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مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: رشد جمعیت استان اصفهان در سال ۹۹ نسبت به 

سال ۹۸ منفی بوده است. 
غفرانی گفت: پارسال رشد جمعیت در استان اصفهان نسبت به سال ۹۸ رشد منفی داشته است 

و هم اکنون رشد منفی به ۸.۵ درصد رسیده است.
به گفته او در شهرستان نطنز رشد منفی جمعیت بیشتر بوده  به نحوی که ۱۶ درصد کاهش رشد 

جمعیت در شهرستان نطنز را شاهد بودیم.
در  سرشماری ســال ۸۵ و ۹۰،  رشــد جمعیت اصفهان به زیر ۲ درصدو در سال ۹۵ در استان 
اصفهان به زیر ۱ درصد رسیده و رشد نرخ ناخالص والدت سالیانه هم نزدیک ۱۲ در هزار است که 
در مقاطع سرشماری این رشد نرخ سالیانه والدت ها تا سال ۱۳۶۵ به ۴۵ در هزار هم رسیده بود.
برای اینکه جامعه بتواند از نرخ رشد مطلوب جمعیت برخوردار باشد بایدنرخ رشد جانشین 
جمعیت ۱/۲ در صد یعنی در قبال هر پدر ومادر ۲ فرزند بایدبه دنیا بیایند که این نرخ رشــد 

جمعیت در کشور و استان اصفهان رو به تنزل است.

سیر نزولی رشد جمعیت در اصفهان

یارانه جدید 
به بهمن هم نرسید؛ 

احتماال اسفند

برنج ایرانی و سیب زمینی،
 صدرنشین افزایش قیمت 

در آغاز بهمن

 شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«:

باید اصفهان را از نو بسازیم

معاون قضایی دادگستری استان اصفهان: 

هویت های غیر واقعی
 آسیب بزرگ 

فضای مجازی است

تاالب گاوخونی 
در یک قدمی

 تبدیل شدن به کویر 
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۳ تکلیف مظاهری بعد از جلسه آجورلو و 
مجیدی مشخص می شود

کز علمی اصفهان در حوزه محیط زیست :  اعتراض کنسرسیوم مرا

مصرف مازوت در نیروگاه را 
فوری قطع کنید

۶

2

تسهیل اعطای مجوز بوم گردی 
در روستا های اصفهان
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۳1ژانویه2۰22-قیمت:2۰۰۰تومان-8صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان اعالم کرد؛ 

اجرای ۲۳۸ پروژه توزیع برق
 اصفهان در دهه فجر امسال
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شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

1( شــرکت آب  فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــردارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای، بــه شــرح جــدول زیــر را از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید. 

کتها ازطریق  گران و بازگشایی پا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه   )2
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس: www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت 
گواهی امضای الکترونیکی  گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت  مناقصه 

را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریخ انتشــار مناقصــه در ســامانه: تاریــخ 9/ 1۴۰۰/11  می باشــد.

۳(  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارایه 
کتهای الف: پا

۳-1( آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، دبیرخانه معامات شرکت آب و فاضاب استان 
اصفهان، تلفن: 8-۳۶۶8۰۰۳۰-۰۳1،  اتاق )292( 

۴( اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
۴-1( مرکز تماس: ۰21-۴19۳۴

۴-2( دفتر ثبت نام: 889۶97۳7 و 8۵19۳7۶8
۵( اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل / 

گر موجود اســت. کننده/مناقصه  تامین 
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار:   1۴۰۰/11/11

نوبت دوم 
گهیفراخوانمناقصهعمومیدومرحلهای آ

شماره سامانه تدارکات مبلغ ضمانتنامه )ریال(شماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکی دولت

2۶8877.۰۰۰.۰۰۰2۰۰۰۰۰1۴۳۴۰۰۰۰۵8 - ۴ - ۴۰۰خرید ۵1 دستگاه الکترو پمپ1

تاریخروزساعتعنوان

1۴۰۰/11/1۳چهار شنبه1۳:۰۰مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1۴۰۰/11/2۳شنبه1۳:۰۰مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

کتها گشائی پا 1۴۰۰/11/2۴یکشنبه8:۰۰زمان باز

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان

ک استان اصفهان مزایده گذار: اداره کل ثبت اسناد و اما
ک استان اصفهان واقع در روستای رباط ابوالقاسم شهرستان گلپایگان ک اداره کل ثبت اسناد و اما موضوع مزایده: فروش اما

مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه 1۴۰۰/11/۰9 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/11/1۳
مهلت بازدید: از روز یکشنبه 1۴۰۰/11/1۰ لغایت روز شنبه مورخ 1۴۰۰/11/2۳ به جز روزهای تعطیل

کتهــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات  گــران و بازگشــایی پا کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارایــه پیشــنهاد مزایــده  محــل دریافــت اســناد: 
گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت  الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده 

گواهــی امضــا الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند. مذکــور و دریافــت 
مزایــده گــران محتــرم می تواننــد جهــت اخــذ راهنماییهای الزم درخصوص نحوه ثبت نام در ســامانه ســتاد تدارکات الکترونیکی دولت با شــماره تلفــن 1۴۵۶ تماس 

حاصل نمایند.
ک استان به نشانی www.es.ssaa.ir درج شده است. گهی مزایده در سایت اداره کل ثبت اسناد و اما آ

کتهای مزایده: روز شنبه 1۴۰۰/11/2۳ تا ساعت 1۴ تاریخ تحویل پا
کتها: ساعت 1۰ صبح روز یکشنبه 1۴۰۰/11/2۴ تاریخ بازگشایی پا

شــرایط فــروش: پرداخــت کلیــه هزینه هــای مــورد مزایــده ازقبیــل اخذ مفاصاحســابهای الزم جهت انتقال رســمی موردمعامله و پرداخت هزینه ثبت ســند در دفاتر 
رسمی اســناد )اعــم از حــق الثبــت و حــق التحریــر( و پرداخــت کلیــه مالیاتهــای ناشــی از نقــل و انتقــال تمامــا برعهــده خریــدار می باشــد. ســایر شــرایط فــروش در اســناد 

مزایــده درج شــده اســت.
کت الــف حاوی  کتهــای مزایــده: پیشــنهاد قیمــت بــه انضمام کلیه مــدارک اعام شــده ازطریق ســامانه تــدارکات الکترونیک دولــت اعام گــردد و پا محــل تحویــل پا
کل  فیش واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر به نشــانی اصفهان خیابان چهارباغ باال بعد از چهارراه نیکبخت روبروی بیمارســتان شــریعتی دبیرخانه اداره 

ک اســتان اصفهان تحویل و رســید دریافت شــود. ثبت اســناد و اما
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مزایده: متقاضی مکلف اســت فیش واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر با مهلت اعتبار حداقل ۳ ماهه به میزان 1۰ درصد 
ک موردتقاضا به حســاب شــماره IR ۰9۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰1۳2۰7۶7۰192 کــد شناســه 9۶81۰8۵۶111۴۰۰19۴۳97۴7۰۰7۰۰۰۰۰ نزد  قیمــت پایــه و بــه تفکیک هرکــدام از اما
که  ک اســتان اصفهان را همراه اســناد درخواســت شــده ارایه نماید. ضمنا به پیشــنهاداتی  کل ثبت اســناد و اما بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران به نام اداره 
فاقــد ضمانتنامــه یــا امضــا مخــدوش و مشــروط و ضمانتنامه هــای کمتــر از میــزان مقــرر و چــک تضمیــن شــده و چــک شــخصی و نظایــر آن و پیشــنهاداتی که پــس از 

گهــی واصل شــود مطلقا ترتیــب اثر داده نخواهد شــد. انقضــا مــدت مقــرر در آ
سایر اطاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

ک استان اصفهان  کل ثبت اسناد و اما ک: اصفهان خیابان چهارباغ باال بعد از چهارراه نیکبخت روبروی بیمارستان شریعتی اداره  آدرس اداره کل ثبت اسناد و امال
تلفن: )111۳( 7، ۳۶۶11۰7۴، ۳۶۶۵۰7۳8، دورنگار: ۳۶۶۴۴۶۳1

12۶87۶7 / م الف

نوبت دوم
گهیمزایدهعمومی آ

شمارههای۴و۵/م/1۴۰۰)تجدیدمزایدهشماره2و1/م/1۴۰۰(

شماره 
مزایده

ک  پال
ثبتی

نشانی
متراژ

توضیحاتقیمت پایه )ریال(کاربری
اعیانعرصه

۴۴۵/129/م/1۴۰۰
روستای رباط ابوالقاسم 

گلپایگان شماره مجوز 1۳/1۴۰۰/2۵۵82 7/77۳/8۰۰/۰۰۰مسکونی1۶۵۴شهرستان 
مورخ 1۴۰۰/۰9/22 طرح هادی

۵۴۵/1۶۳/م/1۴۰۰
روستای رباط ابوالقاسم 

گلپایگان شماره مجوز 1۳/1۴۰۰/2۶219 مورخ 7/۳۳7/2۵۰/۰۰۰مسکونی1۴۶7/۴۵شهرستان 
1۴۰۰/۰9/28 طرح هادی



سال پنجم - شماره 1۳۴1

 دوشنبه  11  بهمن 1۴۰۰ - 28 جمادی الثانی 1۴۴۳

اقتصاد2 ۳1 ژانویه    2۰22

وزیر اقتصاد به مدیران بانک های دولتی دستور 
داد بخشنامه حذف ضامن از وام های خرد را در 
سایت خود منتشر کنند. همچنین مدیران شعبی 
که این دستورات را اجرا نکنند برکنار خواهند شد. 
به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در 
گردهمایی سراسری مدیران بانک های دولتی با 
عنوان "تحول نظام بانکی به نفع مردم" با اشاره 
کید رییس جمهور بر پرداخت سهل وام های  به تا
خرد به مــردم و خطــاب بــه مدیــران بانک های 
گــر در شــبکه بانکــی مشــتریان  دولتــی گفــت: ا
خوش حسابی هســتند، باید بتوانند به راحتی 
تسهیات بگیرند. این مشتریان کمترین ریسک 
بازپرداخت را دارند و باید مشکلی در دریافت وام 

نداشته باشند.
وی افزود: از همه مدیران می خواهم تا فردا ظهر 
بخشــنامه بانک خــود را در سایتشــان بارگذاری 
کنند تــا مــردم ببینند تــا مــردم جزئیــات و حتی 

کمبودها را ببینند.
وزیــر اقتصــاد ادامــه داد: حتمــا شــیوه نظــارت و 
اعتراض به عملکرد شعب در ســایت بانک درج 
شود تا مردم بتوانند مشکل خود را برای مطالبه 
ضامن اظهار کنند و تاش کنید ظرف ۴۸ ساعت 
گر مشــکل حل نشد در تغییر  پاســخ داده شود، ا

مدیران شعب درنگ نکنید.
کید بر این که باید بخشی از منابع  وی در ادامه با تا
بانک ها برای پرداخت وام های خرد در نظر گرفته 
شــود، گفت: این سیاســت ها بــرای خودنمایی 

نیست بلکه برای بازگشت امید به مردم است.
خاندوزی با بیان این که دو راه برای اصاح نظام 
بانکی داریــم، عنوان کرد: نخســت ادامه مســیر 
قبلی است که مقصد آن چیزی متفاوت از وضع 
نامطلوب امروز نخواهد بود. راه دوم اســتفاده از 
ابتــکارات و ابزارهای نویــن اســت. کلیدواژه این 
رویکرد، مسیر تحولی است که نقطه شروع تحول 
بانکی باشد. وی افزود: پیام امشب من این است 
که بیایید دست به دست هم بدهیم تا خدمت 
گیرندگان شبکه بانکی، این اراده تغییر در شبکه 
بانکی را احســاس کننــد. مدیــران نظــام بانکی 
افسران نظام مالی کشور و به تعبیر رییس جمهور 
امنای کشور هستند که باید تحول بانکی را پیش 
ببرند. سهم این مدیران به اندازه همه بخش های 

دیگر است که می تواند ۱۴۰۱ متفاوتی رقم بزند.

پس از بحث هــای فــراوان پیرامون تغییــر مدیران 
عامل دو خودروســاز بزرگ، پس از مشخص شدن 
مدیرعامــل جدید گــروه صنعتی ســایپا )دو هفته 
گذشــته(، مدیرعامــل گــروه صنعتی ایران خــودرو 
تغییر کرد؛ بر این اساس فرشاد مقیمی جای خود را 
به مهدی خطیبی، مدیرعامل سابق ریگان خودرو 

داد.
به گزارش ایسنا، طی چند ماه اخیر بحث بر سر تغییر 
مدیران عامل دو خودروســاز بزرگ بسیار داغ بوده 
است. در حالیکه حدودا دو هفته پیش )۲۲ دی ماه( 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تغییر کرد، تغییر 

مدیرعامل ایران خودرو نیز قوت گرفت.  
در حالی که از هفته گذشــته شــایعه ها بر ســر تغییر 
فرشاد مقیمی اوج گرفته، در نهایت این اتفاق افتاده 
و رســما فرشــاد مقیمی از مدیرعاملی ایران خودرو 

کنار گذاشته شد.
این مدیر صنعتی که از شهریور ماه ۱۳۹۸ در جایگاه 
مدیرعاملی گروه صنعتی ایران خودرو قرار گرفته بود 
پس از قریب به دو سال و نیم جای خود را به مهدی 

خطیبی- مدیرعامل سابق ریگان خودرو- داد.
خطیبــی پیــش از ایــن ســمت های متعــددی در 
صنعت خودرو قرار داشــته که از آن جمله می توان 
به مدیریت فروش ایران خودرو، مدیرعاملی شرکت 
لیزینگ ایران خــودرو، مدیرعامل شــرکت توســعه 
تجارت و خدمات خودرو اشاره کرد. وی همچنین 
سابقه فعالیت در شرکت های فعال در زمینه صنعت 
خودرو همچون پارسیان موتور )نماینده انحصاری 
فیات در ایران(، پرشیا خودرو، ایرتویا، نگین خودرو، 
لیزینگ ایرانیــان و مدیرعامــل ریگان خــودرو را در 

کارنامه خود ثبت کرده است.

وعده پرداخت یارانه چند صد هزار تومانی نه تنها 
در در دی مــاه محقــق نشــد بلکــه اعــام ســازمان 
هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که این یارانه در 

ماه بهمن هم واریز نخواهد شد.
در تازه ترین اطاعیه سازمان هدفمندی یارانه ها 
برای واریز یارانه معیشتی، خبری از پرداخت یارانه 
جدید که از مدت ها قبل وعده آن داده شــده بود، 

نیست.
دیــروز همزمان بــا ۱۰ بهمن مــاه و بــه روال ماه های 
قبل یارانه معیشتی پرداخت شد. این یارانه از زمان 
افزایش قیمت بنزین در آبــان ۱۳۹۸ در دســتور کار 
دولت قــرار دارد و مبلغ آن بســته به تعــداد اعضای 

خانوار متفاوت است.
اما در چندماه اخیر بحث هایی در رابطه با افزایش 
مبلغ یارانه نقدی پرداختی مطرح شد که در اهم آن 
در اواخر آذرماه، محسن رضایی-معاون اقتصادی 
رئیس جمهور- اعام کرد که یارانه نقدی تا ۸۰۰ هزار 
تومان افزایش می یابد و در اوایل دی ماه پرداخت 
خواهــد شــد. بــه دنبــال آن وزیــر اقتصاد هــم خبر 
پرداخت یارانه را رد نکرد ولی در مورد زمان آن اعام 

دقیقی نداشت.

اعامی که از ســوی مســئوالن در رابطه با پرداخت 
یارانــه جدید انجام شــد نشــان داد که مبلغی بین 
۹۰ تــا ۱۲۶ هزار تومان برای یارانه بگیران معیشــتی 
در نظر گرفته شده اســت که حدود ۶۰ میلیون نفر 
را در بــر خواهد گرفــت ولــی در نهایــت پرداختی در 
دی ماه صورت نگرفت. در مورد پرداخت در بهمن 
گرهایی مطرح بــود، اما به این ماه هم  ماه نیز اما و ا
نرســیده و بایــد منتظــر پرداخــت در ماه  اســفند یا 

ماه های دیگر بود.
گر هم یارانه  ۸۰۰ هزار تومانی مطرح  بر این اســاس ا
باشد، قرار نیست به هر شــخص این رقم پرداخت 
شــود بلکه بــه همــراه یارانــه نقــدی ۴۵ هــزار و ۵۰۰ 
تومانــی، یارانه معیشــتی و یارانــه جدید مجموعه 
پرداختی خانوار می تواند تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش 

یابد.
ایــن در حالــی اســت کــه  پرداخــت یارانــه نقــدی 
جدید در نتیجه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از این 
محل تامین شــود، ولی مساله اینجاست که هنوز 
دولت و مجلس در مورد حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
توافق نهایی نرسیده اند و مشخص نیست که چه 

زمانی این کار انجام شود.

منظور گفت: طی ۲ ماه گذشــته، بیش از ســه 
میلیــون کارتخــوان ســاماندهی شــده اند کــه 
بخــش عمــده آن مربــوط بــه غیرفعال ســازی 

بوده است. 
داود منظــور گفــت: با اجــرای طرح ســاماندهی 
کارتخوان هــا، بیــش از ســه میلیــون دســتگاه 
ســاماندهی شــده که از این تعــداد، صاحبــان ۲ 
میلیون دستگاه کارتخوان درخواست غیرفعال 

سازی داده اند.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی، یــک 
میلیــون دســتگاه کارتخــوان در ایــن مــدت، به 
حساب پرونده مالیاتی متصل شده است و ۱۵۰ 
هزار صاحب دســتگاه کارتخــوان در ایــن مدت، 

درخواست تشکیل پرونده مالیاتی داده اند.
گر تا پایان بهمن ماه نسبت  صاحبان کارتخوان ها ا
به رسیدگی به دســتگاه های خود اقدام نکنند، 
ســه اقدام عدم اســتفاده از مشــوق برای فعاالن 
اقتصادی، جرایم و غیرفعال سازی کارتخوان ها 

نسبت به آن ها اعمال خواهد شد.

اصنــاف و دارنــدگان کارتخــوان در صــورت ثبــت 
کارتخوان هــای خــود در ســامانه ســازمان امــور 
مالیاتــی، می تواننــد از مشــوق هایی از جملــه 
معافیت مالیاتی که برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۶ 

میلیون تومان است، بهره مند شوند.
طی ماه های اخیر با توجه به اشرافیت اطاعاتی، 
بیش از ۷۷ هزار مؤدی مالیاتی که با وجود داشتن 
کنش مالی، متقاضی  بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان ترا
اســتفاده از تبصره مــاده ۱۰۰ قانــون مالیات های 
مستقیم در تعیین مالیات شده بودند، شناسایی 

شده اند.

وزیر اقتصاد؛ 

وام ندهید، اخراج می شوید 

خبر

با راه اندازی ســامانه ســیفا از دو ماه گذشته 
و رصد عرضه و تقاضــای آرد و نان در اســتان 
اصفهان، هیچ گونه مشــکل و کمبــودی در 

زمینه تامین آرد و نان نیست.
 مدیــر کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان 
در  نــان  و  آرد  ســرانه  و  ســهمیه  گفــت: 
شهرســتان ها در حــال بررســی اســت تــا در 
مناطق روستایی و شهری مشکل و کمبودی 

پیش نیاید.
محســن ضیایی افــزود: در کمیتــه آرد و نان 
اســتان به ریاســت معــاون هماهنگــی امور 
اقتصادی استانداری مقرر شد که موجودی 
گندم همه شهرســتان ها به صورت هفتگی 
و ماهانــه بر اســاس مســتندات بررســی و در 

صورت وجود کمبود مشکل حل شود.
کیــد کــرد: کارگــروه موظــف اســت بــه  وی تا
بحث تامین آرد صنعتی مورد نیاز برای تولید 
کارونی، رشته و بیسکوییت نیز  نشاسته، ما

ورود و کمبود ها در این حوزه را نیز رفع کند.
در اســتان اصفهان پنــج هزار واحــد نانوایی 
مطابق بــا اســتاندارد های ملی فعال اســت 
که هــر واحــد نانوایــی تامین نــان هــزار و ۵۰۰ 

مشتری را پوشش می دهد.

رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان در رابطــه بــا 
محدودیت های جدید کرونایی برای اصناف 
گفت: هنوز برای اصفهان موردی اباغ نشده 

است.
رسول جهانگیری در خصوص محدودیت های 
اصناف اظهــار کرد: ایــن نــوع محدودیت ها بر 
اســاس رنگ بندی شــهرها مقرر می شــود و با 
توجه به شرایط اصفهان، فعا واحدهای صنفی 

محدودیتی برای فعالیت ندارند.
وی افزود: البته با توجــه به اخبار وضعیت 
بــا  مــاه  پایان ایــن  تــا  احتمــاال  کنونــی 
رنگ بنــدی متفاوتی در کل کشــور مواجه 

خواهیم بود.
کیــد کــرد:  رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان تأ
امیدوارم در هفته های پایانی ســال، شرایط 
طوری پیــش نرود کــه برای فعالیــت اصناف 

مانعی ایجاد شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی، جزئیات 
پرداخت ســود ســهام عدالت ســال ۱۳۹۹ 
را اعــام کــرد و گفــت: به طــور متوســط به 
هر مشــمول تا پایان ســال جــاری ۶۰۰ هزار 

تومان پرداخت خواهد شد.
حســین قربانزاده با بیان اینکــه به صورت 
میانگین به هر مشمول سهام عدالت ۶۰۰ 
هزار تومان پرداخت می شود، گفت: سود 
ســال ۹۹ ســهام عدالــت شــرکت های غیــر 
بورسی حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
و سود شرکت های بورسی حدود ۲۹ هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان اســت که جمعه حدود 
۳۱ هزار میلیارد تومان می شــود که نسبت 

به سال قبل افزایش داشته است.
وی به این سوال که آیا سود سهام عدالت 
همــه مشــموالن از طریق ســامانه ســجام 
پرداخت می شود یا خیر، پاسخ داد: شرکت 
سپرده گذاری متولی پرداخت است و این 

شرکت باید امور مربوطه را انجام دهد.
رئیس سازمان خصوصی سازی درمورد سود 
ســهام مشــموالنی که روش غیرمســتقیم را 
انتخاب کرده بودند، توضیح داد: پرداخت 
هماهنگــی  بــا  غیرمســتقیم ها  بــه  ســود 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی فعا به 
روال قبل اســت زیــرا تعیین تکلیف ســود با 
مجمع شرکت ها است اما به دلیل مشکاتی 
که ایــن شــرکت ها در برگــزاری مجامــع دارند 
به شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی برای این 

موضوع وکالت می دهند.
قربانــزاده درمــورد ســود ســهام عدالــت 
مشــموالن متوفــی گفــت: مالکیــت ســهام 
کــه فــوت کنــد بــا ورثــه اســت.  مشــمولی 
همان طور که انتقال ســایر ماترک متوفی بر 
اســاس انحصار وراثــت زمان میبــرد، انتقال 
ســهام هــم همیــن مشــکل را دارد. فراینــد 

حقوقی آن باید طی شود.

خبر معاون فروش و خدمات شرکت توزیع برق اصفهان:

۳۴درصدمشترکیناصفهانپرمصرفهستند
معاون فــروش و خدمات شــرکت 
گفــت:  اصفهــان  بــرق  توزیــع 
۳۴ درصــد مشــترکین اصفهــان 
پرمصرف هستند و ۶۶ درصد آنها پایین تر از الگو مصرف 

برق دارند و به طور قطع آنها تغییر تعرفه برق ندارند.
مهــرداد جنتیــان در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
خدمات غیرحضوری این شرکت، اظهار کرد: شرکت 
توزیع بــرق اصفهــان بــا راه اندازی ســامانه ســمیع و 
شماره ۱۵۲۱ از ۷ صبح تا ۹ شب خدمات فروش و پس 
از فروش را به صورت غیرحضوری به تمام مشترکین 

خود ارائه می دهد.
وی افزود: خدمات غیرحضوری باعث کم شدن یک 
میلیون تردد شهری در ماه و کاهش سه میلیون لیتر 
ذخیره ســوخت و صرفه جویی و حذف ۱۰۰ هزار برگ 

کاغذ شده است.
به گزارش ایسنا، معاون فروش و خدمات شرکت توزیع 
برق اصفهان اضافه کرد: ســامانه بصیر نیز با نظارت 
بر تمام فرایندهای این شرکت، باعث سامت اداری 

خواهد شد.
وی ادامــه داد: آمــار وصول  مطالبات این شــرکت ۹۶ 
درصد نســبت به ســال گذشــته یــک درصد بیشــتر 

شده است.
جنتیــان در ادامــه دربــاره افزایــش تعرفه مشــترکین 
پرمصرف، اظهار کرد: مطابــق مصوبه بند ی تبصره 
هشــت قانــون بودجــه ۱۴۰۰ یارانــه بــرق مشــترکین 

پرمصرف حذف شده است.
کید کرد: هدف این طرح توزیــع عادالنه یارانه  وی تأ
تأمین برق مشترکین و هدایت مشترکین پرمصرف به 

خوش مصرف است.
معاون فروش و خدمات شــرکت توزیع برق اصفهان 
اظهــار کــرد: ۳۴ درصــد مشــترکین اصفهــان بــاالی 
الگوی مصرف هستند و ۶۶ درصد آنها پایین تر از الگو 
مصرف برق دارند و به طور قطع آنها تغییر تعرفه برق 
ندارند، البته تعرفه برق ۳۴ درصد مشترکین پرمصرف 

به صورت پلکانی دسته بندی می شود.
وی با بیان اینکــه الگوی مشــترکین برق در ایــام گرم 
خرداد و شهریور ۳۰۰ کیلووات و در بقیه ایام سال ۲۰۰ 
کیلووات است، گفت: به طورقطع برای مشترکینی که 
در این الگو مصرف برق دارند، تغییر تعرفه برق نداریم.

جنتیان اضافه کرد: تعرفه های پلکانی برق نیز در بخش 
تجاری و ســایر بخش ها حذف شــده و تعرفــه آنها در 
میان بار یک برابر، اوج بار سه برابر و تعرفه تامین برق در 

کم باری ۲۵ صدم است.

 وی درباره فعالیت رمزارزهای غیرمجاز نیز، گفت: طی 
یک سال گذشته ۴۷۶۸ ماینر در ۳۱۴ محل در بخش 

خانگی اصفهان کشف شده است.
          اجرای 8۵ درصد پروژه های برق اصفهان 

به صورت خط گرم
معــاون بهره بــرداری و دیســپاچیگ شــرکت توزیــع 
برق اصفهــان نیز در این نشســت بــا بیان اینکه یکی 
از شــاخص های شــرکت توزیــع بــرق کاهــش زمــان 
خاموشی هاســت، اظهــار کــرد: شــرکت توزیــع بــرق 
بــا برنامه ریــزی دقیق ایــن کار را پیــش می بــرد و باید 
از ابرازهــا و فناوری هــای جدیــد بهره برد کــه نیازمند 
زیرســاخت های ســخت افزاری، نرم افزاری و نیروی 

انسانی است.
حمیدرضا آقایی افزود: حــدود ۸۵ درصد پروژه های 
شــرکت توزیع برق به صــورت خط گرم اجرا می شــود 
که منجر شــده کار، بــدون هیچ گونه خاموشــی برای 
مشــترکین انجام شــود، همچنین اســتفاده از قطع 
کننــده و کلیدهایی بــر روی تأسیســات و … منجر به 

کاهش خاموشی ها می شود.
وی افزود: از دیگر اقدامات کاهش خاموشی ها، نصب 
کلیدهای هوشمند بر روی شبکه است که از سال ۹۳ 
تاکنون به ۸۰۰ کلید رسیده و از مرکز دیسپاچینگ تمام 

کلیدها را قطع و وصل می کنیم.

معاون بهره برداری و دیسپاچیگ شرکت توزیع برق 
اصفهان با بیان اینکه شبکه توزیع برق نیازمند تعمیر 
نگهداری اســت، گفت: این تعمیرات مکان  محور و 
دیجیتال است و عیوب بازدید به صورت دیجیتال و 
از طریق تبلت بررسی، شناسایی و در نهایت برطرف 

می شود.
به گفته آقایی، از طریق ســامانه ســپاد نیز افت ولت 
شبکه پیش از اطاع مردم تشخیص داده می شود و 

ما جهت رفع عیوب اقدام می کنیم.
کنون برای خاموشی های خواسته و  وی اضافه کرد: تا
ناخواسته، ۱۰ دستگاه دیزل ژنراتور خریداری و استفاده 
کرده ایم، همچنین در هریک از مناطق شرکت توزیع 
کیپ های عملیاتی مستقر هستند که  برق اصفهان ا
در صورت هرگونه عیب و ایراد در شبکه، نسبت به رفع 

مشکل اقدام می کنند.
معاون بهره برداری و دیسپاچیگ شرکت توزیع برق 
اصفهان گفت: در حال حاضر میزان خاموشی ها در 
اصفهان به ازای هر مشــترک ۱۲۵ دقیقه است که در 
چشــم انداز ۱۴۰۵ ایــن عدد بــه زیر ۳۰ دقیقــه خواهد 

رسید.
          تابستان امسال 1۶ درصد خاموشی داشتیم

مدیر دفتر مدریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
نیز در این نشست با اشاره به اینکه ۹۵۰ مشترک بخش 

خانگی اصفهان معادل ۳۵ درصد مصرف برق را دارند 
که از این تعداد ۶۴ درصد مشترکین اصفهان مطابق 
الگو مصرف و ۳۶ درصد مشترکین خانگی پرمصرف 

هستند.
کید کــرد: بــرای فرهنگ ســازی و  مرســل صالحــی تأ
مدیریت مصرف برق، همواره پیام هایی را به مشترکین 
ارسال و وضعیت مصرف برق آنها را مشخص می کنیم.
گر توازن بین تولید و مصرف  وی با بیان اینکه همواره ا
برق نداشــته باشــیم، شــاهد خاموشــی می شویم،  
اظهار کرد: در ســال ۹۸ و ۹۹ خاموشــی نداشتیم، اما 
در تابستان سال ۱۴۰۰ به دلیل عدم توازن بین تولید 
و مصرف برق، حدود ۱۶ درصد خاموشــی داشتیم و 
پیک مصرف برق اصفهان ۲۲ تیرماه امسال به ۱۲۴۹ 

مگاوات رسید.
 مدیر دفتر مدریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
درباره مدیریت مصرف برق در تمام ادارات، اظهار کرد: 
در حال حاضر با بررســی میزان مصرف برق ادارات به 
تمام آنها در اصفهان برچسب انرژی داده شده و البته 
هنوز بیشتر بانک ها برچسب انرژی دریافت نکرده اند.

کید بر اینکــه مصــرف بــرق ادارات به صورت  وی بــا تأ
برخط بررســی می شــود، گفت: در حال حاضــر ۷۱۸ 
کنتور برق ادارات و بانک ها هوشمند به صورت برخط 

بررسی می شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: اجرای طرح کارآمدسازی یارانه ها اقدام خوبی 
است و باید انجام شود، البته اجرای صحیح این طرح 

نیاز به برنامه ریزی و تدابیر ویژه است.
امیررضا نقش در بازدید از برخی صنایع لبنی استان و واحدهای دامداری 
در راستای بررسی میدانی مسائل و مشکات دامداران، نهاده ها، شیر، 
صادرات شیر خشک و...، اظهار کرد: بازدیدهای میدانی از چند دامداری 
صنعتی و سنتی در منطقه شهرضا و شرکت های تولیدکننده شیر خشک 

داشتیم و از نزدیک مسائل و مشکات بررسی شد. 
وی افزود: واحدهای تولیــدی در زمینه نهاده ها با مشــکات زیادی در 
چند ماه اخیر مواجه بودند، همچنین در زمینه صادرات شیر خشک نیز 
با مشکاتی مواجه هستند که در این بازدیدها نیز درباره مسائل مرتبط با 
آن همچون عوارض صادراتی مباحثی توسط تولیدکنندگان مطرح شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به لزوم حل 
سریع مشکات بخش تولید، گفت: مسائل و مشکات دسته بندی شده 
و پیگیری الزم از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سایر بخش های مرتبط 
انجام خواهد شد تا هر چه زودتر مشکات تولیدکنندگان برطرف شود و 

بتوانند از ظرفیت ها بهره ببرند.
وی اضافه کرد: همچنین شاهد بازگشــایی مجدد سردخانه مشکات 
متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان بودیم که چند سال از 
چرخه خارج بود و با تاش دوباره احیا شد و در حال حاضر با ظرفیت ۱۴۰۰ 
تن در ماه ظرفیت نگهداری و بسته بندی دارد، این موضوع به افزایش 
ظرفیت نگهداری مواد پروتئینی استان کمک می کند و تاش می شود 
سایر ظرفیت ها نیز فعال شوند، چون استان به این ظرفیت ها نیاز داشت 
و امید است تا بتوان برای رفع مشکات استان و تأمین نیاز گوشت قرمز 

استان هم با استفاده از این ظرفیت ها بهره کافی را ببریم.
وی ادامه داد: جلساتی به منظور انعکاس مسائل و مشکات با مسئوالن 
در تهران نیز خواهیم داشــت، اجرای طرح کارآمدســازی یارانه ها اقدام 
خوبی است و باید انجام شود، البته قطعا برای اجرای صحیح این طرح 
نیاز به برنامه ریــزی و تدابیر ویژه اســت تا این موضوع به بهترین شــکل 

اجرایی شود.

بررســی قیمــت کاالهــای اساســی در آغــاز بهمــن 
نســبت به ماه قبل نشــان می دهد کــه برنج ایرانی و 
سیب زمینی با ۱۷ و ۱۱ درصد افزایش قیمت در صدر 
افزایش قیمت قرار دارند و قیمت پرتقال و گوجه فرنگی نیز در مدت یاد 

شده ۳ و ۷ درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقام اساسی و پرمصرف 
بازار کشور منتهی به اول بهمن ماه که از سوی انجمن ملی حمایت از 
غ تازه، تخم  حقوق مصرف کنندگان منتشر شده،  قیمت گوشــت مر
کارونی، انواع روغن،  کستانی، ما غ، گوشت گوساله، لبنیات، برنج پا مر
آب بطری، لوبیا و لپه، ورق فوالدی، انواع الستیک سواری، انواع روغن 

موتور و دستمال کاغذی نسبت به ماه قبل از آن تغییری نکرده است.
اما در این زمان قیمت گوشت گوسفندی، گوسفند و گوساله زنده، قند و شکر، چای، برنج هندی، نخود 
و عدس، موز و ســیب، پیاز، خرما، رب، گچ ســفید، پودر شــوینده و کاغذ یک تا ۱۰ درصــد افزایش یافته 
است. بر این اساس قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با سه درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۱۳۶ هزار 
تومان و هر کیلو گوساله و گوسفند زنده با ۳ و ۷ درصد افزایش به نزدیک ۵۶ و ۶۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین قیمت هر کیلو شکر و قند با ۱۰ و ۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به بیش از ۱۶ و ۱۹ هزار تومان 
و هر کیلو چای با ۲ تا ۳ درصد افزایش به ۱۲۴ تا ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو نخود، عدس 

با ۳ درصد افزایش بــه ۳۹ و ۴۲ و رب، پیاز، موز و ســیب زرد نیــز با ۳، ۳، 
۴ و ۳ درصــد افزایش به حدود ۳۲ هــزار، ۷۵۰۰، ۳۳ هــزار و ۱۹ هزار و ۴۰۰ 

تومان رسیده است.
در این میان قیمت انواع برنج ایرانی و سیب زمینی نسبت به ماه قبل 
بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته، به طوری که در اول بهمن امسال، انواع 
قیمت هر کیلو برنج ایرانی با ۱۷ درصد افزایش نسبت به اوایل دی ماه به 
۶۲ تا ۶۴ هزار تومان رسیده و قیمت هر کیلو سیب زمینی نیز با ۱۱ درصد 

افزایش در یک ماه به ۱۱ هزار تومان رسیده است.
          قیمت کدام اقالم کاهش یافت؟

البته بر اســاس گــزارش کارگــروه رصــد و پایش قیمــت اقام اساســی و 
پرمصرف بازار کشور منتهی به اول بهمن ماه، قیمت سیمان، میلگرد و 
تیرآهن، پرتقال، گوجه فرنگی یک تا ۱۰ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. به طوری که قیمت 
هر کیلو پرتقال و گوجه فرنگی با ۳ و ۷ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۱۵ هزار و ۴۰۰ و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 

رسیده است. 
کید کرده که شیر کم چرب، قند  انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان همچنین در این گزارش تا
و شکر، انواع برنج ایرانی، نخود، سیب زمینی، آب بطری و رب گوجه فرنگی نسبت به یک سال گذشته 

بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.

شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان و مشهد 
در قالــب امضــای تفاهم نامــه ای، همکاری هــای 

مشترک خود را آغاز کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان، 
بــا حضــور دکتــر علیرضــا مرتضــوی مدیرعامل و عضــو هیئــت مدیره 
نمایشــگاه اصفهان و مهندس ســعید صیفی مدیرعامل نمایشگاه 
بین المللی مشــهد، تفاهم نامه همکاری مشــترک میان دو شــرکت 

به امضا رسید.
این تفاهم نامه همکاری در حوزه برگزاری نمایشــگاه های مشــترک 
خارجی، تبــادل هیئت های تجاری و اطاع رســانی نمایشــگاه های 

داخلی تنظیم و امضا شده است.
مدت اجرای این تفاهم نامه در نخستین گام، یک سال تعیین شده 
و پس از اجرای مفاد آن از تعهدات طرفین، شرایط تمدید این تفاهم 

مشترک اقتصادی و تجاری امکان پذیر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

کارآمدسازی یارانه ها نیاز به برنامه ریزی دارد اجرای صحیح طرح 

برنج ایرانی و سیب زمینی، صدرنشین افزایش قیمت در آغاز بهمن

آغاز همکاری مشترک اصفهان و مشهد در برگزاری نمایشگاه

کرد مدیرعامل ایران خودرو تغییر 

یارانه جدید به بهمن هم نرسید؛ احتماال اسفند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور : 

کارتخوان ساماندهی شدند  بیش از ۳ میلیون 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
استان خبر داد:

پایش دائمی عرضه و تقاضای
 آرد و نان در استان اصفهان

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

واحدهای صنفی 
فعال محدودیتی 

برای فعالیت ندارند

جزئیات پرداخت سود 
سهام عدالت

 ۶۰۰ هزار تومانی

خبر

خبر

خبر

خبر
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3 ۳1 ژانویه    2۰22
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان اعالم کرد؛

اجرای۲۳۸پروژهتوزیعبرقاصفهان
دردههفجرامسال

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه ســال 
آینده خاموشی نخواهیم داشت، 
گفت: در دهه فجر امســال ۲۳۸ پــروژه با اعتباری بالغ 
بر ۱۶۹ میلیارد تومان در شرکت توزیع برق اصفهان به 

بهره برداری می رسد.
حمیدرضا پیرپیران با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق 
اصفهان جزو شرکت های هدفمند است که براساس 
اهداف  و چشم انداز خود در سال ۱۴۰۵حرکت می کند، 
اظهار کرد: در دهه فجر امســال ۲۳۸ پروژه با اعتباری 
بالغ بر ۱۶۹ میلیارد تومان در این شرکت به بهره برداری 

می رسد.
وی بــا بیان اینکــه طرح هــای موجــود در قالب هفت 
محــور اســت، ادامــه داد: ایــن پروژه هــا در محورهای 
اصلی اصاح ساختار شبکه های توزیع برق، احداث 
وتوســعه شــبکه های فشــار متوســط و ضعیف برق، 
توسعه فناوری های نوین، نصب کنتورهای هوشمند 
برق برای مشترکین مختلف، توسعه سامانه های برق 

خورشیدی است.
کید بر اینکه  مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان با تأ
اولیــن محــور مــا براســاس چشــم انداز ۱۴۰۵ کاهــش 
خاموشی هاســت، گفــت: بــا اصــاح شــبکه های 
فناوری های نوین و آموزش نیروی انسانی متخصص 
در نظــر داریــم خاموشــی ها و قطعــی بــرق را روز بــه روز 

کاهش دهیم.
وی افــزود: از ســال ۹۳ ســاعات خاموشــی ها بــه ازای 
هر مشــترک در حوزه توزیع بــرق اصفهان بیــن۸۵۰ تا 
۹۰۰ دقیقه بود که در ســال ۹۹ به ۱۳۵ دقیقه رسید که 
با اقدامات صــورت گرفته قرار اســت این عدد بــه ازای 
هر مشــترک به ۱۲۵ دقیقه به ازای هر مشترک کاهش 
یابد. این میزان خاموشــی ها جدای خاموشــی های 

ناشی از شبکه تولید برق است.
وی ادامــه داد: قــرار اســت در چشــم انداز ۱۴۰۵ 
خدمات این شرکت به مشترکین به صورت صد درصد 
کنــون ۹۷ درصد خدمــات آن  غیرحضوری شــود که ا

غیرحضوری شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهــان همچنین به 
کاهش تلفات برق اشــاره کــرد و افــزود: در چشــم انداز 
۱۴۰۵ قرار است تلفات برق به کمتر از  ۵ درصد در حوزه 
توزیع برق برسد که در ســال جاری این تلفات به زیر ۶ 

درصد رسیده است.

وی با اشــاره به مدیریت مصرف و مصرف بهینه برق، 
اظهار کرد: مطابق چشــم انداز این شــرکت قرار اســت 
فاصله بین پیک برق شبکه و مصرف زمان میان باری 
کنون این عدد به ۳۲ درصد  به زیر ۳۵ درصد برسد که ا

رسیده است.
پیرپیران با بیان اینکه اجرای کامل پروژه ها براســاس 
اصول فنی و مهندسی است، گفت: تا پایان امسال یک 
و نیم برابر اعتبارات را جذب بودجه و پروژه های برق این 

شرکت می کنیم.
وی محور ششم این شرکت را وصول مطالبات تأمین 
انرژی و انشعابات دانست که نزدیک صد درصد وصول 
شــده اســت و گفت: محــور هفتم شــرکت توزیــع برق 

اصفهان کاهش تلفات انسانی است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان درباره افزایش 
تعرفه برق مشترکین پرمصرف اظهار کرد: ما باید خود 
را آماده پیک ســال آینده کنیم تا تابستان سال آینده 

خاموشی نداشته باشیم.
وی درباره سرقت سیم شبکه های توزیع برق، اظهار 
کرد: شرکت توزیع برق اصفهان ۱۰ هزار کیلومتر شبکه 
دارد که غالب آن مسی است و با توجه به افزایش قیمت 

مس در سال های اخیر، انگیزه سارقان برای سرقت را 
باال برده است.

پیرپیــران بــا بیان اینکــه بــرای کاهش ســرقت ســیم 
شبکه های برق اقداماتی تدبیر شده است، گفت: در این 
مدت بخشی از شبکه های مسی برق را به شبکه ها و 

کابل های خودنگهدار تبدیل کرده ام.
وی افزود: در حال حاضر هفت هزار کیلومتر شبکه مسی 
برق داریم کــه نیمی آن تبدیل به شــبکه خودنگهدار 
شده و قرار است تا سه سال آینده این کار را انجام دهیم.
مدیرعامل شــرکت توزیــع برق اصفهــان راهــکار دیگر 
جلوگیری از سرقت کابل های مسی برق را هماهنگی با 
نیروی انتظامی و همچنین نصب دستگاه ضدسرقت 
بر روی دستگاه ترانسفورماتور دانست وگفت: این اقدام 
نیازمند اعتبار سنگینی است که در برنامه زمانی سه 

ساله انجام خواهد شد.
میــزان  دربــاره  سوال ایســنا،  بــه  پاســخ  در  وی 
خاموشــی های ناشــی از تولید برق در اصفهان گفت: 
اعداد خاموشــی های اعام شده مربوط به مشکات 
شبکه بوده، اما متأسفانه تابستان امسال در حوزه تولید 
برق در کشور دچار مشکل شدیم که ناشی از عدم توازن 

تولید و مصرف برق است، اما با نگاه وزیر نیرو می خواهیم 
تابستان سال آینده خاموشی نداشته باشیم. در حال 
حاضر میزان مصرف برق اصفهان نسبت تولید آن ۲۵ 

درصد بیشتر است.
وی دربــاره نقــش ماینرهــا در افزایــش مصــرف بــرق 
اصفهان، گفت: هــر فردی که ماینــر غیرمجــاز دارد به 
مراجــع قضایی معرفــی و تمــام تجهیــزات آنها ضبط 

می شود.
کیــد کرد:  مدیرعامــل شــرکت توزیــع برق اصفهــان تأ
مشترکین برقی که منزل و یا کارگاه خود را اجاره می دهد 
برای جلوگیری از فعالیــت غیرمجاز ماینرهــا در ملک 
خود باید نسبت به بررسی مصرف ماهیانه برق خود 
اقدام کند. وی با اشاره به اینکه با رمز ارزها برخورد جدی 
می شود، گفت: بررسی مصرف مشترکین از طریق کنتور 
هوشمند و همچنین از طریق نرم افزار سپاد بار شبکه 

کنترل می شود.
کنــون در اصفهــان ماینر مجاز  پیرپیران اضافه کــرد: ا
نداریــم و در طرح تشــویقی، هر فــردی که رمــز ارزهای 
غیرمجاز را شناسایی کنند، ۱۰ میلیون تومان پرداخت 

می شود.

با حکم مدیرعامل صــدر تامین؛ ایرج رخصتی، 
جانشــین منصور یزدی زاده و سرپرست شرکت 

ذوب آهن اصفهان شد.
با حکم مدیر عامل صدر تأمین؛ ایرج رخصتی، 
جانشین منصور یزدی زاده و سرپرست شرکت 
ذوب آهن اصفهان شــد. ایرج رخصتــی، دارای 

مدرک کارشناســی ارشد اســت و فعالیت کاری 
خود را از مجموعه ذوب آهن اصفهان آغاز کرده 

است.
کنون در پست های معاون  وی از ســال ۱۳۷۳ تا
نصب تجهیزات الکتریکی و مکانیکی در معاونت 
توسعه، مدیر پروژه نیروگاه های توازن، مدیر پروژه 
کک سازی، مدیر ارشد اجرایی توسعه، مدیر عامل 
شرکت تارا بگین، معاون خرید و مشاور عالی مدیر 
عامل در امور اجرایی شرکت ذوب آهن اصفهان 

مشغول به فعالیت بوده و هست.
منصور یزدی زاده به عنوان رئیس هیأت مدیره 
و یزدخواســتی هم به عنــوان نایــب ریس هیأت 

مدیره این شرکت منصوب شد.

ششــمین کنفرانس ملی فرهنگ ســازمانی با 
رویکردفرهنــگ در عصــر فن آوری هــای نوین 
همــراه بــا ششــمین جایــزه مســئولیت های 
اجتماعی پس از دو روز برگزاری به پایان رسید.
ذوب آهن اصفهان کــه در کنفرانــس و فرایند 
جایــزه مذکــور حضــور داشــت موفــق شــد 
تندیس جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت 

را دریافت کند.
مســئولیت اجتماعــی یــک ســازمان نشــان 
دهنده میزان تعهد آن به تاثیر فعالیت هایش 
در جامعــه و محیــط زیســت و مشــارکت آن 
در توســعه پایدار و درنظــر گرفتن خواســته ها 
وانتظــارات ذینفعــان را شــامل می شــود.بر 
اســاس بیانیــه پایانی ایــن کنفرانس و بــر پایه 
ممیزی هــای انجــام گرفتــه در دی ماه ســال 

جاری، ذوب آهن اصفهان شــرایط الزم برای 
دریافــت تندیــس برنــزی جایــزه مســئولیت 
اجتماعــی مدیریــت را کســب نمــود و ششــم 
بهمن در مراسم اختتامیه کنفرانس، علیرضا 
بــه  عمومی شــرکت  روابــط  مدیــر  امیــری 
نمایندگــی از مجموعــه ذوب آهــن اصفهــان، 

لوح و تندیس مربوطه را دریافت کرد.

با حکم مدیرعامل صدر تامین؛

"ایرج رخصتی" سرپرست شرکت ذوب آهن اصفهان شد

ذوب آهن اصفهان تندیس جایزه مسئولیت اجتماعی
کرد  مدیریت را دریافت 

پستهای مدیریتی ماندگار نیست و تنها عملکرد 
و خدمتگــزاری به مــردم ماندگار اســت. معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان 
کید کرد:  در آیین تکریم و معارفه فرماندار سمیرم تأ
اولویت اصلی مســئوالن در هر سمتی خدمت 
به مردم باشد، زیرا مردم، ولینعمت ما هستند و 
تنها به خاطر مردم است که ما در منصب مدیریت 
هســتیم. محمدرضا جانثــاری افــزود: انقابی 
ک پست گرفتن نیست  بودن برای یک مدیر ما
و تنها مدیری در نظام اسامی در خدمتگزاری به 
مردم موفق است که انقابی و جهادی کار کند. 
اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس 
شورای اســامی هم گفت: شهرستان سمیرم 
دارای ظرفیتهای مختلفی در زمینه گردشگری، 
کشاورزی است که با بالقوه کردن این ظرفیتها 
با مدیریت صحیح میتوان زمینههای اشتغال 
را بــرای جوانــان در این شهرســتان فراهم کند. 
در این آیین مراد الیــاس پور به عنــوان فرماندار 
جدید ســمیرم معرفی و از خدمات محمدرضا 
عســگریان فرماندار ســابق قدردانی شــد. مراد 
الیاس پور فرماندار جدید سمیرم جانباز دوران 
دفاع مقــدس اســت و مدیــر حراســت اداره کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان، حراســت 
فرمانداری شهرستان اصفهان، بخشدار مرکزی 
شهرستان اصفهان، بخشدار بخش پیربکران 
فاورجان، رئیس شورای آموزشوپرورش مناطق 

اصفهان را در کارنامه کاری خود دارد.

برای بهسازی مســکن روســتایی ۸۶ فقره وام 
بــه ارزش ۸ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون تومــان بــه 
متقاضیان در شهرستان خوروبیابانک پرداخت 
شــده اســت. عباس نظــام االســامی فرماندار 
خور و بیابانک در جلسه شورای مسکن افزود: 
کنون بــه ۱۰ خانــواده دارای حداقل ۲ معلول  تا
گذار شده  زمین رایگان برای ساخت مسکن وا
اســت و ســاخت مســکن این مددجویــان ۸۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

پنــج طــرح عمرانــی وخدماتــی در شهرســتان 
شــاهین ومیمه در آســتانه افتتاح در دهه فجر 
اســت. ســید محمد رضا کاظمی طبا فرماندار 
شاهین شهر و میمه از افتتاح گفت: این طرح ها 
شــامل خــط انتقــال آب بــه مورچــه خــورت و 
گرگاب، فاضاب شــهرک های نیایــش و برکت، 
طرح های برق شهرستان، اورژانس شهر وزوان 
و سه گلخانه با اشتغالزایی ۱۹۰ نفر و با هزینه ۱۹۲ 
میلیارد تومان اجرایی شده و در دهه فجر سال 

جاری افتتاح می شوند.

۱۸۸ قطعه زمین برای اجرای طرح های مختلف 
گذار  به ۳۷۶ نفر در شهرســتان آران و بیــدگل وا
شد.  رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان آران 
کنون ۳۰ هزار  و بیدگل گفت: از سال گذشــته تا
متر مربع برای احداث کارگاه های نیمه مزاحم 
شهری به شهرداری ابوزیدآباد، ۴۰ هزار متر مربع 
برای گسترش شهرک های صنعتی شهرستان 
آران و بیدگل، ۲۴۰ هزار هکتار به شهرداری آران 
و بیدگل برای محوطه سازی شــهری و ۱۸ هزار 
مترمربع بــرای احــداث نیروگاه خورشــیدی به 

گذار شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی وا
امیرحسین عصارزاده افزود: برای آماده سازی 
مسکن مهر شهر ابوزیدآباد هم قطعه زمینی به 
مساحت هزار و ۵۹۱ مترمربع و برای رفع نیاز های 
آموزشی این مجموعه زمین دیگری هزار و ۸۰۰ 
مترمربع به شهرداری آران وبیدگل تحویل داده 
شــد. وی گفت: با پیگیری های به عمل آمده 
زمین هایی به مساحت ۸/۳ هکتار برای احداث 
مجتمع خدمــات خودرویــی، واحد آموزشــی 
و توانبخشــی معلــوالن، کانتــری و مجموعــه 
گذار شد. فرهنگی ورزشی تفریحی در نوش آباد وا

رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان آران و 
بیدگل با اشاره به تکمیل ۳۹۰ واحدی مسکونی 
شهرک رزلند افزود: ۱۷ قطعه زمین برای احداث 
۳۴ واحــد مســکونی در شــهر ابوزیدآبــاد و ۳۹ 
قطعه زمین بــرای احداث ۷۸ واحد مســکونی 
در شــهر نــوش آبــاد در قالــب طــرح اقــدام ملی 
 مسکن به بنیاد مسکن انقاب اسامی تحویل 

داده شده است.

خبر خبر

استان

خبر

معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهــان بــا 
بیان اینکــه حفــظ رونــد کیفیــت کار خدمــات و 
کنترل اجرای آن در تمام مراحل، ضامن افزایش 
کیفیت محصول می شود، گفت: هیچ محصول، 
کار یا خدمتی بی نیاز از کیفیت نیست و کیفیت 
گاهانه از وجدان بیدار و  برآیندی هوشمندانه و آ

فرهنگ پویا است.
ایرج مظفــر با اشــاره به برگــزاری جلســه ای برای 
هماهنگــی فعالیت هــای اداره کنتــرل کیفیت، 
اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلســه که در آن 
گون تخصصی و مشکات پیش رو  مباحث گونا
مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت، هماهنگی 
کارشناســان و کارکنان اداره کنترل کیفیت برای 
نظارت و بررســی بهتر و بیشــتر در پیشبرد سریع 
پروژه ها و برطرف کردن مشــکات بــود زیرا هیچ 
محصول، کار یا خدمتی بی نیاز از کیفیت نیست و 
گاهانه از وجدان  کیفیت برآیندی هوشمندانه و آ

بیدار و فرهنگ پویا است.
وی تصریح کرد: اجــرای پروژه هــا باید با کیفیت 
مطلــوب انجــام شــود تــا نتیجــه و پیامــد آن نیز 
مطلــوب شــود، بنابرایــن بایــد در تمــام مراحــل 

فعالیت هــای عمرانی، کنتــرل با هــدف افزایش 
کیفیت و ارتقای مجموعــه انجام شــود، در واقع 
حفظ روند کیفیت کار خدمات با کنترل اجرای آن 
در تمام مراحل، ضامن افزایش کیفیت محصول 

و افزایش بهره وری می شود.
اصفهــان  شــهردار  شــهری  عمــران  معــاون 
خاطرنشان کرد: علم مهندسی و تمام خدمات 
وابسته به آن جهت خدمت به اقتصاد به وجود 
آمده است و خدمت به اقتصاد کشور بدون توجه 
به بخش کنترل کیفیت امکان پذیر نیست، زیرا 
اجرای پروژه ها و یا هر محصول دیگری با کیفیت 
باال سبب دوام و قوام آنها شده و به دنبال آن شاهد 

ارتقای سطح خدمات دهی آنها خواهیم بود.
وی با اشاره به عوامل مرتبط با ساخت یک پروژه، 
افزود: در ساخت یک پروژه عوامل مختلفی مانند 
نیروی انسانی، مصالح سنگی و قیر دخیل است 
و مجموعــه آنهــا مســتلزم پرداخــت هزینه های 
گزافی بوده کــه تأمیــن آن برعهده تک تــک افراد 

جامعه است.
مظفــر ادامــه داد: با توجــه بــه گرانــی روز افزون، 
قیمت تمام شــده محصوالت نیــز روز بــه روز در 
حــال افزایش اســت، بنابرایــن به نظر می رســد 
تنها قدم مثبت و مؤثر توجه به باال بردن کیفیت 
اجرا، از طریق نظارت های مستمر و مؤثر و در کنار 
آن کنترل کیفی دقیق توســط آزمایشگاه فنی و 
ک اســت. همچنین پیگیر بررسی  مکانیک خا
چالش ها در زمینه بهبود عملکرد در اداره کنترل 

کیفیت هستیم.

معاون شهردار اصفهان:

کیفیت اجرای پروژه ها، 
برآیندی هوشمندانه از وجدان بیدار است

شــهردار اصفهــان گفــت: باتوجــه به اینکــه در 
آستانه دهه فجر قرار داریم تمرکز بخش فرهنگی 
شهرداری سامان دادن به جشن های دهه فجر 

با کمک مردم در محله های شهر است.
علــی قاســم زاده در برنامــه رادیویــی »ســام 
پیشــاپیش  تبریــک  ضمــن  اصفهــان« 
فرارســیدن ایام دهــه فجر انقــاب، اظهــار کرد: 
با توجه به اینکه در آســتانه دهه فجر قــرار داریم 
تمرکز بخش فرهنگی شــهرداری ســامان دادن 
بــه جشــن های دهــه فجــر بــا کمــک مــردم در 

محله های شهر است.
وی افزود: طی فراخوانی از مســاجد، پایگاه ها، 
کز فرهنگــی و همه مــردم و عاشــقان انقاب  مرا
دعوت شــده که برنامه های در نظر گرفته شده 
برای ایــام دهــه فجــر را اعــام کننــد تــا چنانچه 
شــهرداری می توانــد کمکــی در راســتای بهتــر 
برگزار شدن برنامه ها انجام دهد، اقدامات الزم 

صورت گیرد.
کید بر اینکه در این ایام باید  شهردار اصفهان با تا
کمک کنیم مردم شــادتر باشــند، تصریــح کرد: 
دهه فجر می تواند روزهای خوب و خوشی را در 
شهر رقم بزند و با برگزاری جشن ها مردم از فشار 

کرونا خارج شوند.
وی با بیان اینکــه تاریــخ اصفهان نشــان داده 

که بارهــا و بارهــا نقطــه اوج بوده اســت، گفت: 
وقتی اصفهان توانســته تاریخ ساز و تمدن ساز 
باشد، یعنی این ســرزمین اســتعداد الزم برای 
همیشــه در اوج بــودن را دارد و می توانــد بــه 

خوبی بدرخشد.
قاســم زاده اظهــار کــرد: بــا پذیــرش برخــی از 
واقعیت ها، باید اصفهان را از نو بســازیم که این 
اقــدام بــا کمــک و مشــارکت مــردم امکان پذیــر 

خواهد بود تا اصفهان شهر زندگی باشد.
کید بر اینکه از بافت تاریخی باید صیانت و  وی با تا
هویت شهر حفظ شود، افزود: بخش های جدید 
شــهر باید با توجه به اقتضائــات، برنامه ریزی و 

طراحی شود.
شــهردار اصفهــان بــا تبریــک راه یابــی تیــم ملی 
فوتبــال کشــورمان بــه جــام جهانــی گفت: این 
صعود خبر مسرت بخشی بود که باعث شادی 

مردم شد.

 شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«:
باید اصفهان را از نو بسازیم

کز علمی و پژوهشی استان اصفهان در  کنسرسیوم مرا
حوزه محیط زیست در نامه ای به سید رضا مرتضوی 
استاندار اصفهان ضمن اعتراض به استفاده از مازوت 
در نیروگاه های این اســتان، خواســتار قطع فوری مصرف این سوخت 

ک در اصفهان شدند. خطرنا
پلمب مشعل های مازوت سوز نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان 
در حومه این کانشهر با دستور دبیر شورای عالی امنیت کشور همزمان 
کنون  ک شکست و نیمی از واحدهای این نیروگاه هم ا با هفته هوای پا

بیش از چهار میلیون لیتر مازوت در هر شبانه روز مصرف می کنند.
کز علمی- پژوهشی استان اصفهان  در بخشی از نامه کنسرســیوم مرا
گر تنها نیمی از  در حوزه محیط زیست به استاندار اصفهان آمده است: ا
ظرفیت نیروگاه به مازوت اختصاص یابــد، روزانه بیــش از ۲۷۰ تن دی 
ک زیر ۲.۵ میکرون، ۲۲  کسید گوگرد )SO۲(، چهار تن ذرات معلق خطرنا ا

کسید نیتروژن )NO۲( به آالینده های قبلی اصفهان افزوده خواهد  تن ا
شد که ده ها برابر بیشتر از تمامی خودروهای کانشهر اصفهان است.

در متن این نامه آمده اســت: با توجه به چالش های زیســت محیطی 
مختلف در شــهر و اســتان اصفهان و نیاز به حضــور قوی متخصصین 
گیر،  و صاحبان دانش فنــی در رفع ایــن چالش ها با رویکرد علمــی و فرا
کز علمی- پژوهشی استان اصفهان در حوزه محیط زیست  کنسرسیوم مرا
با حضور ۱۰ دانشــگاه بزرگ و شــهرک علمی-پژوهشــی اســتان شامل 
دانشگاه های اصفهان، علوم پزشکی، صنعتی اصفهان، کاشان، پیام 
نور استان، آزاد اسامی اصفهان، هنر اصفهان، آزاد اسامی نجف آباد، 
علوم پزشــکی کاشــان و شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از اسفند 

۱۳۹۸ تشکل شد.
کمیته های تخصصی این کنسرسیوم با حضور متخصصان این ۱۰ مرکز 
تشکیل و جلسات متعددی برای موضوعات اساسی محیط زیستی 
استان و شهر اصفهان تشکیل داده است که برخی از آن ها به صنایع و 

برخی به مدیران اجرایی استان ارسال شده است.
مشکل کمبود آب- احیای زاینده رود و عواقب ناشی از آن و آلودگی هوا 
دو معضل بزرگ اســتان اســت . حال که موضوع اســتفاده از مازوت در 
نیروگاه های برق اصفهان و شهید منتظری صورت گرفته است، موارد 

زیر اعام می شود.
فعالیت نیروگاه حرارتی شهید منتظری با ظرفیت تولید ۱۶۰۰ مگاوات 
در شهرستان شاهین شهر و میمه، یکی از مهم ترین صنایع آالینده این 
شهرستان و شهرهای پیرامون آن بوده و به همین دلیل با پیگیری های 
مستمر چند ساله با دستور مقامات قضائی استان در سال ۱۳۹۳ مسیر 

مصرف مازوت در نیروگاه یاد شده مسدود شد. لیکن در نیمه دوم سال 
جاری موضوع مصرف مجدد مازوت در نیروگاه هــای حرارتی مطرح و 
علی رغم پیگیری های مستمر، بعد از گذشت بیش از هفت سال از زمان 

پلمب، مشعل های مازوت سوز بدون فیلتر تصفیه هوا باز شدند.
گر تنها نیمی از ظرفیت نیروگاه به مازوت اختصاص یابد، روزانه بیش  ا
ک  کســید گوگــرد )SO۲(، چهار تــن ذرات معلق خطرنا از ۲۷۰ تن دی ا
کســید نیتروژن )NO۲( به آالینده های قبلی  زیر ۲.۵ میکرون، ۲۲ تن ا
اصفهان افزوده خواهد شــد که ده ها برابر بیشــتر از تمامی خودروهای 

کانشهر اصفهان است.
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها در این منطقه آالیندگی زیادی ایجاد می کنند 
و با اضافه شدن مازوت نیروگاه، این منطقه فوق اشباع از انواع آالینده ها 
خواهد شــد. الزم به ذکر اســت که از ظرفیــت ۲۴۰۰ مــگاوات دو نیروگاه 
اصفهان و شهید منتظری، تنها ۷۰۰ مگاوات آن به مصرف کل شهرستان 

اصفهان می رسد و مابقی بیشتر به مصرف صنایع آالینده می رسد.
صنایع فوالد، سیمان و آجر اطراف اصفهان نیز ۳ برابر کل اصفهان گاز 
مصرف می کنند. شایسته نیســت مردم اصفهان که آالینده های این 
صنایع و خودروهای بی کیفیت را تحمل می کردند، حاال به خاطر آن ها 

االینده های مازوت برای تأمین برق آنها را نیز تحمل کنند.
خواهشمند است برای برون رفت از وضعیت بحرانی فعلی نسبت به قطع 
مصرف مازوت در نیروگاه یاد شده فورا اقدام کنند. در این راستا آمادگی 
کنسرسیوم را برای همکاری علمی و اجرایی با اســتانداری اصفهان در 
جهت رفع چالش های زیست محیطی شهر و استان اصفهان و هرگونه 

مشورت در این زمینه اعام می نماید.

بیستمین نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و 
گرمایشی )Termotech ۲۰۲۲( از امروز یازدهم بهمن ماه و 

به مدت پنج روز در اصفهان برپا می شود.
این نمایشگاه با حضور ۹۸ برند و شرکت و معتبر از استان های مختلف کشور تا 
روز جمعه، پانزدهم بهمن ماه برپا خواهد بود و کاالها، محصوالت، خدمات، 
پتانسیل ها و دستاوردهای شرکت های حاضر را به نمایش خواهد گذاشت.

در این نمایشگاه ۹۸ شرکت از هشت استان اصفهان، البرز، تهران، مشهد، 
گیان، قزوین، چهارمحــال و بختیاری و هرمــزگان )کیش( حضــور دارند و 
توانمندی های خــود را در ۱۵ هــزار مترمربع فضای مفید نمایشــگاهی به 
نمایش می گذارند. شرکت های حاضر در بیستمین نمایشگاه تجهیزات و 

تأسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان در زمینه های مختلفی نظیر تولید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، 
تجهیزات و سیستم های گرمایشــی )دیگ آب گرم، دیگ بخار و دیگ روغن، سیستم های گرمایش از کف 
و گرمایش تابشی، سیستم های هوشمند کنترل گرمایش، انرژی های نو و تجدیدپذیر، انواع سیستم های 
گرمایش داخلی(، تجهیزات و سیستم های سرمایشی و تهویه مطبوع )پکیج های سرمایشی، فن و فن کویل، 
کش  کندانسور، پمپ های چگالنده سرمایشی و پمپ های حرارتی، سیستم های تهویه مطبوع، انواع هوا

و دمپر، دریچه تنظیم هوا، فیلتر هوا، پرده هوا، دوش هوا، سیســتم های 
ک، سیســتم های هوشــمند کنترل  پاالیش هوا، انــواع هود، اتاق های پا
سرمایش، سیستم های رطوبت زا، خشک کن و...(، انواع لوله و اتصاالت، 
حوزه های خدماتی و پیمانکاری )شرکت های خدمات فنی و مهندسی، 
خدمات تعمیر و نگهداری تاسیســات( و انواع سیســتم های تأسیســاتی 
)انواع رادیاتور و حوله خشک کن، انواع شیرآالت ساختمانی و صنعتی، انواع 
پمپ و فیلتر، تجهیزات تصفیه آب، سیستم های فاضابی و رسوب زداها، 
انواع عایق های صوتی و عایق های رطوبتی، بوســتر، مشــعل و تجهیزات 
اطفای حریق، مبدل ها و عایق های حرارتی و برودتی، ابزارهای سنجش 

و اندازه گیری و...( فعالیت دارند.
کمن، ایران رادیاتور، گیتی کاال ایرانیان، ایرتمپ،  از جمله برندهای معتبر حاضر در این نمایشگاه می توان به پا

نوید پمپ اسپادان، یوتاب تهویه آریا، تابان تهویه سپاهان، آتور صنعت، ایمرگاز و جهان پمپ اشاره کرد.
عاقمندان به بازدید از این نمایشــگاه می توانند از ســاعت ۱۰ تــا ۱۸ روزهای ۱۱ تــا ۱۵ بهمن ماه به محل 
برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت 

مراجعه کنند.

کز علمی اصفهان در حوزه محیط زیست :  اعتراض کنسرسیوم مرا

کنید مصرف مازوت در نیروگاه را فوری قطع 

از یازدهم بهمن ماه به مدت پنج روز؛

گرمایشی در اصفهان برگزار می شود نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و 

خبر

خبر

فرماندار سمیرم تکریم 
و معارفه شد

پرداخت ۸ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون تومان 

تسهیالت مسکن به متقاضیان

پنج طرح عمرانی 
وخدماتی شاهین شهر 

آماده افتتاح در دهه فجر

تحویل ۱۸۸ قطعه اراضی
 ملی در آران و بیدگل
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جامعه4 ۳1 ژانویه    2۰22
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد: 

اجرایبرنامههایتوسعهدراصفهانمستلزم
توجهبهپایداریمنابعآباست

عضو هیــات علمی دانشــگاه آزاد 
آبــاد طراحــی و  اســامی نجف 
اجرای برنامه همه جانبه توسعه 
در اســتان اصفهان و ســایر نقاط کشــور را مســتلزم 
نگاه جامع نگــر و بر مبنای حفــظ و پایــداری منابع 

آب دانست. 
گرچه  بهرام نادی  افزود: تصمیم ها برای انتقال آب ا
گر باعث  در ظاهر شاید بدون اشکال به نظر بیاید،اما ا
شــود درجایی توســعه ایجاد شــود و درجایــی دیگر 
تخریب و نابودی نیازمند بازنگری است ؛ انتقال آب به 
معنای فراهم کردن توسعه است؛ اما سال های بعد 

می بینیم در سویی دیگر منابع آب خشک شده اند.
بــه گفتــه وی؛ مهم تریــن چالش ایــن اســت کــه در 
برنامه ریزی هــا بــرای توســعه، کان نگر نیســتیم و 
با این نگرش بحران آب و پیامدهای آن در اصفهان 
کــه   آســیب پذیری بیشــتری بــه دنبــال دارد چرا
تأسیسات و سازه ها در دشت هایی که حاال با پدیده 

و تهدید فرونشست مواجه شده اند، بیشتر است.
گر بناهای تاریخی اصفهان تخریب  وی هشدار داد: ا
شــود حتی با مرمت و ســاخت مجــدد ســازه، دیگر 
تاریخی محســوب نمی شــوند و این ســرمایه از بین 
می رود. نــادی افزود: مفهوم توســعه کشــاورزی در 
شــمال اســتان و بخش میانــی و حاشــیه رودخانه 
زاینده رود این است که جایی دیگر را تخریب و نابود 

می کنیم.
وی با طرح این پرســش که آیا توسعه در یک بخش 
بازیــان بخشــی دیگــر یکســان اســت، هشــدار داد: 
محاسبات و مطالعات نشان می دهد توسعه به این 
شیوه، اقتصادی و منطقی نیست و چندان فایده ای 
ندارد؛ محصول تولیدی این کشــاورزان آیــا باارزش 
تنها یکی از بناهای تاریخی اصفهان برابری می کند، 

محاسبات ما این را نشان نمی دهد.
وی بابیان اینکه چرا نگاه مجلس شورای اسامی و 
مسووالن به توسعه به صورت موضعی و منطقه ای 
است، افزود: در تصمیم گیری ها نگاه یکپارچه وجود 
گر توســعه پیدا کنــد به طور یقین  نــدارد، اصفهان ا

جایــی دیگر تخریــب می شــود و برعکــس؛ بنابراین 
مدیریت یکپارچه و آینده نگر منابع آب اهمیت دارد.

عضــو هیــات علمی دانشــگاه آزاد اســامی واحد 
نجف آباد افزود: محاسبات نشــان می دهد از سال 
۱۳۶۱ تا ســال ۱۳۹۶، میلیاردها مترمکعب از منابع 
آب زیرزمینی برداشت شده است که نتیجه آن بروز 
کثر نرخ ساالنه ۱۸ سانتی متر است.  فرونشست با حدا
وی افزود: برداشت از منابع آب زیرزمینی باقیمانده، 
بدون اجرای طرح های تغذیه آبخوان ها به مفهوم 
تخلیه کامل منابع آب در محدوده زمانی سال ۱۴۰۹ 

تا ۱۴۱۵ خواهد بود.
نادی با هشدار نســبت به این پیش بینی در پاسخ 
گر کشــاورزی محدود شود امنیت  به این بهانه که ا
غذایی با تهدید روبه رو است، افزود: با توجه به اتمام 

منابع آب در سال های آینده، امنیت غذایی فعلی 
هم ناپایــدار اســت؛ ازایــن رو باید در ایــن فرصت کم 
که وقتی آب  روش های بهتر را جایگزین کنیــم، چرا

نباشد حتی کشاورزی هم معنا ندارد.
نادی تصریح کرد: باید الگوی زندگی، توسعه و خلق 
ثروت به سمتی که کمترین  مصرف آب را دارد تغییر 
گــر توانســتیم این کار را انجــام دهیم  جهت دهــد ؛ ا
امنیت غذایی هم پایدار است در غیر این صورت دچار 

تنش خواهیم شد.
۴۱ هــزار و ۲۰۰ حلقه چاه مجــاز و ۲۱ هــزار و ۷۰۰حلقه 
چاه غیرمجاز در اســتان اصفهــان وجــود دارد که ۱۰ 
هزار و ۲۰۰حلقه چاه غیرمجاز استان در حال حاضر 

غیرفعال است.
زاینده رود به طول افزون بــر ۴۰۰ کیلومتر بزرگ ترین 

رودخانه منطقه مرکزی ایران است که در دهه های 
اخیر به  علت برداشــت های غیرقانونــی، انتقال آب 
کم  از این حوضه به دیگــر حوضه ها و اســتان ها، ترا
جمعیت و کاهش نسبی بارندگی ها، به یک رودخانه 
با جریان دوره ای تبدیل و در پایین دست در برخی از 

دوره های زمانی با خشکی مواجه شده است.
استان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت به عنوان 
قطب گردشگری جهان و ایران، بیش از ۲۲ هزار بنا و 
اثر تاریخی شناسایی شده دارد که از میان آن ها افزون 

بر یک هزارم و ۸۰۰ اثر ثبت ملی شدند.
پدیده فرونشست، پایین رفتن تدریجی سطح زمین 
اســت که در ســال های گذشــته با توجه به مصرف 
بی رویه آب، بیشتر دشت های ایران به ویژه در استان 

اصفهان را تهدید می کند.

خبر

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان 
کنــون ۹۹  گفــت: طبــق تازه تریــن پایش ها هــم ا
درصــد از تــاالب بین المللــی گاوخونــی خشــک 

است. 
کنون تنها یک درصد از وسعت   منصور شیشــه فروش گفت: هم ا
۴۷ هزار هکتاری تــاالب بین المللــی گاوخونی به واســطه جریان 
زهاب هــا در بنــد شــاخ کنــار رطوبــت دارد و  ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت برای جلوگیــری از حــذف گاوخونی از کنوانســیون 
بین المللی رامســر به طور ویژه حقابه  تاالب را در شورای عالی آب 

پیگیری کند.
به گفته او شرکت آب منطقه ای اصفهان در این باره باید پاسخگو 
باشند و وزارت نیرو ضرورت دارد که حقابه گاوخونی را تأمین کند.
خشکسالی های پی در پی، بارگذاری های غیرمجاز در باالدست 
رودخانــه زاینــده رود و نیــز نبــود مدیریــت یکپارچه ایــن حوضــه 
و تأمیــن نشــدن حقابــه را از علــل خشــکاندن گاوخونــی اســت و  

استمرار خشکی این تاالب خسارت های غیر قابل جبران از جمله 
فرونشســت زمیــن، فعــال شــدن کانون های گــردو غبار، تشــدید 
شــرایط بیماری پوســتی ســالک در بین مردم، کاهــش کیفیت و 

کمیت منابع آبی منطقه و نابودی تنوع زیستی را به دنبال دارد.
 بیــش از ۱۵۰ هــزار پرنــده در ســال های پرآبــی گاوخونی بــه  تاالب 
می آمدنــد و گاوخونــی در ســال های نــه چنــدان دور مامــن انواع 

پرندگان آبزی و کنار آبــزی، کل و بز، قوچ و میش و ســایر حیوانات 
بــود در حالــی کــه ســال جــاری تعــداد خیلی انــدک از پرنــدگان 
مهاجر در حوضچه هایــی که با زهاب ها به وجــود آمدند، در حال 

زمستان گذرانی اند.
 تــاالب بیــن المللــی گاوخونــی، عــروس تاالب های ایــران یکــی 
از پراهمیت تریــن تاالب هــای کشــور اســت کــه در تیــر ۱۳۵۲ در 

کنوانسیون رامسر ثبت جهانی شد.
حقابه قانونی محیط زیســت، زاینــده رود و تــاالب گاوخونی ۳۱۳ 
میلیــون مترمکعــب آب در ســال اســت که ســهم گاوخونــی ۱۷۶ 
میلیون مترمکعب در ســال های خشــکی زاینده رود تعیین شده 
کولوژیــک آن را حفظ  و تأمین این میــزان حقابه می توانــد کارکرد ا
کند. این در حالی است که تا ۲ دهه پیش، تاالب گاوخونی ساالنه 
با حدود یک تا دو میلیارد مترمکعب آب زاینده رود سیراب می شد.

طبق قانون، پس از آب آشامیدنی، تأمین حقابه محیط زیست در 
اولویت دوم قرار دارد.

خبر

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهــان گفــت: شــمار ســازمان های مــردم نهاد 
جوانــان اســتان اصفهــان تــا پایــان ســال بــه ۲۷۵ 

می رسد. 
عباس مرادیان گفت: شمار سازمان های مردم نهاد 
جوانان استان اصفهان از۲۶۲ تا پایان سال افزایش 

خواهد یافت و به ۲۷۵ فقره می رسد.
بــه گفتــه او با توجــه بــه گســتردگی اســتان و تعدد 
مباحث مختلف این میزان رشــد تشــکل جوانان 
مطلوب ارزیابی می شود، اما در بحث تخصص گرایی 
و فعالیت های محســوس باید اقدامات بیشتری 

انجام گیرد.
عمــده فعالیت ســازمان های مــردم نهــاد جوانان 
اســتان اصفهان در بخش آســیب های اجتماعی 

است.
کــه   ازدواج از جملــه دیگــر حوزه هایــی اســت 

تشــکل های جوانــان بــه آن می پردازنــد، برگــزاری 
حــدود ۳۰۰ کارگاه مرتبط بــا ازدواج تا پایان ســال از 
جمله فعالیت های سازمان های مردم نهاد جوانان 

استان اصفهان است.
استان اصفهان با جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر 
دارای ۲۸ شهرســتان، حــدود ۳۷۵ هزار ورزشــکار 
سازمان یافته و بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ باشگاه ورزشی 

است.

معــاون قضایــی دادگســتری اســتان اصفهان 
گفت: ایراد محیط مجازی در مقایسه با محیط 
حقیقی این است که فضای مجازی این فرصت 
را ایجاد می کند که فرد بتواند خود را با هر هویتی 

که دوست دارد معرفی کند. 
محمدرضا قنبری در خصوص تأثیرپذیری افراد 
از فضای مجازی، گفت: روانشناسان سه عامل 
خود، وراثت و محیط را در تشــکیل شخصیت 
افراد مؤثــر می دانند، بــدون تردید وقتــی افراد 
در محیط مجازی قرار می گیرند تحت تأثیر این 
فضا هستند، ورود به فضای مجازی و استفاده 
از شــبکه های اجتماعی تأثیراتی برای کاربران 
دارد، امــا اثرگــذاری مثبــت یــا منفی ایــن فضــا 
وابســته بــه نحــوه اســتفاده شــهروندان از این 

فضا است.
یکی از اثرات مثبتی که فعالیت در شــبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی برای افراد دارد این 
است که به قشر کودک و نوجوان برای خاقیت 
کمک می کنــد و عامل محرکی بــرای اجتماعی 
شــدن آن هــا اســت و می تواننــد بــا خاقیــت و 
نوآوری از این داشته ها استفاده کنند؛ بنابراین 
اولین اثــر منفی شــبکه های مجــازی تضعیف 
نقش مدرسه و اجتماع اســت، یعنی استفاده 
از شــبکه های اجتماعــی موضوعی دوســویه از 
طرف خانواده و کودک و نوجوان است و اثرات 

منفی ایــن پدیــده باعث تضعیــف روابــط بین 
والدیــن و فرزندان می شــود و وقوع ایــن اتفاق 
موجــب ترویــج دروغ گویــی در بیــن کــودکان و 
نوجوانان می شــود و روابــط عاطفی آن هــا را با 

والدین تضعیف می کند.
          هویت های غیرواقعی افراد در فضای 

مجازی
قنبــری در مورد هویت هــای غیرواقعی افــراد در 
فضای مجــازی گفت: هویــت اجتماعی همان 
ویژگی هایی اســت که در شــناختن دیگــران به 
افراد کمــک می کند و بــرای معرفــی افــراد در هر 
فرایندی از هویت اجتماعی او استفاده می شود، 
گانــه  گی هــا را در هــر فــردی جدا باید ایــن ویژ
جستجو کنیم. اما قبل از حضور فضای مجازی 
در زندگی انسان ها معموال این هویت به صورت 

کتسابی بوده است. سنتی ایجاد شده و ا
او می گوید خانــواده و محیط پیرامونی رشــد و 
تربیــت و آموزش هایی کــه فرد در طــول زندگی 
می بیند همچنین معاشــرت و ارتباطــات او در 

شکل گیری و تغییر هویت مؤثر است.
کــه افــراد  در فضــای مجــازی طبیعــی اســت 
می توانند هویت خود را داشته باشند، اما ایراد 
محیط مجازی نســبت به محیط حقیقی این 
اســت کــه فضــای مجازی ایــن فرصــت را برای 
فرد ایجاد می کند که بتواند خود را با هر هویتی 

که دوست دارد معرفی کند.
بــه گفتــه معــاون قضائــی دادگســتری اســتان 
اصفهــان در واقــع فضایی ایجــاد می شــود کــه 
فــرد در آن بتواند از آشــکار کــردن هویت اصلی 
اجتنــاب کنــد و برخــی عاقه منــد هســتند که 
دیگــران او را بــا هویتــی کــه معرفــی می کنــد، 
بشناســند و در ایــن وضعیــت فعالیــت بســیار 

ک می شود. خطرنا

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: اعضای 
باند ۶ نفره سارقین غیر بومی که در استان های 
اصفهان، بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری، 
البرز و کرمانشاه فعالیت داشتند دستگیر شدند.

ســردار محمد رضا میرحیدری ظهار داشت: در 
پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل مردم در 
شهرستان لنجان که سارقان با تهدید صاحبان 
منازل وجــه نقد، طاجات، ســکه ها و اشــیای 
بــا ارزش آنهــا را به ســرقت می بردنــد موضوع به 
صــورت ویژه و با حساســیت بــاال در دســتور کار 
گاهی ایــن شهرســتان قــرار  گاهــان پلیــس آ کارآ

گرفت.
گاهان پس از بررســی محل های  وی افزود: کارآ
وقــوع ســرقت و انجــام یــک ســری اقدامــات 
هوشمندانه دریافتند که این سرقت ها توسط 
اعضای یک باند ۶ نفره از سارقان غیر بومی و در 
حرکت رخ داده که در چندین استان دیگر کشور 
گاهان  نیــز مرتکب ســرقت شــده و از ســوی کارآ
گاهی ایــن اســتان ها تحــت تعقیــب  پلیــس آ

هستند.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
سرانجام پس از چندین شبانه روز کار پیچیده 
گاهان متوجه شدند که سارقان وارد  پلیسی کارآ
استان شده و قصد دارند در نقطه دیگر مجددا 
مرتکــب ســرقت شــوند کــه بافاصله طــی یک 
عملیات ضربتــی خــودروی متهمــان در محور 
مورچه خورت شناسایی و متوقف شد و ۳ نفر از 

اعضای این باند دستگیر شدند.
وی ابراز داشــت: در ادامه بــا اعترافات متهمان 
دستگیرشده سرکرده و ۲ نفر دیگر از متهمان که 
یکی از متهمان یــک زن بوده که ســارقان از وی 
برای گمراه کردن مردم و مأموران در سرقت های 
خود استفاده می کردند طی عملیاتی منسجم 
و حســاب شــده بــا هماهنگی هــای قضائــی در 
مخفیــگاه خــود واقــع در غرب کشــور دســتگیر 

شدند.
میرحیدری به کشف یک قبضه کلت کمری به 
همراه فشنگ های مربوطه از مخفیگاه سرکرده 

باند مذکــور خبــر داد و تصریح کــرد: ســارقان در 
تحقیقات صــورت گرفته بــه ۳۸ فقره ســرقت از 
منــازل مــردم شهرســتان لنجان بــا اســتفاده از 
تهدید ساح اعتراف کرده و در این رابطه ۲ مالخر 
اموال مســروقه را نیز معرفی کردند که بافاصله 
افــراد مذکــور نیــز دســتگیر و از مخفیــگاه آنــان 
مجسمه های برنزی، سکه، طاجات و اشیای 

تزئینی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال کشف شد.
وی بــا بیان اینکــه در اســتعام های صــورت 
گرفته مشــخص شــد اعضای ایــن باند عــاوه بر 
استان اصفهان در اســتان های بوشهر، فارس، 
چهارمحــال و بختیــاری، البــرز و کرمانشــاه نیــز 
مرتکب سرقت از منازل شــدند اضافه کرد: این 
افراد در هر اســتانی منازلــی را به مــدت کوتاهی 
اجاره کــرده و پــس از شناســایی افــراد متمول و 
تعقیب آنها در فرصت مناسب اقدام به سرقت از 

منازلشان می کردند.
ح  فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان از طــر
ویژه ای به منظور شناسایی و مقابله با مجرمان 
در حرکــت خبــر داد و ابــراز داشــت: هوشــمند 
سازی ایست و بازرســی ها در محورهای استان 
را بــا کمــک ســایر دســتگاه ها دنبــال کردیــم و 
تمامی سارقان ســابقه دار و مجرمان در حرکت 
حیــن ورود بــه اســتان شناســایی و نســبت بــه 

برخورد سریع آنها اقدام می شود.
کیــد کــرد: طــی هماهنگی هایــی کــه بــا  وی تا
مقامات قضائی استان صورت گرفته از این پس 
افرادی که منازل خــود را در اختیار افراد مجرم و 
ســارقان قرار دهند نیز به اتهام معاونت در جرم 

تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

افزایش شمار سازمان های مردم نهاد جوانان اصفهان 

معاون قضایی دادگستری استان اصفهان: 

هویت های غیر واقعی آسیب بزرگ فضای مجازی است 

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد؛

انهدام باند ۶ نفره سرقت مسلحانه 

خبر خبر

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
گفت: بافت های حاشیه ای و سکونتگاه های 
غیررسمی اســتان دربرگیرنــده ۵۰ محله اســت 

که بیش از ۴۵۰ هزار نفر در آن ها سکونت دارند. 
علیرضا قاری قرآن گفت: حدود سه هزار و ۷۸۳ 
ک و اراضی بافت فرســوده اســتان  هکتار از اما
در ســکونتگاه های غیررســمی و بافت هــای 

حاشیه ای قرار دارد.
حدود ۱۴ هزار هکتار از اراضی شهری استان در 
کارآمد شهری است  زمره بافت های فرسوده و نا
که این میزان حدود ۱۰ درصد از کل بافت فرسوده 

کارآمد شهری کشور را شامل می شود.  و نا
او گفت: سکونتگاه های غیررسمی، محله ها و 
محدوده هایی هســتند که بصورت شتابزده، 
خــارج از ضوابــط و قوانیــن و در درون یــا مجاور 
شــهر ها ســاخته شــده و دارای ضعــف شــدید 
خدمات و سرانه های شهری بوده و اغلب آن ها 

نیز دارای مشکات حقوقی هستند. 
در حــال حاضــر ۹ طــرح بازآفرینــی شــهری در 
کــه در راســتای  اســتان در حــال اجراســت 
محرومیت زدایی، ایجاد فضای آموزشی، ارتقاء 
کیفیت محل زندگی و احیای بافت تاریخی در 
قالب قرارداد های مشــخص در دست احداث 

هستند. 
قاری قرآن می گوید احداث ساختمان مسجد 
امام صــادق )ع( همت آباد با قــرارداد ۶ میلیارد 
ریــال، احــداث مدرســه ۹ کاســه نجف آبــاد با 
اعتبار پنج میلیارد ریال، مرمت حمام تاریخی 
دســتگرد با قرارداد ۲ میلیــارد ریــال در زمره این 

طرح هاست.
بــه گفتــه مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان، طرح مشــارکتی نوســازی و بهسازی 
بازار تاریخــی شــهرضا بــا پیشــرفت ۶۰ درصد و 
احداث ۲ سرای محله جوی آباد خمینی شهر 
با پیشــرفت ۳۰ درصــد از دیگــر طرح های مهم 

بازآفرینی شهری در استان محسوب می شود.
اصفهــان حــدود پنــج میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــر 
جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد و سومین استان 

پرجمعیت کشور بشمار می رود.

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
کسن کووید ۱۹  گفت: طبق مصوبه کمیته ملی وا
کسیناســیون  و موافقت مقام وزارت متبوع، وا
کودکان ۹ ســال به باال از امروز در سراســر کشــور 

آغاز شد. 
پژمان عقــدک گفــت: بــه خانواده هــای دارای 
فرزند ۹ سال به باال توصیه می شود برای دریافت 
کسیناسیون  کز تجمیعی وا کسن کرونا به مرا وا

مراجعه کنند.
نوزادی که به دنیا می آید از بدو تولد تا ۱.۵ سال 
کسیناسیون، در مقابل برخی  بر اساس تقویم وا
کسن کرونا هم  کسینه می شوند و وا بیماری ها وا
کسن هاست که در شرایط فعلی،  یکی از این وا

کودکان هم باید دریافت کنند.
به گفته او نباید شکی برای خانواده ها در تزریق 
کسن بچه ها وجود داشته باشد و همیشه افراد  وا
گاه زودتر نسبت به این امر اقدام می کنند و سود  آ

آن را هم می بینند.
کسن های مورد تایید  گروه سنی  ۹ تا ۱۲ سال   وا
شامل سینوفارم و پاستوکووک و میزان تزریق و 
فاصله بین دو نوبت طبق معمول و مشابه سایر 

گروه های سنی است.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
گروه هــای ســنی  کسیناســیون  می گویــد  وا
کمتــر از ۹ ســال به تدریــج آغــاز می شــود، زمان 
کسیناسیون این رده ســنی به صورت کتبی  وا
به معاونت های بهداشت دانشگاه های سراسر 

کشور اعام خواهد شد.

شهرستان خور و بیابانک با وجود بیمارستان، 
کمبود پزشک متخصص به ویژه زنان و زایمان 
و ســونوگرافی دارد. حجــت االســام ســعید 
جاویدی امام جمعه خوروبیابانک در سومین 
مجمع سامت شهرستان گفت: متاسفانه به 
دلیل کمبود پزشــک و امکانــات درمانی بیش 
از ۹۵ درصــد زایمان هــا خــارج از خوروبیابانک 
صورت می گیرد. عباس نظام االسامی فرماندار 
خوروبیابانک نیز گفت: ورود خیران بسیاری از 
مشکات حوزه سامت را رفع می کند و سامت 
عمومی مردم و جامعه اولویت اصلی ما است و 
در تاش هستیم تا زمینه توسعه پایدار در حوزه 

سامت را برای مردم ایجاد کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان: 

۴۵۰ هزار نفر 
در سکونتگاه های غیررسمی

 اصفهان سکونت دارند 

کسیناسیون کودکان آغاز وا
 ۹ سال به باال در سراسر کشور 

کمبود پزشک متخصص 
در بیمارستان خور و بیابانک 

کویر  گاوخونی در یک قدمی تبدیل شدن به  تاالب 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: رشد 
جمعیت اســتان اصفهان در سال ۹۹ نسبت به 

سال ۹۸ منفی بوده است. 
غفرانی گفت: پارســال رشــد جمعیت در استان 
اصفهان نســبت به سال ۹۸ رشــد منفی داشته 
کنــون رشــد منفــی بــه ۸.۵ درصد  اســت و هم ا

رسیده است.
گفتــه او در شهرســتان نطنــز رشــد منفــی  بــه 
جمعیــت بیشــتر بــوده  به نحــوی کــه ۱۶ درصد 
کاهــش رشــد جمعیــت در شهرســتان نطنــز را 

شاهد بودیم.
در  سرشــماری ســال ۸۵ و ۹۰،  رشــد جمعیــت 

اصفهان به زیر ۲ درصدو در ســال ۹۵ در اســتان 
خ  اصفهــان بــه زیــر ۱ درصــد رســیده و رشــد نــر
ناخالص والدت ســالیانه هم نزدیک ۱۲ در هزار 
خ  اســت که در مقاطــع سرشــماری این رشــد نر
ســالیانه والدت ها تا ســال ۱۳۶۵ بــه ۴۵ در هزار 

هم رسیده بود.
خ رشــد مطلوب  برای اینکــه جامعه بتوانــد از نر
خ رشد جانشین  جمعیت برخوردار باشد بایدنر
جمعیــت ۱/۲ در صــد یعنــی در قبــال هــر پــدر 
خ  ومــادر ۲ فرزنــد بایدبــه دنیــا بیایند که ایــن نر
رشــد جمعیت در کشور و اســتان اصفهان رو به 

تنزل است.

رئیــس دانشــگاه آزاد اسامی اســتان اصفهــان از 
برنامه ریزی برگزاری ۳۴ رویداد فناورانه در استان در 
پی اباغ دستورالعمل رویداد ملی گام دوم دانشگاه 

آزاد اسامی خبر داد. 
پیام نجفی گفت: در راستای اجرای دستورالعمل 
رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسامی، استان 
اصفهان نیز برای برنامه ریزی برگــزاری ۳۴ رویداد 
فناورانــه بــه صــدور احــکام ســتاد اســتانی اقــدام 
کــرده و احــکام رؤســای کارگروه هــای واحد هــای 
دانشگاه های استان صادر و کارگروه های واحدی 

نیز تشکیل شده است.
 یکی از بخش های اصلی رویداد، بخش هزار ایده 

و استارت آپ و هزار شــرکت فناور و خاق است که 
پس از اباغ دستورالعمل رویداد ملی گام دوم در این 
استان عاوه بر برگزاری جلسات متعدد به صورت 
مجــازی و حضــوری بــه برنامه ریزی بــرای جذب 
کثری هســته ها و شــرکت های فناور و خاق  حدا

اقدام شده است.
بر این اساس، رویداد های مختلفی طراحی شده 
اســت که برنامه ریزی برگزاری ۳۴ رویداد فناورانه 
برای ۱۵ مرکز رشد استان شامل ۶ چالش فناوری 
در حوزه هــای تخصصــی، یک جشــنواره کســب 
و کار خــاق، هشــت اســتارت آپ ویکنــد و ۱۹ ایده 

بوده است.

خبرخبر

سیر نزولی رشد جمعیت 
در اصفهان 

برگزاری رویدادهای فناورانه 
در دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 
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5 ۳1 ژانویه    2۰22 رفهنگ
بهدرودروشنی،یادوارهایبرایبهمنرافعی

بهمــن رافعــی بروجنــی، شــاعر، 
نویسنده و معلم اهل بروجن بود 
که اشعار خود را در قالب های غزل، 
مثنــوی، چهارپــاره و نیمایــی بــا تخلــص »جاوید« 
گرچه اشعار رافعی بسیار بر زبان ها جاری  می سرود. ا
و زمزمه شده است اما شاید کمتر کسی می داند که 
خالق ایــن ســروده های دلنشــین، جاویدنام شــعر 

پارسی است.
نخستین نشست از سلسله نشست های »به درود 
روشــنی« کــه بــه همــت مرکــز آفرینش هــای ادبــی 
قلمســتان و ســازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی 
شــهرداری اصفهان و به منظــور گرامیداشــت یاد و 
خاطره بزرگان ادبی برگزار می شود، با مراسم یادبودی 
برای زنده یاد بهمن رافعــی و با حضــور خانواده این 
استاد بزرگ ادبیات، دوستان نزدیک او و اهالی شعر 
و ادب در سالن کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 

برگزار شد.
          رافعی در همه قالب های شعر موفق بود

در این مراسم محمد مستقیمی، از دوستان استاد 
بهمن رافعی اظهار کرد: سال ۱۳۴۶ در ۱۶ سالگی در 
یزد، نخستین شعر بهمن رافعی را که یک چهارپاره 
بود در مجله جوانان دیدم و به دلیل حسی که فضای 
کنون به یاد  آن شعر برای من ایجاد کرده بود آن را تا ا
دارم. ســال ۱۳۶۵ که از نزدیک در اصفهان با اســتاد 
رافعی آشنا شدم بافاصله بند اول همان شعر را برای 
او خواندم، بسیار شگفت زده شد و همین برخورد، 

شروع دوستی عمیق ما با یکدیگر بود.
وی افزود: بهمن رافعی استادی دوست داشتنی بود 
و سخنانش همواره با کنایاتی آمیخته بود که در همان 
برخــورد اول مخاطب را شــیفته خود می ســاخت. 
او بیشــتر غزل می ســرود، اما نه تنها در غزل بلکه در 
ســرودن شــعر در همــه قالب هــا موفــق بوده اســت 
هرچند که مثنوی های رافعی برای شــناخت شعر 
او از دیگر قالب ها گویاتر است. او حتی در به کارگیری 
گویش شعر مانند دیگران عمل نمی کرد و اغلب اشعار 
رافعی گویشی، طنز و فکاهه و گاهی هجو و حتی طنز 
نیز دارد. رافعی در ســرودن شــعر نو نیز مســلط بود و 
قیدوبندهای قالب های کاسیک را چندان مزاحم 
نمی دید و اطمینان داشت که از پس آن ها برمی آید.

          هنر تو شعر است
آرزو رافعــی، فرزنــد اســتاد بهمــن رافعی نیز بــه بیان 
خاطره ای از زندگی پدرش پرداخت. وی گفت: پدرم 

تعریف می کرد زمانی کــه در شــهرکرد درس می داد، 
یــک ویولــن خریــد و تــا چنــد روز از خریــدن ویولــن 
خوشــحال بود، اما زمانی که به صفحه ای از اســتاد 
گهانی  پرویز یاحقی گوش می دهد در یک تصمیم نا
ویولــن را می شــکند و آن را آتش می زنــد. مدتی بعد 
در دورهمی که با دوستان خود داشته است جناب 
یاحقی را ماقات کرده و داستان شکستن ویولن را 
گر این  برای ایشان بازگو می کند. یاحقی می گوید: »ا
کار را نمی کردی شــاعر نبودی. هرکسی برای هنری 

آفریده شده و هنر تو شعر است.«
          سال های ابری، تنها کتاب رافعی به گویش 

محلی
گردان  در ادامه این نشســت، مهــرداد افضلی از شــا
بهمن رافعی، با اشاره به گویش محلی استاد رافعی در 
برخی از شعرهای او، تصریح کرد: در شعرهای استاد 
بهمن رافعی آشکار است که او تا چه اندازه بر واژگان 
و اصطاحات و زبــان زادگاهــش مســلط و از تغییر و 
گاه است و می داند که چگونه رنج  تحوالت کلمات آ

مردم را در اشعار خود استفاده کند. »سال های ابری« 
تنها کتاب شعر استاد رافعی به گویش محلی است که 
در آن با زبانی اســتعاری به دغدغه هــای خود و نفی 

فاصله طبقاتی می پردازد.
          جریان سازی بهمن رافعی در ادبیات برای زنان

مرضیه گابگیر، رئیس مرکز خانه خورشید اصفهان 
گردان اســتاد بهمــن رافعــی نیــز بــا اشــاره به  و از شــا
آغاز آشــنایی خود با اســتاد بهمن رافعی در انجمن 
جوانه، اظهــار کــرد: اســتاد رافعــی در ادبیــات برای 
زنان جریان سازی کرد. زنان بسیاری را می شناسم 
کنون  که در کاس های اســتاد شــرکت می کردند و ا
شاعر و نویســنده شــده اند و یا فعال اجتماعی. او در 
کاس های خود بیشتر وقت خود را به حرف زدن با 
گردانش اختصاص می داد تا ما را از فضای سنتی  شا
جامعه خــود جدا کنــد و با شــخصیت واقعــی خود 
روبه رو شــویم. بهمن رافعی بروجنــی، در مردادماه 
ســال ۱۳۱۵ در بروجــن متولد شــد و در خانــواده ای 
باسواد و اهل قلم پرورش پیدا کرد. رافعی نخستین 

جرقــه عاقــه بــه ادبیــات در زندگــی خــود را متأثــر از 
تربیت پدر و مــادر و شــاهنامه خوانی شــبانه همراه 
با آن هــا می دانســت. اســتاد بهمــن رافعی، پــس از 
فارغ التحصیلی از دانشسرای عمومی، شغل معلمی را 
انتخاب کرد و هم زمان اولین کتاب شعر خود به نام 
»گلزار جاوید« را نوشت. چند سال بعد برای تدریس 
به اصفهان آمد، اما عاوه بر تدریس، تحصیل در رشته 
ادبیات دانشگاه اصفهان را آغاز کرد. استاد رافعی پس 
از بازنشستگی، به تدریس فیلم نامه نویسی در انجمن 
سینمای جوان و داستان نویسی در حوزه های هنری 
و شعر در انجمن ادبی جوان آموزش پرورش پرداخت 
و در انتشار مجله ادبی »جوانه« )از انتشارات انجمن 

ادبی جوان( نقش بسیار مهمی داشت.
بهمن رافعــی بروجنــی در ۲۲ آذرماه ســال ۱۴۰۰ براثر 

سکته مغزی درگذشت.
این بیت آشنا، سروده بهمن رافعی است:
»از دست عزیزان چه بگویم گله ای نیست

گر هم گله ای هست دگر حوصله ای نیست«

گالری هــای اصفهــان با برگــزاری نمایشــگاه های 
مختلفی از هنرهای تجســمی و مفهومی، عاملی 

برای جاری بودن رنگ و بوی هنر در شهر است.
گالری های شهر اصفهان همواره شاهد خلق آثاری 
اســت که موجب گســترش ارتباط، پرورش دیدگاه هنری و خاطره 
تاریخی فرهیختگان می شــود. اصفهان در هفته پیش رو شاهد به 
اوج رســیدن فعالیت گالری ها در زمینه هنرهای تجسمی در قالب 

نمایشگاه های انفرادی و گروهی است.
در ادامه می توانید برنامه گالری های اصفهان در این هفته را مطالعه 

کنید.
          نمایشگاه "از خود با خویش"

آثاری از: علی کنگازیان
زمان برگزاری: تا ۱۳ بهمن ماه

ساعت: ۱۶ تا ۲۰
مــکان: گالــری دوران معاصــر، واقع در اصفهــان، خیابــان چهارباغ 
بــاال، حدفاصــل کاخ ســعادت آباد و چهــار راه نظــر، بن بســت ۱۳ 

ک پنج )کیانجو(،پا
          نمایشگاه نقاشی "اتاق سفید"

آثاری از: ساره انصاری

زمان برگزاری: تا ۱۳ بهمن ماه
ساعت: ۱۷ تا ۲۰

مکان: نگارخانه صفوی، واقع در خیابان خاقانی، حدفاصل خواجه 
پطرس و وحید، جنب کوچه شماره ۳۱

          نمایشگاه نقاشی "خستگی"
آثاری از: مهدیه خردمند

زمان برگزاری: تا ۱۳ بهمن ماه
ساعت: ۱۷ تا ۲۰

کنون، واقع در اصفهان، خیابان خاقانی،  مکان: طبقه اول گالری ا
ک ۹ کوچه افشین )۱۴(، بن بست حریر، پا

          نمایشگاه گروهی عکس "ز قاف تا قاف"
زمان برگزاری: تا ۱۳ بهمن ماه

ساعت: ۱۷ تا ۲۰
کنون، واقع در اصفهان، خیابان خاقانی،  مکان: طبقه دوم گالری ا

ک ۹ کوچه افشین )۱۴(، بن بست حریر، پا
          نمایشگاه آثار "مستند زنده"

آثاری از: منوچهر سلطانی
زمان برگزاری: تا ۲۱ بهمن ماه
ساعت: ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰:۳۰

مکان: گالری گذار، واقع در اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه 
ک ۱۵ سنگتراش های غربی، روبه روی بن بست الله، پا

          نمایشگاه آثار"شما چیزی شنیده اید؟ "
آثاری از: ژینوس تقی زاده

زمان برگزاری: ۹ بهمن ماه تا اول اسفندماه
ساعت: ۱۱ تا ۱۹

مکان: گالری امروز، واقع در اصفهان، آبشــار دوم، بن بست فرشید 
ک ۳۲۴ )شماره دو(، پا

گفــت:  رئیــس اداره تبلیغــات اسامی کاشــان 
الزم اســت از فضــای مجــازی بــرای شناســاندن 
شخصیت حضرت علی بن باقر)ع( به مردم جهان 

به نحو احسن استفاده شود.
حجت االسام والمسلمین مهدی بصیرتی با اشاره به فرارسیدن 
۲۷ جمادی الثانی ســالروز شــهادت حضرت ســلطانعلی بن امام 
محمد باقر ) ع( اظهار داشت: درخواست مردم خطه کاشان از امام 

محمد باقر )ع( به منظور ارسال سفیری از جانب آن حضرت برای 
ارشاد مردم کاشان و قبول آن حضرت نشانه توجه ائمه معصومین 

)ع(به مردم منطقه کاشان است.
وی با بیان اینکه امام محمد باقر )ع( در آن زمان فرزند بافصل خود 
حضرت علی بن باقــر )ع) را به منظور ارشــاد مردم منطقه کاشــان 
روانه این خطه کــرد، ابراز داشــت: دلدادگی مردم کاشــان به ائمه 
معصومین ســند افتخاری اســت که تا ابد بــر تاریخ مــردم منطقه 

کاشان به یادگار می ماند.
رئیــس اداره تبلیغات اسامی کاشــان با اشــاره به اینکه متأســفانه 
مشــهد اردهال و حرم مطهر حضرت علی بن باقر )ع( آن چنان که 
باید و شــاید توجهی بــه آن نشــده اســت، تصریح کرد: مســئوالن 
محلی و کشوری باید تصمیماتی جدی به منظور بازسازی و تکمیل 

حرم و صحن های مطهر مرقد آن حضرت داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه باید شخصیت واالی حضرت علی بن باقر )ع( 
کید کرد:  به مردم جهان به خصوص شیعیان شناسانده شود، تا
به این منظور با توجه به گستردگی فضای مجازی به بهترین شکل 
ممکن می توان این مهم را انجــام داد و برای این اتفاق باید برنامه 
ریزی مناســبی از طرف دســتگاه ها و متولیان فرهنگــی و مذهبی 

انجام شود.
حجت االسام بصیرتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
ارادت رهبر معظم انقاب به حضرت علی بن باقر )ع( گفت: ایشان 
در ســخنانی فرمودند کــه مــن بــه همــه امامزاده هــا ارادت دارم و 

حضرت سلطانعلی بن باقر )ع( جای خود دارد.
وی با اشاره به اینکه عشق مردم منطقه کاشان به حضرت علی بن 
کید  باقر )ع) بی پایان و برگرفته از ارادت آنها به ائمه اطهار است، تا
کرد: امیدواریم مســئوالن محلی و کشــوری در زمینه رســیدگی به 
امورات حــرم مطهــر حضرت علــی بــن باقــر )ع( اقدامات جــدی را 

انجام دهند.
رئیــس اداره تبلیغــات اسامی کاشــان بــا بیان اینکــه امســال 
خوشبختانه مراسم های خوبی در سطح منطقه کاشان در عزای 
حضرت علی بن باقر )ع( و به منظور گرامیداشــت مقام شــامخ آن 
حضرت برگزار شده است، گفت: امیدواریم این دسته از مراسم ها 

سال و یا سال های آینده در تمام ایران برگزار شود.

گالری گردی در اصفهان

ح کرد؛ رئیس اداره تبلیغات اسالمی کاشان مطر

لزوم استفاده از فضای مجازی برای شناساندن امامزاده علی بن باقر)ع(

مشاهیر

گالری 
گردی

خبر

فرهنگســرای کوثــر )وابســته بــه اداره فرهنگــی و 
اجتماعــی شــهرداری منطقــه ۱۵( در گام پنجم از 
سلسله نمایشگاه های »قصه طلوع«، نقاشی های 
کی استاد احمد عبدالهی را به نمایش گذاشته  ال

است.
احمــد عبدالهــی در این بــاره اظهــار کــرد: از دوران 
کی عاقه مند شدم و این هنر را  کودکی به نقاشی ال
ک  نهاد آغاز کردم و پس از  کبر پا نزد مرحوم اســتاد ا
گذراندن دوره های آموزشی و کسب تجربه، از سال 
۱۳۵۲ به صورت جدی در زمینه نقاشی روی چوب 

کی( فعالیت کردم. )نقاشی ال
وی با بیان اینکه آثار ارائه شده در نمایشگاه »قصه 
طلوع« برگرفته از نقاشی های دوران صفوی است 
که با چاشــنی خاقیــت ترکیــب شــده اند، افــزود: 
»قصه طلــوع« اولین نمایشــگاه انفــرادی مــن در 
کی است که در آن ۷۰ اثر به نمایش  زمینه نقاشی ال

گذاشته شده است.

این هنرمند نگارنگر با اشــاره به تأثیر ویروس کرونا 
بــر فعالیت های هنــری و فــروش آثــار گفــت: در دو 
سال اخیر و با شروع همه گیری کووید- ۱۹ شرایط 
بــرای هنرمنــدان نامســاعدتر از قبل شــده اســت 
که این موضــوع در به فروش نرفتــن آثار هنری  چرا

اثرگذار بوده است.
احمــد عبدالهــی متولــد ســال ۱۳۳۹ در اصفهــان 
کی  است که بیش از ۴۰ سال است در هنر نقاشی ال

)نقاشی روی چوب( فعالیت دارد. 

»مسابقۀ ملی کتاب سه  دقیقه ای« فرصتی برای 
دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
است تا با شرکت در آن، کتاب خوبی که خوانده اند را 

در عرض سه دقیقه، به دیگران معرفی کنند. 
ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتاب خوانــی و آشــنایی 
بــا جدیدتریــن آثــار تولیدشــده در حــوزۀ کتــاب، 
یکــی از مســائل مهــم فرهنگــی اســت که همــواره 
کید داشته اند  صاحب نظران و اندیشمندان بر آن تأ
و اهمیت ایــن امــر در فضــای دانشــگاه دو چندان 
اســت. ســازمان انتشــارات جهــاد دانشــگاهی، با 
هــدف ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتاب خوانــی بــا 
بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی، آشنایی 
ک گذاشتن  و انس دانشجویان با کتاب و به اشترا
تجربه های کتاب خوانی آنان، »مسابقه  ملی کتاب 
سه دقیقه ای« را طرح ریزی کرده و معاونت فرهنگی 
و انتشــارات جهاد دانشــگاهی واحــد اصفهان نیز 
مجری برگزاری مرحله ی مقدماتی این مسابقه در 

استان اصفهان هستند.
ایــن مســابقه، دارای دو بخــش اصلــی و ویــژه بــا 
موضوع »آزاد« و »شهر و مطالعات شهری« است و 
اولویت، چه در بخش ویژه و چه در بخش آزاد آن، با 
کتاب هایی است که در دو سال اخیر به چاپ رسیده 
و یا به لحاظ تاریخی، فرهنگی و علمی اثرگذار باشند.

دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه ها  و 
مؤسسات آموزش عالی سراسر استان اصفهان برای 
شرکت در این مسابقه تا ۱۵ اسفندماه فرصت دارند 
 http://reg.jdisf.ac.ir/pb با مراجعــه بــه نشــانی 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
منتخبان مســابقه، عاوه بر دریافت جایــزه، برای 
شرکت در مرحلۀ نهایی »مســابقه  ملی کتاب سه 
دقیقه ای« به سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 

معرفی خواهند شد.

کل میــراث  کارشــناس طبیعت گــردی اداره 
کنون ۳۰ مجوز  فرهنگی استان اصفهان گفت: تا
بوم گــردی روســتایی، در محــور شــرق اســتان 

صادرشده است. 
کنون ۳۰ مجوز بوم گردی  مهدیه لطفی گفت: تا
روســتایی، در محــور شــرق اســتان اصفهــان، 

صادرشده است و  اداره کل میراث آمادگی صدور 
مجوز برای روستاییان سراسر استان را دارد.

بــه گفتــه او درصورتی کــه متقاضی ایجــاد مرکــز 
بوم گردی روستایی، پیگیر روال اخذ مجوز خود 
باشــد و طبق آیین نامه، مراحل و اقدامات الزم 
را انجام دهد درزمانی کمتــر از یک ماه می تواند 

مجوز بوم گردی خود را دریافت کند.
 اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان هیچ سامانه ای برای معرفی 
کز بوم گردی روســتایی استان  و رزرواســیون مرا
کز  ندارد و رســالت اداره کل، تبلیــغ برای این مرا
کز، باید خودشان اقدام  نیست و مدیران این مرا
به بازاریابی و معرفی خدمات گردشــگری خود 

اقدام کنند.

تعامل میــان حــوزه هنــری، اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســامی و ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان عاملی برای اجراهای بیشتر و 
کیفیت تر تئاتر در اصفهان است که این موضوع در  با
ماه های اخیر با نمایش تئاترهای مفهومی و کمدی 

مشهود است.
نمایــش کمــدی »شــب های کدده«اثــر مجیــد 
کاشــی فروشــان، در ســالن هال احمــر اصفهــان، 
نمایش کمدی »گربه شور« و نمایش »اول شخص 
مفــرد« اثر امید نیــاز به ترتیــب در ســالن آمفی تئاتر 
 مجتمع فرشچیان و تماشاخانه اردیبهشت روی 

صحنه است.
در این خصوص به معرفی نمایش هایی پرداختیم 
که این هفته در شهر اصفهان بر روی صحنه خواهد 

بود.
شب های کدده

نویسنده و کارگردان: مجید کاشی فروشان
تهیه کننده: امیرحسین آیتی

زمان اجرا: ساعت ۲۰
مکان اجــرا: اصفهان، خیابــان میر، ســالن صلح و 

دوستی هال احمر
تاریخ اجرا: تا ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

گربه شور
نویسنده و کارگردان: امید نیاز

تهیه کننده: علی ربیعی
زمان اجرا: ساعت ۱۹

مکان اجرا: سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری 
استاد فرشچیان

تاریخ اجرا: تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰
اول شخص مفرد

کارگردان: امید نیاز
تهیه کننده: پرویز پرستویی

زمان اجرا: ساعت ۲۰
مکان اجــرا: آموزشــگاه اردیبهشــت، تماشــاخانه 

اردیبهشت
تاریخ اجرا: تا ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

گالری طلوع شرق »قصه طلوع« در 

انتشار فراخوان مسابقۀ 
»کتاب سه دقیقه ای«

تسهیل اعطای مجوز بوم گردی 
در روستا های اصفهان 

روی صحنه تئاتر چه خبر؟

گالری

مسابقه

تئاتر

گردشگری

معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی در سی وپنجمین 
نمایشگاه ملی صنایع دستی بابیان اینکه که 
نکته مثبت غرفه اصفهان، شیوه ارائه محتوا و 
طراحی تجربه های گردشــگری اســت، گفت: 
یکی از ضعف های ما نداشــتن تولید محتوای 

مناسب به زبان های خارجی است.
علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
سی وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و صنایع وابســته، با حضــور در غرفــه اصفهان 
اظهار کرد: از همــه افرادی که در ایجــاد پاویون 
گردشــگری اصفهــان نقــش داشــته اند تشــکر 
می کنم. مفهوم گردشگری چیزی جز همکاری 
بیــن ذی نفعــان نیســت و ایــن نکته ای اســت 
که در غرفــه اصفهــان بیــش از غرفه هــای دیگر 

قابل مشاهده است.
وی افزود: دیگر نکته مثبت غرفه اصفهان، شیوه 
ارائه محتــوا و طراحــی تجربه های گردشــگری 
اســت. الزم است همه اســتان ها اصفهان را در 
روش صحیح تولید محتوا الگوی خود قرار دهند 
که تاش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری  چرا

و صنایع دستی نیز در همین راستا است.
شــالبافیان تصریح کرد: یکــی از ضعف های ما 
نداشتن تولید محتوای مناســب به زبان های 
خارجی اســت. بنابراین خواهش ما این است 
که به همان جدیتی که به زبان فارسی در تولید 
محتوا توجــه می شــود، تولیــد محتوا بــه دیگر 
زبان هــای خارجــی نیــز موردتوجــه قــرار گیرد. 
خوشبختانه انتقال تجربه گردشگری به سمتی 
کرده اســت که امکان درگیر شــدن  ســوق پیدا
کســب وکارهای مختلــف در حوزه گردشــگری 
فراهم شده اســت. ســی وپنجمین نمایشگاه 
ملــی صنایع دســتی و پانزدهمیــن نمایشــگاه 
بین المللــی گردشــگری و صنایــع وابســته تــا 
سه شــنبه _ ۱۲ بهمن مــاه_ به مــدت چهــار روز 
برگزار می شود و عاقه مندان می توانند با رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی مقابله با کرونا از 

ساعت ۹ تا ۱۷ از این نمایشگاه بازدید کنند.

شــورای هماهنگــی تبلیغــات اسامی اســتان 
اصفهان در اطاعیه ای از مردم دعوت کرد تا در 
مراسم سالروز ورود حضرت امام خمینی )ره( به 
میهن اســامی، آغاز دهه مبارک فجر و یــادواره 
۲۱۷ شهید دوران انقاب اسامی شرکت کنند. 
 در بخشی از اطاعیه شورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی اســتان اصفهان آمده اســت: تردیدی 
نیست مردم والیتمدار و انقابی اصفهان روز ۱۲ 
بهمن را فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان های 
انقاب اســامی، امام عظیم الشــان، شهدای 
واالمقام و بیعــت دوباره با رهبــر معظم انقاب 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظلــه العالی( 
می دانند. در این اطاعیه از مردم دعوت شده 
است در این مراسم که ســاعت ۹ صبح روز سه 
شنبه ۱۲ بهمن در گلســتان شهدای اصفهان 

برگزار می شود، شرکت کنند.

تهیه کننده فیلم سینمایی »هناس« از انتشار 
نخســتین تصویر وحید رهبانی در این فیلم 

خبر داده است.
محمدرضــا شــفاه بــا انتشــار عکســی در 
گرام،  صفحــه شــخصی خــود در اینســتا

آورده است:
"هناس روایتی رازآلود از یک داستان واقعی
وحید رهبانی در شمایل یک ضد قهرمان!
همزمــان بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای 
جشــنواره فیلــم فجــر، نخســتین تصویر از 
گر نقشی ضد قهرمان  وحید رهبانی که ایفا
و متفاوت در فیلم سینمایی هناس است، 

رونمایی شد.
»هناس« دومین ســاخته حســین دارابی 
به تهیه کنندگی محمدرضا شــفاه، روایتی 
رازآلــود از یک داســتان واقعــی در دهه نود 

جامعه ایران است.
ایــن فیلــم ســینمایی بــرای نخســتین بار 
کــران  در چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر ا

خواهد شد.
مریا زارعی، بهروز شعیبی، وحید رهبانی، 
ســیاوش طهمورث، ســولماز غنــی، امین 
میــری، علیرضــا نایینــی و کوثــر حیــدری 

در این فیلم ایفای نقش می کنند."

تولید محتوا در غرفه اصفهان
گیرد  باید الگو قرار 

اطالعیه شورای هماهنگی
 تبلیغات اسالمی 
استان اصفهان 

وحید رهبانی 
در شمایل یک ضد قهرمان

خبر

فیلم و سریال



سال پنجم - شماره 1۳۴1

 دوشنبه  11  بهمن 1۴۰۰ - 28 جمادی الثانی 1۴۴۳

ورزش6 ۳1 ژانویه    2۰22
با تعویق دو ماهه؛

جامجهانیورزشهایزورخانهایاسفندماه
دراصفهانبرگزارمیشود

جام جهانــی ورزش زورخانه ای 
و کشــتی پهلوانی بــا تعویقی دو 
ماهــه به دلیل ســویه امیکرون، 
اسفندماه سال جاری به میزبانی استان اصفهان 

برگزار می شود.
مســابقات جهانــی ورزش زورخانــه ای و کشــتی 
پهلوانی قرار بود بعد از میزبانی چند استان کشور 
و پس از تعویق از ســال ۱۳۹۷، در دی ماه ۱۴۰۰ در 
استان اصفهان برگزار شود؛ رقابتی که کشورهای 
هندوســتان، بــاروس، آذربایجــان، گواتمــاال، 
کســتان،  کوبا، عــراق، کره جنوبــی، بنگادش، پا
افغانســتان، ایران و تیم منتخب اصفهــان در آن 
حضــور خواهند داشــت. این رویــداد قرار بــود ۲۲ 
دی ماه در اســتان اصفهان آغاز شــود و اختتامیه 
آن هم ۲۸ دی ماه باشد؛ حتی نشست خبری اش 
نیز در تاریخ یکم_آذرماه در اســتان اصفهان برگزار 
شــد، اما به دلیــل گســترش ویــروس کرونــا و نوع 
جدیــد ســویه امیکــرون، بــا تصمیــم فدراســیون 
جهانی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی، ستاد 
ملی مقابله بــا کرونــا به همــراه وزارت امورخارجه 
و البته درخواســت کشورهای شــرکت کننده، این 
رقابت به تعویق افتاد و قرار اســت نهم تا پانزدهم 

اسفندماه در اصفهان کلید بخورد.
          جایگزینی دو کشور به دلیل شرایط عجیب 

ویروس کرونا و سویه امیکرون
در همیــن زمینــه جــال زهرایــی، رئیــس هیئــت 
ورزش هــای زورخانه ای و کشــتی پهلوانی معتقد 
اســت: با تصمیماتی که پس از جلســات مختلف 
با فدراســیون جهانی اتخاذ شــد، از آنجا که سویه 
امیکرون در کل جهان گسترش پیدا کرده است، 
رقابت های جهانی ورزش پهلوانــی و زورخانه ای 
به میزبانی اســتان اصفهان برای مدت دو ماه به 
تعویــق افتاد. شــرایط میزبانــی از کشــورها در این 
وضعیت کرونا و اعمال قرنطینه و آزمایشات خیلی 

خاص است.
وی در ادامه با اشــاره به تغییر چند کشور به دلیل 
سامتی افراد و کشــورها می افزاید: حتی به خاطر 
کرونــا و ســویه امیکــرون، دو  شــدت ویــروس 
کشــور آفریقایــی اوگانــدا و کنیــا از این رویــداد کنار 
کســتان و افغانستان  گذاشــته و دو تیم آسیایی پا
جایگزین این دو تیم شــدند. لیســت آغاز بازی ها 
هم از طــرف فدراســیون جهانی بــه ما ارائه شــده 
است تا براین اساس، نهم اسفندماه این رقابت ها 
در اســتان اصفهــان برگــزار شــود و تــا پانزدهــم 
اســفندماه ادامــه داشــته باشــد؛ امــا همچنــان 
برگزاری این رقابت ها در آن زمان به تاییدیه ستاد 

مقابله با کرونا بستگی دارد.
گر ویروس کرونا باز هم تشدید شود،            ا

مسابقات به سال آینده کشیده خواهد شد!
رئیس هیئت ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی 
درباره احتمال تعویق دوباره تاریخ مشخص شده، 
رقابت هــای  بایــد  دی مــاه  می کنــد:  تصریــح 
جام جهانی آغاز می شد، اما شــیوع ویروس کرونا 
مانع شــد. تعویق مســابقات تا جایی رســیده که 
ممکن اســت این رقابت ها به ســال آینده موکول 
شــود! مجوزها تا اســفندماه گرفته خواهد شد تا 

میزبانی را انجام دهیم.
زهرایــی در رابطه با اینکــه همه چیز بــرای میزبانی 
اســتان اصفهان از جام جهانــی ورزش زورخانه ای 
و کشــتی پهلوانی مناســب اســت، اظهار می کند: 
برنامه ریزی های مناسب انجام و حتی کارگروه های 
تورنمنت هم مشخص شده است. هتل های محل 
اقامت کشــورهای میهمــان را تعیین کردیــم و کار 
ســختی در پیش نداریم. رئیس فدراسیون پیگیر 
هستند تا تنها مشکل ما حل شود، استانداری هم 
در این مدت بسیار به ما کمک کردند و امیدوارم با 

بهترین کیفیت میزبانی را به جا بیاوریم.
          دو شرکت اسپانسرینگ با هیئت ورزش های 

زورخانه ای و کشتی پهلوانی توافق می کنند
وی بــا اشــاره به اینکــه بــرای تأمیــن منابــع مالی، 
می گویــد:  هســتند  اسپانســر  وجــود  نیازمنــد 
به دنبــال اسپانســر برای این رقابت ها هســتیم تا 
بتوانیم از عهده هزینه های مســابقات بربیاییم. 
کــره کرده ایــم و تــا هفتــه آینده،  بــا دو شــرکت مذا
حامی مالی مشخص خواهد شد تا در این میزبانی 

از لحاظ هزینه های مالی مشکلی نداشته باشیم 
و فقــط به دنبــال ارتقــای ســطح کیفــی باشــیم. 
هماهنگی های الزم بین مسئوالن و سازمان های 
ذی ربط را پس از تاییدیه ستاد مقابله با کرونا آغاز 
می کنیم تا با تقسیم وظایف، این رویدادی که به 
گذار شده به خوبی برگزار شود و  استان اصفهان وا

بتوانیم تحولی در این رشته ایجاد کنیم.
          اسفندماه کشورهای شرکت کننده به 

اصفهان می آیند
امــا مهرعلــی باران چشــمه، رئیــس فدراســیون 
ورزش زورخانه ای و کشــتی پهلوانی در این رابطه 
می افزاید: مسابقات جام جهانی قرار بود دی ماه 
ســال جاری با حضور ۱۲ کشــور به میزبانی ایران و 
اســتان اصفهان برگزار شــود؛ اما به خاطر تشــدید 
شدن سویه امیکرون و درخواست برخی از کشورها 
مبنی بــر بــه تعویق انداختن این مســابقات، این 
رویداد را به تعویق انداختیم و در اسفندماه برگزار 
گر شــرایط به همین ترتیب باشــد،  خواهد شــد. ا
طبق انجام شــدن هماهنگی هــا و دریافت مجوز 
از فدراســیون پزشکی ورزشــی و وزارت ورزش و 
جوانان و شــورای برون مــرزی، از نهم اســفندماه 

مسابقات را آغاز خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای 
کمک به استان اصفهان در میزبانی از این رویداد از 
طرف فدراسیون انجام شده است، اظهار می کند: 
از نظر پشتیبانی، بهترین امکانات توسط استان 
اصفهــان تــدارک دیــده شــده اســت. همچنیــن 
جلســاتی را با مسئوالن شــهری اســتان اصفهان 
برگزار کرده ایم؛ شرایط اصفهان بسیار خوب است و 

هیچ گونه نگرانی بابت این موضوع نداریم. از طرفی 
وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک از ما 
حمایــت می کنند و به دنبال اسپانســر هســتیم تا 
بدون هیچ مشکلی از نظر منابع مالی پیش برویم.

          انجام رویداد جهانی مجوز وزارت 
امورخارجه را هم می خواهد!

رئیــس فدراســیون ورزش زورخانــه ای و کشــتی 
 پهلوانــی درخصوص اینکه چرا زمــان برگزاری این 
گــر در  رویــداد، دســتخوش تغییــر شــد می گوید: ا
تاریــخ معیــن شــده ابتدایــی، مســابقات را برگزار 
می کردیم سویه امیکرون در کشورهای آفریقایی 
بسیار گسترش داشت. حضور کشورهای خارجی 
در ایران برای این رویداد باید با تأیید و مجوز وزارت 
امورخارجــه اتفــاق بیفتــد. بــا وزارت امورخارجــه 
گــر مشــکل دیگری  در حــال مکاتبــه هســتیم تــا ا
وجود ندارد در همان زمان دوم برای اسفندماه، 
کشورهای شــرکت کننده برای آغاز مسابقات وارد 

کشور ایران شوند.
باران چشــمه در پایــان پیرامــون شــرایط ورزش 
زورخانــه ای و کشــتی پهلوانی در ایــران تصریــح 
می کند: کشــور ایران ســه مرحله اردو را پشــت سر 
گذاشــته و تیم خیلی خوبی در ورزش زورخانه ای 
و کشــتی پهلوانــی دارا هســتیم؛ ولــی در کشــتی 
پهلوانــی تیم هــای آفریقایــی و آســیایی خیلــی 
قدرتمنــد هســتند و به هیــچ عنــوان حریفــان را 
دست کم نمی گیریم. درست است که این ورزش از 
آن ایران است، اما با شرایط خوب و به صورت کاما 

حرفه ای باید در مقابل آنان بایستیم.

خبر

با اعام ســتاد ملی مقابلــه با کرونــا دیدار ایــران و 
گر شد. امارات بدون تماشا

به گزارش ایســنا، در جلسه ســتاد ملی مقابله با 
کرونا مصوب شــد که با توجــه به افزایش شــیوع 
گر  کرونا، بازی  دو تیم ایران و امارات بدون تماشــا

برگزار شود.
تیم های ملی ایران و امارات قرار است سه شنبه 
۱۲ بهمن ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی به مصاف 

هم خواهند رفت.
پیش از این دیدار تیم های ایران و عراق در ورزشگاه 
گران برگزار شــده بــود که  آزادی بــا حضور تماشــا

گردان اسکوچیچ با برتری مقابل عراق به جام  شا
جهانی صعود کردند.

باشگاه استقال برای عدم فسخ قرارداد رشید 
مظاهــری تــا بیســت و ســوم بهمن مــاه فرصت 
خواهــد داشــت ۱۰ درصــد از مبلــغ قــرارداد او را 

پرداخت کند.
رشید مظاهری در این فصل مورد غضب فرهاد 
مجیدی قرار گرفته و تنها در یــک بازی فرصت 

حضور در ترکیب استقال را پیدا کرده است.
مظاهــری کــه در ابتــدای فصــل 

زیــاد  از جنجال هــای  پــس 
قرارداد خود را با آبی پوشان 

تمدید کــرد اغلــب اوقات 
نفــره   ۱۸ فهرســت  در 
اســتقال جای نداشته 

است.
مظاهری به دنبال این 
در  حضــور  بــا  اســت 

سازمان لیگ قرارداد خود را با استقال فسخ و 
به تیم دیگری برود.

کنــون ۳۰درصــد از قــرارداد خــود را دریافت  او تا
گــر اســتقال تــا بیســت و  کــرده و ا
ســوم ۱۰ درصــد دیگــر بــه 
بازیکــن  حســاب این 
واریــز نکند او بــه راحتی 
می توانــد قــراردادش را 

فسخ کند.
باشــگاه استقال به 
دنبال راهکاری است 
تــا بــه چالــش مظاهــری پایــان داده و 
بستری را فراهم کند تا از نظر مالی ضرر نکند.
قرار است جلســه ای میان مصطفی آجورلو 
و فرهــاد مجیدی برگزار و تصمیــم نهایی در 

قبال این دروازه بان گرفته شود.

مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن با انتشار پستی 

در فضای مجازی، شایعه حضور خود را در باشگاه 
ذوب آهن تکذیب کرد.

ساعاتی قبل و پس از استعفای »یزدی زاده« رئیس 
کارخانه ذوب آهن، شــایعه حضور دوباره »ســعید 
آذری« مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن در این 
باشگاه در فضای مجازی دیده می شد؛ اما دقایقی 
پیش مدیر باســابقه فوتبال کشــورمان با انتشــار 
پســتی در فضای مجــازی، شــایعه حضور خــود را 

تکذیب کرد.

ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان ابراز امیدواری کرد 
که سپاهان به هدف اصلی خود دست پیدا کند.

به گزارش ایسنا، محرم نویدکیا در حاشیه تمرین تیم 
فوتبال ســپاهان اظهار کرد: ما تمرینات خودمان 
را شــروع کردیم و تصمیم داریم اردویی پنــج روزه و 
بعد دو بازی دوســتانه برگزار کنیم. شاید تغییراتی 
هم داشته باشیم که باید ببینیم وضعیت بازیکنان 

چه می شود.
وی افزود: شرایط تیم خوب است. درست است که 
از نظر امتیازی خیلی ایده آل نیست، اما از نظر نوع 
فوتبالی خوب اســت. باید مشــکاتمان را برطرف 
کنیم و نیم فصل دوم امتیازات خوبی کسب کنیم و 

در نهایت به هدف اصلی خودمان برسیم.

وزیــر ورزش و جوانــان گفــت:  بــاور داریم کــه بانوان 
کشورمان می توانند نقش مهمی در کسب مدال و 

افتخار داشته باشند.
بــه گزارش ایرنا،    درجلســه ســتاد عالــی بازی های 
المپیک و پارالمپیک، آســیایی و پاراســیایی که با 
حضور سفیر چین برگزار شد، سید حمید سجادی 
بــا بیان اینکــه ورزش فرصت هــای خوبــی را بــرای 
تعامل میان کشــورها ایجاد می کند، گفت: تاش 
خواهیم کرد با کشورهای توســعه یافته در ورزش، 
از جمله کشورچین، زمینه همکاری های مشترک 

را ایجاد کنیم.
وی در ادامه به نشست های اخیر خود و مسووالن 
وزارت ورزش و جوانــان بــا ســفیر چیــن در ایــران 
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: جلســات برگزار شــده 
دستاوردهای بسیار خوبی درپی داشت که قطعا 
در کوتاهتریــن زمان، کارهــای بزرگــی را در دوحوزه 
ورزش و جوانان باهمکاری های مشترک، اجرایی 

خواهیم کرد.
وزیــر ورزش و جوانــان در ادامه در توضیحاتــی را در 
خصوص نشست ستاد عالی بازی های المپیک و 
پارالمپیک و آسیایی و پاراســیایی ارائه کرد و اظهار 
داشــت: برای حضــور موفق در المپیک زمســتانی 
چین و بازی هــای اســیایی هانگژو باید بررســی ها 

دقیق و کارشناسانه باشد.
وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای ورزش ایران در 
هفته های اخیر بیان کرد : این نتاج می تواند فرصت 
کید  خوبی بــرای ارزیابی هــا باشــد، ضمن اینکه تا
می کنم تمام ابعاد ورزش باید مورد توجه و با دقت 

نظر رصد شود.
 سجادی درخصوص حضور موفق در المپیک ها و 
بازی های اسیایی و پاراسیایی حضور کیفی کاروان 
ورزشی ایران با هدف کسب افتخار برای ایران را مورد 

توجه قرار داد و اظهار داشت: در نظر داریم تیم ها و 
ورزشکارانی را به این رویدادها اعزام کنیم که شانس 

کسب مدال یا ارتقا رنکینگ را داشته باشند.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش حضــور بانوان 
در این رویدادها را بســیار مهم بــرای وزارت ورزش و 
کید کرد: در تعدادی از رشته ها  جوانان دانست و تا
ورزشــی، بانوان ما شــانس کســب مدال دارند و در 
برخی از رشــته ها نیز در مســیر موفقیت و ارتقــا قرار 
دارند که این نکات بایــد در اعزام های بــرون مرزی 

مورد توجه قرار بگیرد.
وزیر ورزش وجوانان تصریح کرد: باور داریم که بانوان 
کشورمان می توانند نقش مهمی در کسب مدال و 
افتخار برای ایران عزیز داشته باشند بنابراین معاونت 
امور بانوان و اعضا ســتاد بایــد نگاه ویــژه ای به این 

بخش از ورزش داشته باشند.
در این نشســت ســید رضا صالحی امیــری رییس 
کمیته ملی المپیک، محمود خسروی وفا رییس 
کمیته ملی پارالمپیک نقطه نظرات خود را پیرامون 
المپیک و پارالمپیک زمستانی و بازی های آسیایی 

و پاراسیایی گوانگژو ارائه کردند.
علی رغبتی مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی و پیمان 
فخری سرپرست کاروان ایران اعزامی به بازی های 
آسیایی گزارشی در خصوص رشته هایی که شانس 

اعزام دارند ارائه کردند.

گر شد ایران - امارات بدون تماشا

خبر

تکلیف مظاهری بعد از جلسه آجورلو و مجیدی 
مشخص می شود

کرد آذری، شایعه حضور دوباره در ذوب آهن را تکذیب 

ل نیستیم نویدکیا: از نظر امتیاز ایده آ

سجادی: بانوان نقش مهمی 
در کسب مدال و افتخار برای ایران دارند

خبر

با پایان یافتن مرحله دوم مسابقات کراسفیت 
قهرمانی اســتان اصفهــان، نفــرات برتر معرفی 
شدند. سرپرست هیأت ورزش های همگانی 
استان با اشاره به برگزاری این مسابقات با حضور 
۷۰ ورزشــکار در ۲ بخــش آقایان و بانــوان گفت: 
حســن قاســمی زاده، مهــدی برونــی، مهــران 
سلیمیان و مهدی نادری در بخش آرایکس به 
ترتیب رتبه های اول تا چهارم را کســب کردند. 
رضا صادقــی افزود: در بخش اســکیل نیز بهروز 
رازقین، امیر توکلی، بهروز اســدی و محمدرضا 
دهقانــی موفق بــه کســب جایگاه هــای اول تا 
چهارم شدند. وی با بیان اینکه در دوران همه 
گیری کرونا آسیب های زیادی به ورزش همگانی 
کید کرد: هیأت ورزش های همگانی  وارد شد، تا
اســتان اصفهــان در نظــر دارد تــا بــا همــکاری 
باشــگاه ها و دیگــر ارگان هــای مربوطــه ورزش 

همگانی را در جامعه گسترش دهد.

سرپرســت کاروان ایران در بازی های آســیایی 
۲۰۲۲ از آمادگــی کیفی تیم هــای اعزامی به این 
بازی ها خبر داد. به گزارش  پایگاه اطاع رسانی 
شــبکه خبر، فخری سرپرســت کاروان ایران در 
بازی های آسیایی ۲۰۲۲، اظهار کرد: ۲۶ رشته 
ورزشی برای بازی ها آماده شدند شاید چهار یا 
پنج رشــته دیگر به این اضافه شــود. وی افزود: 
هدف ما برگزاری و حضور کیفی در این مسابقات 
اســت. سرپرســت کاروان ایــران در بازی هــای 
آسیایی ۲۰۲۲ ادامه داد: شاید در دور قبل که در 
کارتا بود تعداد شرکت کنندگان کم باشد، اما  جا
از لحاظ کیفی شرایط مان بهتر است و شانس 
بیشتری برای کسب مدال های بیشتر داریم. 
وی با بیان اینکه ارتقا جایگاه ایران اهمیت زیادی 
دارد، گفت: رشــته هایی در این بازی ها اضافه 
شده که ایران شانس خوبی برای کسب مدال 
دارد. فخری افزود: به بخش بانــوان برای اعزام 

به بازی های آسیایی ۲۰۲۲ توجه شده است.
          مشکالت وزنه برداری

بیراموند دبیر فدراسیون وزنه برداری اظهار کرد: 
تکلیف فدراسیون وزنه برداری برای ریاست این 
فدراســیون مشخص نشــده اســت و امیدوارم 
وزنه برداری بزودی از این باتکلیفی رها شــود. 
وی افزود: با وجود باتکلیفی، برنامه های تیم 
انجام می شود و امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم.

          سالی پر کار برای والیبال
تقــوی دبیــر فدراســیون والیبــال هــم گفــت: 
سال آینده ســال پرکاری برای تیم ملی والیبال 
داریــم. بــرای اولیــن بــار بــا کادر فنی ایرانــی 
بــر تــاج آسیا ایســتادیم. وی افــزود: بــا توجه به 
ظرفیت های خوب والیبال بزرگســاالن برنامه  
ریزی دقیقی شده تا نتیجه خوبی کسب کنیم.

پس از پایــان تورنمنت کافــا و قهرمانی تیم ملی 
فوتســال بانــوان کشــورمان، برترین هــای جام 
معرفی شــدند. تورنمنت بانوان ۲۰۲۲ کافا از ۱۸ 
ژانویه در شهر دوشنبه تاجیکستان استارت خورد 
و تــا ۲۸ ژانویه ادامه پیدا کــرد. دختران تیم ملی 
فوتسال ایران که پس از دو سال تعطیلی به این 
مســابقات رفته بودند با کســب پنج پیــروزی از 
شش دیدار و دریافت ۱۶ امتیاز، با شایستگی در 
ک تاجیکستان قهرمان شدند. در پایان این  خا
رقابت ها، عناوین برتر و جوایز تیم های برتر به آن ها 

اهدا شد. عناوین برتر به شرح زیر است:
قهرمان: ایران

نایب قهرمان: ازبکستان
سوم: قرقیزستان

جایزه خاص: تاجیکستان
جایزه بازی جوانمردانه: ایران

ارزشمندترین بازیکن: فرشته کریمی از ایران
بهترین گلــزن: مفتونــه شــویی مووآ بــا ۹ گل از 

ازبکستان

تیم ملی هندبال ایــران در مرحله نیمه نهایی 
مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا شکست 
گردان  مانوئل مونتایا فرناندز در مرحله  خورد.  شا
نیمه نهایی مسابقات هندبال قهرمانی مردان 
آســیا عربســتان مقابل قطر قهرمان چهار دوره 
پیاپی مسابقات قهرمانی آسیا به میدان رفتند. 
ملی پوشان ایرانی با نتیجه ۱۹ بر ۳۴ مغلوب قطر 
شدند تا در دیدار رده بندی مقابل بازنده دیدار 
عربستان و بحرین برای مدال برنز مسابقه دهند.

معرفی نفرات برتر مسابقات
کراسفیت اصفهان  قهرمانی 

آمادگی کاروان ایران 
برای بازی های آسیایی ۲۰۲۲

 دو از چهار؛ سهم 
ملی پوشان ایران از 

کافا برترین های تورنمنت 

شکست هندبال ایران مقابل
 قطر در نیمه نهایی آسیا

ســرمربی تیــم  ملــی فوتســال بانوان ایــران گفــت: 
حمایت هایی که از تیم ملی فوتسال بانوان می شود، 
ما را دلگرم کــرده و امیــدوارم با اردوهــا و دیدارهای 

تدارکاتی مناسب، آماده جام ملت های آسیا شویم.
فــروزان ســلیمانی پــس از کســب مقــام قهرمانــی تیم ملی فوتســال 
بانوان ایران در مسابقات کافا، درخصوص صعود تیم ملی فوتبال ایران 
به جام جهانی اظهار کرد: در ابتدا باید تشکر ویژه ای از بازیکنان تیم ملی 
فوتبال ایران داشته باشم که توانستند با صعود مقتدرانه به مسابقات 

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، دل همه مردم ایران را شاد کنند.
وی در رابطه با تورنمنت کافا افزود: مسابقات داخل سالن کافا برای 
اولین بار به صورت آزاد برگزار شد و تیم ملی فوتسال بانوان ایران بعد از 
دو سال وقفه به دلیل شرایط کرونایی و نداشتن حتی یک اردو و بازی 

به این مسابقات اعزام شد.تدارکاتی، با حمایت رئیس، دبیرکل و توجــه ویژه نایب رئیس بانوان 
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران، درباره تأثیر این بازی ها روی 
کیفیت تیم ملی تصریح کرد: با وجود تغییرات قابل توجه در بازیکنان 
تیم ملی، این مسابقات محک بسیار خوبی برای ما بود و باعث شد به 
شناخت خوبی از کیفیت و ظرفیت بازیکنان تازه دعوت شده دست 

یابیم و نقاط ضعف و قوت تیم را شناسایی کنیم.
سلیمانی در پایان خاطرنشــان کرد: به یاری خداوند امیدواریم بعد 
از این جام با برگزاری اردوهای منظم و بازی های تدارکاتی مناسب، در 
مسابقات جام ملت های آسیا خوش بدرخشیم. با این میزان توجه و 
حمایتی که از طرف فدراسیون به ما می شود، می توانیم امیدوار باشیم 
که در ادامه راه بهترین نتایج حاصل شود. همین حمایت ها است که 

انگیزه ملی پوشان ایرانی را دو چندان کرده است.

 سرمربی تیم  ملی فوتسال بانوان ایران:

حمایت ها از فوتسال بانوان دلگرم کننده است

خبر

سرمربی تیم سافتبال زنان ریف 
اصفهان با اشــاره به برگــزاری دور 
رفت لیگ ســافتبال زنان کشــور 
گفت: کرونا باعث شــده بود تا یک وقفــه طوالنی در 
برگــزاری مســابقات کشــوری لیگ ایجــاد شــود، اما 
کنون با مساعدت و تاش های مسئوالن انجمن و  ا

باشگاه ها، قطار مسابقات به حرکت درآمد.
رویا زنگنه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با تاش های 
رئیس و نایب رئیس انجمن بیس بال و سافتبال کشور 
مدت ها پیگیر برگزاری مسابقات لیگ در دو بخش 
زنان و مردان بودیم، خوشبختانه مسابقات آقایان در 
ماه گذشته به میزبانی بوشهر برگزار شد، در بخش زنان 
نیز قرار بود مسابقات به میزبانی هرمزگان برگزار شود که 
در نهایت بهبهان میزبان رقابت ها شد. تیم سافتبال 
استان اصفهان همچون سال های اخیر با حمایت 

باشگاه فرهنگی ورزشی ریف در این مسابقات شرکت کرد و توانست در جایگاه دوم قرار گیرد.
وی افزود: دور برگشــت نیز قرار اســت به میزبانی یکی از تیم های شرکت کننده در این مســابقات برگزار شود، 
امیدواریم شرایط به گونه ای باشد که دوباره شاهد اوج فعالیت های خوب ورزشکاران این رشته باشیم؛ رشته ای 

جذاب که ریشه در بازی های بومی و محلی دارد و در تمامی استان ها ظرفیت بسیار باالیی را شاهد هستیم.
ســرمربی تیم ریف اصفهان با اشــاره به برخی مشــکات که در جریان مســابقات به وجود آمد، گفت: در این 
دوره از مسابقات رئیس و نائب رئیس انجمن بیس بال و سافتبال از نزدیک بر نحوه برگزاری مسابقات نظارت 

داشــتند و در جریان برگزاری مســابقات، مشکات 
تیم ها و کمبودهایی کــه در زمینه میزبانی بــود را با 
جدیت پیگری کردند، امیدوارم در مسابقات آینده 
میزبانان در حد توان شرایط بهتری را برای مسابقات 

فراهم کنند.
زنگنه با تقدیــر از حمایت هــای تباشــیری، مالک و 
صالحی، مدیرعامل باشــگاه ریف خاطرنشان کرد: 
باشــگاه ریف یکی از باشگاه های کشور اســت که در 
زمینه حمایت از رده های پایه و رشته هایی که کمتر 
مورد توجه باشگاه های صاحب نام هستند، به ویژه 
ورزش بانوان تاش های بسیار خوبی انجام می دهد. 
ســافتبال اصفهــان یکــی از رشــته های قدیمی این 
باشگاه است که به تازگی هم بیس بال ۵ را هم تحت 
پوشــش قرار داده که در رقابت های لیگ استان به 
قهرمانی رســید و خــود را برای رقابت های کشــوری 
آماده می کند. زهرا عباسی، فرنگیس جعفری، ارمغان مترجمی، الناز زارعی، زهرا کوهستانی، سحر خانی، سمیه 
نور محمدی، سولماز جعفری، شیما باقری، لعیا زادمهر، محدثه حسین زاده، هدی کافی، مهناز زارعی، مهسا 

حسینی و شیدا زمانپور اعضای تیم سافتبال ریف اصفهان هستند. 
به گزارش ایسنا در پایان دور رفت مسابقات لیگ سافتبال زنان که به میزبانی بهبهان از روز دوشنبه هفته گذشته 
)۴ بهمن ماه(آغاز شده بود با قهرمانی تیم طیف تهران به پایان رسید، تیم ریف اصفهان در جایگاه دوم ایستاد 

و تیم اورگانا هرمزگان نیز سوم شد.

سرمربی تیم سافتبال ریف اصفهان:

قطار مسابقات سافتبال به حرکت درآمد

خبر
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ســیاه دانــه گیاهــی یک ســاله با 
برگ هــای ســبز تیــره کــه از زمان 
مصــر باســتان بــه عنــوان دارو 

استفاده می شده است. 
ســیاه دانه در بســیاری از فرهنگ هــا دانه مقدس 
نامیده می شــود. اغلب در خاورمیانه، کشور های 

آفریقایی و آسیایی مورد استفاده است.
سیاه دانه برای بسیاری از بیماری ها از برونشیت تا 

اسهال مفید است.
          تاریخچه سیاه دانه برای درمان

ســیاه دانه که در ۲۰۰۰ ســال پیش در زمان پادشاه 
توت به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گرفت؛ یکی 
از منابع درمانی رایج بشــریت است. معروف است 
که زیره ســیاه که به دلیــل طعمی کــه دارد از جمله 
غذا هایی است که در آشپزخانه استفاده می شود، 
بــرای بســیاری از بیماری هــا از برونشــیت گرفته تا 

اسهال مفید است.
به همین دلیل می توانید به جای این که زیره سیاه 
را به صورت دانه ای ساده روی شیرینی ها و نان ها 
پاشیده می شــود، به عنوان یک منبع شفا در نظر 

بگیرید تا از فواید فراوان آن بهره مند شوید.
کسیدان ها           سرشار از آنتی ا

کســیدان ها رادیکال هــای آزاد را کــه باعــث  آنتــی ا
بســیاری از بیماری هــا در بــدن ماننــد ســرطان 
می شــوند، خنثــی و از آســیب ســلولی جلوگیــری 

می کنند.
تحقیقات انجام شــده نشــان می دهند که ســیاه 
دانــه یکــی از بهتریــن راه هــای محافظــت در برابــر 
بیماری هــای مزمــن ماننــد ســرطان، دیابــت، 
بیماری های قلبی و چاقی است. سیاه دانه سرشار 

کسیدان است. از آنتی ا
ترکیبــات مختلــف موجــود در ســیاه دانــه ماننــد 
کرول، تی آنتول و ترپینول، خواص  تیموکینون، کاروا
کسیدانی آن را بهینه می کنند. یک مطالعه  آنتی ا
نشان داده است که روغن سیاه دانه به عنوان یک 

کسیدان نیز عمل می کند. آنتی ا
          کلسترول را کاهش می دهد

در حالی کــه کلســترول مفید اســت؛ امــا می تواند 
در مقادیــر زیــاد در خون شــما تجمــع یابــد و خطر 
بیماری قلبی را افزایش دهد. ســیاه دانه به عنوان 
یکی از موثرترین مواد غذایی در کاهش کلســترول 

شناخته می شود.
مطالعات ثابــت کرده انــد که مکمل ســیاه دانــه در 

کاهش کلسترول کل و کلسترول LDL بد موثر است. 
عــاوه بر این، کاهــش تری گلیســیرید اثرات بســیار 
خوبی بر سامت قلب و عروق نشان می دهد. با این 
حال، ایــن مطالعه نشــان می دهد که روغن ســیاه 
دانه مفیدتر است. دانه های سیاه دانه همچنین در 

افزایش سطح کلسترول خوب نقش دارند.
          با سرطان مبارزه می کند

کسیدان است  سیاه دانه حاوی مقدار زیادی آنتی ا
که رادیکال های آزاد را خنثی می کنند. رادیکال های 
آزاد به پیشرفت بیماری هایی مانند سرطان کمک 
می کنند. به این ترتیب سیاه دانه در از بین بردن این 
بیماری مرگبار بسیار موثر اســت. مطالعات نشان 
داده اند که ســیاه دانه و ترکیب آن، تیموکینون به 

طور بالقوه ضد سرطان هستند.
کتری های مضر را از بین می برد           با

کتری های مضــر باعث بســیاری از بیماری های  با
ک از عفونــت گــوش گرفتــه تــا ذات الریــه  خطرنــا
می شــوند. کارشناســان بیان می کنند که خواص 
کتریایی زیره ســیاه می تواند روشــی موثر در  ضد با

کتریایی باشد. مبارزه با این گونه های با
کتــری به نــام اســتافیلوکوک که باعث  در مقابل با
نوعی عفونت پوستی می شود؛ در نوزادان به صورت 

موضعی روغن سیاه دانه مورد استفاده قرار گرفت. 
مشخص شد که سیاه دانه به اندازه آنتی بیوتیک 

موثر است.
کتــری بــه نــام  در مطالعــه ای دیگــر، ســیاه دانــه با
استافیلوکوکوس اورئوس را جدا کرد که درمان زخم 
بیماران دیابتی را دشوار می کند و به آنتی بیوتیک ها 

مقاوم است.
          می تواند التهاب را تسکین دهد

التهــاب به عنــوان پاســخ طبیعــی بدن به آســیب 
خ می دهــد. هنگامی کــه مزمن شــود،  و عفونــت ر
می تواند باعث بسیاری از بیماری ها مانند سرطان، 
دیابت و بیماری های قلبی شــود. گفته می شــود 

سیاه دانه دارای اثرات ضد التهابی قوی است.
          از کبد محافظت می کند

کبد کــه یک انــدام حیاتــی اســت؛ ســموم را حذف 
می کند، دارو هــا را وارد جریان خــون می کند، مواد 
مغــذی را پــردازش می کنــد و پروتئین هــا و مــواد 
شــیمیایی تولید می کند. بنابراین، آسیب کبدی 
اغلــب می توانــد کشــنده باشــد. برخــی مطالعات 
نشان داده اند که روغن سیاه دانه از آسیب کبدی 
محافظت می کند. در مطالعه دیگری، سیاه دانه با 
کاهش نسبت غلظت سمی در کبد، از آسیب کبد و 

کلیه محافظت کرد.
          قند خون را تنظیم می کند

میزان قند خون باال ممکن است با عائمی مانند 
گهانی، خستگی و مشکل  تشنگی، کاهش وزن نا
در تمرکز رخ دهد. قند خون باال که در طوالنی مدت 
به طور غیرقابل کنترلی پیشرفت می کند؛ می تواند 
مشکات عمده ای مانند آسیب عصبی، زخم های 

التیام نیافته و از دست دادن بینایی را ایجاد کند.
سیاه دانه به منظم نگه داشتن قند خون باال کمک 
می کند. در نتیجه هفت مطالعه مختلف مشخص 
شــد که زیره ســیاه ســطح و میانگین قند خــون را 

بهبود می بخشد.
          نحوه مصرف سیاه دانه با معده خالی

نوشــیدن یک قاشــق روغن ســیاه دانه با مخلوط 
کــردن آن بــا آب گــرم بــه تمیــز کردن اندام هــای 
داخلــی کمــک می کنــد. عــاوه بر ایــن، بــه لطــف 
کســیدان های موجــود در آن، فشــار خون و  آنتی ا
سطح قند را متعادل می کند. عاوه بر همه این ها، 
الزم اســت اقدامــات احتیاطــی در برابــر عــوارض 
کنش هــای آلرژیــک و انعقاد خون  جانبی مانند وا
انجام شــود. به همین دلیل باید با مشــورت افراد 

متخصص از آن استفاده کنید.

دانستنی ها
کی هــا می توانــد ذهنــی قــوی  بعضــی خورا
حــاال  بگــذارد.  اختیارتــان  در  قدرتمنــد  و 
سوال اینجاســت که چه غذاهایی روی قدرت 

مغز تاثیر منفی دارند؟
          شیرین کننده های مصنوعی

ســال گذشــته گروهی از محققان، مطالعه ای 
را انجــام دادند. ایــن مطالعــه نشــان می دهــد 
زمانی که افراد شیرین کننده های بدون کالری 
کتری هــای درون روده  را مصــرف می کننــد، با
به گونه ای تغییر پیدا می کند که راه را برای ایجاد 
گر بــه بیماری  دیابت نــوع ۲ هموار می ســازد. ا
دیابت مبتا شوید، ۴ برابر بیشتر از سایر زمان ها 
خطر ابتــا به بیماری های شــناختی همچون 

آلزایمر در شما وجود خواهد داشت.
           بیسکویت آماده

از مصــرف بیســکویت های آمــاده یــا خمیــر 
پیتزای آماده خــودداری کنید. اغلــب اوقات، 
اســیدهای چــرب ترانــس بــرای تولید ایــن 
گرچه  ترکیبــات مورداســتفاده قــرار می گیــرد. ا
بیشتر اســیدهای چرب ترانس ممنوع بوده یا 
حذف می شود، اما هنوز هم مورداستفاده قرار 
می گیرد. ایــن اســیدها موجب کوچک شــدن 
مغز، التهاب و ایجاد اختال در سیستم انتقال 

عصبی می شود.
          ماهی های سرشار از جیوه

گر به صــورت متعادل مصرف شــود  هر چیزی ا
بی ضــرر خواهد بود امــا یک اســتثنا دراین باره 
وجود دارد و آن هم جیوه اســت. جیوه بیشــتر 
گر ماهی بزرگ باشد  در ماهی یافت می شــود. ا
نشــان می دهد کــه بیشــتر در آب زندگــی کرده 
است و جیوه بیشتری در بدن خود دارد. بیشتر 
افراد فکر می کنند که جیوه تنها بر روی سیستم 
شناختی انســان تاثیر می گذارد اما این ماده بر 

روی مخچه نیز اثرگذار است.
          گلوتن

گلوتن در غذاهای مدرن بســیاری وجود دارد. 
برای بیشــتر افــراد، اســتفاده از محصوالتی که 
دارای گلوتن هستند ممکن نیست. به همین 
خاطر پایبند بودن به غذاهای طبیعی و کامل 
غ، ســبزیجات،  گوشــت، تخم مــر همچــون 
میوه ها، آجیل ها، دانه هــا و روغن ها می تواند 

مشکات مرتبط با سامتی را از بین ببرد.

بادکش درمانی یکــی از روش های طب مکمل 
یا طب جایگزین است که خاستگاه آن را کشور 
چین می داننــد، اما این نوع درمــان به صورت 
سنتی در هند و ایران هم متداول بوده و امروزه 

هم از آن استقبال می شود.
          بادکش درمانی چیست؟

بادکش درمانی یا حجامت خشک روشی است 
که در آن تعدادی فنجان یــا لیوان که می تواند 
شیشــه ای یا از جنس دیگر مثل چوب بامبو یا 
ســفالی باشــد، برای ایجاد مکش روی پوست 
بیمار گذاشته می شود. این مکش جریان خون 

را بهبود می بخشد.
          انواع بادکش درمانی

درواقــع بادکــش درمانــی بــه دو روش انجــام 
می شود:

• روش اول: بادکش درمانی خشک که همان 
روش ســنتی اســت و تنها با مکــش مناطقی از 

پوست صورت می گیرد.
• روش دوم: بادکــش درمانــی  تــر که شــامل 
بادکــش درمانــی و انجــام توامــان آن بــا 

حجامت است.
          بادکش درمانی چطور انجام می شود؟

در بادکــش درمانی خشــک یا همــان معمولی 
هرکــدام از فنجــان یــا لیوان هــای مخصــوص 
برای ۵ تــا۱۰ دقیقــه روی بدن قــرار می گیرد. در 
بادکــش درمانی  تر یــا همان حجامت ســنتی، 
پوست ابتدا بادکش می شود. سپس در محل 
بادکش شده که خون جمع  شده، خراش های 
ج  کوچکی ایجــاد و مقــداری از خــون بــدن خار
می شود. هرگونه تغییرات به وجودآمده در بدن 
یا هر نوع کبــودی معموال بعــد از ۱۰ روز برطرف 

خواهد شد.
توصیه  ما به شــما این اســت که ۲ تا ۳ ســاعت 
قبــل از بادکــش درمانــی وعــده  غذایی ســبک 
میل کنید. بهتر است با شکم پر بادکش درمانی 

انجام نشود.
          بادکش درمانی کی موثر است؟

بادکش درمانــی در شــرایط مختلــف می تواند 
کارساز باشد، اما بیشــتر برای کاهش دردهای 
عضانی به کار می رود. به نظر می رسد بادکش 
کردن در درمان مشــکات گوارشــی و پوســتی 
و همچنیــن درمــان مشــکاتی کــه معمــوال با 
طب فشــاری درمــان می شــوند هــم می تواند 

موثر باشد.
بادکــش درمانی، روشــی مکمــل و فراتــر از یک 
درمان موقتی و ســطحی اســت که در شــرایط 
مختلف مانند درمان مشکات و بیماری های 

زیر موثر است.

در این مطلب به برخی از باور های درست و غلط 
درباره ســرما خوردگی اشــاره کردیم.برخی بر این 

باورند که سرما باعث سرماخوردگی می شود. 
کید بر بیرون نرفتــن با موی خیس یــا ضرورت  تأ
پوشــیدن لباس ضخیم و گــرم از جملــه عبارتی 
اســت کــه بــه گــوش بســیاری آشناســت. ابتــا 
بــه ســرماخوردگی در واقــع بر اثــر انتقــال ویروس 

سرماخوردگی به بدن بروز می کند.
وقتــی فــردی در معــرض اســترس قــرار دارد، 
دستگاه ایمنی بدن او نیز تحت تأثیر قرار می گیرد 
و ضعیف می شود. استرس مداوم سبب می شود 
که  بدن در پاسخ به استرس کورتیزول سنتز شود. 
یکی از پیامد های این ترشح تضعیف مقاومت و 

قدرت دفاعی بدن است.
کتری ها  دارو های آنتی بیوتیک تنها در مقابله با با
کــه بیماری هــای  مؤثــر هســتند. از آنجایــی 
ســرماخوردگی در اغلــب مــوارد بیماری هــای 
ویروسی هستند، مصرف آنتی بیوتیک تأثیری در 

درمان نخواهند داشت.
کســن ســرماخوردگی بــدن را تنهــا  اســتفاده از وا
در برابر شــماری از ویروس ها ایمن می ســازد و به 
طــور ۱۰۰ درصد مانع از ابتا فرد به ســرماخوردگی 
کسن سرماخوردگی اثر محدود دارد  نمی شود. وا
و تزریق آن معموال باید هر ســال در زمان معینی 

تجدید شود.
وقتی فرد بیمــار با شــدت زیــاد فین می کنــد، در 
ناحیه حلق و بینی فشــار زیادی به وجود می آید 
و گاه باعث می شــود که ویروس ها به حفره های 
اطراف بینی رخنه کنند و باعث تشدید عفونت 
ســینوزیت ها شــوند. بــاال کشــیدن آب بینــی 

می تواند بهتر عمل کند.
ویروس هــای  انــواع  بیشــتر  کــه  آنجایــی  از 
سرماخوردگی و آنفلوانزا از طریق تماس مستقیم 

پخش می شــوند، عطســه کــردن در دســت ها و 
ک انتقال  نشستن دست ها یکی از راه های خطرنا

ویروس است.
افرادی که به سرماخوردگی مبتا هستند، بهتر 
اســت از بوســیدن پرهیــز کننــد. ویروس هــای 
ســرماخوردگی و آنفلوانــزا از طریق قطــرات مایع 
از فرد به فرد منتقل می شــوند، به ویــژه از طریق 

سرفه، عطسه و بوسه.
اینکه مصرف زیــاد ویتامین ث باعث پیشــگری 
از ابتا به ســرماخوردگی می شــود، بــاوری رایج، 
اما نادرست اســت. برخی تحقیقات تنها نشان 
می دهــد کــه مصــرف ویتامیــن ث در مــواردی 
می تواند طول دوره ی سرماخوردگی را تا اندازه ی 

کاهش دهد و بدن را اندکی مقام تر سازد.
در دوره ســرماخوردگی بــدن بــرای مقابلــه بــا 
ویروس ها به استراحت کامل نیاز دارد. از آنجا که 
ورزش و فعالیت های بدنی نیروی زیادی می برد و 
بر بدن فشار می آورد، روند درمان و بهبودی نیز به 

مراتب به کندی پیش خواهد رفت.
رفتن مرتب به سونا پیش از سرماخوردگی می تواند 
تأثیری پیشگیرانه داشته باشد و مقاومت بدن را 
افزایش دهد. در صورت ابتا، اما توصیه می شود 
که از رفتن به سونا پرهیز شود. تصور اینکه از طریق 
عرق کــردن بــدن ویروس هــا هــم از بــدن خارج 

می شوند، تصوری نادرست است.

کی مغز شما را نابود می کند این ۴ خورا

کننده بادکش درمانی با فواید شوکه 

باور های درست و غلط درباره سرما خوردگی

مغز

طب سنتی

سرما خوردگی

افســردگی یکــی از شــایع ترین مشــکات 
بهداشــت روان اســت که عوامــل تغذیه ای 

نقش مهمی در بروز آن دارد.
کارشناس ارشد تغذیه بالینی گفت: کسانی 
کــه دچــار افســردگی هســتند، اغلــب تغذیه 
نامناسبی داشته و از این جهت نیز در معرض 

خطر قرار دارند. 
هنگامی کــه فــردی دچار افســردگی باشــد، 
سطح انرژی در او کمتر از حد معمول است و 
اشتیاق و اشتها برای غذا در او از بین می رود، 

در نتیجه تغذیه فرد دچار اختال می شود.
وی افزود: کمبود برخی از مواد غذایی در رژیم 
غذایی فرد می تواند ســبب ایجاد افسردگی 
شــود یــا حالــت افســردگی را در فــرد تشــدید 

کند. این مواد عبارتند از:
 اســید های چرب امگا۳: کمبود ایــن مواد 
در رژیم های غذایی می تواند فرد را مســتعد 
افسردگی کند. منابع غذایی این اسید چرب 
غ غنی شده  شامل غذا های دریایی، تخم مر
با امگا۳، روغن کانوال، روغن بذرکتان، گردو، 

سویا و سبزی های برگ سبز است.
 اسید فولیک: سطح اسید فولیک در خون 
برخی از افراد مبتا به افسردگی پایین است. 
چ، ســبزی های برگ سبز، گوشت  جگر، قار
گاو کم چربی، نان گندم کامل و لوبیا از منابع 

اسید فولیک است.
ویتامیــن B 12: ســطوح باالتر ایــن ویتامین 
در خون افراد افسرده سبب می شود که این 
افراد به درمان پاســخ بهتری بدهند. منابع 
غذایــی ویتامیــن B ۱۲ شــامل جگــر، شــیر، 

غ و گوشت است. ماهی، تخم مر
روی: ایــن عنصــر نقــش مهمــی در عملکرد 
سیســتم عصبــی دارد. تعادل ایــن عنصر در 
بدن در پیشــگیری و درمان افســردگی موثر 
است. گوشت، مرغ، ماهی، شیر، جگر، غات 

کامل و مغز ها از منابع روی است.
کمبــود آهــن می توانــد ســبب بــی  آهــن: 
حوصلگــی شــود و مکمــل یــاری بــا آهــن در 
بهبود خلــق موثــر اســت. این مــاده مغذی 
در جگر بیش از ســایر منابع غذایی و سپس 
در غذا های دریایی، گوشــت بــدون چربی، 
غ، غات کامل و نان غنی شده  زرده تخم مر

وجود دارد.
ویتامیــن E:ایــن ویتامین بــه علت اثــر آنتی 
کــه دارد می توانــد در  کســیدانی زیــادی  ا
پیشــگیری و درمان افســردگی موثر باشد. از 
آنجایی که ایــن ویتامین به کمــک گیاهان 
ساخته می شود، روغن های گیاهی بهترین 
منابع آن اســت. باید توجه داشت که سرخ 
کــردن در دمای باال باعــث تخریب ویتامین 

E می شود.
منیزیــم: ســطح منیزیــم در افــراد مبتــا بــه 
افســردگی کمتر از افراد ســالم اســت. به نظر 
می رســد کــه دریافــت منیزیــم در کاهــش 

افسردگی موثر است. 
دانه ها، مغز ها، حبوبات، ســبزی های برگ 
سبز تیره منابع خوب این ماده غذایی است.

افروز پیش بین توصیه کرد: پیروی از یک رژیم 
غذایی سالم، متنوع و متعادل، دریافت مواد 
مغذی به اندازه کافی و داشتن وزن مناسب 

در پیشگیری و درمان افسردگی موثر است.

حمــات پانیــک یــا هــراس، نوعــی اختال 
اضطرابی شدید هستند که در مدت زمانی 

کوتاه گاه به سکته هم منجر می شوند. 
کســار، روانشــناس گفت:  دکتــر حدیــث خا
هنگامی کــه فــردی در معــرض خطر هــای 
جــدی و غیرمنتظــره قــرار می گیــرد، تــرس 
طبیعی از خــود بــروز می دهد؛ امــا چنانچه 
یک شخص بدون وجود خطر این حس ها 
را به صورت تکرار شــونده تجربه کند، دچار 
اختــال پانیــک یــا هــراس اســت. عائــم 
حمــات پانیــک شــامل عائــم جســمی یا 
اختــال در ضربان قلــب، تنفــس، تعریق و 
ســرگیجه هســتند. عائم روانشــناختی آن 
هم شــامل تــرس از مــردن، تــرس از دیوانه 

شدن و مسخ شخصیت است.
او گفت: عوامــل محیطی و وراثتی تشــدید 
کننــده حملــه پانیــک در اشــخاصی کــه در 
کودکــی اســترس شــدید را تجربــه کرده اند، 
می شــود. از اختــال پانیــک نمی تــوان 
جلوگیری کــرد؛ امــا بــا رعایت برخــی نکات 
مانند کم کردن مصرف بیش از حد کافئین 
)قهــوه، چــای، نوشــابه و...(، کاهــش یــا 
قطع مصــرف نوشــیدنی های الکلــی و ترک 
مصرف مواد مخدر، می تــوان از حمات آن 

پیشگیری کرد.

افسردگی

حمالت عصبی

رابطه مواد غذایی 

و افسردگی 

ترس های متعدد علت بروز 
حمالت عصبی پانیک 

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ آقای عباس رضائی برزانی به 
شناسنامه شماره ۱7 کدملی ۱۲۹۰۲۰۸۸۶7 صادره فرزند نصراله بصورت ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۲۱۳/7۵ مترمربع از پالک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ 
اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۵7۰۶ مورخ 
۹۸/۱۲/۲۵ دفتر ۴۳۴ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 

می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ – رییس اداره ثبت اسناد و 
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آگهی

مجتبیولیپناه-شهردارقمصر

ک و مســتغات تحــت تصــرف خــود را با شــرایط مشــروحه ذیــل از طریــق مزایده  شــهرداری قمصــر بــا اســتناد مصوبــات شــورای اسامی شــهر و مــاده 1۳ آییــن نامــه مالــی شــهرداریها در نظــر دارد بخشــی از امــا
کند. گــذار  بــه مــدت یکســال بــه صــورت اجــاره وا

سایر شرایط:
1( پیشنهاددهندگان بایستی رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2( پیشــنهاددهندگان بایســتی مبلــغ ســپرده موردتقاضــا )طبــق مبلــغ جــدول فــوق ( را بــه حســاب ۳1۰۰۰۰۵117۰۰۳ شــهرداری قمصــر نــزد بانــک ملی ایــران شــعبه قمصــر واریــز و یــا ضمانــت نامــه بانکــی بــه 
میــزان فــوق ضمیمــه پیشــنهاد خــود نماینــد.

گهی نوبــت دوم لغایــت 1۴۰۰/11/28 در اوقــات اداری بــه شــهرداری  کســب اطاعــات الزم و دریافــت اســناد مزایــده از تاریــخ انتشــارآ ۳( پیشــنهاددهندگان می تواننــد جهــت بازدیــد از محــل مــورد مزایــده و 
قمصــر مراجعــه نمــوده و اســناد مزایــده را دریافــت نماینــد.

کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مورخــه 1۴۰۰/11/۳۰  بــه دبیرخانــه محرمانــه  کــت مهــر شــده و حدا ۴( پیشــنهاددهندگان بایســتی پیشــنهاد خــود را بــا ذکــر دقیــق نــوع و مشــخصات مــورد مزایــده در پا
شــهرداری تســلیم و رســید اخــذ نماینــد.

۵( به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶( کمیسیون عالی معامات شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7( پیشنهادات رسیده در ساعت 1۰ صبح روز یکشنبه مورخه 1۴۰۰/12/1 در محل ساختمان اداری شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در کمیسیون آزاد می باشد.
8( کمیسیون می توانند درصورت لزوم یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه آنرا اعام نماید.

گهی روزنامه و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود. 9( کلیه هزینه های کارشناسی محل مزایده، انتشار آ
1۰( ســپرده نفــرات اول و دوم  و ســوم مزایــده تــا انعقــاد قــرارداد بــا برنــده مزایــده نــزد شــهرداری باقــی خواهــد مانــد و چنانچــه برنــده مزایــده ظــرف مــدت هفــت روز از انعقــاد قــرارداد خــودداری نمایــد ســپرده 
وی بــه نفــع شــهرداری ضبــط و از نفــر بعــدی دعــوت بعمــل خواهــد آمــد بدیهــی اســت چنانچــه نفــرات دوم و ســوم نیــز ظــرف مــدت مقــرر پــس از ابــاغ شــهرداری حاضــر بــه عقــد قــرارداد نشــوند ســپرده آنــان 

بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.
11( سایر اطاعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مناقصه مندرج است.

کت ج قرار دهند. کت ب و پیشنهاد خود را در پا کت الف، مدارک شرکت کننده )کپی شناسنامه و کارت ملی( را در پا 12( پیشنهاددهندگان می بایستی رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پا
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گهیمزایده)مرحلهاول( آ
وضعیتمحلموردمزایدهردیف

قیمتپایه
هرماه)ریال(

کل قیمت
درسال)ریال(

مبلغ
سپرده)ریال(

مساحت
)حدود(

8/۰۰۰/۰۰۰9۶/۰۰۰/۰۰۰۴/8۰۰/۰۰۰2۵محل استقرارکیوسک اغذیه فروشیمحوطه فضای سبز ابتدای بلوار شهید قزاانی1

8/۰۰۰/۰۰۰9۶/۰۰۰/۰۰۰۴/8۰۰/۰۰۰2۵محل استقرارکیوسک کبف وکفشمحوطه بوستان گالب ابتدای خیابان گل آذین2

8/۰۰۰/۰۰۰9۶/۰۰۰/۰۰۰۴/8۰۰/۰۰۰2۵محل استقرارکیوسک اغذیه فروشیمحوطه بوستان گالب روبرو  بخشداری۳

کیبخشی ازمحوطه بوستان بام بهشت )آالچیق(۴ 2۰/۰۰۰/۰۰۰2۴۰/۰۰۰/۰۰۰12/۰۰۰/۰۰۰2228راه اندازی رستوران و ارائه مواد خورا

1۳/۰۰۰/۰۰۰2۴۰/۰۰۰/۰۰۰7/8۰۰/۰۰۰27/۵۰مشاغل غیر مزاحممغازه تجاری بلوارامام)ره( قبل از داروخانه۵
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چاپ: شاخه سبز

سال پنجم - شماره 1۳۴1
روزنامه اقتصادی اجتماعی دوشنبه  11  بهمن 1۴۰۰ - 28 جمادی الثانی 1۴۴۳ - ۳1 ژانویه    2۰22

مدیرعامــل واتســاپ اعــام کــرد کــه بــا توجــه بــه 
درخواست کاربران، عرضه پیام رسان واتساپ برای 

دارندگان آیپد را در نظر خواهد گرفت. 
ویل کاتکارت، مدیرعامل واتساپ طی مصاحبه ای 
اعام کرده که این شرکت به دنبال ایجاد یک برنامه 

واتساپ بومی برای آیپد ها است.
کاربران واتســاپ مدت هاســت از این شرکت که به 
فیسبوک تعلق دارد برای در نظر نگرفتن یک برنامه 
کاربردی برای کاربران آیپد ناراضی بوده اند؛ واتساپ 
کنون به این پیشــنهادات اعتنا نکــرده بود و  هم تا
مانند اینستاگرام قصد عرضه نسخه آیپد اپلیکیشن 

خود را نداشت.
دلیل خــودداری واتســاپ از این کار، این اســت که 
کنون نحوه رمزگذاری داده ها در پلتفرم واتساپ  تا
به ایــن شــرکت اجــازه نمــی داد تا بــا حفــظ همان 
ســطح رمزگذاری، گفتگو ها را در چندین دستگاه 
به طور ایمن همگام سازی کند. با این حال به گفته 
ویل کاتکارت، فنــاوری زیربنایــی در حال تکمیل 
است و واتساپ سخت در تاش است تا این امکان 

را در آینده فراهم کند.
کاتکارت در این مصاحبه گفت: "ما کار های زیادی 
روی فناوری پشــتیبانی از چندین دستگاه انجام 
کنون  دادیم. نسخه وب و برنامه های دسکتاپ ما ا

گر واتساپ را روی چند  دارای این ویژگی هستند و ا
دســتگاه فعال کنید، می توانید با خاموش کردن 
اتصال شــبکه تلفن همراه همچنــان پیام هــا را در 

نسخه دسکتاپ دریافت کنید."
نسخه بتای پشتیبانی از چند دستگاه در واتساپ 
که سال گذشــته ایجاد شــد، به کاربران این امکان 
کثر چهار دســتگاه را در یک زمان  را می داد که حدا
به حســاب خود متصل کنند. با این حــال، نقطه 
ضعف این قابلیت این بود که گوشی شما تمام مدت 
باید به اینترنت متصل می شد تا بتوانید به کار خود در 

دستگاه های دیگر ادامه دهید.
با توجه به فناوری جدید که امکان رمزگذاری داده ها 
در حیــن همــگام  ســازی را فراهــم می کنــد، به نظر 
می رسد که یک برنامه بومی واتساپ برای کاربران 

آیپد در آینده عرضه می شود.

جنگل هایی مملو از درختان مکانیکی که حاوی 
کســید کربن  صفحاتی مخصــوص جــذب دی ا
هســتند، می تواننــد تغییــرات آب و هوایــی را به 

تاخیر بیندازد.
کنر پروفسور مهندسی در دانشگاه آریزونا  کاوس ال
آمریکا این درختان را توســعه داده که هــزاران بار 

کارآمدتر از نمونه های واقعی هستند.
درختان مذکور در حقیقت ستون های عمودی 
متشــکل از صفحات هســتند که قطر هرکدام ۵ 
فوت اســت و بین آنها ۲ اینچ فاصله وجــود دارد. 
همچنین روی هر صفحه نوعی رزین شیمیایی 
کســید کربــن  وجــود دارد. رزیــن مذکــور دی ا

هــوا را جــذب می کنــد. هنگامیکــه ظرفیــت آن 
تکمیــل می شــود، مــواد جــذب شــده وارد یــک 
بشکه می شوند که در آنجا بخار می و در محیطی 

سربسته قرار می گیرند.
کسید کربن ذخیره شده، استفاده  هرچند دی ا
دیگــری نــدارد، امــا پروژه هــای دیگــری بــرای به 
کارگیــری آن انجــام شــده اند. یکــی از ایــن مــوارد 
کســید کربــن تولیــد ســوخت  اســتفاده از دی ا
مصنوعی است که می توان آن را در هواپیما به کار 
برد و در نتیجه تقاضا برای نفت و گاز را کاهش داد.
کنــر تصمیــم دارد ۳ مزرعــه درخــت مکانیکی  ال
بسازد که نخستین مورد آن با بودجه ۲.۵ میلیون 
دالری وزارت انرژی، سال جاری میادی در آریزونا 

افتتاح می شود. 
هنگامیکه هر ۳ مزرعه وارد مرحله عملیاتی شدند، 
کســید کربــن در روز  قادر به جــذب هزارتــن دی ا

خواهند بود. 
کسید کربن به راحتی ذخیره  در حال حاضر دی ا
کسیژن  می شود. حال آنکه درختان این گاز را به ا

تبدیل می کنند.

محققــان آمریکایــی از ابــداع فنــاوری تــازه ای خبر 
داده اند که شناســایی ریزتریــن ترک هــا را در درون 
بتــن ممکن می کنــد تا بــرای مقاوم ســازی ســریع 
ساختمان ها اقدام شود. محققان دانشگاه رایس در 
تگزاس، با همکاری مؤسسه تحقیقات علمی کویت، 
مطالعه ای را در مورد استفاده از نانولوله های کربنی 
برای تشخیص شکاف در سازه های بتنی با استفاده 
از پرتوهای نوری انجام داده اند. محققان می گویند 
بلورهای سیلیکونی میکروسکوپی در سیمان مورد 
استفاده برای تولید بتن برای شناسایی شکاف های 
ریز قابل اســتفاده هســتند. چنیــن بلورهایــی در 
طول فرآیند تولید ســیمان در دمای باال تشــکیل 
می شوند و وقتی در معرض نور مرئی قرار می گیرند، 
می درخشــند. با افــزودن رنگ ســیاه مات بــر روی 
سطح بلوک های بتنی کوچک و ایجاد سوراخ هایی 
در آن بلوک ها مشاهده ترک هایی که با فشرده شدن 
بلوک ها ایجاد می شوند، ممکن شد. این ترک ها هم 

در بتن و هم در رنگ ایجاد می شوند.

هنگامی که بلوک های تحت فشار در معرض نور مرئی 
قرار بگیرند و سپس با اســتفاده از اشعه لیزر اسکن 
شوند، حتی کوچک ترین ترک ها نیز به روشنی در 
یک پس زمینه تاریک رنگ سیاه خواهند درخشید. 
یک رویکرد عملی تر این است که ابتدا یک الیه نازک 
از رنگ را روی سازه های بتنی جدید اعمال کنند، 
سپس به طور دوره ای آن ســاختارها را با قرار دادن 
آنها در معرض منبع نور مرئی و در حین عکاســی از 
آنها با یک دوربین مادون قرمز نزدیک، بازرسی کنند 

تا همه ترک ها قابل رؤیت شود.

شاید جاودانه بودن بزرگ ترین آرزوی بشر باشد که 
هیچ وقت حداقل تا به االن و یا به ظاهر به آن دست 
پیدا نکرده اســت اما در جهان موجودات انگشت 

شمار و نادری وجود دارند که هرگز نمی میرند.
          موجودی که هرگز نمی میرد

گر به افســانه ها عتقاد داشــته باشــید؛ بله، خون  ا
آشــامان هــم نامیــرا هســتند امــا در این مطلــب تا 
اطاع ثانوی با آن ها کاری نداریم و می خواهیم به 
موجــودی بپردازیم کــه واقعــا وجــود دارد و از زمان 
آفریده شدنش تا به االن نمرده  است! موجوداتی که 
نمی میرند، بر خاف تصور عموم ما وجود دارند و هم 

کنون در زمین موجود هستند. ا
          گونه ای خاص از عروس دریایی

گونه ای خاص از عروس دریایی؛ تنها موجودی در 
دنیا که عمر جاودان دارد و هرگز نمی میرد.

این حیوان ممکن اســت تنها موجودی باشد که 
عمر جاودان دارد. از آن جایی که این عروس دریایی 
قادر اســت پس از آخرین مرحله بزرگســالی، دوباره 
تغییر شکل داده و به نخستین مرحله زندگی خود 
بازگردد، ممکن است هیچ پایان طبیعی برای طول 
عمر این حیوان وجود نداشته باشد. دانشمندان 
می گویند.    hydrozoan jellyfish تنها حیوانی است 
که می تواند بارها و بارهــا در زمان به عقــب برگردد. 
دوباره حالت بواســیر لحمی خــود را )مرحلــه اول از 
زندگی( پیــدا کند. آن هــا می خواهند بفهمند چه 
طور این حیوان می تواند جریان سالخوردگی خود را 
به حالت معکوس درآورد. از آنجایی که این حیوان 
هیچ وقت نمی میرد، تعداد آن ها در اقیانوس ها روز 

به روز در حال افزایش است.

واتساپ به عرضه این پیام رسان 
برای آیپد های اپل فکر می کند 

کارآمدتر از نمونه واقعی؛

ک می کنند درختان مکانیکی هوا را پا

ابداع فناوری جدید برای شناسایی ریزترین ترک ها در بتن

این موجود هرگز نمی میرد!

فناوری

دانستنی ها

تغییراتفناوریخودروتویوتادریکدههاخیر
خــودروی ســکویا تویوتــا در 
مقایســه بــا مــدل قبلــی خود 
ارتقا یافته و قابلیت  هایی را در 

سری جدید خود دریافت کرده است. 
در یک دهه اخیر با گســترش هــوش مصنوعی 
روز بــه روز فناوری هــا در هــر نــوع محصــول از 
جمله خودرو و گوشی همراه پیشرفت کرده اند. 
در این میان شــرکت تویوتــا  با تغییــرات فراوان 
روی شاسی بلند خود  توانست رضایت هزاران 

کاربر را جلب کند. 
این شرکت قصد دارد خودروی جدید خود را با 
نام  ســکویا  در  ســال آینده به بازارهای جهانی 

عرضه کند.
شرکت تویوتا در سال ۲۰۰۷ آخرین مدل شاسی 
بلند فول سایز خود را به بازارهای جهانی عرضه 
کــرد، اما با گســترش فناوری اطاعــات و هوش 
مصنوعی ایــن  شــرکت درصــدد تغییــر شاســی 
بلند خود برآمد تا رضایت کاربران را جلب کند.
گفته  شده تویوتا سکویا ۲۰۲۳ باز طراحی شده 
گی های SUV قدیمی ماننــد ظرفیت یدک  ویژ
کــش قــوی را حفــظ می کنــد، امــا قابلیت های 
جدیــدی بــه شاســی بلند خــود افــزوده کــه در 

ادامه به آن ها می پردازیم.
تویوتــا در مقایســه بــا یــک دهــه گذشــته چــه 

تغییراتی داشته است؟
          تغییر در طراحی بدنه 

داخل کابین تویوتا سکویا بر اساس وانت توندرا 
ســاخته شــده اما طبــق گفتــه تویوتــا، بــر فریم 
جدیدی سوار می شود تا کاربران در هنگام سفر 

راحت باشند. براساس گزارش ها شرکت تویوتا 
بدنه بیرونی شاسی بلند خود را ظریف طراحی 
نکــرده  امــا بــرای قســمت بار یــک قفســه قابل 
تنظیم طراحی کرده تا در صورت نیاز فضای بار 

خودرو را افزایش یا کاهش دهد.
          فنی

سکویا دارای سیستم اطاعات سرگرمی صوتی 
چندرسانه ای اســت که در تاندرا ۲۰۲۲ معرفی 
شــد. این خودرو دارای صفحه نمایش لمســی 
 Apple CarPlay/Android Auto ،۸.۰ اینچــی
 ۴G Wi-Fi بی سیم و نقطه اتصال اســت که از
LTE پشــتیبانی می کنــد. سیســتم اطاعــات 
 Amazon Music، ســرگرمی جدید همچنین از

Apple Music، ناوبری مبتنی بر سرویس ابری 
و به  روز رسانی های نرم  افزار استفاده می کند.

خودروی جدیــد تویوتــا دارای مجموعــه ای از 
فناوری کمک راننده، همچون هشدار برخورد 
از جلو )بــا تشــخیص عابر پیــاده(، کــروز کنترل 
تطبیقی، نور باال خودکار و یک سیستم دوربین 
۳۶۰ درجه و همینطور آینــه دوربین دید عقب 

موجود برای پارک کردن است.
          مشخصات فنی 

سکویا از پیشرانه هیبریدی i-Force Max بهره 
می برد و دارای تجهیزات استاندارد است. این 
پیشــرانه متشــکل از یک گیربکس ۳.۵ لیتری 
توربوشــارژر دوقلــو V۶ و گیربکــس ۱۰ ســرعته 

اتوماتیک خواهــد بود که یک موتــور الکتریکی 
در محفظــه زنــگ جعبــه دنــده نصــب شــده 
اســت. این پیشــرانه به تویوتا اجازه می دهد تا 
خ متحرک بــا برد  سیســتم مکانیکــی چهار چــر

کم را حفظ کند.
تویوتــا آمار مصــرف ســوخت ســکویا هیبریدی 
را منتشــر نکرده، اما بــه احتمال زیــاد می تواند 
گالــن ســلف خــود را در  ســرعت ۱۴ مایــل بــر 
خ متحرک بهتر کنــد. تویوتا  ترکیب با چهار چــر
اشــاره کرد که موتور الکتریکــی در درجه اول در 
ســرعت های پایین کار می کند و موتــور بنزینی 
بیشــتر کار را بــاالی ۱۸ مایــل در ســاعت انجام 

می دهد.

فناوری

داستان کوتاه

 QR در ایــن مطلــب نحوه ایجــاد کدهــای
در پیامرســان  تلگــرام را بــه شــما آمــوزش 

می دهیم. 
پیامرســان تلگرام، بــا بیــش از ۵۰۰ میلیون 
کاربــر در سراســر جهــان، اخیــرا ابزار هــای 
جدیدی همچــون کــد QR را بــرای متمایز 
کــردن خــود از واتســاپ، افزوده اســت. این 
کد به شما امکان می دهد که بدون داشتن 

شماره تلفن با یک کاربر تماس بگیرید.
در پایــان ســال ۲۰۲۱، تلگــرام نســخه ۸.۴ 
خــود را به کاربــران ارائه کرد. در این نســخه 
می توانیــد از قابلیت هایــی ماننــد اســپویلر 
کنش به پیام ها و امکان تولید یک  پیام، وا

کد QR استفاده کنید.
کمــک  کاربــران بــا  گزارش هــا،  براســاس 
کد های QR نیازی به داشــتن شماره تلفن 
شخصی برای تماس در تلگرام ندارند. این 
ک گذاشته شود  کد از طریق برنامه به اشترا
و امکان دسترســی بــه کاربــران، گروه های 
کاربران یــا کانال های تلگــرام را فراهم کند. 
تنها شرط تولید این کد این است که گروهی 
که به آن مراجعه می کنید باید عمومی باشد. 
کــد را بــرای  در ادامــه نحــوه دریافت ایــن 
پروفایــل شــخصی و گروه هــا یــا کانال های 

تلگرام توضیح می دهیم.
          چگونه کد QR را دریافت کنیم؟

  QR براســاس گزارش هــا بــرای دریافــت کد
پروفایــل خود بایــد ابتدا تلگــرام خــود را باز 
کنیــد و روی عکس خود در منوی کشــویی 
سمت چپ کلیک کنید. سپس در سمت 
راســت بــاال،  کنــار ســه نقطــه، یــک نمــاد 
کوچک از یــک کد QR وجــود دارد. روی آن 
کلیک کنید و کد را به راحتی دریافت کنید. 
 Share QR"  شما  می توانید با انتخاب گزینه

ک بگذارید. Code" آن را به اشترا
          کد QR برای گروه ها یا کانال ها

گفتــه شــده دریافت ایــن کــد بــرای گــروه یا 
کانــال همچــون  بــه پروفایل هــای فــردی 
اســت با این تفــاوت که بایــد روی نــام گروه 
در باالی صفحه کلیک کنید و سپس روی 
نمــاد کــد QR کلیــک کنید. ایــن قابلیــت  
شــما را به رابطی می برد که در آن می توانید 
رنگ و موضوع QR، ویرایش کنید. سپس 
ک  می توانید آن را با مخاطبین خود به اشترا
بگذارید تا بتوانند به گروه یا کانال مورد نظر 

دسترسی داشته باشند.

سخنران معروفی در مجلسی که دویست 
نفــر در آن حضور داشــتند. یک اســکناس 
صد دالری را از جیبش بیرون آورد و پرسید 
چــه کســی مایــل اســت این اســکناس را 

داشته باشد؟ 
دست همه حاضران باال رفت.

گفــت بســیار خــوب. من ایــن  ســخنران 
اســکناس را بــه یکــی از شــما خواهــم داد، 
ولــی قبــل از آن می خواهــم کاری بکنــم. و 
سپس در برابر نگاه های متعجب حاضران 
اســکناس را مچالــه کرد و بــاز پرســید: چه 
کســی هنــوز مایــل اســت این اســکناس را 
داشته باشــد؟ و باز دســت های حاضرین 

باال رفت.
ایــن بــار مــرد اســکناس مچالــه شــده را به 
زمین انداخــت و چنــد بــار آن را لگــد مــال 
کرد و با کفش خود آن را روی زمین کشــید 
بعد اســکناس را برداشــت و پرسید: خوب 
حــاال چه کســی حاضــر اســت صاحب این 

اسکناس شود؟ باز دست همه باال رفت.
سخنران گفت: دوستان با این باهایی که 
من سر اســکناس آوردم از ارزش اسکناس 
چیزی کــم نشــد و همه شــما خواهــان آن 

هستید. 
و ادامــه داد در زندگــی واقعــی هــم همیــن 
بــا  مــوارد  بســیاری  در  مــا  اســت  طــور 
تصمیماتی که می گیریم یا با مشکاتی که 
رو به رو می شــویم، خم می شــویم، مچاله 
ک آلود می شویم و احساس  می شویم، خا
می کنیــم کــه دیگــر پشــیزی ارزش نداریــم 
ولی ایــن گونه نیســت و صرف نظــر از اینکه 
چه بایی ســر مان آمده اســت هرگز ارزش 
خــود را از دســت نمی دهیــم و هنــوز هــم 
برای افرادی که دوســتمان دارنــد، آدم پر 

ارزشی هستیم.

کد QR در تلگرام چگونه 
ایجاد می شود؟ 

ارزش

دانستنی های فناورانه

شرکتعمرانشهرجدیدبهارستان

گــذاران واجد شــرایط، دارای تــوان فنی، اجرایــی و مالی الزم برای مشــارکت  بــه مناســبت ایام اهلل دهــه فجــر شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان درنظــردارد نســبت به انتخاب ســرمایه 
کهای شهرســازی 1۰۰1 و 1۰۰۳ پیرامون باغ هزارجریب شــهر جدید بهارســتان دعوت بعمل آورد. در ســاخت برجهای به شــماره پا

شایان ذکر است که کاربری برجهای مذکور بصورت مختلط )مسکونی، تجاری و خدماتی( می باشند.
زمان انتشار روزنامه )نوبت اول( روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/11/1۰

زمان انتشار روزنامه )نوبت دوم( روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/11/11
تاریخ دریافت اسناد مشارکت: 1۴۰۰/11/2۰ لغایت 1۴۰۰/11/27 می باشد.

تاریخ تحویل اسناد و مدارک مربوطه به شرکت عمران بهارستان تا تاریخ 1۴۰۰/11/۳۰ پایان وقت اداری ساعت 1۴:۳۰
زمان بازگشایی: روز سه شنبه 1۴۰۰/12/۳

زمان بررسی نهایی اعام انتخاب شریک روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/12/9
کلیه اسناد مربوطه می بایست تحویل اداره حراست شرکت عمران بهارستان شده و رسید دریافت شود.

12۶9۳7۶ / م الف

نوبت دوم
گهیفراخوانعمومیمشارکت)ارزیابیکیفیوفنیبصورتیکپارچه( آ

شناساییشریکسرمایهگذار

احسانکوزهگرآرانی-شهردارنیاسر

باتوجــه به اینکــه شــهرداری نیاســر درنظــردارد نســبت بــه انجــام عملیــات روکــش آســفالت بخشــی از بلــوار خلیج فارس نیاســر )شــامل پخت، حمــل و پخش( با اعتبــاری بالــغ بــر 8/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال از محل 
اعتبــارات شــهرداری زیرنظــر دســتگاه نظــارت ازطریــق شــرکتها و متقاضیــان واجــد شــرایط اقــدام نماید. فلذا متقاضیان می توانند براســاس شــرایط ذیل اقــدام نمایند.

گهی مهلت دریافت اسناد و مدارک 1۰ روز پس از درج نوبت اول آ
گهی مهلت تحویل اسناد 1۰ روز پس از چاپ نوبت دوم آ

شرایط مناقصه:
سپرده شرکت در مناقصه ۵% مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده ۰1۰28۴792۴۰۰۳ نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر

درصورتیکــه برنــده مناقصــه اول، دوم و ســوم بــه ترتیــب هریــک ظــرف مــدت یــک هفتــه از ابــاغ، حاضــر بــه واریــز وجــه و ســیر مراحــل قانونــی و انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنهــا بــه نفــع شــهرداری ضبــط 
گردیــد. خواهــد 

شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.

127۰222 / م الف سایر اطاعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.

گهیمناقصهعمومیمرحلهاول-نوبتاول آ

حسنحجتی-شهردارتیران

کانکس هــای  شــهرداری تیــران درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 1۴۰۰/1۰۰/9۶۵ مــورخ 1۴۰۰/11/۰۶ شــورای اسامی شــهر تیــران نســبت بــه اجــاره محــل اســتقرار 
گهــی اقــدام نمایــد. اغذیــه فروشــی واقــع در پــارک آزادگان، پــارک شــهروند و جنــب اورژانــس بهنیــا ازطریــق مزایــده عمومی بــا شــرایط منــدرج در آ

گهــی بــه شــهرداری تیــران مراجعــه نماینــد. الزم بذکــر  کســب اطاعــات بیشــتر و اخــذ و تحویــل فــرم شــرکت در مزایــده از تاریــخ چاپ ایــن آ متقاضیــان می تواننــد جهــت 
اســت مهلــت تحویــل اســناد بــه دبیرخانــه محرمانــه حراســت شــهرداری تیــران پایــان وقــت اداری روز پنجشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/28 می باشــد.

127۰22۰ / م الف

نوبت چاپ اول
گهیمزایدهنوبتاول آ

سامسونگ قرار است فناوری گوشی هوشمند تاشو 
را به سطح باالتری ارتقا دهد. 

شرکت سامسونگ قصد دارد به زودی یک گوشی 
هوشمند که در دو جهت باز و بســته می شــود را طراحی و به کاربران 

عرضه کند.
تلفن تاشوی جدید سامسونگ دارای دو لوال برای پشتیبانی از سه 
بخش نمایشگر خود است. این نشان می دهد که یک قسمت از تلفن 

را می توان به جلو و قسمت دیگر را به عقب تا کرد تا شکل Z شکل بگیرد. 
پیش بینی می شود صفحه نمایش گوشی جدید سامسونگ هم اندازه 

نمایشگر Galaxy Z Fold۳باشد.
براساس گزارش ها، وقتی دستگاه تا می شود، شبیه یک تلفن معمولی 
است. نمایشگر سمت راســت در حالت باز شده، نمایشگر جلویی را 
تشکیل می دهد. گوشی جدید تاشوی سامسونگ یک قلم هوشمند 
دارد که به وســیله  شــیارهای متصل در پنل پشتی شــارژ  و به صورت 

مغناطیسی در جای خود قرار می گیرد.
گفتنــی اســت کــه هنــوز زمــان عرضــه و رونمایی ایــن گوشــی جدید 
مشخص نیست، اما پیش بینی می شود تلفن تاشوی سامسونگ 
گوست ســال جاری به بازار ارائه شود و قیمت آن نیز در مقایسه با   در آ
Z Fold۳افزایــش یابــد. در جــوالی ســال گذشــته، سامســونگ 
الکترونیکس حق اختراعی را درمورد گوشی تاشو دوتایی سامسونگ و 

قلم S آن در دفتر مالکیت معنوی جهانی ثبت کرد.

گوشی دوبل تاشو توسط سامسونگ  طراحی یک 

خبر


