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سود سهام عدالت سال ۹۹ طبق اعالم مسئوالن متولی، تا پیش از سال نو واریز می شود. 
چند سالی است که ماه های پایانی سال، موعدی برای پرداخت سود سهام عدالت چندین میلیون دارنده 
سهام عدالت است. البته این پرداخت سود از سال گذشته با آزادسازی سهام عدالت با تغییراتی هم مواجه 
شده است.آقای احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورایعالی استان گلستان خبر 
 واریز سود سهام عدالت از ۲۱ اسفند را به مردم داد. سهام عدالتی که عالوه بر تاریخ های مختلف واریز 

رقم های متفاوتی بسته به میزان سهامداری افراد نیز بیان شده است.

سود سهام عدالت چشم انتظار 
واریز سود چند شرکت! 

سخنگوی اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان:

قیمت آجیل از ۲۸۰ تا ۳۵۰ 
هزار تومان است

فرار مالیاتی بزرگ ترین 
چالش نظام مالیاتی 

کشور است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

اصفهان آماده اجرای 
طرح تامین مالی 

زنجیره ای برای صنایع

اجرای طرح جایگزینی 
سوخت فسیلی برای ۶۲۵ 

خانوار در غرب اصفهان

 کارشناس اورژانس اجتماعی استان 
اصفهان تشریح کرد:

مشکالت ارتباطی در صدر 
علل خودکشی 

جمع آوری پسماندهای 
حجیم اسقاطی در آستانه 
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 تعطیلی ۸۰ درصد مراکز 
اسقاط خودرو 

سرمربی تیم هندبال ذوب آهن:
 بازیکنانم انتظارات را برآورده 

نکردند
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 انتظار شش ساله 
هنرمندان صنایع دستی برای 

بیمه هنرمندان

رئیــس مؤسســه امیرالمؤمنیــن )ع( کاشــان بــا ابراز 
خرســندی از کلنگ زنــی مجتمع فرهنگی آموزشــی 
نهج البالغــه در این شــهر، گفــت: تربیــت ۵۰ حافظ 
نهج البالغه برای نخســتین بار در جهان تشیع و کسب 
بیش از ۵۰ مقام برتر کشوری از دستاوردهای مؤسسه 

امیرالمومنین)ع( کاشان است.
حجت االسالم حسن زاده در حاشــیه آئین کلنگ زنی 
مجتمع چند منظوره و بین المللی نهج البالغه، اظهار 
کرد: مؤسسه امیرالمومنین )ع( فعالیت خود را از سال 
۱۳۸۲ با هدف تلفیق قرآن و عترت، زدودن غبار غربت از 
کتاب شریف نهج البالغه، کثرت حافظان نهج البالغه در 
حد و اندازه حافظان قرآن و الگوسازی عمل به دستورات 

حضرت علی )ع( در جامعه اسالمی آغاز کرد.
وی افزود: از افتخارات مؤسسه امیرالمومنین )ع( تربیت 
۵۰ حافظ کل نهج البالغه برای نخســتین بار در جهان 
تشــیع، ۳۰ حافظ صحیفه ســجادیه و بیش از دو هزار 

حافظ قرآن است.
مجری طــرح تخصصی حفظ، ترجمه و تفســیر قرآن، 
نهج البالغه و صحیفه سجادیه تصریح کرد: امیدواریم 
با راه اندازی ایــن مجتمع چند منظــوره و بین المللی 
نهج البالغه باعث تحولی شگرف در عرصه ترویج این اثر 

ارزنده در کشور و سایر کشورهای اسالمی شویم.
حجت االسالم حاج شیخ عباسعلی سلیمانی، نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه کاشان نیز در این مراسم با تاکید 
بر ترویج فرهنگ و معارف نهج البالغه در جامعه، گفت: 
سید رضی به دلیل بالغت کالم امیرمومنان علی )ع( به 
جمع آوری بیانات ایشــان در کتاب شریف نهج البالغه 
اقدام کرد؛ نهج البالغه، کتاب نهج الحیات است و امروزه 
بیش از ۱۰۰ اثر از کتاب نهج البالغه داریم که از ســوی 

علمای شیعی و اهل سنت نوشته شده است.
حجت االســالم والمســلمین جمال الدین دیــن پرور، 
رئیس بنیاد نهج البالغه  نیز بــا قدردانی از فعالیت های 

مرکز تخصصی نهج البالغه کاشــان گفت: نهج البالغه 
برای جامعه امروز ما بسیار مهم است و باید از این کتاب 
برای نظام سازی و ساخت تمدن نوین اسالمی بهره برد 
و از ظرفیت های فراوان این کتاب شــریف که می تواند 

راهنمای ما در امور مختلف باشد، استفاده کنیم.
وی افزود: اکنون که در گام دوم تمدن سازی قرار داریم 
باید با نگاه به آینــده در کتاب نهج البالغــه به پژوهش 

پرداخت و از آن بیشتر بهره برد.
با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و رئیس 
مرکز بنیاد نهج البالغه کشــور در کاشــان به زمین زده 
شــد، این مجتمع در زمینــی با مســاحت ۲۳۰۰ متر 
مربع با زیر بنای شــش هــزار مترمربع دارای مســجد، 
ســالن اجتماعــات، مجموعــه اداری، و خوابــگاه 
جهت ویژه قرآن آموزان خارجی اســت، بــا اعتبار ۶۰۰ 
 میلیارد ریالی توسط خیران کاشــانی در بلوار گلستان

 احداث می شود.

در کاشان؛

کلنگ مجتمع فرهنگی نهج البالغه به زمین زده شد شناسنامه باغات اصفهان در آینده ای نزدیک تدوین 
می شود.

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفت: با توجه به شرایط جمعیتی اصفهان، 
این شــهر نیازمند حداقل ۷۰ میلیــون اصله درخت 
است در حالی که اکنون فضای سبز شهری اصفهان 
تنهــا دارای ســه میلیــون و ۶۰۰ هــزار اصله درخت 

است.
مجید عرفان منش، ســرانه تفرجگاهی فضای ســبز 
شــهر اصفهــان را ۳.۶ متــر مکعب بــه ازای هــر نفر 

اعالم کرد و افزود: به دلیــل آلودگی هوای اصفهان، 
درخت های نارون و کاج دچار آســیب شــده است به 
طوری که شــهر با همه گیری نابــودی درختان روبرو 
شده اســت.عرفان منش با بیان اینکه در حال حاضر 
حدود ۴۰۰ مرکز اطراف شهر اصفهان تولید آلودگی 
هوا تولید می کنند و فقــط یک مرکز تولید هوای پاک 
به نام فضای ســبز شــهری موجود اســت، گفت: در 
حــال حاضر ۵۰ درصــد مصالح کشــور، عمده فوالد 
کشــور، ۷۰ درصد ســوخت هواپیما هــا در اصفهان 
تولید می شــود که همگی جز منابع آالینده محسوب 

می شــود.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان افزود: کمبود آب مانع از توسعه 
ریشه ای درختان شده اســت به طوری که در طوفان 
چند روز گذشــته نزدیک به ۶۰ اصلــه درخت از بین 
رفت.عرفــان منــش، آبیــاری بیــش از ۷۰ درصد از 
وسعت فضای سبز شــهر را به روش قطره ای دانست 
وگفت: به دلیل اینکه سال های سال برخی درختان 
آبیاری غرقابی شده است، نمی توان یکباره به شکل 
قطره ای آن ها را آبیاری کرد، از یک علم جدید به نام 

دور آبیاری استفاده می کنیم.

تدوین شناسنامه باغات اصفهان 

 آگهی مزایده فروش 2 پالک مسکونی
 و 2 واحد تجاری )مرحله دوم(

آگهی ابالغ ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم

نوبت چاپ اول

شهرداری کمشچه

شــهرداری کمشــچه بــه اســتناد مصوبــه شــماره 411 مــورخ 1400/10/12 شــورای اســامی شــهر 
ــدام  ــده اق ــق مزای ــاری ازطری ــد تج ــکونی و 2 واح ــن مس ــاک زمی ــروش 2 پ ــه ف ــبت ب ــردارد نس درنظ
نمایــد. متقاضیــان مــی تواننــد جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت در مزایــده بــه شــهرداری کمشــچه 

مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن 45480430 تمــاس حاصــل نماینــد.
ــنبه 1401/01/11  ــج ش ــت اداری روز پن ــان وق ــا پای ــنهادات ت ــت پیش ــت پاک ــت دریاف ــن مهل  آخری

می باشد.
1289324 / م الف

1289329 / م الف

اصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردمنبع مالیاتیتاریخ برگ رای هیات حل اختالف مالیاتی بدویشماره برگ رای هیات حل اختالف مالیاتی بدویشماره ملینام و نام خانوادگیردیف

29,290,857,710 117,581,011,848 1394مشاغل5419494116301291400/10/08زهرا سلیمانی شیخ آبادی1

در اجــرای مــاده 208 قانــون مالیــات هــای مســتقیم بــا ابــاغ اوراق مشــروحه ذیــل بــه مــودی مربوطــه ابــاغ مــی گــردد. لــذا در صــورت معتــرض بــودن بــا رعایــت مفــاد مــاده 247 الحاقــی قانــون مالیــات هــای مســتقیم ظــرف مــدت 20 روز از تاریــخ درج ایــن آگهی 
ضمــن مراجعــه )شــخصا یــا وکیــل تــام االختیــار( بــه اداره امــور حسابرســی مالیاتــی 2044 اصفهــان واقــع در اصفهــان، میــدان امــام حســین )ع(، خیابــان ســپاه، اداره کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان، ســاختمان شــماره یــک، طبقه اول نســبت به تســلیم الیحه 

اعتراضــی خــود اقــدام فرمایید. 

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
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فرار مالیاتی بزرگ ترین 

 چالش نظام مالیاتی 
کشور است

رئیـس سـازمان امـور مالیاتـی بـا بیـان اینکـه 
 بزرگ تریـن چالـش نظـام مالیاتـی کشـور، 
پدیـده فـرار مالیاتـی اسـت، گفـت: مبـارزه با 
فرار مالیاتـی و افزایـش تمکین مودیـان، یکی 
از الزامـات اصلـی ارتقـای نسـبت مالیـات بـه 
تولید ناخالص داخلی و افزایش سـهم مالیات 
در بودجـه اسـت.داوود منظـور در صفحـه 
توئیتر خـود نوشـت: بزرگ ترین چالـش نظام 
مالیاتـی کشـور، پدیـده فـرار مالیاتـی اسـت 
که منجربه ناکامـی سـازمان امـور مالیاتی در 
وصـول مالیات هـای مقـرر در قانـون بودجـه 
می شـود. مبـارزه بـا فـرار مالیاتـی و افزایـش 
تمکین مودیان یکـی از الزامـات اصلـی ارتقـا 
نسـبت مالیـات بـه تولیـد ناخالـص داخلـی و 

افزایـش سـهم مالیـات در بودجـه اسـت.

بیش از ۴ هزار مشترک 
اصفهانی از لوازم کاهنده 

مصرف آب استفاده می کنند
مدیـر سـامانه خدمـات غیرحضـوری شـرکت 
آب و فاضـالب اصفهـان گفـت: مجمـوع 
اسـتفاده کنندگان از لوازم و تجهیزات کاهش 
مصـرف آب در اسـتان بـه چهـار هـزار و ۱۲۲ 

مشـترک رسـید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
اصفهـان، روح اللـه سـعیدی افـزود: طـرح 
توزیع اقـالم کاهنده مصـرف آب از سـال ۹۷ و 
با هـدف مصرف بهینه و تشـویق مشـترکان به 

صرفه جویـی آغـاز شـد.
وی ادامـه داد: سـهم امسـال ایـن طـرح ثبـت 
۳۰۱ تقاضـا بـود کـه از طریق سـامانه تلفنی و 
بدون نیاز به حضـور متقاضیـان در اداره انجام 
گرفت.مدیـر سـامانه خدمـات غیرحضـوری 
آبفای اصفهـان با اشـاره به این کـه متقاضیان 
می تواننـد از طریق تمـاس با سـامانه ۱۵۲۲ و 
انتخاب کلید شـماره هشـت درخواست خود 
را ثبـت کننـد، افـزود: هزینـه ایـن کار بصورت 
یکسـاله بر روی قبوض آب مشترکین تقسیط 

می شـود.
سـعیدی بـا بیـان ایـن کـه اسـتفاده از ابـزار 
اسـتاندارد در کاهـش مصـرف و جلوگیـری 
از هـدر رفـت آب بسـیار موثـر اسـت، تصریـح 
کـرد: پرالتـور، رگوالتـور، سـردوش کاهنـده 
مصـرف، فـالش تانک هـا و شـیرآالت اهرمی 
از جمله تجهیزات کاهنده است.شـرکت آب و 
فاضالب اسـتان اصفهان یک میلیـون و ۱۸۰ 

هـزار مشـترک را زیـر پوشـش دارد.

ابالغ نشدن طرح 
الکترونیکی صدور 

مجوزکسب وکار به ادارات 
در اصفهان

با نزدیك شـدن به اجـرای الکترونیکـی صدور 
مجوز های کسـب و کار، هنوز از وزارت خانه ها 
بـه ادارات و سـازمان ها بـرای اجـرای این طرح 

ابالغی نشـده است.
معاون امور هماهنگی و اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: هنـوز سـازمان ها و ارگان های 
مرتبـط بـا فضـای کسـب و کار در اسـتان بـه 
سامانه جامع کشـور G۴B متصل نشـده اند.
امیـر رضـا نقـش افـزود: بـا ایـن حـال در نامـه 
ارسـال شـده بـه دیگـر سـازمان ها و ادارات 
الزامـی اسـت بـرای هـر کسـب و کار از امـروز 
۱۸ اسـفند ۱۴۰۰ الکترونیکی مجوز صـادر و 
در غیـر ایـن صـورت دسـتگاه های متخلف به 

هیئـت تخلفـات اداری معرفـی می شـوند.
وی گفت: مدیران دسـتگاه ها موظف هستند 
تـا اقدامـات و هماهنگـی الزم را از طریـق مرکز 
بـا وزارت مطبـوع محقق کنند تـا زمـان صدور 
مجوز هـای کسـب و کار از هفت ماه تا دو سـال 

به کمتر از ۴۸ سـاعت کمتر شـود.

وزیر راه و شهرسازی:

شهرک های مسکونی در کنار 
شهرک های صنعتی ایجاد 

می شود
سیاسـت  گفـت:  شهرسـازی  و  راه   وزیـر 
وزارت راه و شهرسـازی در ایجـاد شـهرهای 
جدیـد این اسـت کـه شـهرک های مسـکونی 
در کنـار شـهرک های صنعتـی ایجـاد شـود.
بـه گـزارش وزارت راه و شهرسـازی، »رسـتم 
جلسـه  یکمین  بیست و ر  د » سمی قا
شـورای عالی شهرسـازی و معمـاری ایـران در 
سـال جاری ضمن بررسـی موضوعات مربوط 
به نشست و تصمیم گیری در خصوص هریک 
از دسـتور جلسـات بـه همـراه اعضـای اصلی 
شـورا، اظهـار کـرد: در اجـرای طـرح نهضـت 
ملـی مسـکن اساسـًا سیاسـت بـر آن اسـت تا 
کنـار شـهرک های صنعتـی، شـهرک های 
مسـکونی بـرای کارگـران، مهندسـان و دیگـر 

اقشـار ایجـاد شـود.

نمایندگان مردم در خانــه ملت، وزارت آموزش 
و پرورش را مجاز کردند تا بازنشستگی معلمان 
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر را در 
صورت رضایت معلمان تا ســن ۶۵ سالگی به 

تعویق بیندازد.
بــه گزارش ایمنــا و بــه نقــل از خانــه ملت، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان 
بررســی بخش هزینــه ای الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای )ط( و )ی( تبصره 

۹ ماده واحده این الیحه موافقت کردند.
بر اساس بند )ط( تبصره ۹ ماده واحده الیحه 

بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
-به اســتناد بند )پ( مــاده )۹۲( قانون برنامه 
ششــم توســعه، وزارت ورزش و جوانــان و 
ســازمان صدا و ســیمای جمهوری اســالمی 
ایران مکلفند درآمدهــای تبلیغاتی ناشــی از 

پخش مســابقات ورزشــی را به ردیف درآمدی 
نــزد خزانــه داری کل   ۱۴۰۱۸۴ شــماره 
کشــور واریــز نمایند. وجــوه واریــزی از محل 
ردیــف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ منــدرج در جــدول 
شــماره )۹( این قانون به نســبت ســی درصد 
)۳۰%( در اختیــار وزارت ورزش و جوانــان 
)بــرای کمــک بــه فدراســیون های مربوط( 
و هفتــاد درصــد )۷۰%( در اختیــار ســازمان 
 صدا و ســیمای جمهوری اســالمی ایران قرار 

می گیرد.
بر اساس بند )ی( تبصره ۹ ماده واحده الیحه 

بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
-وزارت آمــوزش و پــرورش مجــاز اســت 
بازنشســتگی معلمان دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی و باالتر را در صورت رضایت معلمان 

تا سن ۶۵ سالگی به تعویق بیاندازد.

سخنگوی اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان 
با اشاره به شروع استقبال از خرید آجیل شب 
عید گفت: خریدها نســبت به شب عید سال 
گذشته کمتر شده است. قیمت آجیل مرغوب، 
بسته به نوع ترکیب از کیلویی ۲۸۰هزار تا ۳۵۰ 
هزار تومان، عرضه می شود. به طورقطع قیمت 
کمتــر از آن، از کیفیت پایین تــری برخوردار 

است.
علی نوری اظهار کرد: قیمت آجیل در مقایسه 
با شــب یلدا تغییری چندانی نداشــته اما در 
مقایسه با شب عید پارسال گران تر شده است. 
اقالمی چون انواع بادام، فندق و کشمش سبز 
بیش از دیگر اقالم افزایش قیمت داشته است.

وی افزود: آجیل بــا وجود گران شــدن اما به 
صورت فراوان در دســترس است مگر بارهای 
خیلی مرغوب و کمیاب که در زمان هایی سریع 
به فروش می رسد که در نتیجه گران تر عرضه 

می شود.

سخنگوی اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان 
در رابطه با اینکه آجیل خارجی گران تر شــده 
است یا ایرانی، گفت: نرخ همه انواع آجیل با 
دالر سنجیده می شود؛ هر زمان ایرانی گران تر 
شود خارجی ها هم به تبعیت از جنس داخل، 

گران تر می شود.
نوری گفت: در کل قیمت آجیل داخلی گران تر 
است؛ زیرا کیفیت باالتری دارد اما عده ای هم 
به دلیل ارزان تــر بودن و ظاهــر زیباتر، آجیل 

خارجی را انتخاب می کنند.
وی افــزود: بــه غیــر از دالر، مــواردی چــون 
صادرات، تقاضای بیشتر به دلیل ایام خاصی 

چون اعیاد نیز بر نرخ آجیل تأثیرگذار است.
سخنگوی اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان 
تصریح کرد: قیمت آجیل مرغوب، بسته به نوع 
ترکیب از کیلویی ۲۸۰ هزار تومان تا ۳۵۰ هزار 
تومان، عرضه می شود. قطعًا قیمت کمتر از آن، 

از کیفیت پایین تری برخوردار است.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای 
تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری را مشخص 

کردند.
نمایندگان در جلسه مجلس شــورای اسالمی و 
در جریان بررســی بخش هزینه ای الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ کل کشور، تسهیالت قرض الحسنه 

فرزندآوری را در تبصره ۱۶ مشخص کردند.
تســهیالت قرض الحســنه فرزندآوری، به ازای 
فرزند اول دویســت میلیون )۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریــال و بــه ازای فرزنــد دوم چهارصــد میلیون 
)۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال و بــه ازای فرزند ســوم 
ششصد میلیون )۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال و به ازای 
فرزند چهارم هشتصد میلیون )۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریال و بــه ازای فرزند پنــج و به بعد یــک میلیارد 

)۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال است.
در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند 
یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می گردد. 
بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت 
احوال کشور سامانه ای به منظور ثبت نام و مدیریت 
فرآیندهای پرداخت تســهیالت قرض الحسنه 

فرزندآوری ایجاد کند.
همچنین تسهیالت قرض الحسنه ودیعه یا خرید 
یا ساخت مســکن )بنا به درخواست خانواده( با 

بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های 
فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند 
سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد 
)۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال اســت و باید در این 

زمینه اقدام شود.
بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران موظف 
است آیین نامه اجرای بند )الف( را حداکثر تا اول 
اردیبهشت ماه ســال ۱۴۰۱ به بانک های عامل 
ابالغ کند. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه 
ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، 
فرهنگی و اجتماعی مجلس شــورای اسالمی و 

دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

تعویق بازنشستگی معلمان تا سن ۶۵ سالگی

خبرخبر سود سهام عدالت چشم انتظار واریزسود 
چند شرکت! 

سود ســهام عدالت سال ۹۹ 

گزارش
طبق اعالم مسئوالن متولی، 
 تــا پیــش از ســال نــو واریــز 

می شود. 
چند ســالی اســت که ماه های پایانی ســال، 
موعدی بــرای پرداخت ســود ســهام عدالت 
چندین میلیون دارنده ســهام عدالت اســت. 
البتــه این پرداخت ســود از ســال گذشــته با 
آزادسازی سهام عدالت با تغییراتی هم مواجه 

شده است.
آقای احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در نشست شــورایعالی استان گلستان 
خبر واریز ســود ســهام عدالت از ۲۱ اسفند را 

به مردم داد. 
سهام عدالتی که عالوه بر تاریخ های مختلف 
واریز، رقــم هــای متفاوتی بســته بــه میزان 

سهامداری افراد نیز بیان شده است.
فرهانیان مدیر برنامه ریزی و توســعه شــرکت 
سپرده گذاری مرکزی گفت: مبلغ سود بستگی 
به شرکت های سرمایه پذیر دارد پرتفوی سهام 
عدالت بسیار متفاوت است و برخی ها درصد ی 
از سهام خود را به فروش رسانده اندو بر اساس 

پرتفوی موجود سود دریافت می کنند.
همچنان گمانه زنی ها بر ســر روند واریز مانند 
ســال های قبل)دو مرحله ای( وجود دارد که 
اصلی ترین دلیل ایــن نوع واریز بــه پرداخت 
سهم سود شرکت های سهام عدالت به سپرده 
گذاری مرکزی است؛ موضوعی که آقای مجید 
عشقی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از 

آن سخن می گوید.
به گفته او برخی از شــرکت ها در واریز ســهم 
خود در سود سهام عدالت تاخیر دارند که ما از 
 طریق قانون وارد گفتمان با این شرکت ها برای 

جمع آوری وجود شــده ایم.  مخابــرات نیز از 
جمله این شرکت هاست که هنوز سود خود را 

واریز نکرده است.
شــرکت  مدیرعامــل  باغســتانی  محمــد 
ســپرده گذاری مرکزی گفت: هــم اکنون دو 
شــرکت پتروشــیمی جــم و گل گهر بــا انجام 
افزایش ســرمایه، ســود ســهامداران عدالت 
را به صورت ســهام جدیــد پرداخــت کردند. 
اما شــرکت مخابــرات همچنان ســود ســال 
گذشــته را واریز نکرده که ســازمان بورس در 
چارچوب قوانین و مقــررات موجود اقدامات 
 حقوقــی خــود را علیــه ایــن شــرکت انجام

 داده است.
او مــی گویــد: امیدواریم ســود مجمع ســال 
گذشــته و امســال شــرکت مخابــرات توامان 
توسط شــرکت مذکور واریز شــود. اگر شرکت 
مخابرات اقدام به واریز سود سال مالی ۹۸ و ۹۹ 
کند، همه این سود به صورت یکجا به حساب 

سهامداران عدالت واریز خواهد شد.
    سازمان بورس  پیگیر واریز سود شرکت 

ها  به سپرده گذاری مرکزی باشد
کوروش آســایش تحلیلگر بازار سرمایه گفت: 
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی تنها مسئول 
پرداخت و توزیع سود است سازمان بورس باید 
با پیگیری های خود از شرکت ها بخواهد سود 
خود را در زمان مناســب برای ســپرده گذاری 
واریــز کنند تا مشــکل چند مرحله ای شــدن 
پرداخت سهام عدالت تکرار نشود.مردم منتظر  
دریافت سود خود تا قبل از سال نو و به صورت 

یک جا هستند.
حاال باید سهامداران منتظر باشند که شرکت ها 
سود خود را برای توزیع به سپرده گذاری مرکزی 
واریز کنند مسئله ای که نظارت، پیگیری و توجه 

همه جابنه سازمان بورس و شواری عالی بورس 
را می طلبد.

    لیســت  شــرکت ها و درصد  تشــکیل 
دهنده پرتفوی  سهام عدالت  سهاداران :

اصفهــان آماده اجــرای طرح 

خبر
تامین مالی زنجیــره ای برای 

صنایع است.
 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان در نشستی با حضور مدیران عامل بانک 
های استان گفت: تامین مالی زنجیره ای، روش 
جدیدی برای تامین ســرمایه مــورد نیاز بخش 
صنعت و واحدهای تولیدی اســت که اصفهان 

برای اجرای آن آمادگی دارد.
امیــر رضا نقش، شــرایط اصفهــان بعنوان یک 
استان صنعتی را قابل مقایسه با دیگر استان ها 
ندانســت و افزود: صنایع بزرگی در زمینه فوالد 
و نســاجی و صنایع دیگری در ایــن خطه فعال 
هســتند که الزامی اســت از روش هــای جدید 

تامین مالی برای آنها استفاده شود.
وی گفت: دستورالعمل بانک مرکزی در دی ماه 
سال جاری در زمینه تامین مالی زنجیره ای ابالغ 
شده و برای هماهنگی های الزم بمنظور اتصال 
ســرویس های مورد نیاز از جمله سامانه جامع 

تجارت با وزارت صمت فرصت داده شده است.

امیررضا نقش، بســترهای الزم برای ارائه »برات 
الکترونیکی« را در اختیار همه بانک ها دانست 
و گفت: همه بانک ها الزامی اســت برای بستر 
ســازی بمنظور ارائــه خدمــات الکترونیکی و 
 اتصال به ســامانه جامــع تجارت اقــدام کنند.
وی افزود: فرصت یک ماهه برای فراهم ســازی 
تمام زیر ساخت های ارائه خدمات الکترونیک به 
بانک ها داده شده و امید می رود در آینده بتوان 

نتایج آن را مشاهده کرد.

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان تاکید کــرد: بطور قطع تا ســال آینده 
همه فعــاالن اقتصــادی و واحدهــای صنعتی 
موظف خواهند بود که خرید و فروش خود را در 
ســامانه ثبت کنند در غیر اینصورت از خدمات 
دیگر محروم خواهند شــد.به گفته وی، فعاالن 
اقتصادی و واحدهای صنعتی استان هم در این 
زمینه اعتراض هایی را بدلیل موازی بودن سامانه 
جامع تجارت با سامانه های دیگر از جمله سامانه 

های امور مالیاتی دارند زیرا واحد صنعتی ۲ بار 
باید این اطالعات را ثبت کند.

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
افزود: آمادگی کامل برای حذف اســتعالم های 

فیزیکی در این استان فراهم است.
نقش افزود: مقرر شــده اســت که اتصــال این 
سامانه ها هم بمنظور جلوگیری از موازی کاری 
محقق شــود تا در رونــد فعالیت های ســرعت 

گرفته شود.
وی گفت: استان اصفهان همواره در همه کارها 
در کشور سرآمد بوده اســت و امیدواریم در این 
زمینه هم جزو استان های مطرح باشد و بعنوان 
یک پایلوت )نمونه آزمایشــی( خــوب بتواند به 

الگویی برای استان های دیگر تبدیل شود.
در روش زنجیره ای، تامین مالی صنایع از طریق 
اتصال شــرکت های فعال در یــک زنجیره انجام 
خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی 
به بخش تولید، امکان کنترل تورم و حذف فساد 
از وام های تولید به  شــرط حذف فاصله اسمی و 

واقعی تسهیالت ممکن شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

اصفهان آماده اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای برای صنایع  

سخنگوی اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان:

قیمت آجیل از ۲۸۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است

با تصویب نمایندگان مجلس؛

تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری مشخص شد 

مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اصفهان 
از اجرای طرح جایگزینی ســوخت فســیلی و 
یارانه حمل سوخت برای ۶۲۵ خانوار غرب این 

استان در سال جاری خبر داد.
محمدعلی کاظمی اظهار داشــت: این طرح 
از جمله برنامه های حفاظتی و حمایتی است 
که در قالب تحویل وســایل گرمایشی منازل، 
تجهیزات پخــت و پز، ســیلندر گاز و آبگرمکن 
گازی برای کاهش وابستگی خانوارهای ساکن 
در مناطق جنگلی به چوب درختان و حفاظت 

از جنگل ها انجام می شود.
وی ادامه داد: از آنجا که جنگل های زاگرسی 
در مناطــق غرب و جنوب اســتان قــرار دارد 
طــرح جایگزینی ســوخت های فســیلی نیز 
برای شهرســتان های مشــرف به این نواحی 

بویژه فریدونشــهر انجام شــد. مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اصفهان با اشاره به دیگر 
طرح هــای حمایتی و حفاظتی ســال جاری 
خاطرنشان کرد: اجرای ۷.۵ کیلومتر کمربند 
گاهی و  حفاظتــی و انجــام عملیات پیــش آ
کنترل آفات در ســطح پنج هزار و ۲۰۰ هکتار 
از جنگل های اســتان دیگر طرح ها را شامل 

می شود.
کاظمی اضافــه کرد: احیاء و بازســازی عرصه 
های تخریب یافته ناشی از فعالیت های معدنی 
در ۱۴۰ هکتــار و پهنه بنــدی مدیریت حریق 
در یک میلیون هکتار از دیگــر طرح های این 

بخش است.
وی تصریح کرد: پاسخگویی به ۳۳۰ استعالم 
مربوط به معادن در مجموع به مساحت بیش از 

۳۰۳ هزار هکتار و موافقت فعالیت های معدنی 
در گستره بیش از ۱۴ هزار هکتار دیگر اقدامات 

این بخش بوده است.
۱۵ تا ۲۲ اســفند بــه  »هفته منابــع طبیعی و 

درختکاری« نامیده می شود. 
اســتان اصفهان با ۲۸ شهرســتان، مساحتی 
معــادل ۱۰.۷ میلیــون هکتــار دارد کــه 
بیــش از ۹۰ درصــد از آن معادل حــدود ۹.۸ 
میلیون هکتــار را عرصه هــای منابع طبیعی و 
ملی و از این میــزان حدود ۴۰۳ هــزار هکتار 
را جنــگل )معادل چهــار درصــد(، ۶ میلیون 
هکتار مرتع )معادل۶۴ درصد( و ســه میلیون 
 هکتار بیابــان )معادل۳۲ درصــد( در برگرفته

 است.
جنگل های اســتان اصفهان بطــور عمده در 

شهرستان های فریدونشهر با ۴۰ هزار هکتار و 
سمیرم با ۲۵ هزار هکتار قرار دارد.

اســتان اصفهان از نظر تقســیم بندی نواحی 
رویشــی در ۲ ناحیه زاگرســی و ایــران تورانی 
قرار گرفته اســت که ناحیه رویشــی زاگرسی، 
غرب و جنوب استان را شــامل می شود و بقیه 
مناطق جزو ناحیه رویشــی ایرانــی تورانی به 

شمار می رود.

 اجرای طرح جایگزینی سوخت فسیلی برای ۶2۵ 
خانوار در غرب اصفهان 

بازیافــت  کارگــروه  رییــس 

خبر
خودروهای فرســوده بــا بیان 
اینکه ۸۰ درصد مرکز اسقاط و 
بازیافت کشور تعطیل شده اند، گفت: جایگزینی 
خودروهای فرســوده سبب صرفه جویی حداقل 

۴۵۰  میلیون دالری در مصرف بنزین می شود.

محمدحسین گودرزی در گفت و گو با مهر در مورد 
آخرین وضعیت نوسازی ناوگان حمل و نقل، اظهار 
کرد: متأسفانه شــاهد قانون گریزی های زیادی 
برای نوســازی خودروهای فرســوده هستیم؛ از 
سویی دیگر ناکارآمدی بخش حمل و نقل عمومی، 
تعطیلی مراکز اسقاط و بازیافت، خدشه وارد شدن 

بر ایجاد اشتغال مولد و … نیز از دیگر دالیل وضعیت 
نامناسب فعلی نوسازی ناوگان و از رده خارج کردن 

خودروهای فرسوده کشور است.
رئیس کارگروه بازیافت خودروهای فرسوده افزود: 
عدم اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب 
و کار توسط ستاد حمل و نقل سوخت مشکالت 
زیادی را ایجاد کرده است؛ همچنین ایجاد انحصار 
در بازار برای گروهی خاص، اخالل در رقابت آزاد 
بین بنگاه های اقتصادی، مصادره اموال منقول و 
قانونی مراکز اسقاط و بازیافت، دخالت در قیمت 

گذاری دستوری و … تنها بخشی از مواردی است 
که مشکالت زیادی را به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه ا بیان اینکه جایگزینی خودروهای 
فرسوده سبب صرفه جویی حداقل ۴۵۰ میلیون 
دالری در مصــرف بنزین می شــود، ادامــه داد: 
بارها از وزیــر راه و شهرســازی و رئیس ســازمان 
راهــداری و حمل و نقــل جاده ای خواســته ایم 
که نســبت بــه احیــای مدیریــت جهــادی در 
 این ســتاد اقدام کنند کــه تاکنون بــی اثر مانده

 است.

 تعطیلی 8۰ درصد مراکز
 اسقاط خودرو 

طبق مصوبه مجلس شــورای اســالمی، امتیاز 
کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید و حق 
اوالد فرزندان متولد ســال ۱۴۰۱، به ترتیب ۲ و ۳ 
برابر افزایش می یابد.نمایندگان در جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی بخش 
هزینه ای الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، جز 

الحاقی ۴ بند الف تبصره ۱۲ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، امتیاز کمک هزینه عائله مندی 
مزدوجین جدید و حق اوالد فرزندان متولد سال 
۱۴۰۱، موضوع بند )۴( ماده )۶۸( قانون مدیریت 
خدمات کشوری شــاغلین، به ترتیب ۲ و ۳ برابر 

افزایش می یابد.
در بند )۴( مــاده )۶۸( قانــون مدیریت خدمات 

کشوری آمده است:
کمک هزینه عائله مندی و اوالد به کارمندان مرد 

شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون 
که دارای همسر می باشند معادل )۸۰۰( امتیاز 
برای هر فرزند معادل )۲۰۰( امتیاز و حداکثر سه 
فرزند. حداکثر سن برای اوالدی که از مزایای این 
بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز 
غیر شاغل بودن فرزند، )۲۵( سال تمام و نداشتن 
شــوهر برای اوالد اناث خواهد بود. کارمندان زن 
شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون 
که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از 
کارافتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل 
مخارج فرزندان هســتند از مزایای کمک هزینه 
عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند. 
فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشــخیص 
مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف 

سنی مزبور نمی باشند.

با موافقت نمایندگان؛

کمک هزینه عائله مندی دو برابر شد

نام تعداد درصد

صنایع پتروشیمي خلیج 
فارس 212۰ 19.14

ملي صنایع مس ایران 13۶4 14.79

فوالد مبارکه اصفهان 11۶۵ 1۰.97

پاالیش نفت تهران 9۶9 8.48

پتروشیمي مارون 44 ۵.۶1

 معدني و صنعتي
212 چادر ملو 4.92

بانک ملت 1147 4.3

فوالد خوزستان 277 4.۰7

بانک تجارت 1۶۵4 3.8۵

پاالیش نفت اصفهان 28۰ 3.21

بانک صادرات ایران 129۵ 2.۶3

معدني و صنعتي گل گهر 149 2.39

مدیریت پروژه هاي 
نیروگاهي ایران- مپنا 188 2.32

پاالیش نفت بندر عباس 1۰۵ 2.۰۵

مخابرات ایران 221 1.79

پتروشیمي جم 38 1.47

کشتیراني جمهوري 
اسالمي ایران 9۵ 1.42

فوالد آلیاژي ایران 87 1.2

پاالیش نفت تبریز 3۶ 1.۰4

فجر انرژي خلیج فارس 3۶ ۰.8

آلومینیوم ایران ۵3 ۰.73

پارس سویچ 1۶ ۰.38

پتروشیمي شهید 
تندگویان 44 ۰.38

صنایع سیمان دشتستان 7 ۰.3۶

پاالیش نفت الوان 4 ۰.29

پست بانک ایران 14 ۰.29

پاالیش نفت شیراز 3 ۰.2۶

سیمان داراب 11 ۰.19

بیمه دانا 4۰ ۰.18

 گروه سرمایه گذاري
17 توسعه صنعتي ایران ۰.12

نیرو ترانس 8 ۰.11

ایران خودرو 43 ۰.۰8

سایپا 3۶ ۰.۰۶

کارخانجات مخابراتي ایران 2۰ ۰.۰۶

مهندسي حمل و نقل 
پتروشیمي

1 ۰.۰۵

سرمایه گذاري رنا 3 ۰.۰1
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هماهنگ کننده طرح حفاظت از تاالب های ایران:

مدیریت زیست بومی و یکپارچه تاالب 
گاوخونی اصفهان ضروری است

هماهنگ کننده طرح حفاظت از 
تاالب های ایران گفت: مدیریت 
زیســت بومی و یکپارچــه تاالب 
بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان برای تقویت 
کارکرد گردشــگری و طبیعی این منطقه ضروری 

است.
یوسفعلی احمدی، افزود: مدیریت زیست بومی، 
رویکردی مشورتی و غیر متمرکز است که فرایندی 
از پایین به بــاال را طی می کنــد و در آن برنامه های 
الزم بــرای حفاظــت و مدیریــت تاالب ها توســط 
دست اندرکاران در سطح محلی و استانی جمع آوری 

می شوند و پس از تایید به مرحله اجرا می رسند.
به گفته وی، طرح حفاظت از تاالب های ایران مامور 
اســتقرار این رویکرد در تاالب های نمونه آزمایشی 
)پایلوت ( ارومیه، شادگان و پریشان شد که در مرحله 
اول، خروجی استقرار این رویکرد، تولید برنامه های 
مدیریت جامع زیست بومی برای این سه تاالب بود.

هماهنگ کننده طرح حفاظت از تاالب های ایران 
افزود: این برنامه ها توسط دست اندرکاران در سطح 
حوضه آبریز تهیه می شود و ریاست کمیته اجرایی یا 
بین بخشی آن بر عهده استاندار در سطح استان و 

فرماندار در سطح شهرستان است.
به گفته وی در فرآیند مدیریت زیست بومی تاالب، 
موضوعات مربوط به تاالب برای نمایندگان نهادهای 
دولتی، ســازمان های مردم نهاد و جوامع محلی، 
حساس سازی شده و آنها از ارزش ها و کارکردهای 
تاالب آگاه می شوند و به دنبال حفاظت مشارکتی 

از تاالب برای بهره برداری خرمندانه از آن هستند.
وی افزود: استقرار مدیریت زیست بومی یکپارچه 
حوضه تــاالب بین المللی گاوخونــی برای تحقق 
اهداف توسعه پایدار مبتنی بر احیا، ضروری است  و 
باید با هدف حفاظت و بهره برداری پایدار با مشارکت 
مؤثر همه افراد مرتبط با آن به ویــژه جوامع محلی 

اقدام و برنامه ریزی شود.
احمدی بــه ماهیت و چشــم انداز قابــل انتظار از 
ظرفیت تاالب گاوخونی اشاره و اضافه کرد: تاالب 
بین المللی گاوخونی به عنوان میراث ملی و امانتی 
فرا نسلی، باید یک زیســت بوم پایدار با جریان آب 
سالم، کافی و مستمر از سراب تا پایاب زاینده رود و 

تنوع زیستی غنی با مردم شاد و بهره مند از مواهب و 
کوشا در حفاظت آن باشد.

وی افزود: توسعه ناپایدار، الگوی ناپایدار معیشت 
و فقدان رویکردهای جامع نگر در مدیریت حوضه 
آبریز تاالب ها، مدیریت نامناسب منابع آب و رقابت 
تاالب ها با ســایر کاربری هــا برای بهره بــرداری از 
منابع آبــی، تغییرات اقلیمی، خشکســالی های 
پیاپی و فقدان برنامه سازگاری با تغییرات اقلیمی 
و مدیریت نامناسب ریسک خشکسالی، تغییرات 
کاربری اراضی در سطح حوضه آبریز، حاشیه و درون 
تاالب ها، تخلیه فاضالب های شــهری، صنعتی و 
کشاورزی بدون تصفیه مناســب، باال بودن میزان 
رســوب جریان آب های ســطحی، ورود گونه های 
غیربومی یا مهاجم و از بین رفتن گونه های بومی از 

مهمترین مشکالت تاالب ها است.
وی به روند تحول رویکردهای حفاظتی تاالب ها در 
چند دهه گذشته اشــاره کرد و گفت: ابتدا اعتقاد 
بر این بود که نیازی به حفاظت از تاالب ها نیســت 
و توسعه باید اولویت باشــد، در سال های ۱۹۴۰ تا 
۱۹۶۰ این دیدگاه تغییر کرد و اعتقاد بر این شد که 
باید جلوی توسعه را گرفت و تنها تاالب را حفاظت 
کرد اما در سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ به این نتیجه 

رسیدند که باید تعادل توسعه و حفاظت با هم صورت 
گیرد یعنی توسعه و حفاظت در کنار هم پیش روند که 

به خلق  مدیریت زیست بومی منجر شد.
تامین نیاز آبی تاالب ها در برنامه ریزی ها لحاظ شود

هماهنگ کننده طرح حفاظت از تاالب های ایران 
افزایش تعداد و تنوع مصرف کنندگان  و بهره برداران، 
روند رو به رشد استفاده از منابع در کنار تقاضاهای 
جدید، فناوری های نوین و  مناقشــه بین مصرف 
کنندگان و تخریب منابع طبیعی را از جمله مهمترین 
مشــکالت تاالب های کشــور و اســتان اصفهان 

دانست.
احمدی افزود: گاهی بــرای منابع آب و رقابت بین 
کاربری های مختلف جهت بهره برداری از منابع آبی 
محدودیت های شدید اعمال می شود در حالی که 
تامین نیاز آبی تاالب ها در اولویت در نظر گرفته نمی 
شود همچنین برنامه ریزی بلند مدت منابع آب بدون 

در نظر گرفتن نیاز آبی تاالب هاست.
احمدی افزود: تغییرات کاربری اراضی در ســطح 
حوضه آبریز و حاشــیه تاالب هــا، تخلیه فاضالب 
شهری، صنعتی و کشاورزی بدون تصفیه مناسب 
و  باال بودن میزان رسوب جریان  آب های سطحی و 
خشکسالی های پیاپی محدودیت آب تاالب ها را 

تشدید می کند.
وی با بیــان اینکــه اگر تــاالب ها حفظ شــوند به 
شهروندان امکان تفرج و دسترسی به انواع گیاهان 
و حیات وحــش را می دهنــد، افــزود: تولید مثل 
بسیاری از انواع ماهی ها در تاالب ها آنها را به مناطق 

پرطرفدار تبدیل می کند.
به گفته وی، خاک غنی از گیاهان فراوان در تاالب ها 
مانند فیلترهای تصفیه آب، جاذب برخی مواد سمی 
مضر، آفت کش های کشاورزی و فاضالب صنعتی 
هستند، همچنین تاالب ها به دلیل وجود سطوح 
بــاالی آب و گیاهان فراوان هــوا را مرطوب و به طور 

طبیعی هوای مناطق  اطراف را خنک می کنند.
احمدی با بیان اینکه تاالب ها ســاالنه معادل ۴.۹ 
میلیارد دالر ارزش خدماتی برای کشورمان ایجاد 
می کنند، افزود: در ایران هزینه خسارت های ناشی 
از تخریب تاالب ها برابر با ۳۵۰ میلیون دالر بوده در 
حالیکه ارزش زیستی )اکولوژیک( تاالب ها ۱۰ برابر 
جنگل ها و زمین های زراعی است و گاهی معیشت 

بسیاری از خانواده ها به تاالب ها بستگی دارد.
تاالب بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان یکی 
از بزرگترین و مهمترین تاالب های ایران محسوب 
می شــود و در طول تاریــخ عالوه بــر ایجاد فضای 
فرحبخش در شرق اصفهان، مامن پرندگان مهاجر 
و جانوران آبی و منبع درآمد و آســایش ساکنان این 

منطقه بوده است.
این تاالب که در منطقه ای به وسعت ۴۷۶ کیلومتر 
مربع در ۱۶۷ کیلومتری جنوب شرق اصفهان در 
کنار شــهر ورزنه و در مجاورت تپه های شــنی قرار 
دارد در یک دهه گذشته در مدت کوتاهی آب در آن 

جریان داشت.
برداشت  بی رویه و غیرقانونی در باالدست، کاهش 
آب ورودی، تغییــر اقلیــم و خشکســالی و تامین 
نشــدن حقابه های طبیعی از چالش هایی عنوان 
می شــود که حیات این تاالب را بــه خطر انداخته 
و به گفته مسووالن و کارشناســان محیط زیست، 
ادامه این روند می تواند تاالب گاوخونی را به کانون 
تولید گــرد و غبار تبدیل کنــد و تا شــعاع زیادی را 
 تحت تاثیر قــرار دهــد بنابراین تامیــن حقابه آن 

ضروری است.

دومیــن نمایشــگاه تخصصــی تزئینــات، 
دکوراســیون داخلــی، خانه و آشــپزخانه در 

اصفهان گشایش یافت.
 بنابــر اعــالم روابــط عمومــی شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، در 
این رویداد اقتصادی در هشت هزار مترمربع 
فضای نمایشگاهی ۵۵ شرکت از پنج استان 
کشور جدیدترین محصوالت این حوزه را برای 

بازدید عموم به نمایش گذاشتند.
همچنین در این نمایشــگاه، شــرکت هایی 
از اســتان های اصفهان، تهران، قم، قزوین، 
آذربایجــان شــرقی و شهرســتان کاشــان 
محصوالتــی از جملــه مبلمان کالســیک و 
راحتی، ســرویس خواب، لوســتر، میز های 
تلویزیون، دکوراســیون داخلی، فرش و تابلو 
فرش، شیرآالت، کاالی خواب و لوازم آشپزخانه 

را در معرض بازدید عالقمندان قرار دادند.
نیمی از شرکت های حاضر در دومین نمایشگاه 
تزئینات، دکوراسیون داخلی، خانه و آشپزخانه 

جزو واحد های صنفی تولیدکننده هســتند 
و نیمــی دیگــر از مشــارکت کنندگان نیز در 

حوزه های توزیعی و خدماتی فعالیت دارند.
دومین نمایشــگاه تزئینــات، دکوراســیون 
داخلی، خانه و آشپزخانه می توانند از ساعت 
۱۴ تــا ۲۰ تــا ۲۰ اســفندماه به نمایشــگاه 
بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق، 

روبروی منطقه روشن دشت دایر است.

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند 
شهرداری اصفهان از جمع آوری اقالم حجیم 
اسقاطی با توجه به قرار گرفتن در ایام پایانی 
ســال و نزدیک شــدن به عید نــوروز و فصل 

خانه تکانی شهروندان خبر داد.
غالمرضا ســاکتی اظهار کرد: پسماندهای 
حجیــم در واقــع بخشــی از پســماندهای 
خانگی اســت که بــه خاطر حجیــم بودن و 
بارگیری نشدن توســط ناوگان جمع آوری و 
حمل ونقل پسماند امکان تحویل آن به همراه 
پسماندهای تر و خشــک توسط شهروندان 

وجود ندارد.
وی با تاکیــد بر این که شــهروندان نباید این 
پسماندها را در معابر شهری قرار دهند، زیرا 
این دســته از پســماندها روند جمع آوری و 
فرایند مشخصی دارند، افزود: جمع آوری این 
اقالم در اسفندماه روزهای جمعه هر هفته و 
از تاریخ بیست وششم اســفندماه به صورت 

روزانه انجام می شود.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند 
شــهرداری اصفهان بــا بیان این کــه اقالم 
حجیم به گروه های مختلفی تقسیم می شود، 

تصریح کرد: این دسته از پسماندها مواردی 
مانند وسایل سرمایشی و گرمایشی، مبلمان 
فرسوده منازل، انواع منســوجات غیرقابل 
استفاده، فرش، موکت، وسایل چوبی و سایر 

وسایل را در بر می گیرد.
وی ادامــه داد: جمع آوری اقــالم حجیم بر 
اساس ثبت درخواست شهروندان با سامانه 
مردمی ۱۳۷ شــهرداری یا تماس با شــماره 
تلفــن ۳۵۳۱۴۵۳۳ داخلــی ۱۲۶ واحــد 
اجرایــی ســازمان مدیریت پســماند انجام 

می شود.

استاد گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: میزان شــیوع بیماری »ام اس” 
)MS( در اصفهان همچون دیگر کالنشــهرها از 
جمله شیراز، مشهد و تبریز است و با یک شیب کم 
و زیاد، نمی توان آن را پایتخت بیماری »ام اس” در 

کشور نامید. 
دکتر ســیدجالل ضیایی افزود: سال هاست به 
دروغ اصفهان را پایتخت بیماری«ام اس« و برنج 
لنجان را در بروز این بیماری موثر خوانده اند که این 
ادعا کامال رد می شود زیرا اصفهان از نظر میران 
شــیوع این بیماری با دیگر کالنشهرهای کشور 
هم رده است. وی اضافه کرد: امروزه بیماری »ام 
اس« را در اکثر کالنشهرها شاهدیم اما سابقه آن 

در اصفهان به ۵۰ سال پیش برمی گردد.
دکتر ضیایی اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 
۱۲ هزار نفر از مردم اصفهان به این بیماری مبتال 
هستند که این رقم ثبت شده است و البته شاید آمار 

غیررسمی، باالتر از این رقم باشد. 
وی ادامه داد: زنان بدلیل ضعیف بودن سیستم 
ایمنی خود، چهار برابر بیش از مردان  به بیماری 
»ام اس« مبتال می شوند که در اغلب موارد و پس از 

زایمان، احتمال بهبود بیماری وجود دارد. 
ضیایی با بیان اینکه بیشــترین دوره بیماری »ام 
اس« در رده ســنی ۲۵ تا ۴۵ ســال ُرخ می دهد، 
اظهار داشت: بروز این بیماری را در افراد زیر ۱۰ و 

باالی ۶۰ سال، کمتر شاهد هستیم.
استاد گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان تصریح کرد: نخســتین عالمــت بروز 
بیماری در چشــم فرد پدیدار می شــود و بیشتر 
مبتالیان با اختالل دوبینی و نابینایی در یک چشم 

و درد و فشار چشم به پزشک مراجعه می کنند.
وی افزود: به مرور با پیشرفته شدن بیماری شاهد 
برهم خوردن تعادل فرد و فلج گذرا و سوزن سوزن 
شدن و بی حس شدن دست ها و ایجاد خستگی 

ُمداوم در بیماری مواجه می شویم.
این متخصص بــا بیان اینکه دلیــل این بیماری 
هنوز مشخص نیست اما با ضعیف شدن سیستم 
ایمنی بدن، امکان ابتال به آن وجــود دارد، ادامه 
داد: انجام “MRI” تنها راه تشخیص بیماریست 
که۹۰ تا ۹۵ درصد با ایــن روش می توان ابتالی 
فرد به آن را شناسایی کرد و در ۵ درصد باقیمانده 
با گرفتن آب نخاع، امکان تشــخیص قطعی »ام 

اس« وجود دارد.
وی افزود: ماهیت بیماری »ام اس« بصورت عود و 
خاموشی است یعنی در یک مقطع عالئم بروز ُرخ 
می دهد که باعث بستری شدن بیمار می شود و در 
مقطع دیگر تمام عالئم رفع می شود که البته نشانه 
بهبود نیست بلکه نشانه این است که فرد به مرحله 

خاموش بیماری خود وارد شده است.
استاد گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان بــا بیان اینکه بیمــاری »ام اس« با طب 
ســنتی و داروهای گیاهی قابل درمان نیست، 
اعالم کرد: هم اکنون ۳۵ نوع دارو برای این بیماری 

در بازار وجود دارد.
به گزارش ایرنــا،«ام اس« یــک بیماری عصبی 
فلج کننده مغز و نخاع است و در آن سیستم ایمنی 
بدن به غالف محافظ)میلین( بافت عصبی حمله 
کرده و موجب اختالل در ارتباط بین مغز و دیگر 
مناطق بــدن و در نهایت تخریب موقــت یا دائم 

اعصاب می شود.

محصوالتی از ۵۵ شرکت داخلی:

گشایش نمایشگاه تخصصی تزئینات و دکوراسیون داخلی 
در اصفهان

 جمع آوری پسماندهای حجیم اسقاطی 
در آستانه سال نو

در حال حاضر 12 هزار نفر از مردم اصفهان به بیماری ام اس مبتال هستند :

اصفهان پایتخت بیماری »ام اس« نیست

  نماینده مردم نائین 
و خور و بیابانک: 

۲۳ روستای شهرستان نایین 
به آب پایدار متصل می شود

 نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس 
شورای اسالمی از اتصال ۲۳ روستای شهرستان 

نایین به آب پایدار خبر داد.
الهام آزاد در خصوص پروژه آبرسانی شهرستان 
نائین اظهار کرد: یکی از مشــکالت اساسی و 
زیرساختی روستاهای شهرستان نائین تأمین 

آب شرب مردم است.
وی افزود: در جهت حذف آبرسانی با تانکر در 
سطح شهرســتان، تکمیل مجتمع آبرسانی 
روستاهای بهارســتان و الی ســیاه در دستور 
کار قرار گرفت که به منظور تســریع در تکمیل 
این پــروژه پیگیری های متعددی در ســطح 
ملی انجام شد و جهت تأمین بودجه جلسات 
متعددی با قرارگاه امام حســن مجتبی )ع( و 
سازمان برنامه بودجه برگزار و تاکید شد که هرچه 
سریع تر مجتمع آبرسانی روستاهای شهرستان 
نائین تکمیل شود. نماینده مردم نائین و خور و 
بیابانک در مجلس شورای اسالمی گفت: طبق 
پیگیری های انجام شده و با مساعدت قرارگاه 
محرومیت زدایی کشور، بسیج سازندگی استان و 
اداره آب و فاضالب استان اصفهان، اجرای پروژه 

به بسیج سازندگی محول شد.
آزاد تاکید کرد: فاز اول این پروژه با اعتبار حدود 
۱۸ میلیارد ۲۳ روستای شهرستان نائین به آب 
پایدار متصل می شوند و در این راستا کاهش ۶۰ 
درصدی آب رسانی با تانکر را در سطح شهرستان 
شــاهد خواهیم بود. بر همین اســاس انتظار 
می رود با همکاری خوب بسیج سازندگی و آبفا 
مردم بتوانند به زودی از این پروژه بهره مند شوند.

۹۰۰ هزار مترمربع زمین 
ملی امسال در کاشان رفع 

تصرف شد
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان از 
رفع تصرف ۹۰۰ هزار مترمربع زمین های ملی 

این شهرستان در سال جاری خبر دارد.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی شریفی در نشست 
خبری، ارزش زمین های رفع تصرف شده را ۹۰ 
میلیارد تومان اعالم و اضافه کرد: رفع تصرف 
این مقدار زمین با تشکیل نزدیک به ۵۰ پرونده 
قضایی پیگیری، با متخلفان برخورد قانونی و 

زمین ها به دولت بازگردانده شد.
وی یادآور شد: سال گذشته ۱۶۴ هزار مترمربع 
از زمین های ملی در کاشان رفع تصرف شده 
بود.رییس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
کاشان اظهار داشت: با هزینه ۶ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان از محل اعتبارهای ملی و استانی 
۹ طرح آبخوان و آبخیزداری در این شهرستان 
اجرا شده است.به گفته وی، اجرای این طرح ها 
با هدف جلوگیری از هدر رفت آب و جلوگیری از 
ورود سیل به شهرها و روستاها شهرستان کاشان 
صورت گرفت.شریفی، از رشد ۱۰ برابری صدور 
سند تک برگ برای اراضی کاشان در سال جاری 
خبر داد و گفت: امسال برای ۳۰۰ هزار هکتار 
زمین سند تک برگ صادر شد که این مقدار در 
سال گذشته ۳۰ هزار هکتار بود.وی با اشاره به 
کشف و جمع آوری چهار تن چوب تاغ به ارزش 
۶۴ میلیون تومان در ســال جاری افزود: ۶۰۰ 
کیلوگرم زغال نیز از متخلفان کشف و جمع آوری 
شد.مساحت عرصه های منابع طبیعی کاشان 
۳۷۵ هزار هکتار است که ۷۵ درصد وسعت این 
شهرستان را شامل می شود.۱۵ تا ۲۱ اسفند 
در تقویم جمهوری اسالمی ایران هفته منابع 
طبیعی نامگذاری شده است که امسال، هفته 
منابع طبیعی با شــعار »ایران سرســبز، ایران 
قوی؛ همه با هم، جهاد برای حفاظت از منابع 
طبیعی« برگزار می شود.شهرستان ۳۶۴ هزار 
نفری کاشان با ۱۸۲ هزار هکتار مرتع ییالقی و 
۱۷۸ هزار هکتار مرتع قشالقی در فاصله نزدیک 

به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

استقرار نوروزگاه در مبارکه
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شــهر مبارکه گفت: مدیریت 
شهری مبارکه برنامه ریزی گســترده ای برای 
برگزاری جشــن ها و مناســبت های مختلف 
یک ماهه از ســیزدهم اســفندماه تا سیزدهم 
فروردین مــاه دارد کــه پــس از پیشــنهاد در 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر به تصویب رسید.پری کرمی در 
خصوص برنامه های اعیاد شعبانیه در شهرستان 
مبارکه، اظهــار کرد: برنامه هــای مختلفی به 
مناسبت اعیاد شعبانیه از جمله روز والدت امام 
حسین )ع( به عنوان پاسدار و روز جانباز و روز 
قرض الحسنه و روز جوان و روز درختکاری در نظر 
گرفته شده است.وی ادامه داد: هماهنگی های 
الزم برای برگزاری آئین چهارشــنبه آخر سال 
و نصب المان های شــهری ویژه نوروز و پخش 
زنده مراسم تحویل سال در امامزاده عزالدین 
محمد)ع(و استقرار نوروزگاه در پارک گل نرگس 
هم زمان با ایام تعطیالت نوروزی انجام و تصویب 

شده است.

خبر خبر

استان

خبر

در آیین اختتامیه ششمین جشنواره نوآوری برتر 
ایرانی و براساس بررسی و ارزیابی های صورت 
گرفته و کســب امتیــازات الزم توســط هیئت 
داوران، ذوب آهــن اصفهان بــا تولید محصول 
»آرک معدنــی TH۳۶« به عنوان نــوآوری برتر 

ایرانی در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد.
در فراینــد ارزیابی این جشــنواره، تعداد ۲۹۲ 
طرح در چهــار زمینه ارائه شــد کــه تعداد ۳۸ 
 طرح حائــز شــرایط ایده پــردازی و نــوآوری

 شدند.
در آیین اختتامیه این جشنواره که در دانشگاه 
صنعتی شــریف تهران برگزار شــد، تعدادی از 
مدیران و کارشناسان ذوب آهن اصفهان حضور 

داشتند.
به گزارش روابــط عمومی شــرکت ذوب آهن، 
وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشــیه برگزاری 
ششــمین جشــنواره نوآوری برتر ایرانی که در 
دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: این 
شــرکت به عنوان مادر و پایه گذار صنعت فوالد 
کشــور، تاکنون دســتاوردهای ارزشمندی در 
زمینه های مختلف از جمله نوآوری محصوالت 

داشته است.
سید احسان خاندوزی، آمادگی این وزارتخانه 

برای حمایت از ذوب آهن اصفهــان و مدیریت 
جهادی این شــرکت را اعالم کــرد و گفت: این 
وزارتخانه حمایت های الزم جهت افزایش تولید 
و کیفیت و حضور پرقدرت در بازارهای داخلی 
و خارجی با تأکید بر نــوآوری را با جدیت دنبال 

می کند.
وی همچنین نوآوری را از شروط اصلی پیشرفت 
اقتصــادی دانســت و گفــت: بــدون تمرکز بر 

نوآوری، قابلیت حیات اقتصادی وجود ندارد.
وزیر امور اقتصــاد و دارایی یاد آور شــد: برای 
پیشرفت بیشــتر اقتصاد عالوه بر نوآوری های 
 ســخت، نیازمنــد نوآوری هــای نــرم نیــز

 می باشیم.

خبرخبر
معاون آبفای استان اصفهان:

مردم در روزهای پایانی سال در مصرف 
آب صرفه جویی کنند

در جشنواره نوآوری برتر ایرانی؛

ذوب آهن به عنوان نوآور محصول برتر 
ایرانی برگزیده شد

معاون حفاظــت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفــت: در قالــب طــرح احیا و 
تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی، امسال ۶۱۷ 
حلقه چاه غیرمجاز در اســتان، پر و مسدود شده 
است.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
اصفهان، محمود چیتیان افزود: از سال ۸۴ تاکنون 
هفت هزار و ۸۰۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان پر و 

مسلوب المنفعه شده است.
وی ادامــه داد: همچنیــن از ســال ۹۶ تاکنون، 
نصب ســه هــزار و ۲ کنتــور حجمی هوشــمند 
الکترومغناطیس روی چاه های کشاورزی، صنعتی 
و خدمات دولتی از دیگــر اقدامات مرتبط با طرح 

احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی بود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان خاطرنشــان کــرد: از ســال ۹۵ تاکنون 
حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ پروانه بهره برداری کشاورزی، 
اصالح و تعدیل شد که کاهش حجم ۸۲۰ میلیون 

مترمکعبی در پروانه هــای بهره بــرداری را در پی 
داشت.

چیتیان با تاکید بر ضرورت تقویت گروه های گشت و 
بازرسی منابع آب در سطح دشت های استان اظهار 
داشت: ۶۲ گروه برای گزارش به موقع و جلوگیری 
از بسیاری از تخلفات آبی در سطح استان فعالیت 
دارند که در مدت اخیر نیز سه هزار و ۷۰۰ دستگاه 

و ادوات حفاری غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.
وی ادامــه داد: با اقدامات انجام شــده، شــاهد 
صرفه جویی حدود ۲۲۳ میلیــون مترمکعبی در 

منابع آب زیرزمینی استان بودیم.
معاون شــرکت آب منطقه ای اصفهان افــزود: در 
راستای چاره اندیشــی برای کنترل افت و کسری 
مخزن در آبخوان ها، وزارت نیرو با تعریف طرح تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیالب در سال 
۸۴، برنامه های خود را برای بهبود وضعیت منابع 

آب زیرزمینی آغاز کرد.
چیتیان با تأکید بر تغییرات انجام شده در این طرح 

خاطرنشــان کرد: در ادامه اصالحات این طرح با 
نام طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
مشتمل بر ۱۵ پروژه در جلسه پانزدهم شورای عالی 

آب کشور تصویب شد.
وی به پیاده ســازی نرم افزار جامع بانک اطالعات 
منابع آب)ســاماب( در سطح اســتان با پیشرفت 
۱۰۰ درصدی نیز اشــاره کــرد و گفت: مطالعات 
الزامات پیاده سازی بازار محلی آب، تبادل حقابه ها 
در دشت های پایلوت اصفهان، برخوار و کاشان و 
همچنین پیاده ســازی مدیریت مشارکتی آب زیر 
زمینی یا تشکل »آب بران« در دشت پایلوت مهیار 

جنوبی و دشت آسمان نیز انجام شده است.
معاون آب منطقه ای اصفهان یادآور شــد: اطالع 
رسانی و فرهنگ سازی هفت گروه عمده اثرگذار 
شامل کشاورزان، مقامات اجرایی، دانش آموزان، 
بانوان، روحانیان، تشــکل های مردمی، قضات و 
نیروی انتظامی، رسانه ها با اســتفاده از خدمات 

مشاور در سطح استان نیز بطور جدی ادامه دارد.

حفر چاه آب در اصفهان بدلیل خشکی زاینده رود 
بشــدت افزایش یافته بطوریکه تاکنون افزون بر 
۱۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز فعال در این اســتان 

شناسایی شده است.
 ساالنه ســه میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب از 
آب های زیرزمینی و چاه های این استان بصورت 

ُمجاز و غیرمجاز استخراج می شود.
۳.۳ میلیارد مترمکعب از این میزان را چاه های ُمجاز 
استحصال می کنند و ۳۷۰ میلیون مترمکعب نیز 

مربوط به چاه های غیرمجاز است.

خبر

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان 
با اشاره به خشک بودن چاه های فلمن، گفت: حدود 
۱۰ درصد از نیاز آبی سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ 
از چاه های متفرقه تأمین می شــود.ناصر اکبری با 
تقدیر از مردم اصفهان بابت همراهی با شرکت آب و 
فاضالب در سال ۱۴۰۰، از آنها خواست با مدیریت 
مصرف خود در روزهای پایانی ســال، این شــرکت 
را در امر آبرســانی پایدار به ۹۸ شهر و ۹۴۹ روستای 
تحت پوشــش همراهی کنند.وی افزود: با توجه به 
انجام خانه تکانی توسط شهروندان در روزهای پایانی 
منتهی به سال جدید، شاهد پیک مصرف آب در این 
روزها هستیم و تأسیسات شرکت جوابگوی نیاز آبی 

مردم نخواهد بود.

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: با توجه بــه رهاســازی آب برای 
کشاورزان اصفهان و کاهش ذخیره سد زاینده رود، 
شرایط تامین آب شرب توسط شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان دشــوارتر از گذشته شــده است و 
امیدواریم با تداوم بارش ها در ماه های ابتدایی سال 

۱۴۰۱ کمبود آب جبران شود.
وی با اشــاره به اینکه بخشــی از منابع آب استان از 
چاه های سطح شــهرها و روستاها تأمین می شود، 
گفت: در حال حاضر چاه های فلمن که وابستگی 
مســتقیم به رودخانه زاینده رود دارد کاماًل خشک 
شده اســت.وی با اشــاره به اینکه خط قرمز آبفای 
استان اصفهان، حفظ کیفیت آب موجود در شبکه 
اســت، ادامه داد: در حدود ۱۰ درصد از نیاز آبی ۵۸ 
شهر و ۳۸۰ روستای تحت پوشش سامانه اول آبرسانی 
اصفهان بزرگ از چاه های متفرقه تأمین می شــود 
که کیفیت آب این چاه ها مطابق با اســتانداردهای 
سازمان بهداشت جهانی و شبکه بهداشت استان 
است.اکبری درباره بهره برداری از سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان بــزرگ اظهار کــرد: این ســامانه در حوزه 
مسئولیت شرکت آب منطقه ای است که امیدواریم 
در آینده ای نزدیک در مدار بهره برداری قرار گرفته تا 

بخشی از کمبود آب استان جبران شود.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان از رونمایی 
دیوارنــگاره یادمــان شــهدای محله جــوزدان 
همزمان با ســالروز میالد باسعادت امام حسین 
)ع( خبــر داد.میثــم بکتاشــیان اظهــار کرد: 
دیوارنــگاره یادمان شــهدای محله جوزدان به 
درخواست شــهروندان و ســاکنان محله که در 
دیدار صمیمانه با حضور اعضای شورای اسالمی 
شــهر اصفهان مطرح شــد، در کمتر از یک ماه 

طراحی و اجرا شد.
وی افــزود: دیوارنــگاره یادمــان شــهدای 
محله جــوزدان در کوچــه محل ســکونت پنج 

خانواده شــهید معظم و در مقابل منزل یکی از 
ایــن خانواده های که دارای دو شــهید واال مقام 
هســتند، قرار گرفتــه اســت.مدیر منطقه یک 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به اهمیت اجرای 
دیوارنگاره های شهری، گفت: با توجه به این که 
دیوارنگاره ها نقش بســزایی در زیباسازی معابر 
شهری دارد، هر سال در بودجه شهرداری ردیفی 
به این موضوع اختصاص داده می شود و به ترتیب 
اولویت با در نظر گرفتن درخواست های مردمی، 
دیوارهایی که نیاز به زیباسازی دارد، با توجه به 

عناصر هویتی طراحی و اجرا می شود.

رونمایی از دیوارنگاره یادمان شهدای محله جوزدان

۶17 حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان مسدود شد
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افتاد؛

مرگ ۱۰۷ نفر در حوادث 
کار در استان اصفهان

مدیرکل پزشــکی قانونی استان اصفهان 
از افزایش ۱۳.۸ درصدی تلفات ناشــی از 
حوادث کار خبــر داد و گفت: در ۱۰ ماهه 
امســال ۱۰۷ نفر در حوادث ناشــی از در 

استان جان خود را از دست دادند. 
منصور فیروزبخت با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۰۷ نفر در 
حوادث ناشــی از کار در استان جان خود 

را از دست داده اند که همگی مرد بودند.
وی به فــوت ۹۴ نفر بر اثر حــوادث کار در 
مدت مشابه سال قبل اشاره و خاطرنشان 
کرد: آمار تلفات حــوادث کار در ۱۰ ماهه 
امسال نسبت به ســال قبل ۱۳.۸ درصد 

افزایش داشته است.
مدیرکل پزشــکی قانونی استان سقوط از 
بلندی و اصابت جســم سخت را بیشترین 
علل فوت در حوادث کار در استان برشمرد 
و گفت: ســقوط از بلندی و اصابت جسم 
سخت همیشــه بیشترین ســهم را در آمار 

تلفات دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در ده ماهه امســال 
۴۳ نفر از قربانیــان حــوادث کار به دلیل 
اصابت جســم ســخت و ۴۱ نفر دیگر نیز 
به دلیل ســقوط از بلندی جان خــود را از 
دســت دادند، افــزود: دالیلــی همچون 
سوختگی، برق گرفتگی، کمبود اکسیژن 
و غرق شــدگی در رتبه های بعدی مرگ در 

حوادث کار قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی 
قانونی اســتان اصفهــان، فیروزبخت به 
افزایــش ۱۱.۳ درصدی آمــار مصدومان 
حوادث کار که به ادارات پزشــکی قانونی 
استان مراجعه کردند خبر داد و گفت: در 
این مدت ۲ هــزار و ۲۸۱ مصدوم حوادث 
کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند 
که ۱۶۷ نفر آنــان زن و ۲ هزار و ۱۱۴ نفر از 

آن ها مرد بودند.

رییس کل دادگستری استان 
اصفهان: 

بیش از ۷۲۰ هکتار از 
اراضی ملی اصفهان از 
تصرف سودجویان در 

امان ماند 
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان 
گفت: بیش از ۷۲۰ هکتار از اراضی ملی، 
معادن و منابع طبیعی اســتان از تصرف و 

تجاوز افراد سودجو در امان ماند. 
حجت االســالم والمســلمین اســدالله 
جعفــری، در جلســه شــورای حفــظ 
حقــوق بیت المــال در اراضــی ملــی و 
منابع طبیعی اســتان گفت: این مهم در 
نتیجه تصمیمــات، مصوبــات و اقدامات 
شــورای حفظ حقوق بیت المال اســتان 
در جهت تثبیــت مالکیت اراضــی ملی و 
 منابــع طبیعــی، بــه نفــع دولت اســت.

او ارزش مالی این اراضــی را بالغ بر هفت 
هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 
با ورود شــورای حفظ حقــوق بیت المال 
در اراضی ملــی و منابع طبیعی اســتان و 
مشارکت همه دستگاه ها، تثبیت مالکیت 
 این اراضی به نفع دولت تحقق یافته است.

با وجود اقدامات مؤثر انجام شده در حوزه 
حفظ حقوق بیت المــال در اراضی ملی و 
منابع طبیعی که حاصل تالش جمعی همه 
دســتگاه های متولی و مصوبات این شورا 
بوده، بدلیل وسعت اراضی استان که بالغ 
بر ۱۰ میلیون هکتار است، هنوز تا رسیدن 
 به وضعیت مطلــوب فاصله وجــود دارد.

حجت االسالم جعفری یکی از چالش های 
موجود در این مسیر را کمبود نیرو و امکانات 
دانســت و گفــت: اکنــون در حوزه های 
مختلف با کمبود نیروی انسانی و امکانات 
مواجهیم و ایــن امر باعث می شــود افراد 
ســودجو که همواره بدنبــال فرصت برای 
تحقــق زیاده خواهی های خود هســتند 
 این اراضــی را مــورد تعرض قــرار دهند.

او همچنین بر ضــرورت اجــرای صحیح 
احــکام در این حــوزه تأکیــد کردوگفت: 
در شــیوه اجرای احــکام باید بــه گونه ای 
عمل شود که کمترین آســیب به اراضی، 
 منابع طبیعی و محیط زیســت وارد شود.
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان 
همچنیــن از راه انــدازی کشــیک ایــام 
تعطیالت نوروز با بهره منــدی حداکثری 
از نیرو و ظرفیت ها برای پیشگیری از بروز 
تخلف در این ایام خبــر داد و گفت: تعداد 
جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در 
اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال 

آینده به ۲ برابر می رسد.

مدیر قطب علمی اقتصاد بین الملل دانشــگاه 
اصفهان گفت: همکاری دانشگاه فنی دورتموند 
آلمان با دانشــگاه اصفهان در زمینه برنامه ریزی 
شهری، جغرافیا و میراث فرهنگی توسعه می یابد. 
سیدکمیل طیبی گفت: دانشگاه اصفهان با گروه 
برنامه ریزی شهری دانشگاه فنی دورتموند آلمان 
امســال اقدام به برگزاری ۲ همایش مشترک در 
زمینه توسعه و برنامه ریزی شهری از طریق فضای 
مجازی )برخط( کرد که این همکاری در نهایت 
 به امضای تفاهمنامه بین ۲ طرفین منجر شــد.
او با اشــاره به مــدت زمــان ایــن تفاهمنامه که 
ســه ســال اســت، گفت: همکاری بیــن گروه 
برنامه ریزی شهری دانشــگاه دورتموند و قطب 
علمی اقتصاد بین الملل دانشــگاه اصفهان در 
زمینه مســائل شهری، شهرنشــینی، تغییرات 
 اقلیمی، گردشگری و میراث فرهنگی خواهد بود.

همکاری با گروه برنامه ریزی شــهری دانشــگاه 
دورتمونــد از حدود ۶ ماه گذشــته آغاز شــدکه 
بهمــن امســال نیــز گروهــی از این دانشــگاه 
بــه اصفهــان ســفر کــرده و عــالوه بــر بازدید 

از بخش هــای مختلــف دانشــگاه اصفهــان 
 در باره توســعه همکاری ها تبادل نظــر کردند.

به گفته او دانشــگاه فنی دورتموند، بیشــتر در 
بخش های کاربردی، مهندســی و بین رشته ای 
در زمینه های مختلف مانند اقتصاد، کسب و کار، 
میراث فرهنگی و مدیریت شهری فعالیت می کند 
 و از دانشگاه های برتر آلمان محسوب می شود.

مدیر قطب علمی اقتصاد بین الملل دانشــگاه 
اصفهان می گوید دانشــگاه اصفهان همچنان 
بــا دانشــگاه های مختلــف اروپایــی از جملــه 
کشــور آلمــان همــکاری دارد و روابــط علمی و 
 پژوهشــی بین المللی خود را توســعه می دهد.
دانشــگاه اصفهــان بعنــوان دانشــگاه جامع 
هــزار   ۱۷ حــدود  دارای  اســتان  مــادر  و 
و  علمــی  هیــات  عضــو   ۶۶۰ و  دانشــجو 
 یکــی از دانشــگاه های برتــر کشــور اســت.
این دانشــگاه بعنــوان یکــی از دانشــگاه های 
منتخب ایــران در طــرح تبدیل به یکــی از پنج 
 دانشگاه برتر کشــور در تراز بین المللی انتخاب 

شده است.

طـرح تحـول و پیشـرفت مدرسـه در ۲۰ درصد از 
مـدارس اسـتان اصفهـان اجرا می شـود. 

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان اصفهان 
گفت: امسـال طرح تحویلی و پیشـرفت مدرسه 
را رقـم زدیم که در سـال ۱۴۰۱ یکـی از مهمترین 
برنامه هـای مـا خواهـد بـود و ۲۰ درصد مـدارس 
اسـتان اصفهـان در طرح پیشـرفت مدرسـه قرار 

می گیـرد.
صفـت  پیمـان  علـی  سـرهنگ  گفتـه  بـه 
برنامه هـای  فرهنگیـان  بسـیج  امسـال 
زیـادی در زمینه هـای مختلـف اجـرا کـرد و بـا 
شـیوع بیمـاری کرونـا و تغییـر فـاز آمـوزش و 
پـرورش از فضـای حضـوری بـه سـمت فضـای 
مجـازی، فرهنگیـان بسـیجی فعالیت هـای 
کردنـد. آغـاز  زمینه هـا  دیگـر  در  را   خـود 
اطلـس  براسـاس  جهـادی   گروه هـای 
پـرورش  و  آمـوزش  در  کـه  جغرافیایـی 
شناسـایی کـرد، در دورتریـن نقـاط اسـتان 
حضـور پیـدا کردنـد و جهـاد علمی-آموزشـی، 
کردنـد. شـروع  را  محـروم  آمـوزان   دانـش 

به گفته او  جهاد علمـی، آموزشـی و طرح تحول 

و پیشـرفت مدرسـه را رقـم زدیـم، امـا مهمتریـن 
برنامه هـا بـرای سـال ۱۴۰۱ اسـت و بـه گونـه ای 
کـه چنانچه مـدارس به صـورت فضـای حقیقی 
 و مجازی برگزار شـود، برنامه تحـول را اجرا کنیم.
اسـتان  فرهنگیـان  بسـیج  سـازمان  رئیـس 
اصفهـان مـی گویـد یکـی دیگـر از برنامه هـای 
معرفـی مدرسـه در تـراز انقـالب اسـت، تاکنـون 
برنامه هایـی بسـیج فرهنگیـان برگـزار می کـرد 
تنهـا بـرای فرهنگیـان بـود و از مدرسـه غفلـت 
کرده بودیـم، اما نبـض اصلی آمـوزش و پـرورش 
در مدرسـه می زنـد؛ امسـال طـرح تحولـی و 
پیشـرفت مدرسـه را رقـم زدیـم و در سـال ۱۴۰۱ 
 یکـی از مهمتریـن برنامه هـای مـا خواهـد بـود.

 ۲۰ درصـد مـدارس اسـتان اصفهـان در طـرح 
پیشـرفت مدرسـه قـرار می گیـرد، ایـن طـرح بـا 
حضور مدیـر مدرسـه، نماینـده انجمن اولیـان و 
مربیـان، نماینـده دانـش آمـوزان و معلـم در تـراز 
انقالب اسالمی و معلم پرورشی برای برنامه های 
مباحث سازندگی، اجتماعی، علمی و پژوهشی، 
تربیت بدنـی برنامه ریزی می شـود تا مـدارس در 

تراز انقالب اسـالمی تشـکیل شـود.

 همکاری دانشگاه اصفهان با دانشگاه دورتموند
 آلمان در باره برنامه ریزی شهری 

 اجرای طرح تحول و پیشرفت 
در مدارس اصفهان 

خبراخبار
کارشناس اورژانس اجتماعی استان اصفهان تشریح کرد:

مشکالت ارتباطی در صدر علل خودکشی 
کارشــناس مســئول اورژانس 
اجتماعــی اســتان اصفهــان 
گفت: شیوع بیماری کرونا یکی 
از عواملی اســت که منجربه افزایش خودکشی 
شده و تأثیر آن غیرقابل انکار است. هیچ اقدامی 
به منظــور نزدیک تر شــدن بــه فرزنــدان بهتر از 
گفت وگو نیســت و اگــر نقش والدیــن در فضای 
واقعی کم رنگ  باشد، فرزندان در فضای مجازی 

نقش خود را پررنگ می کنند.
عباس توفیقی زواره با اشــاره به برگزاری دوره ای 
کارگاه خودکشــی اظهار کرد: یکــی از اقدامات 
مرتبط با اورژانس اجتماعــی، مداخله در موارد 
خودکشی است. کارگاه خودکشــی مانند سایر 
فعالیت هــای تخصصــی اورژانــس اجتماعــی 
به صــورت دوره ای برگزار می شــود و بــا توجه به 
شــیوع بیماری کرونا، کارگاه خودکشی در طول 
ســال های گذشــته به صورت مجازی و در سال 

جاری به صوت حضوری_مجازی برگزار شد.
وی درخصوص چند بعدی بودن پدیده خودکشی 
افزود: به طور کلی خودکشی پدیده ای پیچیده 
و چند بعدی بــا علل متفــاوت اســت و از منظر 
ابعاد روانی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی 
میانگین آمار اعالم شده خودکشی در جهان ۱۰۶ 
درصد است و ساالنه حدود یک میلیون نفر در دنیا 

اقدام به خودکشی می کنند.
   دالیل و درصد خودکشی ها

این کارشناس ارشد روان شناســی با بیان اینکه 
شیوع بیماری کووید ۱۹ یکی از عوامل شاخصی 
است که منجربه افزایش خودکشی شده و تأثیر 
آن غیرقابــل انکار اســت، ادامه داد: براســاس 
پژوهش های انجام شــده مشــکالت ارتباطی، 
اســترس محیط کار، مشــکالت مراکز نظامی و 
مسائل اقتصادی و مشکالتی مانند ورشکستگی 
از دالیــل خودکشــی اســت. همچنیــن طبق 
آمارهای ارائه شده ۳۰ درصد از افرادی که اقدام 
به خودکشی کرده اند، مصرف کننده موادمخدر 

بودند.
وی بــا بیان اینکه خودکشــی هایی کــه منجربه 

فوت می شــود، عموما در مردان بیشــتر است، 
تصریح کرد: زنان ممکن است بیشتر تمارض به 
خودکشی داشته باشند اما مردان دست به اقدام 
می زنند. در حوزه های روان شناختی درخصوص 
خودکشــی حتــی تمــارض نیــز جــدی گرفته 
می شــود و درباره آن بحث می شــود. بیشترین 
خودکشی های گزارش شده در کشور سقوط از 

بلندی است.
توفیقی افزود: برای جلوگیری از خودکشی برخی 
برنامه های محافظتی پیشنهاد داده می شود که 
عمدتا برنامه هایی مرتبط با ســالمت روان مانند 
برنامه های ارتقای ســالمت روان و بازتوانی پس 
از اقدام به خودکشــی اســت. بازتوانی فرد پس 
از اقدام به خودکشــی، یکی از موارد نیازمند به 
تمرکز باال است که هنوز در کشور جای کار دارد. 
اورژانس اجتماعی و کارشناســان تخصصی در 
حوزه های سالمت روان به دنبال عوامل محافظتی 
برای تقویت درونی افرادی که اقدام به خودکشی 
کردند، اســت و یکی از این مــوارد آموزش های 

خودمراقبتی است.
   چه افرادی بیشــتر درمعرض خودکشــی 

قرار دارند؟
وی با بیــان اینکه افــرادی که تعلــق خاصی به 
خانواده خود نــدارد یا تعلقات مذهبــی آن ها از 
دســت رفته است، بیشــتر در معرض خودکشی 
هســتند اظهار کرد: داشــتن تعلقــات مذهبی 
برای افراد ســاکن در جامعه مذهبــی، می تواند 
بسیار کارساز باشد و با از دست رفتن این تعلقات 
و اعتقادات شــرایطی فراهم می شود که منجربه 

خودکشی فرد می شود.
کارشــناس مســئول اورژانس اجتماعی استان 
اصفهان با اشــاره به بی معنایی و بی هدفی افراد 
در زندگی، ادامه داد: افرادی که هدفمند زندگی 
نمی کنند، ارزش خاصی برای زندگی خود قائل 
نیستند یا کارکردهای مناسب و راضی کننده در 
زندگی خود ندارند، این افراد بیشــتر در معرض 
خودکشــی قرار دارند. به طور کلــی افرادی که 
از شــجاعت باالیی برخــوردار و دارای رفتارهای 

پرخطر هستند، از جمله افرادی هستند که اقدام 
به خودکشی می کنند.

وی با بیان اینکه انسان هایی که دچار مشکالت 
روان شناختی هســتند قطعا فرصت های شغلی 
برابر را از دست می دهند و با رخ دادن این اتفاق، 
شرایطی برای افراد فراهم می شود که توان کنترل 
آن را ندارند، اضافه کرد: افراد برخوردار از اعتماد 
به نفس پایین نیز از ســایر گروه هایی هستند که 
ممکن است در معرض خودکشی باشند. اعتماد 
به نفس پایین و احساس کم ارزشی که افراد برای 
خود قائل هستند منجربه اقدام برای خودکشی 

می شود.
   سخت تر شدن شرایط از پیامدهای تنهایی 

فرد
توفیقی گفت: عموما روابــط بین فردی افرادی 
که اقدام به خودکشی می کنند، روابط محکمی 
نیســت؛ یکی از اقدامات خودمراقبتی داشتن 
روابط فردی محکم است و در آن به افراد آموزش 
داده می شود که انسان ها نیازمند برقراری رابطه 
و ارتبــاط میــان فردی هســتند. از ســایر دالیل 
خودکشی افراد می توان به تعلقات اجتماعی کم 
اشاره کرد؛ افرادی که خودکشی می کنند تعلقات 
اجتماعی کمی دارند، در واقع انسان هایی تنها 
هستند و تنهایی منجربه سخت تر شدن شرایط 

برای افراد می شود.
وی با بیان اینکه هیچ اقدامی به منظور نزدیک تر 
شــدن بــه فرزنــدان بهتــر از گفت وگو نیســت، 
خاطرنشــان کــرد: از راه هــای کمک کننده به 
جلوگیری از خودکشی فرزندان، نزدیک تر شدن 
به فرزندان، همدلــی، هم ترازی و گوش کردن به 
فرزندان است تا پیوند فرزندان و خانواده ها از هم 
گسیخته نشود. فضای مجازی می تواند یکی از 
دوستان ناباب فرزندان باشد و عموما خانواده ها 
امکانات نظارت بر روند استفاده از فضای مجازی 
را ندارند. فضای مجازی فضایی بی رحم اســت 
و هرچــه نقش والدیــن در فضا و شــرایط واقعی 
کم رنگ تر باشد فرزندان در فضای مجازی نقش 
خود را پررنگ تر می کنند و به صورت کاذب خود 

را جلوه می دهند.

خبر

رئیس اداره تشخیص و پیشگیری پلیس فتای اصفهان:  

رئیــس اداره تشــخیص و 
پیشگیری پلیس فتا استان 
اصفهــان گفت: بــا اجرای 
طرح مبارزه با جرائم موجود در ســایت های 
نیازمندی ۹۴ مورد تخلف شناسایی و پرونده 

آنان به مراجع قضایی ارسال شد.
ســرهنگ مصطفــی پیرمرادیــان در رابطــه 
بــا جرایم موجــود در ســایت های نیازمندی 
اینترنتی و نظــارت پلیس فتا بــر درج آگهی 
اجاره ساعتی خانه های لوکس، اظهار داشت: 
به ســایت های شــیپور و دیوار تکلیف شده و 
این ها مجــوزی ندارند که آگهــی خانه های 
لوکس اجاره ای را منتشر کنند ضمن اینکه این 
موارد از طریق دادگستری نیز به این سایت ها 

ابالغ شده است.
وی با بیان اینکه بر سایت های واسط فروش و 
یا واسط بین خریدار و فروشنده نظارت داریم 

و طرح هایی در این باره اجرا کرده ایم، افزود: 
به مدیران عامل سایت های شیپور و دیوار نیز 
ابالغ شده که اجازه ندارند چنین آگهی هایی 
را درج کننــد زیــرا این ســایت ها تیمی برای 

بررسی و تأیید آگهی ها قبل از انتشار، دارند.
رئیس اداره تشــخیص و پیشگیری پلیس فتا 
استان اصفهان تصریح کرد: موارد تخلف نیز 
بررسی و به تهران منعکس می شود زیرا این ها 
اســتارتاپ هایی هســتند که در سطح کشور 
فعالیت می کنند. به تازگی نیز سایت دیوار به 
پلیس فتا نامه ای نوشته بود که آمادگی دارد در 

بحث آموزشی همکاری کنند.
سرهنگ پیرمرادیان ابراز داشت: آنچه که ما 
به مســئوالن ســایت دیوار مطرح کردیم این 
است که در کنار آموزش، باید در زمینه احراز 
هویت ورود پیدا کنند و افرادی که قرار اســت 
از سامانه آنها استفاده کنند، برای درج آگهی 

مانند کاربران سامانه سجام احراز هویت شوند 
تا مردم چه خریدار یا فروشنده برای دریافت یا 

ارائه خدمات متضرر نشوند.
وی خاطرنشان کرد: برخی جرایم در فضای 
سایبری مشــهود و برخی غیر مشهود است؛ 
به بیان دیگر ممکن است جرمی در این فضا 
انجام شود اما در ظاهر آن را نمی توانید ببینید 
که کالهبرداری اســت یا مجرمانــه. از این رو 

مستقیم نمی توان با این آگهی ها برخورد کرد 
مگر اینکه از آگهی دهندگان شکایت شود.

رئیــس اداره تشــخیص و پیشــگیری پلیس 
فتا اســتان اصفهــان اضافه کرد: بــا اجرای 
طرح مبارزه با جرایم موجود در ســایت های 
نیازمندی ها در آذرماه امسال ۹۴ مورد تخلف 
در این حوزه رصد و شناسایی و پرونده آنان به 

مراجع قضائی ارسال شد. 

خبر

سرپرست فرمانداری آران و بیدگل از اجرای طرح 
سرشماری دام در این شهرســتان در دو بخش 

دام های سبک و سنگین خبر داد.
علی اکبر رضایی با اشاره به اینکه امنیت غذایی 
یکی از دغدغه های اصلی مدیران و مســئوالن 
محلی و کشوری اســت، اظهار داشت: در این 
بین دام و طیور به دلیل تأمین بخش زیادی از مواد 

غذایی مردم نقش مهمی دارند.
وی بــا بیــان اینکه بــه منظــور توزیــع عادالنه 
نهاده های دامی باید دام های موجود در سطح 
شهرستان سرشماری شود، ابراز داشت: طرح 
سرشــماری دام های آران و بیدگل در دو بخش 

دام های سبک و سنگین اجرا شد.
سرپرست فرمانداری آران و بیدگل با بیان اینکه 
این طرح در دو بخش مرکزی و کویرات شهرستان 
آران و بیدگل اجرا شد، تصریح کرد: ۲۶ نفر آمارگیر 
در این طرح مشــارکت و نســبت به سرشماری 

دام ها اقدام کردند.
وی با اشاره به اینکه اطالعات گردآوری شده در 
ارائه خدمات مالک عمل قرار می گیرد، گفت: 
کسب اطالعات برای سرانه مصرف دام ها و توزیع 
عادالنه نهاده های دامی از جمله دالیل شناسنامه 

دار کردن دام و دامداری ها است.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به فرارسیدن نوروز و لزوم اتخاذ یک برنامه ریزی 
صحیح برای ساماندهی مسافران نوروزی تاکید 
کرد: خانه مسافرهای موجود در شهرستان آران 
و بیدگل ساماندهی می شــوند تا ارائه خدمات 
به مســافران در این موضوع به صورت مطلوب 

انجام شود.
وی با اشاره به برخی از دغدغه های فرهنگی در 
مورد مســائل مربوط به گردشگری به خصوص 
در بخش مرنجــاب تاکید کرد: ایــن دغدغه ها 
باید مرتفع شــود و اینکه بخواهیم با پاک کردن 
صورت مســئله نسبت به بســتن راه کویر کنیم 
این تصمیم درســت نیســت و جایگاهی هم در 
 بین مدیران و مسئوالن شهرستان آران و بیدگل

 ندارد.

خبرخبر
سرپرست فرمانداری آران و بیدگل خبر داد؛

 اجرای طرح سرشماری دام 
در آران و بیدگل

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای 
اسالمی گفت: مجلس محکم پشــت ماموران 
انتظامی ایســتاده و از اقدام مقتدرانــه آنان در 

مقابله با اراذل و اوباش حمایت می کند. 
 حجــت االســالم والمســلمین محمدتقــی 
نقدعلی گفت: هفته گذشــته یکی از ماموران 
پلیس شهرستان "خمینی شــهر" هنگامی که 
برای دســتگیری اعضای باند ســارقان خودرو 
اقــدام می کنند یکی از این ســارقان بــا قمه به 
وی حملــه ور می شــود که ایــن مامــور پس از 
چندین بار اخطــار وی را به ضــرب گلوله زمین 
گیر می کنــد کــه الزم می دانم از اقــدام به جا و 
 شایسته مامور پلیس شهرستان قدردانی کنم.
به گفتــه او اگر مامور ناجا دســت بــه این اقدام 
شجاعانه نزده بود شاید حادثه تلخ دیگری مانند 
شهادت سرهنگ "رنجبر" به دست یک فرد شرور 
در اینجا هم رقم می خورد، گفت: مجلس شورای 
اسالمی محکم پشت ماموران انتظامی ایستاده و 
از اقدام مقتدرانه آنان در مقابله با اراذل و اوباش، 
 سارقان و افراد شــرور قاطعانه حمایت می کند.
حجت االسالم نقدعلی می گوید  ماموران پلیس 
باید در مقابل اراذل و اوباش، زورگیران و سارقانی 
که امنیت مردم را به خطــر انداخته اند با قدرت 

و قوت بایستد، در طول دوســالی که از مجلس 
یازدهم می گذرد تالش زیادی در زمینه تقویت 
مجموعه انتظامی کشــور از نظر مجهز شــدن 
به تجهیزات خودرویی و موتــوری و موارد دیگر 
صورت گرفته که این موضوع را همچنان دنبال 

خواهیم کرد.
فرماندهــی کل انتظامــی کشــور بــه برخــی 
موارد از قانــون به کارگیری ســالح و همچنین 
موضوع برخورد دســتگاه قضائی با ســارقانی 
که ارزش اموال مســروقه آنان زیــر ۲۰ میلیون 
تومان بــود ایراداتــی وارد دانســتند کــه تمام 
موارد را از روز اول بررســی، امضای نمایندگان 
اخذ، نظر تخصصــی کمیســیون ها هم گرفته 
شــده و اآلن در نوبــت طــرح در صحــن علنی 
 مجلس اســت که ایــن قوانین اصالح شــوند.
 بعــد از اتفاقــی کــه در شــیراز رخ داد و مامور 
انتظامی مظلومانه توسط یک شرور چاقوکش به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد نمایندگان مجلس 
محکم پــای اصالح قانــون به کارگیری ســالح 
و قانــون آئین دادرســی کیفری ایســتاده اند و 
ان شــاءالله بعد از تصویب بودجه کشــور اولین 
دستور جلسه ســال ۱۴۰۱ اصالح این قوانین 

خواهد بود.

انتشار آگهی اجاره خانه های لوکس در 
سایت های نیازمندی ممنوع است 

فرمانده انتظامی شهرسـتان کاشـان از کشـف 
و ضبـط ۵۲۰ نارنجـک دسـت سـاز در ایـن 

شهرسـتان خبـر داد.
سرهنگ حسـین بسـاطی با اشـاره به در پیش 
بـودن آخرین چهارشـنبه سـال اظهار داشـت: 
متأسـفانه در ایـن بیـن برخـی از سـودجویان 
بـا ورود بـه بـازار خریـد و فـروش مـواد محترقـه 
زمینه را برای آسیب بیشـتر شهروندان کاشانی 
فراهم می کننـد.وی بـا بیـان اینکـه اطالعاتی 
مبنی بـر فعالیـت یـک بانـد تهیـه و تولیـد مواد 
محترقه دسـت سـاز و پرخطر و غیرمجاز به این 
فرماندهی گزارش شـد، ابـراز داشـت: مأموران 
انتظامـی کاشـان پـس از بررسـی های الزم بـا 
حکم مقـام قضائـی بـه محل فعالیـت ایـن باند 
ورود و ۵۲۰ نارنجک دست ساز را کشف و ضبط 
کردند.فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کاشـان 
با اشـاره بـه اینکه سـه کیلوگرم مـواد اولیـه مواد 
محترقـه نیـز از محـل فعالیـت متهمان کشـف 
شـد، تصریح کرد: متهمـان ایـن پرونده بعـد از 
تشـکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شدند.

    کشـف 2۷ هزار نخ سـیگار قاچاق از یک 
واحد صنفی در کاشـان

وی در بخش دیگری از سـخنان خود با اشاره به 
کشـف ۲۷ هزار نخ سـیگار قاچـاق از یـک واحد 
صنفـی در کاشـان گفـت: طبـق گزارش هـای 
رسـیده یکی از واحدهای صنفی کاشـان اقدام 
بـه دپـو و ذخیـره مقادیـر زیـادی از سـیگارهای 

قاچـاق کـرده بود.
سـرهنگ بسـاطی بـا بیـان اینکـه پـس از 
هماهنگی هـای الزم بـا مقـام قضائی مأمـوران 
انتظامی کاشان به محل اعزام شدند، افزود: در 
بازرسـی از محل مذکور بیش از ۲۷ هـزار و ۵۰۰ 

نـخ سـیگار قاچـاق کشـف و ضبط شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه عـالوه بـر این سـیگارها، 
۸۳۷ بسـته توتـون قاچـاق نیـز از ایـن واحـد 
صنفی کشـف شـد، تاکید کرد: ارزش کل مواد 
قاچاق بیش از ۲۸۰ میلیون ریال بوده است که 
متصدی این واحد صنفی نیز برای سیر مراحل 
قانونی به مقام قضائی معرفی شـده و این واحد 
صنفی نیـز تا اطـالع ثانوی پلمب شـده اسـت.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان:

۵۲۰ نارنجک دست ساز در کاشان کشف و ضبط شد

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی؛

حمایت قاطع مجلس از برخورد 
پلیس با اراذل و اوباش 
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»طیبـه آتـون« فعـال فرهنگی و 

گفت و گو
اجتماعی اسـت که آموزش او بر 
اسـاس قصـه اسـت. آتـون بـا 
قصه خوانـی،  ماننـد  خـود  فعالیت هـای 
کتاب خوانـی، نقاشـی و اجـرای نمایـش سـعی 
 می کنـد تـا عنصـر خالقیـت را میـان بچه هـای 
روسـتا پرورش دهـد، بچه هایی کـه به گفتـه آتون 

به شکوفایی استعدادهایشان نیاز دارند.
دنیـای بچه هـا دنیایـی پـر از خیـال و آرزو اسـت، 
دنیایـی کـه آن هـا را بـه آینـده ای متصـل می کند 
کـه آن ها به دسـت خـود می سـازند و در ایـن میان 
آنچـه بچه هـا را در مسـیر اهدافشـان بـه سـمت 
آینده ای درخشـان سـوق می دهد آموزش است. 
ایـن حـق تمـام کـودکان دنیـا اسـت کـه بتواننـد 
آمـوزش ببیننـد و پیشـرفت کنند. بـا این حـال به 
نظـر می رسـد آموزش وپـرورش کشـور در توجه به 
آموزش کودکان مناطق محروم و روسـتایی ضعف 

جـدی دارد.
»طیبه آتـون« کسـی اسـت کـه تمـام دغدغه اش 
در آمـوزش بچه هـای روسـتا خالصـه می شـود. 
درس هـای او بـه بچه هـا در قصه هـا نهفته اسـت. 
او بـرای بچه هـا قصـه میخوانـد، همـراه بـا آن هـا 
نمایش اجـرا می کند و حتـی خانواده های بچه ها 
را نیـز در فعالیت هـای خـود مشـارکت می دهـد. 
آتون بـا این کـه بـرای هر بـار رفت وآمـد به روسـتا با 
مشـکالت زیادی روبـه رو می شـود تابه حـال هیچ 
حمایتـی از نهادهـای دولتـی و خیریه ها نداشـته 
اسـت.در ادامـه، مشـروح گفت وگویـی بـا طیبـه 
آتون، فعـال فرهنگـی و اجتماعـی را می خوانید.

     از چه زمانی فعالیتتان را شروع کردید؟
از بیست وهفتم دی ماه سال ۱۳۹۷

    چـرا فعالیت هایتـان را از کـودکان شـروع 
کردیـد؟

محـل سـکونت مـا منطقـه ای عشـایری اسـت. 
بیـش از ۸۰ درصد مـردم نتوانسـته اند در کودکی 
درس بخواننـد و بـه کشـاورزی و دامـداری روی 
آورده انـد؛ بنابرایـن، کـودکان تنهـا در مدرسـه 
آمـوزش می بیننـد و کسـی در خانه نیسـت که در 
راه یادگیـری به آن هـا کمک کند. بـه همین دلیل 
تصمیم گرفتم آمـوزش را از کودکان شـروع کنم تا 
آن ها بتوانند اسـتعدادهای خود را شـکوفا کنند و 

بـه اهدافـی کـه می خواهنـد برسـند.
    در چـه اسـتان و چـه شـهری فعالیـت 

؟ می کنیـد
شهرسـتان  کهکیلویه وبویراحمـد،  اسـتان  در 
کهکیلویه، شعر قلعه رئیسی، روسـتاهای کالب، 
آبچیندار، سـردره، کمر دوغ، چهـارکالغ، دالون. 
البته قصـد دارم بچه های روسـتاهای دیگـر را هم 

به ایـن طـرح اضافـه کنم.

    ساعت فعالیت شما زمان خاصی دارد؟
سـاعت کاری من متفاوت اسـت. به دلیـل تفاوت 
سـنی که بچه ها با یکدیگـر دارنـد نمی توانم همه 
را چنـد سـاعت کنـار هـم بنشـانم، بنابرایـن اکثرا 
بچه ها را به سـه گـروه سـه تا پنج سـال، شـش تا ۹ 
سال و ۹ سال به باال تقسـیم کرده و برای هر گروه، 
زمـان مشـخصی را تعییـن کـرده ام. در مجمـوع 
شـش روز در هفتـه را بـا بچه هـای روسـتا فعالیـت 

می گذرانـم.
   محدوده سـنی بچه ها چقدر اسـت و چند 

نفرند؟
از سـه تـا سـیزده سـال. تـا االن، حـدود ۳۰۰ نفـر 

هسـتند.
     فعالیت هایتان فقط برای بچه ها است؟

بلـه، امـا گاهـی پـدر و مادرهـا را هـم بـه جمـع 
قصه خوانی خـود اضافـه می کنم. در ایـن صورت 
بچه هـا وقتـی می بیننـد یـک نفـر از اعضـای 
خانواده آن هـا در کالس قصه خوانی حضـور دارد 
اعتمادبه نفس می گیرند و خوشـحال می شـوند. 
اکثـرا مادرها بـا بچه ها همراه هسـتند، اما بیشـتر 
آن هـا سـواد ندارنـد و نمی تواننـد بـرای بچه هـا 
قصـه بگویند. بـه همین دلیـل بچه ها با اشـتیاق، 
بـرای مادرانشـان در جمـع شـروع بـه خوانـدن 
قصـه می کننـد. گاهـی هـم مادرهـا کنـار بچه ها 
می نشـینند و برای کشـیدن نقاشـی به آن ها ایده 
می دهنـد حتـی گاهـی خودشـان هـم نقاشـی 

می کشـند و بـه بچه هـا نشـان می دهنـد.
برگـزاری  بـرای  خاصـی  مـکان  آیـا      

؟ یـد ر ا ند یتا س ها کا
خیر؛ اکثـر کالس هایمان زیر درخـت، کنار جوی 

و یا به صـورت نوبتـی در خانه یکی از اهالی روسـتا 
برگـزار می شـود، امـا به تازگـی بـا صحبتـی کـه بـا 
معلم هـا داشـته ام، در مـدارس به جای زنگ انشـا 

بـرای بچه هـا قصـه می گویم.
   آیا همکار هم دارید؟

خیر.
    کتاب ها را از کجا تهیه می کنید؟

در روسـتا اصـال کتابخانـه ای نداریـم. طلبـه 
روسـتا، حجت االسـالم اسـماعیل آذری نـژاد 
 هـر هفتـه کتاب هـای جدیـدی بـه دسـتمان

 می رساند.
   بـرای انجـام فعالیت هایتـان از خیریـه ای 

هـم کمـک می گیریـد؟
تابه حـال از هیـچ خیریـه ای کمکـی دریافـت 

نکـرده ام
   چگونـه بچه ها حوصلـه می کنند که شـما 

برایشـان کتاب بخوانید؟
همان طـور کـه گفتـم، هیچ کـدام روسـتاهای 
اطـراف کتابخانـه ای ندارنـد و بیـش از نـود 
درصد بچه هـا از موبایـل، اینترنـت و بازی های 
رایانـه ای بـه دور هسـتند. شـاید دلیـل شـور و 
اشـتیاق زیادشـان بـرای برگـزاری کالس هـا 
هـم همیـن تازگـی مطالـب بـرای آن ها باشـد. 
از طرفـی فقـط بـرای بچه هـا کتـاب قصـه 
نمی خوانـم که خسـته شـوند بلکـه با برگـزاری 
برنامه هـای دیگـری ماننـد اجـرای نمایـش، 
داستان نویسـی، نقاشـی، عروسـک گردانی 
و پانتومیـم، سـعی در متنـوع کـردن برنامه هـا 
دارم آن هـم به طوری کـه در کنـار آن هـا آموزش 

هـم ببینند.

   بیـن بچه هـا کسـی هسـت کـه فکـر کنید 
اسـتعداد ویـژه ای داشـته باشـد؟

هرکـدام از بچه هـا در زمینـه خاصـی اسـتعداد 
دارنـد و فرقـی هـم نمی کند کـه این اسـتعدادها 
در فوتبـال، نقاشـی و خوانندگـی باشـد یـا در 

نویسـندگی.
   آیـا تابه حـال فعالیت هایتـان رسـانه ای 

شـده اسـت؟
بلـه؛ بهمن مـاه امسـال بـه برنامـه »دسـت در 
دسـت« از طـرف شـبکه دو سـیما دعوت شـدم.

   آیـا بعـد از آن برنامـه از طـرف نهادهـای 
دولتـی یـا خصوصـی حمایـت شـدید؟

خیـر. حتـی هیچ کـس یـک پیـام نـداد یـا زنـگ 
هـم نـزد!

   هزینه ای هم برای فعالیت هایتان دریافت 
می کنید؟

شـاید عجیـب باشـد، امـا مـن از طـرف آقـای 
آذری نـژاد )طلبـه روسـتا(، تنهـا سـاعتی ۱۵ 
هـزار تومـان بـرای کارم دریافـت می کنـم! پـدرم 
هزینه هـای زندگـی مـن را از راه کشـاورزی یـا 
دامـداری می پـردازد. ایم مبلـغ را هم حـاج آقا از 
جیب خودشـان پرداخـت می کننـد یا مـردم هم 
کمکشـان می کنند چون حاج آقا هـم عضو هیچ 

نهـادی نیسـت.
   چـه چیـزی باعـث می شـود کـه باز هـم به 

راه خـود ادامـه دهیـد؟ خسـته نمی شـوید؟
هـر کاری خسـتگی خـودش را دارد؛ مـن تمـام 
مسـیر روسـتاها را پیـاده مـی روم و هـزار مشـکل 
برایـم پیـش می آیـد، اما بـا دیدن شـور و اشـتیاق 
بچه هـا بـرای خوانـدن کتـاب و قصـه، تصمیـم 
می گیـرم کـه بـاز هـم بـه ایـن کار ادامـه دهـم. 
فکـر کـردم اگـر بـرون کسـی حمایـت نمی کنـد 

پـس نرفتـم.
راه  در  کسـی  شـده  حـال  بـه  تـا  آیـا     
کنـد؟ سـنگ اندازی  فعالیت هایتـان 
گاهی آدم هایی پیدا می شـوند که دوست ندارند 
بـه کارم ادامـه دهـم، امـا همـه مـردم ماننـد هـم 
نیسـتند. در مواجهـه با ایـن افراد سـعی می کنم 
با محبت برخـورد کنم تـا آن ها هـم ماننـد بقیه با 

فعالیت هایـم همراه شـوند.
   چه انتظـاری از مردم، خیرین و مسـئوالن 

دارید؟
انتظـار مـن ایـن اسـت کـه از مـا حمایـت کننـد. 
روسـتاهایی کـه در آن هـا فعالیـت می کنـم بـه 
معنای واقعی از لحـاظ آموزش، لبـاس و خوراک 
محـروم هسـتند. بچه هـا حتـی لوازم التحریـر 
ندارند که با آن نقاشـی بکشـند یا مشق بنویسند 
و به صـورت گروهی از یـک پاک کـن، از یک مداد 

یـا یـک مـداد رنگـی اسـتفاده می کنند.

حسـن اکلیلـی بازیگـر تلویزیـون وسـینما در 
بیمارسـتانی در اصفهـان بسـتری شـد.

ایـن هنرمنـد مردمـی و از خیـران اصفهانـی 
کـه همیشـه در کارهـای خیرخواهانـه بـرای 
کمـک بـه نیازمنـدان پیـش قـدم اسـت، سـه 
روز اسـت کـه بـه دلیـل بیمـاری ناراحتـی 
ویـژه  هـای  مراقبـت  بخـش  در  قلبـی 
 بیمارسـتانی در اصفهـان تحـت درمـان اسـت.
متولـد  اصفهانـی  مشـهور  بازیگـر  ایـن 
اسـت.  اصفهـان  شـهر  در   ۱۳۳۲  سـال 

در  شـیرینش  لهجـه  بـا  اکلیلـی  حسـن 
شـهر  هـای  سـریال  و  فیلـم  از  بسـیاری 
در  متعـددی  آثـار  و  کـرده  بـازی  اصفهـان 
کمدیـن  حـوزه  و  تلویزیـون  سـینما  زمینـه 
 در کانامـه هنـری ایـن بازیگـر سـینما اسـت.
اصفهانـی  ایـن هنرمنـد  آثـار  مهمتریـن  از 
آقـای  سـریال  در  بـازی  بـه  می تـوان 
 گرفتـار و پشـت کـوه هـای بلنـد اشـاره کـرد.
وی مدتـی اسـت در تـدارک پیش تولید سـریال 

تلویزیونـی گرفتار 3 اسـت.

 اکلیلی بازیگر مشهور اصفهانی تحت درمان 
در بیمارستان 

توسط انتشارات امیرکبیر ؛

 »سه رئیس جمهور 
روحانی« به کتابفروشی ها 

آمد

کتاب »سه رئیس جمهور روحانی« نوشته 
انتشارات  توسط  اسماعیلی  حمیدرضا 

امیرکبیر منتشر شد
کتاب »سه رئیس جمهور روحانی« نوشته 
تاریخ  از  بخشی  اسماعیلی،  حمیدرضا 
اندیشه سیاسی ایران در سه دهه نخست پس 
از انقالب اسالمی است. این اثر با پرداختن به 
اندیشه سیاسی سه رئیس جمهور روحانی، 
از سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۴، فضای کلی آن 

سه دوره را نیز بازتاب داده است.
از ویژگی های کتاب حاضر این است که 
اندیشه را بر اساس شرایط زمانه و بافت 
تاریخی آن مطالعه کرده و در نهایت نیز با 
لحاظ کردن تفاوت های موجود، به مقایسه 
آن ها با یکدیگر پرداخته است. پژوهش 
حاضر، در امتداد بررسی اندیشه سیاسی 
نیروهای مذهبی ایران، از مشروطه به این 
سو، قرار دارد و از این جهت نگاهی نیز به 
تحوالت اندیشه سیاسی نیروهای مذهبی در 

دوران پیش از انقالب اسالمی داشته است.
موضوع اصلی کتاب حاضر تحلیل رابطه 
دین و سیاست در اندیشه و عقاید سیاسی 
سه رئیس جمهور روحانی در سه دهۀ نخست 
جمهوری اسالمی در ایران است و می کوشد 
با بررسی منابع و آثار موجود، اندیشه و آرای 
سیاسی آنان را در این مسئلۀ تدوین و آن ها را 

با یکدیگر مقایسه کند.
نوشتۀ  روحانی«  رئیس جمهور  »سه 
حمیدرضا اسماعیلی در ۵۰۸ صفحه، با جلد 
سخت و با قیمت ۱۲۵ هزار تومان منتشر شد.

 کتاب »جریان شناسی 
شبهات دینی« منتشر شد

کتاب »جریان شناسی شبهات دینی« با 
موضوع شناخت جریان های فکری معارض 
با دین و با تأکید بر جریان های فمینیسم، 
باستان گرا و الحاد توسط انتشارات دارالعلم 
منتشر شد و در دسترس عموم عالقه مندان 

قرار گرفته است.
به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات 
کتاب  اصفهان،  استان  اسالمی 
»جریان شناسی شبهات دینی« با بررسی 
چهار محور، مؤلفه های فکری، موضوع های 
و مورد عالقه، گفتمان شناسی  پرتکرار 
طراحی شبهه، شخصیت های تأثیرگذار 
به شناسایی بسترهای شکل گیری شبهه، 
چرایی تأثیرگذاری و روش های تحلیل و 

پاسخگویی مناسب به آن پرداخته است.
بررسی و پژوهش در منشأ شبهات، گامی 
مهم و اساسی برای شناخت هرچه بهتر 
و  است  جامعه  سطح  در  رایج  شبهات 
بسترساز انتخاب پاسخی مناسب و اقناعی 
برای مخاطبان این شبهات و پرسش ها 

است.
جریان های فکری معارض با دین در هر 
دوره و زمانه ای با هدف تغییر رفتار اعتقادی 
جامعه دینی سعی می کنند تا چالش و 
تردیدی در باورهای مردم ایجاد کنند و انسان 
را به وادی حیرت و سرگردانی بکشانند. 
گروه های فکری معارض دین، گرچه هدف 
مشترکی دارند؛ اما مؤلفه فکری واحدی 
ندارند و هر کدام بر اساس چهارچوب فکری 
خود، گفتمان یا شعاری را برای نشر عقاید 
خویش بر می گزینند که از ویژگی های دوران 

ما، تنوع گفتمان های شبهه ساز است.
گاهی و شناخت نسبت به جریان های  آ
معارض برای دفاع از باورهای اعتقادی، از 
ضرورت های عصر حاضر است و در صورت 
غفلت از شناسایی جریان های شبهه افکن 
و شناخت نداشتن راه های مقابله با آن، 
جامعه، سرمایه معنوی و توحیدی خود را از 

دست رفته خواهد دید.
حجت االسالم سیدحسن هاشمی جزی، 
این کتاب را با بهره گیری از ۴۶۰ منبع 
دسِت اول و مقاله علمی و همچنین یک 
دهه تدریس مباحث شبهه شناسی در مراکز 

حوزوی و دانشگاهی تألیف کرده است.
چاپ نخست کتاب »جریان شناسی شبهات 
با موضوع شناخت جریان های  دینی« 
فکری معارض با دین در ۲۷۲ صفحه با 
شمارگان ۱۰۰۰ نسخه با قیمت ۵۹ هزار 
 تومان از سوی انتشارات دارالعلم راهی

 بازار نشر شده است.

کتاب قصه هایی که آینده را می سازندگزارش

معاونت فرهنگی و انتشارات جهاد 

کتابخوانی
دانشگاهی اصفهان، قصد دارد تا 
با مشارکت شهروندان عالقه مند 
به کتاب و کتابخوانی، سه شنبه هر هفته، گامی در 

راستای روشنایی فضای فرهنگی شهر بردارد. 
سرپرســت معاونت فرهنگی جهاد دانشــگاهی 
اصفهــان دربــاره طــرح »سه شــنبه های فصل 
ســخن« گفــت: ایــن طــرح در زمینه تشــکیل 
باشــگاه های کتابخوانــی و ترویــج مطالعــه و 
فعالیت هایــی در عرصــه کتــاب و کتابخوانــی 
بــا هــدف تبدیــل حلقه هــای شــکل گرفتــه به 
 گروه های فکری مؤثر در شــهر تدوین شده است.
محمــد رهبــری می گویــد ایــن طــرح در چند 
موضــوع متنــوع اعــم از »موضوعات شــهری«، 

»روانشناســی، مباحــث تربیتــی و مهارت های 
فــردی«، »کارآفرینــی« و »ادبیات داســتانی« به 
ویــژه مطالعــه »ادبیــات کالســیک« و »ادبیات 
شــد. خواهــد  اجــرا  فارســی«   کالســیک 

او باشاره به حلقه های مطالعاتی که ممکن است در 
محل های مختلف شهری شکل بگیرد و به فعالیت 
بپردازند، گفــت: کتابخانه مادر و کــودک واقع در 
منطقه ۷ شهری، کتابخانه بانو مجتهده امین در 
منطقه ۶ شهرداری، کتابفروشی جهاد دانشگاهی 
در خیابان دانشــگاه و اماکن ســیار و متنوع دیگر 
مثل کافه هایی که ســوابق فرهنگی هنری دارند 
میزبان این نشست ها خواهند بود و به مرور زمان، 
مکان هایی مثل مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی 
 در سطح شهر هم به این اماکن اضافه خواهد شد.

در هر نشســت موضوعی مــورد بحث و بررســی 
قرار می گیرد و تالش خواهد شــد تــا گفت وگوی 
جاری در ایــن نشســت ها جمعی باشــد، در هر 
نشست، کتب مورد مطالعه با کمک اعضا انتخاب 
شــود و خروجی هایــی مثــل پادکســت، مقاله و 
 یاداشــت نتایج این هم نشــینی فرهنگی باشد.

رهبــری، نمایشــنامه خوانی، اکــران فیلــم و 
فعالیت های فرهنگی هنــری را بخش های دیگر 

این نشســت ها دانســت و گفت: انتظــار می رود 
ایــن رویــداد مــورد توجــه و اســتقبال کســانی 
کــه می توانند با حضــور در جلســات کتابخوانی 
 بــه خــود و دیگــران کمــک کننــد، قــرار گیرد. 
قرار است سال آینده »سه شنبه های فصل سخن« 
با شعار »کتاب ها روشنایی شهرند« در ۴۸ جلسه 
به همــت معاونــت فرهنگــی و انتشــارات جهاد 

دانشگاهی اصفهان برگزار شود.

هر سه شنبه یک کتاب برای 
روشنایی شهر 

رئیـس اتحادیـه صنایع دسـتی اصفهـان گفـت: 
نزدیـک بـه شـش سـال اسـت کـه حتـی یـک 
هنرمنـد صنایع دسـتی، بیمه هنرمندان نشـده 
اسـت.عباس شـیردلی با اشـاره بـه اهمیت بیمه 
هنرمندان اظهار کـرد: بنا بر اعـالم وزارت میراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری، از میان 
یک میلیون هنرمند فعال صنایع دستی در کشور 
فقـط ۳۶ هـزار نفـر آنـان دارای بیمـه هنرمنـدان 
هسـتند و مابقی افـراد همچنـان در انتظـار بیمه 

شـدن به سـربردن اسـت.
وی ادامـه داد: نزدیـک بـه شـش سـال اسـت کـه 
حتـی یـک نفـر هنرمنـد صنایع دسـتی بیمـه 
هنرمنـدان نشـده اسـت و تنهـا اسـتداللی کـه 
متولیـان امـر در بحـث بیمـه نشـدن هنرمنـدان 
ارائـه می کننـد، تخصیـص نیافتـن بودجـه بیمه 

هنرمنـدان در بودجـه دولـت اسـت.
رئیـس اتحادیـه صنایع دسـتی اصفهـان تصریح 
کـرد: دولـت دوازدهـم هیـچ عـزم و اراده ای برای 
حمایت از هنرمندان صنایع دسـتی نداشت و به 
همین دلیـل در بودجه دولـت ردیفی بـرای بیمه 
هنرمنـدان صنایع دسـتی در نظـر گرفته نشـده 

بود.شـیردلی با تأکید بـر اینکه بیمـه هنرمندان 
باید به طورجدی توسـط وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری دنبال شـود، گفت: 
متأسفانه هنوز معاون صنایع دستی این وزارتخانه 
مربـوط بـه دولـت دوازدهـم اسـت و مسـئله بیمه 
هنرمندان صنایع دست با همان نگاه و استراتژِی 

دولـت دوازدهـم ی دنبال می شـود.
معاونـت  در  کـه  زمانـی  تـا  داد:  ادامـه  وی 
صنایع دسـتی وزارت میـراث فرهنگـی شـاهد 
انتصابات جدید نباشیم، مسئله و مشکالت بیمه 

هنرمنـدان همچنـان باقـی خواهـد مانـد.
رئیس اتحادیه صنایع دسـتی اسـتان اصفهان با 
اشاره به خسارت های جبران ناپذیر پاندمی کرونا 
به حوزه صنایع دسـتی و هنرمندان فعـال در این 
زمینه، اظهار کرد: خوشـبختانه استان اصفهان 
ازلحـاظ بیمه شـدگان هنرمندان صنایع دسـتی 
نسـبت بـه سـایر اسـتان ها در وضعیـت مطلوبی 
قـرار دارد، امـا می طلبـد هـر چـه سـریع تر سـایر 
هنرمندان صنایع دسـتی اسـتان اصفهان بیمه 
شـوند، در غیر این صورت صنایع دسـتی اسـتان 

بـا چالش های جـدی روبـرو خواهد شـد.

 انتظار شش ساله هنرمندان صنایع دستی
 برای بیمه هنرمندان

فصـل دوم سـریال »نجـال« ایـن روزهـا در حـال 
تصویربرداری اسـت تـا آخرین مراحـل تولیدی 
را برای رسـیدن بـه آنتـن نـوروز ۱۴۰۱ طی کند.
سـریال »نجال« به کارگردانی خیرالله تقیانی پور 
و تهیه کنندگی سـعید سعدی سـاخته می شود 
و حسـین امیرجهانی نویسـندگی آن را به عهده 

دارد.
به تازگی خواننده این سـریال نیز مشخص شده 
است؛ عرفان طهماسبی که در فصل دوم »عصر 
جدیـد« با اقبـال مخاطبان بـه مرحله فینـال راه 
پیدا کرد و توانسـت رتبـه دوم آرای مردمـی را هم 

به دسـت آورد.
طهماسـبی تیتـراژ سـریال »نجـال« را خواهـد 

خواند که نـوروز و رمضان سـال ۱۴۰۱ روی آنتن 
شـبکه سـه سـیما می رود.

در این سـریال بازیگران مختلفی بازی می کنند 
و نقش اصلی آن را حسـام منظور بر عهده دارد.

عرفـان طهماسـبی متولـد سـال ۱۳۷۷ و از 
شـهروندان شـهر شوشـتر در اسـتان خوزستان 

اسـت. 
او که اصالتی بختیاری دارد عالوه بر خوانندگی 
در حـوزه شـاهنامه خوانی نیـز فعالیـت داشـته 
است. طهماسـبی هنرمندی اسـت که سال ها 
در زمینـه تئاتـر کار کـرده اسـت و در اولیـن 
 اجـرای خـود نیـز نقـش آوازخـوان را بـه عهـده

 داشت.

خواننده »نجال« مشخص شد

برگزیـدگان اولین جشـنواره فیلم کوتاه شـصت 
ثانیـه ای »مـاه« کـه بـه همـت سـازمان بسـیج 
هنرمنـدان کشـور برگـزار شـد، معرفـی شـدند.
بـه نقـل از روابـط عمومـی سـازمان بسـیج 
هنرمنـدان کشـور، اسـامی برگزیـدگان اولیـن 
جشـنواره فیلـم کوتـاه شـصت ثانیـه ای »مـاه« 
کـه بـا همـت سـازمان بسـیج هنرمنـدان بـه 
منظـور شناسـایی و معرفـی برتریـن آثـار کوتـاه 
هنـری در سـطح کشـور و ایجـاد جریان سـازی 
در ایده پـردازی فیلـم کوتـاه کـه بـا رویکـرد 
خالقانـه و نوآورانـه بـا موضوعاتـی نظیـر؛ جهاد 
سـالمت )مبـارزه بـا کرونـا(، ترویـج فرهنـگ 
فریضـه  گسـترش  و  ترویـج  جویـی،  صرفـه 

نمـاز، وجـدان کاری، مبـارزه بـا اعتیـاد و ترویـج 
 ازدواج آسـان برگـزار شـده بـود، اعـالم شـد. 
در این جشـنواره جایزه بهتریـن فیلـم اول به اثر 
»جـای خالـی« بـه کارگردانـی حسـام کامـرن، 
جایـزه بهتریـن فیلـم دوم بـه اثـر »سـوالریا« بـه 
کارگردانی سـعید نجاتـی، جایـزه بهترین فیلم 
سـوم به اثر »نخود نخـود هر کـه رود خانـه خود« 
به کارگردانی رعنـا واعظی و محمـد زارع و جایزه 
ویـژه هیـات داوران به فیلـم »قرمز کوچـک، آبی 
بزرگ« به کارگردانی حامد نوبری و اصغر بشارتی 
تعلق گرفت. همچنین اثر »دست های مهربان« 
بـه کارگردانی بهـروز شمشـیری به عنـوان فیلم 

برگزیـده مردمی جشـنواره معرفی شـد.

اعالم اسامی برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه شصت 
ثانیه ای »ماه«

یک هنرمند چندرســانه ای 
معتقــد اســت کــه چیدمان 
به طــور کلــی از قــرار دادن 
مجموعه ای از المان ها یا ابژه هــا در کنار هم 
به وجود می آید که در کل، مجموعه ای دارای 

مفهوم را می سازد.
نقطه آغاز چیدمــان و هنر مفهومــی به گفته 
فرشــته عالمشــاه، بعد از دوره مینی مالیسم 
از ســال ۱۹۶۰ آغاز شــد. از زمانی که رویکرد 
هنرمندان، رویکردی اعتراضی به حضور همه 
آثار به شکل یک نواخت در قالب ای سم های 

مختلف در گالری ها بود.
عالمشاه می گوید: به این ترتیب، هنرمندان 
ساختارشــکنی می کننــد و بر نــکات مهمی 
انگشــت می گذارنــد، از جمله این کــه آن ها 
خواستند تا آزادی شــخصی و فردی به دست 
بیاورنــد، به همین خاطــر ارائه آثارشــان را از 
قالب هایی مثل نقاشی و مجسمه سازی خارج 
کردند و فضا را به نوع دیگر آثار خود وارد کردند، 
همچنین به حضور مخاطب و نقش آفرینی او 

در اثر اهمیت بیشتری بخشیدند.
اینجا اســت که به گفتــه این هنرمنــِد چند 

رســانه ای، هنرمنــدان بــه پیکــر هنرمنــد 
به عنــوان ابزار خلق اثــر نگاه کردنــد و به این 
ترتیــب، تغییــرات بنیادینی ایجــاد کردند. 
یکی از آن دســته هایی که در این زمینه مورد 
توجه قرار گرفت و بســیار اجرا شد، چیدمان 
یا اینستالیشن اســت.به گفته عالمشاه، این 
شــکل از هنرها ماننــد چیدمــان ویدئوآرت 
بسیار مفهوم گرا هستند. به تعبیری، هنرمند 
می کوشد تا با الیه های مفهومی ایجاد شده در 
اثر، پیام خود را به مخاطب مخابره کند و به این 

واسطه ذهن او را درگیر معنایابی کند.
در این میان، پروســه اثر به انــدازه نتیجه اثر 
اهمیت دارد و فضا، نوع نگاه و رویکرد هنرمند 
به خلق آن و میزان مشارکت مخاطب نیز بسیار 
مهم اســت.او با اشاره به هنر شــهری و اجرا و 
انتقال مفاهیم، ادامه می دهد: چیدمان های 
شــهری به لحاظ بصری، توانایی تأثیرگذاری 
بسیاری دارد مثال پیش از این پیام های که باید 
به شــهروندان انتقال داده می شد، بیشتر از 
طریق چاپ بنر یا دیوار نوشته ها بود، اما مسئله 
اینجا اســت که تأثیرگذاری الزم را نداشت اما 
اکنون که در عصر انفجار اطالعات هستیم و 

باید به شیوه دیگری عمل کنیم.
عالمشــاه این شــیوه را در ارائه و اجرای هنر 
مفهومی در سطح شــهر می داند و می گوید: 
خاصیــت چیدمان هــای شــهری مفهوم گرا 
این اســت که ذهن مخاطب را به جست وجو 
وا مــی دارد و زمانی جذاب تر خواهد شــد که 

مخاطب را به چالش بکشد.
این هنرمنــد ادامه می دهد: بــه این ترتیب، 
عالوه بر اینکه مخاطب از طریق چشم هایش 
درگیر می شــود، مغز او نیز شــروع به تجزیه و 
تحلیــل آن اثر می کنــد و او را وا مــی دارد تا به 
گفته این هنرمند چندرســانه ای، مخاطب، 
اثر را لمس کند و با آن مواجه شــود. این گونه 
مفهوم در ذهن او حک می شود و به این ترتیب 
به تعــداد مخاطب ها تأویل هــای مختلفی به 

وجود می آید.
عالمشــاه همچنین معتقد اســت: آثاری که 
اکنون در سطح شهر اجرا شده یا در حال اجرا 
هستند، یک آغاز امیدبخش هستند، اما این که 
واقعا رویکرد شــهر را به ســوی چیدمان های 
شهری ســوق دهیم و رویکرد هنر شهری را به 
سوی هنر معاصر ببریم و از این طریق بتوانیم 

پیام هایمان را بهتر به مخاطب انتقال دهیم، 
آموزشــی گســترده خواهد بود زیرا بــه مرور 
زمان توقــع و درک هنری مردم بــاال می رود. 
بنابراین، فکر می کنم این آثار به مثابه پله هایی 
هستند که باید روی آن ها بحث کرد تا توقعات 

باالتر برود.
به نظر او اگر ایــن امکان به همــه هنرمندان 
به صــورت مســاوی داده شــود، به ارائــه آثار 
خالقــه ای می انجامد که یکــی از وجوه مهم 
آن ها، عمومی شدن این هنر و معانی مستتر در 
آن است. این مسئله عالوه بر آن که بعد آموزشِی 
مهمی را در بر می گیــرد، می تواند مقدمه ای 
برای ورود اصفهان به چیدمان های شهری در 

شهرهای جهان باشد.

آغاز امیدبخش هنر چیدمان در اصفهان

خبر

خبر

سریال

جشنواره
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 تهران و اصفهان میزبان

 دو تورنمنت
کنفدراسیون والیبال آسیا فهرست ۱۰ رویداد 
مهم پیش  رو را در سال جاری میالدی منتشر 

کرد.
در ســال ۲۰۲۲ قاره کهن شاهد برگزاری ۱۰ 
رویداد مهم والیبالی اســت؛ همچنین ۱۱۷ 
تیم از ۲۵ کشور قاره آسیا برای حضور در این 

رقابت ها اعالم آمادگی کردند.
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان 
و زنان آســیا، رقابت های قهرمانــی جوانان و 
نوجوانان دختر و پسر آسیا، جام کنفدراسیون 
والیبال مردان و زنان آسیا و چلنج کاپ مردان و 
زنان آسیا، ۱۰ رویداد پیش روی کنفدراسیون 

والیبال آسیا خواهد بود.
تایلند، قزاقستان و ایران با معرفی ۹ تیم برای 
حضــور در این رقابت هــا، رکــورد فعال ترین 
کشــورها در والیبال ســال جــاری را به خود 
اختصــاص داده انــد. همچنین بیشــترین 
ثبت نام کشــورها برای قهرمانی جوانان پسر 
آســیا اســت که ۲۱ تیم برای حضــور در این 

مسابقات اعالم آمادگی کردند.
الزم به ذکر اســت نوزدهمین دوره بازی های 
آسیایی که از ۱۹ شهریور تا سوم مهرماه سال 
آینده در ۴۰ رشته ورزشی از جمله والیبال به 
میزبانی کشــور چین برگزار می شــود در این 

فهرست قرار ندارد.

حضور تیم  ملی هاکی چمنی 
ایران در رقابت های 

آسیایی
تیم ملی هاکی چمنی کشورمان در مسابقات 
آسیایی حضور دارد؛ به همین منظور امشب 

راهی کشور اندونزی می شود.
تیم ملــی هاکی چمنی کشــورمان امشــب 
به منظور حضور در مســابقات آســیایی کاپ 

مردان آسیا عازم اندونزی می شود.
تیم ملی کشورمان در گروه B این رقابت ها با 
تیم های سنگاپور، عمان، بنگالدش و اندونزی 

هم گروه است.
اسامی بازیکنان کشورمان به شرح زیر است:

مهدی شاهرخی، محمد اثنی عشری، وحید 
صمدی، علی یمانی، محمدرضا ســعادت، 
پیام لشگری، مسعود مرآتی، آرمین باباییان، 
ذبیح الله راه چمنی، محمدعلی صالحی پور، 
نوید طاهری، محسن بهلولی، رضا رحیمی، 

محمدامین عزیزی و محمد کریمی.
کادر فنی ایران در ایــن تورنمنت نیز از رجب 
نورانــی در ســمت ســرمربی، خالــد محمد 
سلیم مدیرفنی، رسول باباصادقیان مربی و 
سرپرستی محمد ملک احمدی تشکیل شده 
است. همچنین مرتضی احمدی به عنوان داور 

ایران را همراهی خواهد کرد.
ملی پوشان هاکی چمنی کشورمان، در بازی 
نخســت خود روز جمعه بیســتم اسفندماه 

به مصاف تیم ملی سنگاپور می روند.

برگزاری اولین دوره 
لیگ فوتسال در شهرستان 

دهاقان
اولین دوره لیگ فوتسال شهرستان دهاقان 
به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی به کار خود 

پایان داد.
در ایــن مســابقات کــه در دو رده جوانــان و 
بزرگساالن با حضور ۱۳ تیم به صورت دوره ای 
و در ۹ هفته برگزار شد، در رده جوانان تیم تاالر 
محبت اول و در رده بزرگساالن تیم آریا دهاقان 

دوم و تیم ایلدا بختیاری سوم شدند.
در این مسابقه وحید میرزایی از تیم آریا با ۱۶ 
گل زده به عنوان آقای گل مسابقات و سعید 
صادق از تیم شــهدای قمبوان به عنوان فنی 

ترین بازیکن مسابقات انتخاب شدند.

محمد بنا به اردوی تیم ملی رفت

 قهر سرمربی تیم ملی 
تکذیب شد

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ساعتی پیش 
وارد محل اردوی تیم ملی شد.

بهروز حضرتی پور در گفتگو با ایسنا، درباره 
علت غیبت محمــد بنا در تمریــن تیم ملی 
کشتی فرنگی، اظهار کرد: آقای بنا به دلیل 
مشــکالت شــخصی و بیمــاری فرزنــدش 
نتوانست از روز یکشنبه وارد اردوی تیم ملی 
شــود اما با برطرف شــدن مشــکالت، وی 
ساعتی پیش وارد محل اردوی تیم ملی شد و 
دیروز )سه شنبه( اولین تمرین کشتی زیر نظر 

سرمربی تیم ملی شد.
مربی تیم ملی کشتی فرنگی افزود: روزهای 
گذشته تمرین مرور فن داشتیم که با حضور 
مربیان تیم ملی و با هماهنگی محمد بنا برگزار 
شــد. طالب نعمت پور و ایرج اسفندیاری فر 
نیز در اردو حضور دارند و رســول جزینی نیز 
که به دلیل مشــکل افت اکسیژن خون یک 
روز در بیمارستان بستری بود با بهبود اوضاع 

جسمانی قرار وارد اردو شد.

ســازمان لیگ فوتســال با درخواســت باشگاه 
گیتی پسند مبنی بر تغییر دیدار این تیم مقابل 
چیپس کامل مشــهد در هفته پایانی لیگ برتر 

موافقت کرد.
تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان که دو هفته 
مانده به پایان لیگ برتر با اقتدار و شایستگی برای 
چهارمین مرتبه به قهرمانی لیگ برتر فوتسال ایران 
رسید روز جمعه بیستم اسفندماه و در دیدار پایانی 
لیگ برتر میزبان چیپس کامل مشهد خواهد بود. 
کهکشانی های گیتی پسند پس از پایان این دیدار 

جشن قهرمانی شان را نیز بر پا خواهند کرد.
جواد شــریف، مدیــر روابــط عمومی باشــگاه 
گیتی پســند در رابطه با این دیدار اظهار کرد: با 
درخواست رسمی باشگاه گیتی پسند و موافقت 
باشــگاه چیپس کامل مشهد و ســازمان لیگ 
فوتســال، زمان آخرین دیدار لیگ برتر فوتسال 
در ســال ۱۴۰۰ بیــن تیم های گیتی پســند و 
چیپس کامل مشهد از ساعت ۱۶ به ۱۸ روز جمعه 

بیستم اسفندماه تغییر پیدا کرد.
وی دلیل این تغییر ســاعت را پخــش همزمان 
این دیدار از شبکه های اصفهان و ورزش عنوان 
کرد و افزود: باید از مدیران صداوســیمای مرکز 

اصفهان، مدیریت محترم شبکه ورزش، باشگاه 
چیپس کامــل مشــهد و در رأس آن از ســازمان 
لیگ فوتسال کمال قدردانی را داشته باشیم که 
مقدمات برگزاری دیدار و پوشش مناسب جشن 

قهرمانی گیتی پسند را فراهم کردند.
مدیــر روابط عمومــی گیتی پســند در پایــان 
ضمن تاکید بر بدون تماشــاگر بودن این دیدار 
خاطرنشان کرد: متأســفانه این دیدار به دلیل 
شرایط کرونا بدون حضور تماشاگر برگزار می شود 
و عالقه منــدان به رشــته فوتســال می توانند از 
شــبکه های اصفهــان و ورزش بازی و جشــن 

قهرمانی را مشاهده کنند.

وزیر امــور اقتصــادی و دارایی گفــت: واگذاری 
مالکیت باشگاه ها ابزاری برای اصالح ساختار در 
فوتبال کشورمان در جهت بهره وری، شفافیت و 
حرفه ای شدن است.به گزارش ایسنا، سیداحسان 
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جشن 
واگذاری سرخابی ها اظهار کرد: پیش از این  که 
مسئولیت بگیریم، همیشه درباره خصوصی سازی 
حرف می زدیم که مطلوب  است تا ما این دو سرمایه 
ملی را به دامن مالکان حقیقی شان برمی گردانیم. 
برای محدودیت هایی که تاکنون بر این باشگاه ها 

اعمال شــده نیازمند خصوصی سازی هستیم و 
امیدوارم امور دو باشگاه به بهترین شکل جلو برود.

وی افــزود: واگذاری مالکیت باشــگاه ها ابزاری 
برای اصالح ساختار در فوتبال کشورمان در جهت 
بهره وری، شفافیت و حرفه ای شدن است. مقصد 
این هاست و این راه را طی می کنیم تا ۵ سال آتی 
ساختار مدیریتی این دو باشگاه اصالح شود. این 

واگذاری آن جا به هدف غایی اش می رسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشــان کرد: از 
جهت این که شاهد خروجی و برون داد اقتصادی 
ورزش باشیم، با این خصوصی سازی موافقیم و در 
ابتدای راه هستیم. امیدواریم این خواست بزرگ 
پس از ۱۵ اســفند هم با مدیریت آقای سجادی 
تداوم یابد و اولین استثنای مبارک شکل بگیرد تا 
دیگر رهاسازی رخ ندهد. با یک فرآیند چند ساله 
دوران گذار مواجه هستیم و باید پس از این دوران 
با یک دوران شکوفایی مواجه شویم. مستلزم این 
هستیم که این قدم مبارک ادامه یابد و شاهد به ثمر 

نشستن این میوه شیرین باشیم.

ناظر لیگ برتر هندبال مردان گفت: اگر زمانی 
سوت ناخواسته از میز منشی زده شود و موقعیت 
گل برای تیم مقابل ۱۰۰ درصد باشــد پرتاب 

پنالتی داده می شود. 
مراد کرمی در خصوص اعتراضات بازیکنان و 
مربیان به داوری در بازی شاملی و فوالد در جریان 
لیگ برتر هندبال مردان اظهار کرد: در دقایق 
ابتدایی نیمه دوم این بازی اشتباهی رخ داد. 
یکی از بازیکنان تیم سپاهان دو دقیقه تعلیق 
داشت، دروازه بان آنها بیرون بود و پاورپلی کرده 
بودند. قبل از اینکه بازیکن بیرون بیاید دروازه بان 
به داخل زمین رفت. دروازه بان تابلو را دیده بود 

اما من متوجه تابلو نبودم. 
فکر کردم قبــل از خروج بازیکــن دروازه بان به 
داخل زمین رفته است  اما دیدم زمان دو دقیقه 
تمام شــده و فهمیدم که اشتباه کرده ام. ناظر 
دیدار سپاهان - شاملی در لیگ برتر هندبال در 
ادامه گفت: قانونا اگر زمانی سوت ناخواسته از 
میز منشی زده می شود و موقعیت گل برای تیم 
مقابل ۱۰۰ درصد باشد پرتاب پنالتی داده شود. 
ما هم یک پرتاب پنالتی به تیم سپاهان دادیم.

رییس کمیته مسابقات فدراســیون هندبال 

در خصوص اعتراضــات در جریــان این بازی 
گفت: این دو تیم با هم کری زیاد داشتند. بازی 
خیلی حساســی بود و در جریان بازی اخراج 
دو دقیقه ای، کارت زرد، ۲ کارت قرمز و جریمه 
زیاد داشتیم. در کل بازی سختی بود چون هر 
دو تیم برای برد آمده بودند. بازی خیلی خوبی 
بود و همیشــه در جریان این بازی ها درگیری 

زیاد است.
وی در ادامه در خصوص صدرنشینی سپاهان 
گفت: اگر شاملی این بازی را با دو اختالف گل 
می باخت صدرنشین می ماند اما در آخر بازی 

شاملی ها یک گل دیگر خوردند. 

ســرمربی تیم هندبال ذوب آهن گفت: دو بازی 
خوب را پشت ســر گذاشــتیم، اما چیزی که از 
بازیکنان انتظار داشتم برآورده نشد؛ شش بازیکن 
مصدوم داریم که این مسئله دیگر بازیکنان تیم را 
تحت فشار بیشتری قرار می دهد البته تا به حال با 

توجه به شرایط مصدومان خوب جنگیدند.
حمید صادق شاه نشــین در خصوص دو بازی 
اخیر ذوبی ها اظهار کرد: در این دوره از بازی ها 
دو بازی بیشتر نداشتیم، یک بازی را جمعه مقابل 
تیم گچســاران انجام دادیم که بــا هفت امتیاز 
اختالف پیروز شدیم، در بازی بعد که به مصاف 
پدافند عامل رفتیم که این تیم را هم با نتیجه ۳۳ بر 
۲۵ شکست دادیم.وی ادامه داد: دو بازی خوب 
را پشت سر گذاشتیم، اما چیزی که از بازیکنان 
انتظار داشتم برآورده نشد؛ شش بازیکن مصدوم 
داریم که این مســئله دیگر بازیکنان تیم را تحت 
فشار بیشتری قرار می دهد البته تا به حال با توجه 
به شرایط مصدومان خوب جنگیدند.سرمربی تیم 
هندبال ذوب آهن با بیان اینکه در حال حاضر در 
رده سوم لیگ برتر هندبال قرار داریم، تصریح کرد: 

ادامه رقابت ها از بیستم فروردین ماه آغاز می شود 
امیدواریم مصدومان به تیم بازگردند و نتایج بهتری 

کسب کنیم.
تیم هندبال ذوب آهن در 
مرحله دوم دور برگشت 
لیگ برتر هندبال مقابل 

و گاز  نفــت  تیم هــای 
گچساران و پدافند عامل 

قرار گرفت.
گاندو ها نفت 

و گاز گچساران 
را با نتیجه ۳۱ بر ۲۴ 

پدافند  و 
عامل را 

با نتیجه 
۳۳ بر ۲۵ شکســت 
دادند تا رده ســومی 

خــود را در جــدول 
 لیگ برتر هندبال تثبیت

 کنند.

با اعالم رسمی سازمان لیگ فوتسال؛

 ساعت دیدار گیتی پسند و چیپس کامل
 تغییر کرد

خاندوزی: سرخابی ها به مالکان حقیقی شان سپرده شد

پرتاب پنالتی برای تیم هندبال سپاهان به دلیل سوت 
ناخواسته میز منشی بود

سرمربی تیم هندبال ذوب آهن:

بازیکنانم انتظارات را برآورده نکردند

خبرخبر  تری اتلون؛ گمنام اما پرطرفدار سه گانه 
با نام حرفه ای تری اتلون 

یکــی از ورزش هــای پرانــرژی 
و دارای پتانســیل بــا ترکیــب 
ســه رشــته دومیدانی، شــنا و 
دوچرخه سواری اســت که عموما مردم با نام تک 

ورزش های آن بیشتر آشنا هستند.
مســابقات تری اتلون نخســتین بــار با نام ســه 
ورزش وارد دور مسابقات شــد. اما امروز در میان 
چهار رشــته پرطرفدار المپیک قرار گرفته و بهزاد 
نوبری پور توانست در مســابقات آسیایی جاکارتا 

۲۰۱۸  به رتبه چهاردهم دست پیدا کند.
باتوجه به وجود برخی زیرســاخت های الزم برای 
هر یک از رشــته های شــنا، دو و دوچرخه به نظر 
می رسد می شــود ایران را در جایگاه های بهتری 
در ســطح بین المللی از این رشــته دیــد که این 
موضوع تالش مســئوالن در رده پایه و استانی را 
برای آماده کردن ملی پوشان حرفه ای می طلبد. 
ایسنا در این خصوص با محمد شرفا، رئیس هیئت 
سه گانه استان اصفهان گفت وگو کرده که در ادامه 

می خوانید:
  هیئت سه گانه اصفهان در سال جاری چه 
اقداماتی در راستای توسعه این ورزش انجام 

داده است؟
برنامه های ســالیانه هیئت های ورزشی براساس 
تقویم اعالم شــده  فدراســیون اســت و بنابر این 
تقویم، سیاســت گذاری می شود. در سال جاری 
با وجود اینکه شرایط کرونایی در کشور همچنان 
ادامه دارد و فعالیت های ورزشی محدود شد، اما 
تالش کردیم از تمام ظرفیت های موجود استفاده 
کنیم. یکی از اقدامات هیئت سه گانه اصفهان در 
بخش دختران و پسران، شرکت در تمام مسابقات 
کشــوری اســت که در هر دوره موفق به کســب 
مقام اول تا سوم شدند، این مسئله موجب شد تا 

رنکینگ کشوری خوبی داشته باشیم.
  هیئــت اســتان برنامــه ای بــرای میزبانی 

اصفهان در مسابقات کشوری دارد؟
برگــزاری اردو تیم ملی در اصفهــان یکی دیگر از 
اقدامات سال جاری هیئت بود که حدود یک ماه 
میزبان پسران تیم ملی تری اتلون )سه گانه( بودیم 
و استخر، زمین دو و دوچرخه را در اختیارشان قرار 
دادیم. همچنین برای دومین سال پیاپی، میزبان 
مســابقات کشــوری بودیم که در بخــش تیمی، 
دختران اصفهان به مقــام اول و پســران به مقام 
سوم دست یافتند. این در حالی است که برگزاری 
مســابقات کشــوری و میزبانی از ۲۰ استان، کار 
سختی است. این مسابقات در محل پایگاه نیروی 

هوایی با همکاری ارتش برگزار شد.
  در بخش آموزش، هیئت چه دوره هایی در 

سال جاری برگزار کرد؟
امسال چندین کالس آموزشــی برای داوطلبان 
اســتان اصفهــان و در ســطح کشــور بــه هر دو 
صورت حضوری و آنالین برگزار شد که توانستیم 

هماهنگی های الزم را انجام دهیم.
  برگزاری مســابقات روســتایی و مسابقات 

شهرستانی  در دستور کار قرار گرفته است؟
تمام تالش ما بر این است که ظرفیت های درون 
اســتانی را باال ببریم. در این راســتا مســابقات و 
دوره های آموزشــی در شاهین شــهر، نجف آباد، 
خمینی شــهر و...برگزار شــد. با توجــه به اعالم 
فدراسیون باید کمیته روســتایی و مسابقات این 
بخش را داشته باشیم و توانستیم در سال ۱۴۰۰ 
این کمیته را تشــکیل دهیم و برای اولین بار یک 
دوره مســابقات روســتایی در یکی از روستاهای 

شــرق اصفهان با حضور تیم داوری هیئت برگزار 
شد که با استقبال خوبی همراه بود.

  هیئت سه گانه استان اصفهان چه راهبردی 
برای نتیجه گیری بهتر در مسابقات آسیایی 

دارد؟
صحبت هایی برای میزبانی مسابقات آسیایی در 
استان اصفهان انجام شده تا در صورت آماده شدن 
زیر ســاخت های الزم، بتوانیم این رویداد را سال 
آینده در استان داشته باشیم. همچنین جلسه ای 
با شهردار اصفهان و رئیس فدراسیون برگزار شد تا 
بتوانیم از ظرفیت های شهرداری نیز در راستای 

ارتقا این ورزش استفاده کنیم.
  رویکرد همگانی کردن ورزش در تری اتلون 

هم پیاده می شود؟
در نظر داریــم که مســابقات دواتلــون )دوگانه( 
را به صورت خانوادگــی برگزار کنیــم و به همین 
دلیل صحبت هایی با ســازمان رفاهی و تفریحی 
شــهرداری اصفهان نیز انجام دادیم. در ایام عید 
توانستیم همگانی کردن ورزش دوگانه با ترکیب 
دوچرخه و دو میدانی را در پارک ها داشته باشیم. 
همچنیــن برنامه ریزی کردیم که این مســابقات 
در طول سال نیز برگزار شــود تا برای مردم آشناتر 
باشــد. تمرکز ما بیشــتر بر روی همگانی شــدن 
این دو رشــته اســت تــا بتوانیم هر مــاه حداقل 
 دو مســابقه در مناطــق مختلف شــهر و اســتان 

برگزار کنیم.
 عملکرد هیئــت ســه گانه اصفهــان را در 
میان سایر هیئت های کشــور چطور ارزیابی 

می کنید؟
به لطف خــدا و تالش همــگان توانســتیم برای 
دومین ســال پیاپی بــه رتبه نخســت هیئت برتر 
کشور دست یابیم که با همکاری اداره کل ورزش 
و جوانان، فدراســیون و تیم خوب هیئت استان 
میسر شد. تالش ما بر این است که بتوانیم از تمام 
ظرفیت های موجود استان استفاده کرده و کار را 

برای ورزشکاران این رشته تسهیل کنیم.
 چه اقداماتی در هیئت تری اتلون اســتان 
اصفهان برای کشــف و معرفی استعدادهای 

جدید انجام شده است؟
در سال گذشته و اوایل امسال برنامه هایی در این 

راستا در شاهین شــهر و اصفهان انجام شد. یک 
دوره مسابقات در شــمال کشــور برای رده های 
سنی پایه برگزار شد. پیش از این مسابقه، یک دوره 
استعدادیابی در بخش دختران و پسران در استخر 
انقالب برپا کردیم تا تیم خوبی به این مســابقات 
اعزام شود. این کار هر ساله در دستور کار ما است. 
برای هر مســابقه فراخوان داده می شود و حتی 
اگر شخصی توان خرید دوچرخه یا وسایل الزم را 
نداشته باشد، باز هم تا حد امکان از سوی هیئت 

حمایت می شود.
  برنامه مورد نظر برای ســه گانه اصفهان در 

سال آینده چیست؟
در نظــر داریــم بتوانیم در ســال آینــده ظرفیت 
شهرســتان ها را بیشــتر کــرده و مســابقات را به 
شهرســتان ها منتقل کنیم. زیرا ورزشکاران قوی 
و پرپتانسیلی در شهرســتان ها هستند. احتماال 
بتوانیم با توجه به اعالم آمادگی هیئت شهرستان، 
یک دوره مســابقات را با بازید از زیرســاخت ها و 

هماهنگی های الزم به شهرستان منتقل کنیم.
  شرایط لیگ تری اتلون و دواتلون در کشور 

را چطور ارزیابی می کنید؟
در بخش بانوان بسیار خوب پیش رفته ایم. دوگانه 
بانوان با حمایت باشگاه سپاهان، چهار سال پیاپی 
قهرمان شد. این تیم با حمایت و پتاسیل هایی که 
دارد، می تواند خیلی خوب روندش را ادامه دهد. 
در بخش آقایان، با اینکه نتوانستیم اسپانسر برای 
امسال جذب کنیم؛ اما با حمایت هیئت توانستیم 
جایگاه سوم لیگ برتر کشور را به خود اختصاص 
دهیم، البته همچنان به دنبال رایزنی برای جذب 
اسپانسر در بخش آقایان هستیم، چرا که هیئت 

نمی تواند باشگاه داری کند.
  حمایت ورزشــکاران و رقم قرارداد آن ها تا 
چه میزان آن ها را نسبت به این رشته مشتاق 

کرده است؟
تالش ما به عنوان نیروی اجرایی این اســت که از 
ظرفیت های موجود نهایت استفاده را ببریم. حتی 
در سال گذشته حدود ۲۰میلیون تومان به عنوان 
کمک از بخش خیرین داشــتیم. همچنین برای 
مسابقات تمامی وسایل مورد نیاز را تهیه کرده ایم و 
برای برگزاری مسابقات کارمان راحت تر شد. برای 

ورزشکاران نیز تالش کردیم مقداری از هزینه ها 
را کمک کرده و در کنارشان باشیم، اما به هرحال 

ورزش گرانی است.
 روند افزایشی قیمت دالر چه تأثیری در این 

ورزش داشت؟
بازیکن حرفه ای باید به روزترین تجهیزات را داشته 
باشد تا بتواند در مسابقات بین المللی شرکت کند 
و به طبع باالرفتن قیمت فشار زیادی برای خرید به 

هیئت و ورزشکار وارد می کند.
  در خصــوص ارتقــا داوران و مربیان بومی 
استان، چه برنامه ای در نظر گرفته شده است؟

به طور مرتــب بــرای داوران و مربیــان دوره های 
ارتقا و آموزشــی برگزار می شــود. در سال جاری 
۲ دوره بــا حضور شــرکت کنندگانی از اصفهان و 
سایر استان ها بر پا شد و تالش ما بر این است که 
مسابقات را به استان بیاوریم تا بتوان این داوران 
را به روز کــرده و آنهــا را در آمادگی مناســب قرار 
دهیم، ارائه مــدرک داوری بدون اســتفاده از آن 

اهمیتی ندارد.
 شرایط فعلی تیم ملی چطور است؟

با اینکه تری اتلون و دواتلون ورزش بسیار سختی 
اســت، اما ایران در ســالیان اخیر توانسته خوب 
ظاهر شــود. در میان ده رتبه اول حضور داشــته 
باشــند، امیدوارم این روند در مسابقات آسیایی 
قطــر در ســال آینده نیــز ادامه داشــته باشــد. 
 ۲ دختــر و ۲پســر نماینــده از اصفهــان در تیم 

حضور دارند.
سیاست اصلی تری اتلون در سال آینده چیست؟

فعاًل تمام تمرکــز ما بر همگانی کردن این رشــته 
اســت و در حال حاضر دربــاره قهرمانی دغدغه 
نداریم. در این ورزش ترکیبی دنبال ورزشکارسازی 
نیســتیم و می خواهیم مردم با آن آشــنا شــوند. 
رشته های دوگانه و ســه گانه از رشته های ورزشی 
پرهزینه اســت که با توجــه به ترکیبی بــودن آن 
می توان از ورزشکاران هر سه رشته استفاده کرد. 
پس با سرمایه گذاری و حمایت مالی می توان به 
مقام های بهتری در ســطح بین المللی رسید. از 
سوی دیگر یکی از رشته های جذاب و مفرح برای 
ورزش های خانوادگی اســت که به طور مستقیم 

روحیه جمعی را بهبود می بخشد.

گفتگو

با مصدومیت کاپیتان ســپاهان، حــاال تنها یک 
هافبک تخصصی در لیست سپاهان حضور دارد.

برخالف فصل قبل که ســپاهان مشکلی بابت 
مصدومیــت بازیکنانــش نداشــت و بــا وجود 
فرسایشــی بودن مســابقات، تا آخریــن هفته 
لیگ با طراوت کامل بازی کــرد، در این فصل 
شــرایط به گونــه ای متفــاوت برای ســپاهان 
رقم خورده اســت و در اوج مســابقات در نیم 
فصل دوم، مصدومان ســپاهان هر روز بیشتر 

می شوند.
تا پیش از بازی با فجرسپاســی، طبق اعالم کادر 
فنی سپاهان، حسن شوشتری و یاسین سلمانی 
مصدوم بودند. شوشــتری به دلیــل پارگی رباط 
صلیبی تا پایان فصل از میادین دور است و سلمانی 
نیز که یک بار مصدومیت نسبتا طوالنی مدت در 
این فصل را پشت سر گذاشته بود، بار دیگر مصدوم 
شــده اســت و فعال نمی تواند طالیی پوشــان را 
همراهی کند. با شــروع دیدار فجرسپاســی نیز 
مشخص شد مسعود ریگی به دلیل مصدومیت در 
لیست حضور ندارد و سروش رفیعی نیز مصدومیت 
جزئی داشته است و کادر فنی صالح دیده بود او را 

از ابتدا در ترکیب قرار ندهد.
با ایــن حــال، ایــن پایــان داســتان مصدومان 

ســپاهان نبود و در همان دقایــق ابتدایی دیدار 
با فجرسپاســی، جالل الدیــن علی محمــدی، 
کاپیتان طالیی پوشــان نیز بــه نظــر به دلیــل 
کشیدگی همسترینگ نتوانســت به بازی ادامه 
دهد تا یک مهــره دیگــر نیز به جمــع مصدمان 
ســپاهان در خط هافبک اضافه شود. با خروج او 
حتی نویدکیا مجبور شد برخالف اکثر بازی های 
فصل تنها بــا دو هافبک به بازی ادامــه دهد و به 

سیستم دو مهاجمه روی بیاورد.
ســلمانی،  یاســین  شوشــتری،  حســن 
ســروش رفیعی، مســعود ریگــی و جالل الدین 
علی محمــدی کــه همگــی هافبک هســتند، 
مصدومان شــاخص ســپاهان در فاصلــه حدود 
یک مــاه تا آغــاز لیگ قهرمانان آســیا به شــمار 
می روند. درحال حاضر تنهــا محمــد کریمی به 
عنوان هافبک در لیست بازیکنان اصلی سپاهان 
حضور دارد و فرشاد احمدزاده و سجاد شهباززاده 
به دلیل مصدومان زیاد به ناچار در خط هافبک به 
کار گرفته می شوند.با این حال محرم نویدکیا باید 
بررسی کند که دلیل مصدومیت های نسبتًا زیاد 
این فصل سپاهان فشردگی مسابقات و برگزاری 
بازی ها هر پنج روز یک بار اســت یا عوض شــدن 

مربی بدن ساز نسبت به فصل قبل.

تیم والیبال گیتی پســند اصفهان با شکســت 
دادن گل گهر و کســب دو پیروزی مقابل حریف 
سیرجانی اش، به سوپرلیگ والیبال صعود کرد.

گیتی پسند اصفهان در نخستین سال تأسیس 
رشــته والیبالش و حضــور در لیگ دســته اول 
باشگاه های کشور، موفق شد با کمترین هزینه، 
بازیکنــان و کادر فنــی بومــی، دوراندیشــی و 
برنامه ریزی حساب شده؛ با اقتدار و شایستگی 

به سوپر لیگ والیبال ایران صعود کند.
تیم والیبال گیتی پسند اصفهان در رقابت های 
مرحلــه مقدماتــی لیــگ دســته اول و در گروه 
نخست، با تیم های چادرملو، شهداب جوان یزد، 
همای عقاب تهران، توپکا، قارتال سرعین، آریا 
تنکابن، افق قم و کندوان شمال نور همگروه بود.

شاگردان ســعید عقیلی بدون تحمل شکست، 
به عنوان صدرنشین از گروهشان صعود کردند 
و راهی مرحله نخست پلی آف و دیدار یک چهارم 
نهایی شــدند.گیتیزن ها در این مرحله، مقابل 
اسپورت هوشیار تبریز قرار گرفتند و موفق شدند 
بازی نخست را با نتیجه سه بر صفر از آن خودشان 
کنند. اما بازی دوم را نماینده تبریز ســه بر یک 
برنده شد و کار به بازی سوم کشید، در دیدار مهم 
و پایانی این مرحله، شاگردان سعید عقیلی سه بر 
یک فاتح میدان شدند و پس از کسب دو پیروزی 

از سه دیدار با مرحله نیمه نهایی رسیدند.

در  گیتی پســند  نیمه نهایــی،  مرحلــه  در 
حالــی بــه گل گهــر ســیرجان برخــورد کــرد 
که نماینده ســیرجان حــدود ۱۰ برابر بیشــتر 
از گیتی پســند بــرای والیبالــش هزینــه کرده 
اســت. امــا گیتی پســندی ها در دور رفت این 
مرحلــه، در یــک تقابــل حســاس و جــذاب، 
 با نتیجه نزدیک ســه بر دو گل گهر را شکســت

 دادند.
در مصاف دوم گیتی پســند و گل گهر در سالن 
فدراســیون والیبــال جمهوری اســالمی ایران 
مقابل یکدیگر قرار گرفتند؛ گیتی پسند در دیدار 
برگشــت نیز با ارائه یک نمایش تحسین برانگیز 
دیگر موفق شــد نامش را در فهرســت تیم های 
فصل آتی سطح اول لیگ والیبال ایران ثبت کند.
نماینده اصفهان ســت نخســت را با نتیجه ۲۵ 
بر ۲۱ از گل گهر گرفت، اما در ســت های دوم و 
ســوم گل گهر به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۲۳ و ۳۰ 
بر ۲۸ بــه پیروزی رســید و در مجموع ســت ها 
دو بر یک پیش افتــاد، اما شــاگردان عقیلی با 
تمام وجود ســت چهارم را با پیــروزی ۲۵ بر ۱۶ 
از آن خود کردند تا کار به ســت پنجم بکشد.در 
پایان گیتی پســند ســت پنجم را ۱۶ بر ۱۴ برد 
و شایســته گونه راهی فینال لیگ دســته اول و 
 از همه مهم تر لیــگ برتر والیبال باشــگاه های

 کشور شد.

خبرخبر
مصدومان پرتعداد در آستانه لیگ قهرمانان آسیا

 نویدکیا و بحران مصدومیت در خط 
هافبک سپاهان

صعود مقتدرانه گیتی پسند به لیگ برتر

آغاز دوران سلطه گری گیتیزن ها در والیبال
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با این مواد غذایی از کرونا در امان بمانید 
کارشناسان تغذیه تاکید می کنند، 
با بهره وری از توصیه های مفید که 
شامل تقویت سیستم ایمنی بدن 
با اســتفاده از مواد غذایی سالم اســت، می توان به 

پیشگیری از ابتال به کرونا کمک کرد. 
بر کسی پوشیده نیست که قوی نگه داشتن سیستم 
ایمنی بدن به مبارزه مداوم با بیماری ها کمک می کند، 
اما با ورود به سال سوم همه گیری کووید-۱۹، سیستم 
ایمنی بدن ما نیاز به دریافت مواد مغذی زیادی دارد. 
هیچ ماده ای وجود ندارد که عالئم یا شانس ابتالی ما 
به ویروس کرونا را به حداقل برساند، اما با مصرف روزانه 
برخی از مواد غذایی و رعایت نکاتی که می تواند به ایمن 
نگه داشتن بدن در برابر ویروس کمک کند شانس ما 
برای در امان ماندن از ویروس و مبارزه با کووید-۱۹ و 

تبعات ابتالی شدید به آن افزایش می یابد.
در این گزارش به آنچه که در این مسیره به شما کمک 

می کند اشاره می کنیم:
  1. مصرف سبزیجات رنگی

تنها یک نوع میوه یا سبزی نمی تواند تمام مواد مغذی 
مورد نیاز بدن را تامین کند به همین دلیل متخصصان 
تغذیه معتقدند مصرف انواع میوه ها و ســبزی ها در 
رنگ های مختلف و گنجاندن آن ها در ســبد غذایی 
روزانه می تواند در حفظ ســالمت و تندرستی جسم 
موثر باشد و به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند. 
مقدار سبزیجات مورد نیاز بدن با توجه به هرم راهنمایی 
غذایی به طور کلی روزانه ۲۰۰ گرم است که این مقدار 
برای سالمندان باالی هفتاد سال، نوجوانان و کودکان 
کمتر است. براساس تحقیقات جدید رنگ سبزیجات 
در طبقه بندی خواص آنان نقش دارد از این رو مصرف 
ســبزیجات با رنگ های متنوع برای سالمت توصیه 

می شود.
  2. مصرف سبزی های برگ دار

سبزیجات برگ سبز از محبوب ترین و پر مصرف ترین 
سبزیجات هستند که بخش مهمی از رژیم های غذایی 
سالم را به خود اختصاص می دهند. این سبزیجات پر 
خاصیت از یک طرف سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی 
و فیبر هســتند و از طرف دیگر کالری اندکی در خود 
گنجانده اند، به همین دلیل استفاده از آن ها در رژیم 
غذایی روزانه فواید زیادی برای بدن دارد. اسفناج، کلم 
پیچ، برگ کوالرد یا کوالرد سبز، برگ چغندر و برگ شلغم 

از جمله این سبزیجات هستند.
 3. مصرف انواع میوه

به توصیــه محققان، بــرای تقویت سیســتم ایمنی 

بدن بایــد روزانه حداقــل دو عدد میوه خــورد؛ یکی 
از موثرترین راه ها برای تقویت سیســتم ایمنی بدن 
مصرف میوه های مختلف و مفید است که از جمله آن ها 
می توان به انار، آناناس، موز، سیب، کیوی، مرکبات 

مانند گریپ فروت و پرتقال اشاره کرد.
 کیوی

قسمت ســبز رنگ و دانه های ســیاه و حتی پوست 
قهوه ای کیوی سرشار از مواد مغذی سالم هستند و 
منبع خوبی از ویتامین ث، ویتامین کا، فوالت، آنتی 
اکسیدان و فیبر می باشد و ۲۷۳ درصد ویتامین c مورد 

نیاز بدن در طول روز را تامین می کند.
  گریپ فروت

گریپ فروت سرشــار از مواد مغذی، حاوی ویتامین 
ث، ویتامین آ، فیبر، پروتئین، کلسیم، تیامین و فوالت 
است. همچنین ویتامین ب، زینک، مس و آهن در آن 
وجود دارد که همگی باعث افزایش سالمت سیستم 

ایمنی می شود.
 4. خرما

خرما سرشــار از ویتامین ها، مواد معدنــی و یکی از 
غذا های گیاهی مفید است. دارای مس، آهن، پتاسیم، 
منگنز، منیزیم، ویتامین ب، نیاسین، اسید پانتوتنیک 
و ریبوفالوین است. همچنین مقدار کافی ویتامین آ، 
ک، کاروتن، لوتئین و زیخانتین دارد. مقداز زیادی فیبر 
دارد و جود مواد معدنی زیاد در این خوراکی به تقویت 

سیستم ایمنی بدن کمک قابل مالحظه ای می کند.

  5. تخم مرغ
کارشناســان تغذیه می گویند، برای تقویت سیستم 
ایمنی بدن افــراد می توانند یک یا دو تخــم مرغ را به 
رژیم غذایی روزانه خود اضافــه کنند. یک تخم مرغ 
بزرگ می تواند ۲۲درصد از مقدار توصیه شده مصرف 
روزانه سلنیوم را تامین کند. در زرده تخم مـــرغ چربی، 
کلسترول، آهن، کلسیم، فسفر، روی، ید، اسیدفولیک 
و ویتامین هــای A، D، E، K و B ۱۲ بــه وفــور یافت 
می شود. ارزش تغذیه ای زرده آن باالتر از سفیده بوده، 
اما پروتئین، سدیم، پتاسیم و منیزیم سفیده بیشتر 
از زرده اســت. سفیده مانع رشــد باکتری های مضر 
دستگاه گوارش می شود و زرده به دلیل دارا بودن مواد 
آنتی اکسیدانی خاصیت ضدسرطانی داشته و به دلیل 
برخی ایمنوگلبولین ها باعث افزایش قدرت سیستم 
ایمنی بدن شده و این همان مزیت چشمگیر تخم مرغ 
و تخم بلدرچین در مقایسه با تخم دیگر پرندگان است.

 ۶. ماست یونانی
ماست یونانی دو برابر ماست های معمولی پروتئین دارد 
و از عناصر مغذی دیگری مانند کلسیم، پروبیوتیک ها، 
ویتامین B ۱۲ و پتاسیم برخوردار است که همه آن ها 
در چندین عملکرد اصلی بدن نقش اساسی دارند. 
کارشناسان تاکید می کنند، افراد برای تقویت ایمنی 
بدن، خوردن ماســت یونانی را شــروع کنند. ماست 
یونانی می تواند منجر به سطح باالتری از سلول های 
تقویت کننده ایمنی شود. باکتری های سالم موجود در 

ماست، سلول های تقویت کننده سیستم ایمنی بدن 
را عالمت گذاری کرده و میکروب های مضر را از بین 
می برند. میکروب های خوب همچنین به بدن کمک 
می کنند مواد مغذی را به درســتی جذب و سیستم 
گوارشی را قوی کند. این دو عامل در تقویت سیستم 

ایمنی بدن مهم هستند.
  ۷ . آجیل و خشکبار

مغز ها مانند گردو، بادام و پسته سرشار از چربی های 
سالم و مواد معدنی مانند زینک، مس و سلنیوم هستند. 
دانه های کتان، تخمه آفتابگردان و حتی تخمه هندوانه 
دارای آنتی اکسیدان هایی است که به بهبود سالمت 
افراد کمک زیادی می کند. آجیل ها و مغز ها یک میان 
وعده بسیار سالم است که به دلیل ارزش غذایی باالیی 
که دارد می توان آن ها را به ساالد نیز اضافه کرد. پزشکان 
به طورکلی مصرف متنوع همه مغز ها را توصیه می کنند 
تا همه مواد مغذی به بدن رسیده و سیستم ایمنی بدن 

بهتر تقویت شود.
  8. سیر

ســیر نیز یکی دیگر از منابــع مهم آنتی اکســیدان 
به حســاب می آید که می تــوان از آن بــرای مقابله با 
میکرب ها استفاده کرد. سیر عالوه بر تقویت سیستم 
ایمنی بدن، به جذب مواد معدنی نیز کمک می کند. 
دریکی تحقیقات انجام شــده در این رابطه مشخص 
می شود، افرادی که سیر مصرف می کنند کمتر سرما 
می خورند و ۷۰ درصد آن هایی هم که سرما می خوردند 

کرونا

نشست های »کنگره جهانی جوامع ترمیم زخم« با 
حضور پزشکان، کارشناسان و متخصصان درمان 
زخم از کشور های مختلف جهان در ابوظبی برگزار 
شــد. در کنفرانس »کنگره جهانی جوامع ترمیم 
زخم«، آخرین پیشرفت ها در فناوری های مدرن و 
بهترین روش های مورد استفاده در درمان زخم ها 

و مراقبت از بیمار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این کنفرانس، فناوری »درماسین«، یک فناوری 
مدرن ساخته شده از آب اکســیژنه، برای درمان 
زخم های بالینی، درمان پــای دیابتی و زخم ارائه 
شد. این روش اثربخشی خود را در درمان هزاران 
بیمار پای دیابتی به اثبات رسانده و آن ها را از قطع 

عضو در سراسر جهان نجات داده است.
این کنفرانس آخرین مطالعات بالینی مرتبط با این 

فناوری را ارائه کرد که توسط سازمان غذا و داروی 
ایاالت متحده، ســازمان بهداشــت و حفاظت از 
محیط زیست اروپا، سازمان غذا و داروی عربستان 
سعودی و وزارت بهداشت امارات متحده عربی به 
دلیل توانایی محافظت از آن هــا در برابر قانقاریا و 

قطع عضو تایید شده است.
این فناوری آب را به محلولی برای ضدعفونی کردن 
پوست و زخم ها و حذف بافت مرده از زخم ها تبدیل 
می کند و طیف وسیعی از عوامل بیماری زا مانند 
ویروس ها، باکتری ها، قارچ هــا و میکروب ها را از 
 MicroSave بین می برد.صفا قدومی، مدیر گروه
که مسئولیت فناوری درماســین را بر عهده دارد، 
گفت: این فناوری فاقد الکل یا مواد شیمیایی است 
که آن را روی پوست ایمن می کند و باعث تحریک یا 

حساسیت نمی شود.
وی در طی ارائه فنی خــود در این کنفرانس افزود 
که این روش زخم های بالینی، زخم های دیابتی، 
زخم های بعد از عمل و زخم های ناشی از صدمات و 
حوادث را درمان می کند و برای استفاده در بافت ها، 
اندام ها و استخوان های در معرض خطر بی خطر 
است.در این کنفرانس بر اهمیت افزایش آگاهی در 
مورد پیشگیری از زخم از طریق تدوین برنامه های 
موثر، آموزش متخصصان مراقبت از زخم و اتخاذ 
برنامه های موثر برای مبارزه با پای دیابتی تاکید شد.

 C هنگامی کــه برنامه های درمانــی هپاتیت
با شکست مواجه شــود، ممکن است بیمار با 
عوارض جدی روبرو شود که نیاز به دور جدیدی 
از درمــان دارد. تیمــی از محققان دانشــگاه 
فلوریدا الگوریتم هایی را توســعه داده اند که بر 
تکنیک های هوش مصنوعی برای پیش بینی 
دقیق موفقیت یا عدم موفقیت یک برنامه درمانی 
خاص تکیه دارند.این مطالعه که در مجله علمی 
“Hepatology” تخصصی بیماری های کبدی 
گزارش شده است، نشان داده است که معادالت 
الگوریتمی از ابزار های یادگیری مصنوعی برای 
پیش بینی دقیق شــانس موفقیت یک داروی 
خاص بر اساس مدل های آماری فعلی استفاده 
می کنند.وب ســایت »مدیــکال اکســپرس« 

تخصصی در زمینه تحقیقات پزشــکی به نقل 
از هاســوک پارک، محقق کالج داروســازی در 
دانشــگاه فلوریــدا، می نویســد: موفقیت در 
درمان هپاتیت C یک مسئله ضروری برای بیمار 
است. طرفی که هزینه درمان را به طور یکسان 
متحمل می شــود. هیچ کس نمی خواهد که 
درمان شکســت بخورد، به خصوص بیمار، اما 
ما می خواهیــم در صورت لــزوم روش درمانی 
بهتری پیدا کنیم.به لطف فناوری جدید هوش 
مصنوعی، محققان توانســتند مجموعه ای از 
شرایط مرتبط با شکست درمان های هپاتیت 
C مانند سیگار کشیدن، نوشیدن الکل، فشار 
خون باال و برخی نسخه های درمانی مختلف 

را کنترل کنند.

فناوری مدرن برای درمان زخم و پای دیابتی 

 C تکنیک جدید هوش مصنوعی برای درمان هپاتیت

درمان آلزایمر از روده 
شروع می شود! 

یک مطالعه جدید نشان داده است که بیماری 
آلزایمر فقط به مغز مربوط نیست و درمان آن از 

معده شروع می شود. 
گروهی از آزمایشات علمی انجام شده توسط 
محققان انگلیسی نشان داد که ممکن است 
روده با دارو ها یا تغییرات رژیم غذایی، برای 

متوقف کردن زوال عقل، تحت تأثیر قرار گیرد.
کنفرانسی که در روز چهارشنبه در برایتون 
انگلیس برگزار شد، مجموعه ای از آزمایشات 
را ارائه داد که روده را با ایجاد بیماری آلزایمر 

مرتبط می کند.
    میکروبیوم روده

یکی از کارآزمایی های ارائه شده در کنفرانس 
نشان داد که چگونه میکروبیوم های روده در 
بیماران مبتال به آلزایمر به طور قابل توجهی با 

افراد بدون این اختالل تفاوت دارد.
کارآزمایی دیگری نشان داد که جوندگانی 
که مستقیما از بیماران آلزایمر پیوند "مدفوع" 
دریافت کردند، در آزمایش های حافظه بدتر 

عمل کردند.
   سطوح التهاب

آزمایش سوم نشان داد که سلول های بنیادی 
مغز که با خون بیماران مبتال به این اختالل 
درمان شده اند، کمتر قادر به ساختن نورون های 

جدید هستند.
باکتری های روده بیماران بر سطوح التهاب 
در بدن تأثیر می گذارند که سپس از طریق 
خونرسانی بر مغز تأثیر می گذارد.)التهاب عامل 

اصلی در ایجاد بیماری آلزایمر است(
دکتر آیدینا سیالجیک عصب شناس کالج 
کینگ لندن که در تجزیه و تحلیل نمونه های 
بیماران آلزایمر شرکت کرده، گفت که اکثر مردم 
از اینکه باکتری های روده می تواند بر سالمت 

مغزشان تأثیر بگذارند، متعجب هستند.
و  است  افزایش  حال  در  امر  این  شواهد 
دانشمندان در حال ایجاد درک خود از چگونگی 

این اتفاق هستند.
را  آلزایمر  بیماری  زمانی  معموال  پزشکان 
تشخیص می دهند که مخلوطی از پالک های 
آمیلوئید و درهم تنیدگی های نوروفیبریالری 

را پیدا کنند.

آلزایمر پژوهش

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  آ
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  انتشار اولین آ
اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۳۹۶۱، ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ هیات 
سوم آقای عباس اسکندری به شناسنامه شماره ۷۳۲۵ کدملی 
۱۲۸۳۱۸۲۴۲۴ صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۹ مترمربع از پالک شماره ۵۰۰ 
فرعی از ۲۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت متقاضی موردثبت صفحات ۳۴۳ و 
۳۷۳ دفاتر ۳۴۷ و ۱۴۲ امالک، ردیف ۲( رای شماره ۱۴۴۶۴، 
۱۴۰۰/۱۲/۱ هیات سوم آقای عباس جان نثاری الدانی به 
شناسنامه شماره ۲۵ کدملی ۱۲۹۰۳۲۷۷۸۵ صادره اصفهان 
فرزند احمد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱۲/۶۷ 
مترمربع از پالک شماره ۴۶۰ فرعی از ۱۳ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی 
حاجی ابوالقاسم ولد مرحوم حاجی غالمعلی طبق اظهارنامه 
ثبتی تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان – ۱۲۸۰۹۶۸ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ 
هیات یک آقای محمد شریف زاده به شناسنامه شماره ۴۵۴ 
کدملی ۱۸۱۹۶۲۷۶۶۷ صادره آبادان فرزند سیف اله بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۲/۷۷ مترمربع از پالک 
شماره ۱۸ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع 
الواسطه از مالکیت علی یارعلی دلیگانی موضوع سند انتقال 
۵۷۶۸۷، ۵۰/۱۰/۵ دفتر اصفهان واگذار گردید. 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 
گهی  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۸۰۸۳۱ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ 
هیات یک آقای حمیدرضا درخشانی به شناسنامه شماره ۵۰۰ 
کدملی ۱۲۸۷۹۱۰۲۴۶ صادره اصفهان فرزند مصطفی بصورت 
ششدانگ یکباب فروشگاه به مساحت ۱۸۳ مترمربع از پالک 
شماره ۲۷۷ فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی 
موضوع سند انتقال ۳۷۳۹۶، ۸۳/۱۲/۱۱ دفتر ۹۷ اصفهان 
گردید. 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 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱۲۸۰۹۳۵ / م الف

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

شرق اصفهان
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور 
آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی 
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ 
فاطمه سلطان جهانگرد فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۳۹۲ 
صادره از خرمشهر بشماره ملی ۱۸۲۹۸۴۹۳۶۰ در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۰۳۹۳ 
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۴۸/۶۰ مترمربع. 
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی سیدمحمد 
کالنتر معتمدی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ 

انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - رییس منطقه ثبت اسناد و 
امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱۲۸۰۸۹۶ / م الف

آگهی اباغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در ثبت شرق اصفهان
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور 
آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض  آ
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۵۶ مورخ 
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ اشرف هنرمند فرزند اسداله بشماره شناسنامه 
۳۹۸۳۷ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۲۳۲۶۶۰۰ در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 
۱۱۷ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۲ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به 
مساحت ۱۶۴/۳۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ 
سیدمحمود ملکوتی علون آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
۷ صادره از کوهپایه بشماره ملی ۵۶۵۹۵۴۶۶۹۲ در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 
۱۱۷ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۲ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 
به مساحت ۱۶۴/۳۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱۲۸۱۰۴۵ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ 
آقای محسن شفیعی اردکانی به شناسنامه شماره ۳۶۱ کدملی 
۲۵۴۹۸۰۱۰۶۷ صادره سپیدان فرزند روح اله بصورت ششدانگ 
ک  از پال مترمربع   ۱۴۷/۶۹ به مساحت  یکباب ساختمان 
شماره ۱۳۹۲۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت متقاضی موضوع سند 
انتقال ۶۹۲۲۵، ۱۳۹۲/۹/۱۸ دفترخانه ۱۰۸ اصفهان، رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ 
۱ کدملی  اصغر زراعتی شمس آبادی به شناسنامه شماره 
۱۲۹۱۳۲۲۶۱۲ صادره اصفهان فرزند عبدالحسین بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱۳/۶۱ مترمربع از 
پالک شماره ۱۳۹۲۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت متقاضی موضوع سند 
انتقال ۶۹۲۲۹، ۱۳۹۲/۹/۱۸ دفترخانه ۱۰۸ اصفهان لذا به 
گهی  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۸۰۸۸۸ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۸۰۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۱، 
جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با 
حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل وپرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۱۸۴ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم مجتبی جهانبخش مهدی آبادی 
مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک  پال
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده 
و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده 
با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: 
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب 
سند قطعی شماره ۴۰۵۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ دفتر ۳۲۲ 
خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و 
بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مجتبی 
جهانبخش مهدی آبادی به شناسنامه شماره ۱۵۳ کدملی 
۵۴۹۹۹۷۷۲۵۹ صادره فرزند یوسف در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۱۷۱/۱۵ مترمربع پالک شماره ۵۳ فرعی از ۱۱۴ 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 
های ۵/۷۱ متر و ۴/۳۶ متر دیواریست به دیوار باقیمانده، شرقا 
اول به طول ۱۶/۳۸ متر دیواریست به دیوار باقیمانده دوم به 
طول ۰/۶۲ متر دیواریست به گذر، جنوبا به طول ۱۰/۰۵ متر 
درب و دیواریست به گذر، غربا اول به طول ۰/۵۸ متر دیواریست 
به گذر دوم به طول ۱۶/۴۸ متر دیواریست به دیوار باقیمانده، 
حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک 

وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۷۹۸۳۶ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ 
هیات دو آقای رضا ربیعی خوندابی به شناسنامه شماره ۷۲۴۲ 
کدملی ۱۲۸۷۴۱۳۷۴۹ صادره اصفهان فرزند اکبر بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۷۲/۹۴ مترمربع از 
پالک شماره ۷ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی 
متقاضی موضوع سند انتقال ۸۵۲۵۷، ۹۸/۰۲/۲۵ دفتر ۱۸۷ 
اصفهان تایید گردید. 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۸۰۵۷۷ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم زکیه شکرالهی باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت 
و امضا شهود در دفترخانه ۵۴ گز برخوار رسما گواهی شده 
مدعی است سند مالکیت خود به شماره ۹۸۸۱۵۴ سری ب سال 
۹۳ را که بمیزان ششدانگ به شماره پالک ثبتی ۳۲۱/۱۲۶۵ 
واقع در بخش ۱۶ حوزه ثبتی اصفهان )شاهین شهر( که در 
صفحه ۲۴۷ دفتر ۵۷۹ ذیل شماره ۱۳۳۹۶۷ بنام خانم زکیه 
شکرالهی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند شماره 
۶۳۹۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ دفترخانه ۵۴ گز برخوار به مالک 
فوق الذکر انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده 
و نحو ه ی گم شدن سهل انگاری اعالم شده، چون درخواست 
صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 
گهی می گردد که هرکس مدعی انجام  ۱۲۰ آ.ق.ث مراتب آ
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا 
ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارایه نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارایه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد شد. علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین 

شهر - ۱۲۸۸۷۹۹/ م الف                                                  

آگهی

هپاتیت



۳ جانور که ظاهر عجیبی 
دارند!

بیش از ۸ میلیون گونه جانــدار در کره زمین 
زندگی می کننــد که تنوع آن هــا باورنکردنی 
است. از شاهین  هایی گرفته که در ارتفاعات 
آســمان ســیر می کنند تا ماهی هایی که در 
تاریک ترین نقــاط اقیانوس ها به زندگی خود 

ادامه می دهند.
جانورانی که عجیب ترین شکل را دارند

  1. مارمولک آرمادیلو
Ouroborus cataphractus گونــه ای از 
مارمولک صحرایی است که با نام های مختلفی 
مانند مارمولک زره پوش، مارمولک دم نیزه ای  
یا مارمولک آرمادیلو شــناخته می شود. این 
جانور به صورت بومی در کویر غربی آفریقای 
جنوبی زندگی می کند. این جانور دارای ظاهر 
عجیبی است که نقش مهمی در بقا و دفاع در 
هنگام خطر ایفا می کند. مارمولک زره پوش 
هنگام خطــر به دور خود می پیچد تا پوســت 
سخت و برنده اش عالوه بر اســتتار، در برابر 

تهدیدهای احتمالی از او دفاع کند.
  2. مندریل

شاه بابون یا مندریل نوعی میمون درشت اندام 
است که شباهت نزدیکی به دریل ها و بابون ها 
دارند. مندریل ها بزرگ  جثه ترین میمون های 
جهان شــناخته می شــوند که عالوه بر جثه 
دارای دندان های بسیار بزرگی نیز هستند. اما 
آنچه  مندریل را به این مطلب مرتبط می کند، 
رنگ های نامعمول و جذابی است که در پشت 
و پوزه این میمون دیده می شود. با وجود اینکه 
رنگدانه  آبی در پســتانداران تولید نمی شود، 
آن را می توان به راحتــی در خطوط پوزه های 
شاه  بابون مالحظه کرد. این رنگ ها که نوعی 
صفات ثانویه به شمار می روند پس از رسیدن 
به ســن بلوغ و ترشــح هورمون تستوسترون 
به وجود می آیند بنابرایــن این رنگ و نقش ها 

بیشتر در گونه نر بالغ مندریل دیده می شود.
   3. موش کور دماغ ستاره ای

موش کور دماغ ستاره ای پستانداری کوچک 
است که در شــمال آمریکی شــمالی زندگی 
می کنــد. همانطور کــه می بینیــد روی پوزه 
ایــن حیــوان ۲۲ تار حســی صورتــی رنگ 
گوشتی و بیش از دویست هزار گیرنده عصبی 
وجود دارد که باعث این چهره عجیب شــده 
اســت. البته از ســوی دیگر این تارها صفات 
اعجاب انگیــزی را در این موش هــای کور به 
وجود آورده اند که مهم ترین آن، ســرعت بلع 
بسیار سریع آن ها است. یک موش کور دماغ 
ســتاره ای در هر ۱۲۰ میلی ثانیــه می تواند 
یک طعمه را شکار کرده و بخورد. سرعت بلع 
این حیوان در رکورد گینس ثبت شده و هیج 
 پســتانداری در جهان قادر به خوردن چیزی 

سریع تر از او نیست.

کودک و اقیانوس

کودک با اقیانوس آشنا نبود.
 پــدر او را برد تــا اقیانــوس را کشــف کنند. 

روزها به سوی جنوب سفر کردند.
عصر یک روز، پدر به کودک گفت: پشت آن 

تپه ها، اقیانوس است.
قلــب پســرک از هیجــان تپیــد و بــی آنکه 
 منتظر کســی بماند، به میان شــن ها دوید 

و ناگهان، ... در برابر اقیانوس بود.
آنچنــان عظیم و درخشــان بود که پســرک 

گنگ ماند.
وقتی صدایش را باز یافــت، فریاد زد: چقدر 

بزرگ است! کمکم کن تا نگاهش کنم!
نکته!

همان طور که هیچ کس نمی تواند به ما کمک 
کند تا اقیانوس را بنگریم، نمی توانیم از چشم 
های هیچ کس برای فهمیدن آن چه بر ما رخ 

می دهد، یاری جوییم.

خواندنی ها

ناسا قصد دارد نمونه ای از ماه را که در ۵۰ سال 
پیش جمع آوری شده باز و رونمایی کند. 

ناسا به زودی یک کپسول زمانی بسیار ویژه که 
متعلق به آخرین نمونه های باز نشده ماموریت 
آپولو در ۵۰ سال پیش است را باز می کند. این 
نمونه به درک برخی از شرایطی که فضانوردان 
می توانند در هنگام بازگشــت از مــاه انتظار 

داشته باشند کمک می کند.
این نمونه توسط تیم بخش علوم تحقیقات و 
اکتشافات نجومی )ARES( در مرکز فضایی 
جانسون ناسا باز خواهد شــد. نمونه مذکور 
از ماموریت آپولو ۱۷ است که در سال ۱۹۷۲ 
پرتاب شد. این نمونه شامل سنگ و خاک از 
سطح ماه بوده که از یک رسوب لغزش در دره 

Taurus-Littrow جمع آوری شده است.
براســاس گزارش ها، در نمونه یک بخش آب 
بندی نشــده نیز وجود داشــت که در ســال 
۲۰۱۹ باز شد. نکته هیجان انگیز این است 
که هنگام جمع آوری نمونه، دما بسیار پایین 
بود. ممکن است مواردی مانند یخ آب یا دی 
اکســید کربن در داخل محبوس شده باشد 
که منبع ارزشمندی از اطالعات در مورد نحوه 
جمع آوری نمونه های مشابه در ماموریت های 

آینده خواهد بود.
توماس زوربوخن، معاون اداره ماموریت علمی 
ناســا گفت: "درک تاریخچه زمین شناسی و 

تکامل نمونه های ماه در سایت های فرود آپولو 
به ما کمک می کند تا برای انواع نمونه هایی که 
ممکن است در طول آرتمیس با آن ها روبه رو 
باشیم، آماده شویم. این یک فرصت یادگیری 
هیجان انگیز بــرای درک ابزار های مورد نیاز 
برای جمــع آوری و انتقال این نمونه ها، برای 
تجزیه و تحلیل آن هــا، و بــرای ذخیره آن ها 
روی زمین برای نسل های آینده دانشمندان 

است”.
آینــده نگــری زیــادی الزم بــود تــا چنیــن 
نمونــه ای بکــر و باز نشــده در طــول چنین 
دوره طوالنی باقی بماند. لــوری گلیز، مدیر 
بخش علوم ســیاره ای در مقر ناســا، گفت: 
"آژانــس می دانســت کــه علــم و فنــاوری 
تکامــل می یابــد و بــه دانشــمندان اجازه 
می دهد تا مــواد را بــه روش هــای جدیدی 
 برای پاسخگویی به ســؤاالت جدید در آینده

 مطالعه کنند.”

محققان آمریکایی به تازگی تراشــه کوچکی 
را اختراع کرده  انــد که می  تواند جلوی حمله 

هکرها را بگیرد. 
محققان دانشگاه ام آی تی، به تازگی تراشه ای 
را ســاخته اند که می توانــد در برابر حمالت 
سایبری مقاومت و در عین حال انرژی بسیار 
کمتری نســبت به یک تکنیک امنیتی رایج 
مصرف کند. این تراشــه، ابعاد کوچکی دارد 
و می تواند در ســاعت های هوشــمند، تلفن 
هوشمند یا تبلت گنجانده شود و محاسبات 
یادگیری ماشینی ایمن را روی مقادیر حسگر 

انجام دهد.
تراشه مدار مجتمع می تواند از حمالت کانال 
جانبی محافظــت کند تا حریــم خصوصی 
کاربران سرقت نشود. تراشــه جدید به جای 
اینکــه روی داده های واقعــی کار کند، ابتدا 
به اجــزای منحصر به فرد و تصادفی تقســیم 
می شــود. ســپس روی اجــزای بــه صورت 
جداگانه، به ترتیب  و تصادفی، قبل از جمع 

آوری نتیجه نهایی عمل می کند.
با اســتفاده از این روش، نشــت اطالعات از 
دستگاه هر بار تصادفی است، بنابراین هیچ 

اطالعات جانبی واقعی را نشان نمی دهد. اما 
این رویکرد از نظر محاسباتی گران تر است، زیرا 
شبکه عصبی اکنون باید عملیات بیشتری را 
اجرا کند و همچنین به حافظه بیشتری برای 

ذخیره اطالعات درهم ریخته نیاز دارد.
در حالی کــه امنیــت قابل توجهــی در برابر 
حمــالت کانــال جانبــی قدرتمنــد ایجــاد 
می کند، تراشــه محققین به ۵.۵ برابر قدرت 
بیشــتر و ۱.۶ برابــر مســاحت ســیلیکونی 
 بیشــتر از یــک پیــاده ســازی ناامــن پایــه

 نیاز دارد.
گفته شده، این تراشــه انعطاف پذیر است و 
می تواند برای هر سیگنالی که کاربر بخواهد آن 
را تجزیه و تحلیل کند، برنامه ریزی کند. تراشه 
جدید به خوبی نشــان می دهــد که طراحی 
برای امنیت، در این مورد با افزودن یک طرح 
پوشش، نیازی به عنوان یک افزونه گران قیمت 
ندارد. محققان امیدوارند رویکرد خود را برای 
حمالت کانال جانبی الکترومغناطیســی به 
کار گیرند. دفاع از این حمالت سخت تر است، 
زیرا یک هکر برای جمع آوری اطالعات پنهان 

به دستگاه فیزیکی نیاز ندارد.

ناسا یک نمونه ۵۰ ساله از ماه را رونمایی می  کند 

تراشه جدید به جنگ هکرها می  رود 

فناوری 

فناوری

توسط محققان کشور صورت گرفت؛

ساخت تجهیزات کاربردی انتقال و دستکاری سلولی در ایران
محققان کشور موفق به ساخت 
»میکروگریپر الکتروترمال برای 
کاربردهای زیستی« شدند که در 

انتقال و دستکاری سلولی کاربرد دارد. 
دکتر محمد اکبری دانش آموخته دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و مجری طرح »میکروگریپر الکتروترمال 
برای کاربردهای زیســتی« شــرکت دانش بنیان 
ریزسامانه های سبز آینده گفت: دستکاری و انتقال 
ســلولی از مهم ترین چالش هــای فعالیت های 
پزشکی بوده که الزمه آن دقت، قابلیت اطمینان، 

کنترل پذیری است. 
وی افزود: این اولین بار است در کشور با به کارگیری 
تکنولوژی METAL MEMS و بومی ســازی آن 
به روش های ســاخت قطعات میکرونی دســت 
پیــدا کردیم. این تکنولــوژی می توانــد در زمینه 
تولید انبوه سنسورهای مختلف به کار گرفته شود. 
میکروگریپر ساخته شده در این پروژه که برای پروسه 
دستکاری سلولی کاربرد دارد مثال مهمی از کاربرد 
این تکنولوژی می باشد. وی تاکید کرد: با توجه به 
حجیم و گران بودن ابزارهای گذشته برای جابجایی و 
انتقال سلول می تواند جایگزینی با قابلیت اطمینان 

باال و کیفیت مناسب باشد.
اکبری افزود: توسعه عملگرهای MEMS باعث 
شده روش های ســاخت آن نیز توسعه پیدا کند؛ 
از این رو درصدد بودیم که این محصول را به تولید 

برسانیم.
وی ادامه داد: با طراحی این وسیله راهی برای ورود 
به بازار عملگرها و سنسورهای میکرونی باز می شود 
به نحوی که روش ساخت آن در کشور بومی و قابل 

دستیابی می شود.
این محقق با بیان اینکه نوآوری ساخت میکروگیرپر 
مورد نظر ساده و در عین حال قابل اطمینان است، 
خاطر نشان کرد: طراحی این محصول با در نظر 
گرفتن خواص سلول و حداقل آسیب آن در حین 

پروسه دستکاری سلولی بوده است.
اکبری با بیان اینکه تمامی فعالیت های این پروژه 
از جمله طراحی، ســاخت و تســت در آزمایشگاه 

ریزفناوری دانشــگاه امیرکبیر انجام شده است، 
خاطر نشان کرد: روش کار مبتنی بر مدل سازی 
ریاضی، شــبیه ســازی و در نهایت ساخت نمونه 
آزمایشــگاهی اســت و همچنیــن نتایج تســت 

آزمایشگاهی صحت عملکرد آن را تایید می کند.
وی گفت: این سیســتم در صنایع پزشکی، لقاح 
مصنوعی)ICSI(، انتقال و دســتکاری سلولی، 
آزمایشگاهی، هوشمندسازی فرآیند های صنعتی 

به کار می رود.
محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: انجام 
تست روی ســلول های حیوانی و تزریق به سلول 
)تست ترزیق بر روی جنین ماهی گورخر که از جمله 

تست های اســتاندارد برای پژوهش بر روی رفتار 
سلول در هنگام تزریق می باشــد.( ادامه کار این 

پروژه خواهد بود.
وی با اشــاره به ویژگی های طرح گفت: ســاختار 
پایدار با کمک از فلز در قطعه، سازگاری ساختار با 
محیط زیستی، به حداقل رساندن آسیب وارده به 
سلول در هنگام پروســه دستکاری سلولی، روش 
ســاخت تک مرحله ای به منظور افزایش توجیه 
 اقتصادی تولید ســاختار از ویژگی های این طرح

 به شمار می رود.
اکبری با تاکید بر اینکه نمونه خارجی این محصول 
در کشور های پیشــرفته از جمله آمریکا، بلژیک، 
ســوئیس و فرانســه وجود دارد، گفت: این اولین 
بار است که در کشــور ایران این ساختار به صورت 
موفقیت آمیز طراحی، ساخته شده است، همچنین 
تست های صورت گرفته بر روی آن صحت عملکرد 

آن را نشان می دهد.
وی با اشــاره به مزیت های رقابتی طرح گفت : از 
جمله مزایای رقابتی این ساختار طراحی نوآورانه و 

همچنین روش ساخت آسان آن است.
اســتاد راهنمــای ایــن پــروژه دکتــر فرشــاد 
برآزنده عضو هیــات علمی دانشــگاه امیرکبیر و 
همکارطــراح مهنــدس حامــد براتــی فــارغ 
امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه   التحصیــل 

محقق شده است.

فناوری

کنگر پلو یا بیهلر پلو شــیرازی برای کســانی که 
گرم مزاج هستند یا از کم خونی و نارسایی کبد رنج 

می برند بسیار مفید شناخته شده است.
کنگر  پلو یکی از انواع پلو های بســیار خوشــمزه و ســاده است که 
می توانید با مــرغ یا گوشــت چرخ کرده یا گوشــت تکــه ای آن را 

تهیه کنید. شــما حتی می توانید کنگــر  پلو  را به صــورت گیاهی 
نیز درســت کنید. اصالت این غذا برای شیراز و یاســوج است و به 
روش های متفاوتی پخته می شــود اما با مرغ بســیار مجلســی تر 
است. کنگر اشــتهاآور  اســت و باعث هضم غذا و پایین آوردن تب 
 می شود. باما همراه باشــید تا طرز تهیه کنگر پلو شــیرازی با مرغ 

را یاد بگیرید.
  مواد الزم برای کنگر پلو شیرازی با مرغ

سینه یا ران مرغ ۲ تکه
برنج ۳ پیمانه

کنگر پاک شده ۳۰۰ گرم
شوید تازه یا خشک ۱/۲پیمانه

پیاز ۱ عدد
رب گوجه ۱ قاشق غذاخوری

زعفران به مقدار الزم
نمک، فلفل سیاه، زردچوبه به مقدار الزم

طرز تهیه کنگر پلو با مرغ
  مرحله اول

ابتدا مرغ را با کمی نمک و فلفل سیاه و زردچوبه مزه دار کنید. داخل 
یک تابه کمی کره و روغن بیندازید و  خوب هر دو طرف مرغ را ســرخ 
کنید تا طالیی شــود. می توانید کمی زعفــران روی مرغ ها بزنید تا 

خوش رنگ شوند.

  مرحله دوم
در ادامه مرغ ها را از تابه خارج کنید. پیاز را پوست بگیرید و به صورت 
نگینی ریز خرد کنید و داخل همان تابه با کمی زردچوبه تفت دهید تا 
سبک شود. رب را اضافه و کمی تفت دهید تا بوی خامی آن گرفته شود. 
در ادامه مرغ های سرخ شــده را داخل تابه یا قابلمه قرار دهید و روی 

آن آب جوش بریزید و در آن را بگذارید تا مرغ بپزد و سس غلیظ شود.
  مرحله سوم

شوید را پاک کنید و بشویید و بعد از خشک شدن به اندازه دلخواه خرد 
کنید. کنگر را پاک کنید و کمی داخل تابه تفت دهید تا سبک شود. شما 
می توانید از کنگر تازه یا فریزشده استفاده کنید. برنج را خوب بشویید و 

با کمی نمک خیس کنید.
  مرحله چهارم

برنج را روی حرارت قرار دهید تا به جوش بیاید. وقتی برنج به مرحله 
آبکش شدن رسید کنگر و سبزی را اضافه کنید و پلو را آبکش نمایید. 
کف قابلمه ته دیگ دلخواه قرار دهید و کنگر پلو را دم بگذارید و در انتها 

با مرغ و سس غلیظ  شده سرو کنید.
  نکات کنگر پلو شیرازی با مرغ

از گوشت چرخ کرده یا گوشت تکه ای می توانید استفاده کنید.
می توانید مرغ را به صورت فیله استفاده کنید و روی پلو قرار دهید.

به جای شوید از سبزی پلویی یا شنگ یا همان سبزی کوهی استفاده 
کنید.

آیا در فضا قمر هایی از جنس گاز نیز 
وجود دارند؟ 

 طرز تهیه کنگر پلو 
شیرازی با مرغ

دستپخت
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عکس روز:
رنگ آمیزی جداول شهر در آستانه نوروز

در آســتانه نــوروز ۱۴۰۱، رنگ آمیزی 
موانــع فلــزی، نــرده پل هــای روی 
زاینــده رود، نرده های مســیر اتوبوس 
تندرو، تقاطع های غیر همسطح حلقه 
دوم و سوم ترافیکی و المان های شهری 
توسط مناطق پانزده گانه در حال اجرا 

است. 
رنگ آمیــزی جــداول خیابان هــای 
شــهر اصفهان برای نوروز ۱۴۰۱ برای 
نخســتین بار در چهار طیف رنگی تیره 
تا روشن در سطح مناطق مختلف اجرا 

می شود.

عکس روز
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چین می  خواهد نســل جدید 

هوا و فضا
موشــک  هایی که بــرای پرتاب 
فضانوردان استفاده می  شود، 
قابل استفاده مجدد باشند. چین در حال برنامه  ریزی 
برای نسل بعدی موشک های پرتابگر سرنشین دار 
خود برای مأموریت های فضایی است؛ موشک هایی 
که گفته می شود فضانوردان را به ایستگاه فضایی 
چین و حتی مــاه می فرســتد و همچنین قابلیت 
استفاده مجدد دارد.بر اساس گزارش اسپیس، این 
موشــک جدید امکان پرتاب و اســتفاده مجدد از 
موشــک ها در ماموریت هایــی کــه برای ارســال 
فضانوردان یا محموله به ایســتگاه فضایی جدید 
تیانگونگ چین استفاده می شوند را فراهم می کند. 
البته نسخه بزرگتر این برنامه به چین اجازه می دهد تا 
خدمه خود را به ماموریت های ماه نوردی و اعماق فضا 
بفرستد.طبق گفته شرکت علوم و فناوری هوافضای 
چین، این پرتابگــر همچنین قادر بــه حمل یک 
فضاپیمای جدید و بزرگتر از شنژو خواهد بود که در 
حال حاضر توســط اداره ملی فضایی چین برای 
مأموریت هــای سرنشــین دار مورد اســتفاده قرار 
می گیرد.این موشــک در حال حاضر با نام »نسل 

جدید پرتابگر خدمه فضایی« شناخته می شود، در 
هنگام انجام عملیات مرحله اول موتور های خود را 
مجددا راه اندازی می کند تا به کاهش ســرعت آن 
کمک کرده و از باله های شبکه برای هدایت استفاده 
می کند. این فرآیند دقیقا مانند موشک های فالکون 
۹ اســت که توسط شــرکت اســپیس ایکس مورد 

استفاده قرار می گیرد.
  زمان دســتیابی چین به موشک های قابل 

استفاده مجدد
شرکت علوم و فناوری هوافضای چین، زمان آماده 
شدن این راکت را فاش نکرد، اما این آژانس به تازگی 
جزئیاتی را منتشر کرده که وظایف مهم آن ها را برای 
پنج ســال آینده مشخص کرده اســت. این برنامه 
شامل استفاده از نسل جدید پرتابگر های چینی 

در ماموریت های سرنشین دار این کشور می شود.
چین در حال حاضر ماموریت های خدمه ای خود 
را بــا موشــک ۲F Long March انجــام می دهد 
که از ترکیبی خطرناک و گــران قیمت برای تغذیه 
پیشرانه هایپرگالیک استفاده می کند. نسل جدید 
موشــک های فضایی چین از سوخت نفت سفید 

تصفیه شده و اکسیژن مایع استفاده می کند.

برنامه چین برای استفاده مجدد از 
موشک  های حامل فضانوردان 

محققان دانشــگاه کالیفرنیــا امیدوارند در 
آینده ای نزدیک این ظرفیت را افزایش دهند. 
محققان دریافته اند که پوشیدن این اختراع 
به مدت ۱۰ ســاعت انرژی کافی برای شارژ 
یک ساعت مچی به مدت ۲۴ ساعت را تامین 
می کند که معــادل ۴۰۰ میکــروژول انرژی 

است.
این مقدار انــرژی تنها از نوک یک انگشــت 
حاصل شده و پوشــاندن دیگر انگشت ها با 
این دستگاه می تواند ۱۰ برابر انرژی بیشتری 
تولید کند. در اکثر ابزارهای پوشیدنی تولید 
انرژی، برای این کار فرد باید تمرینات سخت 
ورزشی انجام دهد یا به منابع خارجی انرژی 

وابسته هستند.
این نوار پالستیکی از یک سیستم غیرفعال 
)passive( برای تولید الکتریسیته از رطوبت 
موجود در نوک انگشــتان استفاده می کند، 
حتــی اگــر در حال خــواب بــوده یــا کامال 
بی حرکت نشسته اید. این توانایی تولید انرژی 
بدین دلیل است که نوک انگشــتان در واقع 
پرعرق ترین بخش بدن هستند و به لطف یک 
ماده اسفنجی هوشمند، این عرق جمع آوری 
شده و توسط کنتاکتورها پردازش خواهد شد. 
با فشار دادن یا شروع به عرق کردن یا هر گونه 
فشاری روی این نوار، جمع آوری انرژی آغاز 

خواهد شد.

ابزار پوشیدنی که گوشی را شارژ می کند

فناوری
داستان کوتاه

انواع مختلفی از سیارات به شکل 
گاز و سنگ در فضا وجود دارند، 
اما هیچگونه قمری به شکل گاز 

در منظومه شمسی کشف نشده است. 
سیارات در منظومه شمســی به دو شکل هستند، 
برخی از آن ها سنگی و برخی دیگر گازی هستند؛ 
اما تمام قمر های منظومه شمســی حتی آن هایی 
که به دور سیارات گازی می چرخند، از جنس سنگ 
هستند. اکنون این سوال در ذهن ما ایجاد می شود 
که هیچ قمری به شــکل گاز در منظومه شمســی 
وجود ندارد و آیا می تــوان آن را در نقــاط دیگری از 

کیهان پیدا کرد؟
بر اساس گزارش الیو ســاینس، دالیل زیادی برای 
توجیه این مسئله وجود دارد. جاناتان لونین، رئیس 
دپارتمان نجوم دانشگاه کرنل می گوید اگرچه تاکنون 
حتی یک قمر گازی فراتر از منظومه شمسی پیدا 
نشده، اما ایجاد این نوع از قمر ها می تواند در شرایط 
مناسب امکان  پذیر باشد. تحقق یافتن چنین اتفاقی 
به جرم ماه، دمای اطــراف آن و تأثیر نیرو های جزر و 
مدی مثل کشش گرانشی اجسام و سیاره های مجاور 
آن بستگی دارد.برای متوجه شدن اینکه چگونه این 

شرایط ممکن است بر یک قمر تشکیل شده از گاز 
تأثیر بگذارد، تصور کنید که ترکیب سنگی قمر سیاره 
ما با هیدروژن خالص جایگزین شده است. لونین 
می گوید چگالی گاز هیدروژن بسیار کمتر از سنگ 
است، بنابراین، ماه می توانست اندازه ای به وسعت 

سیاره زمین داشته باشد.
   شرایط شکل گیری قمرهای گازی

در واقع، اندازه عظیم غول های گازی مثل مشتری، 
یکی از دالیلی است که وجود این سیاره ها را تضمین 
می کند. اگر این سیاره ها خیلی کوچک بودند، نیروی 
گرانش آنقدر قوی نبود که بتواند عناصر سبک را کنار 
هم نگه دارد. اما دما هم در این فرآیند بی تاثیر نیست.
لونین به الیو ساینس گفت: "باید ماه را همانطور که 
هست، به شکل یک قمر سنگی در نظر بگیریم و یک 
اتمسفر هیدروژنی در اطراف آن قرار دهیم. اتمسفر 
هیدروژنی به دلیل اثرات حرارتی به ســرعت نابود 
می شود. به عبارت دیگر گرمای خورشید باعث تبخیر 

هیدروژن می شود.”
لونین ادامه می دهد: "بنابراین وجود یک قمر کامال 
هیدروژنی در فاصله ای که زمین از خورشید قرار دارد 

به صورت پایدار امکان پذیر نخواهد بود. 

هوا و فضا
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