنند.
        دانلود تصادفی بدافزار

بدافــزار، نرم افــزاری رایانه ای اســت که بــدون اطالع 
قربانی نصب می شود و اقدامات مضری را روی رایانه 
انجام می دهد. اقداماتی که بدافزار انجام می دهد، 
شــامل ســرقت اطالعات شــخصی از رایانه یا ربودن 
آن ها برای استفاده در "بات نت" است که باعث کند 
شــدن عملکرد می شــود. مجرمان ســایبری اغلب 
مــردم را فریــب می دهنــد تــا بدافــزار را دانلــود کنند. 

فیشینگ یکی از این ترفند ها است، اما موارد دیگری 
نیز وجــود دارد، مانند متقاعد کــردن قربانیان برای 
دانلود بازی هایی خاص، این بازی ها می توانند برای 

کودکان جذاب باشند.
بــرای دور ماندن از ایــن خطر نیز آموزش بــه فرزندان 
بهترین راه اســت. نرم افزار امنیت ســایبری جامع و 
محافظت های امنیتی مرتبط می تواند به محافظت 
از رایانه فرزند شــما در برابر هر بدافزاری که به صورت 
مخفیانه وارد آن می شود، کمک کند. عالوه بر این، 
بسیاری از محصوالت امنیت اینترنتی شامل کنترل ها 
و برنامه های ویژه والدین وجود دارند که می توانند به 
شما در ایجاد چارچوبی امن برای فعالیت های آنالین 

فرزندانتان کمک کنند.
        فعالیت هایی که آینده را نیز درگیر می کنند

اینترنت کلید »حذف« ندارد. چیز هایی که به صورت 
آنالین منتشر می شود برای همیشه باقی می مانند. 
هر چیزی کــه فرزند شــما به صــورت آنالین منتشــر 
می کند، تقریبا غیرممکن است که بعدا حذف شود. 
خطرات رسانه های اجتماعی دلهره آور است. برای 
کودکان و نوجوانان سخت است که متوجه شوند که 
یک عکس از مهمانی یا پیام اسنپ چت می تواند ده 
سال بعد هنگام مصاحبه برای شغل جدید مشکالتی 

برای آن ها ایجاد کند.
به نوجوانان خود توضیح دهید که ســبک زندگی و 
عقاید آنها با افزایش سن تغییر می کند؛ پس بنابراین 
کنــون بــا یــک کلیــک ســاده زندگی  ممکــن اســت ا
بزرگسالی شــان را تحــت تاثیر قــرار دهند. بــه عبارت 
دیگر، سبک زندگی آن ها در فضای مجازی احتماال 
با افزایش سن تغییر می کند، اما پست های اینترنتی 
برای همیشه ماندگار هستند. اینترنت در عین اینکه 
می تواند در های شگفتی را به روی کودکان بگشاید 
که نسل های قبلی حتی نمی توانستند در خواب هم 
ببینند، می تواند خطراتی جدی را نیز برای آنها ایجاد 
کند. به اســتفاده ایمن فرزندانتان از اینترنت کمک 
کنید تا آن ها شادی ها و فرصت های دنیای آنالین را 

تجربه و از خطرات آن اجتناب کنند. 
گاه و هوشیار باشید. اما قبل از هر چیز به طور فعال  آ
زندگی دیجیتالی و روزمره فرزندان خود را کنترل و با 

آن ها در تعامل باشید.

فضای مجازی

داستان کوتاه

جوجه کباب تنوری یکــی از انواع غذاهای 
کــه بــا  خوشــمزه و مجلســی ایرانی اســت 
طعم های متنوعی تهیه می شــود. جوجه 
کبــاب تنوری هــم بســیار لذیذ و خوشــمزه 

است.
جوجــه کبــاب تنــوری یکــی از روش هــای 
غ است که می توانید انجام دهید  پخت مر
و جوجــه کباب هــا را داخــل تابه و یــا در فر 
و تســتر کبــاب کنیــد و یــا حتــی می توانیــد 
بــرای روزهــای تعطیل ایــن جوجــه کباب 
خوشــمزه را تهیه و روی زغال قرار دهید تا 

کباب شوند. 
جوجه کبــاب تنوری به همراه ســبزیجات 

طعم و مزه بسیار خوبی دارد. 
        مواد الزم

غ ۲ عدد • سینه مر
• روغن زیتون ۳ قاشق غذا خوری

قاشــق   ۲ کــرده  دم  غلیــظ  زعفــران   •
غذاخوری

• آب پیاز ۱ عدد
• لیموترش ۲ قاشق غذاخوری

• رب انار ۲ قاشق غذاخوری
• گردو پودر شده ۲ قاشق غذاخوری

• پیاز ۲ عدد
• بادمجان ۲ عدد

• کدو ۲ عدد
• فلفل دلمه ۲ عدد

• نمک، فلفل سیاه، ادویه تندوری، پودر 
سیر به مقدار الزم

ادویــه تنــدوری ادویه بســیار کاربــردی در 
تهیه انواع جوجه کباب است.

        طرز تهیه جوجه کباب تنوری
        مرحله اول

غ را بــدون اســتخوان و  ابتــدا ســینه مــر
مکعبی خرد کنید. 

مواد را به دو بخش تقســیم کنیــد، به یک 
کاســه زعفــران و کمی روغــن زیتــون و آب 
لیموتــرش و آب پیــاز گرفته شــده و نمک و 
فلفل ســیاه و ادویــه تنــدوری اضافه کنید 
و خوب هــم بزنیــد تا مــواد مخلوط شــود. 
ســپس روی کاســه را بپوشــانید و اجــازه 

دهید تا مزه بگیرند.
        مرحله دوم

غ رب انــار و گــردوی  بــه قســمت دیگــر مــر
پودرشــده و کمی روغــن زیتــون و نمــک و 
فلفل ســیاه و پودر ســیر اضافه کنید. حاال 
مــواد را خــوب هــم بزنیــد و روی کاســه را 
بپوشــانید و در یخچال قرار دهید تا مزه ها 

به خورد هم بروند.
        مرحله سوم

در ادامــه کدو هــا را بــا پوســت بــه صــورت 
حلقه ای خــرد کنید، بادمجان هــا را نیز به 
صورت حلقــه ای برش بزنیــد، پیاز هــا را ۴ 

قاچ و فلفل دلمه را خرد نمایید.
        مرحله چهارم

در ادامــه ســیخ های چوبــی را کــه از قبــل 
ج  کردیــد از آب خــار داخــل آب خیــس 
نمایید. حــاال یک حلقــه بادمجــان، یک 
عــدد جوجــه زعفرانــی، بعــد کــدو، مجدد 
جوجه و بعد پیاز و جوجه و بعد فلفل دلمه 
و در انتهای ســیخ یک عــدد بادمجان. به 
همیــن ترتیــب جوجــه تــرش را نیــز به این 
روال ســیخ بزنیــد. حــاال ســیخ ها را داخل 
قالب فــر بچینیــد و داخــل فر گرم شــده به 
مدت ۴۰ دقیقــه در دمــای ۱۷۵ درجه قرار 
دهیــد تــا بپزنــد و یــا می توانید داخــل تابه 
خ نماییــد و بــه همــراه برنــج زعفرانــی  ســر

میل کنید.

روزی یــک مــرد ثروتمنــد از یــک اســتاد 
خواســت تــا جملــه ای برایش بنویســد که 
هم او و هم نسل بعد از او را شادمان سازد.
 اســتاد کاغــذی در دســت گرفــت و چنین 
نوشــت: پدربزرگ مرد. پدر می میرد. پســر 

می میرد. نوه هم می میرد!
مــرد ثروتمند بــا عصبانیت گفت: مــن از تو 
یک نوشته شــادی بخش خواســتم اینکه 
تــو نوشــته ای همــه عمــر همــه خانــدان را 

غمگین می سازد! 
گر پسرت قبل از تو بمیرد  استاد پاسخ داد: ا
تو برای همیشــه غمگین خواهی زیســت. 
گر نــوه ات قبــل از تو و پســرت بمیــرد. تو و  ا

پسرت همیشه غم زده خواهید بود. 
گر بــه ترتیبــی که مــن نوشــته ام یعنی  اما ا

همان ترتیب طبیعی بمیرید. 
همه زندگی شــادمانه ای خواهید داشت. 
مــن شــادمانه تریــن جملــه را بــرای تــو و 

خاندانت نوشتم.

طرز تهیه 
جوجه کباب تنوری

ترتیب طبیعی

حمــام کبابیــان شــهر همــدان در خیابان 
شریعتی و محدوده چهارراه کبابیان واقع 
شــده کــه دوره ســاخت این بنا مربــوط به 
اواخر قاجار است . تزیینات این بنا شامل آجرکاری، آهک بری، 
کاشــی کاری ســنتی و... اســت که حدود ۹۰ درصــد بنا مرمت 
شده. این حمام قاجاری با دو بخش گرمینه و سربینه به ثبت آثار 
ملی ایران رسیده. حمام محله کبابیان که از مهم ترین محالت 
قدیم شهر همدان است پس از ۴ سال تالش به صورت فاخری 
مرمت شــده و به زودی با تبدیل به رســتوران سنتی پذیرای 

گردشگران خواهد بود.

حمام تاریخی محله 
»کبابیان« - همدان 

گردشگری

ک  کوال برف و 
در سرچشمه زاینده رود

ک در  در پــی بــارش ســنگین بــرف و کــوال
شهرستان کوهرنگ و سرچشمه زاینده رود، 
ارتفاع برف در شهر چلگرد به ۵۰ سانتی متر و 
در گردنه ها به بیش از یک متر رسیده است. 
راه های اصلی شهرســتان باز است اما تردد 
به سختی و با زنجیر چرخ انجام می شود. در 
پی بارش سنگین برف در این شهرستان راه 

ارتباطی ۵۶ روستا مسدود شد.
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