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پسته های خندان شهرستان شاهین شــهر ومیمه ۹۰۰ میلیارد ریال در آمد برای بهره برداران به 
ارمغان آورده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهین شــهر و میمه گفت: از ۶۵۰ هکتار باغ پسته شهرستان 
شاهین شهر و میمه ساالنه ۴۵۰ تن پسته از ارقام احمدآقایی، اکبری، اوحدی و کله قوچی برداشت 

می شود.
مصطفی عباسی، این شهرستان را پنجمین تولید کننده این محصول پردرآمد در استان معرفی کرد 
و افزود: امسال از باغ های پسته این شهرستان ۴۵۰ تن محصول حاصل شده و رهاورد درآمد ۹۰۰ 

میلیارد ریالی برای بهره برداران است.
وی گفت: هرچند که پسته درختی کم آب و مقاوم است، ولی خشک سالی های اخیر باعث کاهش 

۴۰ درصدی باروری درختان نسبت به سال های گذشته شده است.

رونق برداشت های پاییزه محصوالت کشاورزی شاهین شهر:

درآمد ۹۰۰ میلیاردریالی رهاورد پسته های خندان

مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران:

ارتقاء ماشین آالت
 شرط رقابت در بازار 

صنعت سنگ است

میزان مصرف آب در بخش کشاورزی
۸۰ میلیارد متر مکعب است:

گندم  آب دورریز در تولید 
کشور برابر با نیاز آب شرب 

سخنگوی جمعیت پیشرفت 
و عدالت اصفهان: 

اموال و حقوق مسئوالن 
نباید محرمانه باشد

با کاهش دمای هوا :

گاز اصفهان به ۷۰  مصرف 
میلیون مترمکعب رسید

اجرای طرح ممنوعیت تردد 
شبانه از امروز در اصفهان 
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3 کسب چهارمین طالی  جوانمردی: هدفم 
شهر نمایشگاهی اصفهان توسعه می یابدپارالمپیک در پاریس است

۶

 ۳

در جلسه انتخاب هفتمین پایتخت کتاب:

نجف آباد در بین پنج گزینه نهایی 
پایتخت کتاب کشور
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# اصفهان  تنها  نیست

 شهردار اصفهان تشریح کرد؛ 

آخرین تصمیمات برای آزادسازی 
و تکمیل رینگ چهارم اصفهان
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شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظردارد عملیات اجرایی به شرح 
گذار نماید. زیر را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292:
 تا ساعت  1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰8/22

تاریخ گشایش اسناد مناقصه:
 از ساعت ۰8:۳۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰8/2۳

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-۶۶8۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳1 )داخلی ۳9۵(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰8/۰8

نوبت دوم
گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

موضوع مناقصهشماره مناقصه
محل تامین 

اعتبار
برآورد  )ریال(

مبلغ تضمین 

)ریال(

۴۰۰ - ۳ - 1۴۰/۳

تهیه مصالح و تکمیل 

ساختمان و سوله 

شیرآالت ایمان شهر

1۰،۰۶۳،۴۴۶،79۴۴۳2,۰۰۰,۰۰۰جاری

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درنظردارد: خدمات موردنیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات 
گذار نماید. و آیین نامه معامالت شرکت، ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط وا

کثر تــا پایان وقت  پیشــنهاددهندگان می تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را ازطریــق ســایت www.setadiran.ir دریافــت و حدا
کــت الــف - ضمانــت نامه(  اداری روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰8/2۴ در ســامانه فــوق بارگــذاری نماینــد و همچنیــن اســناد فیزیکــی )پا
خــود را بــه نشــانی اصفهــان میــدان آزادی خیابــان مالصــدرا بــرق منطقــه شــش شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه اول 

کــه بعــد از مهلت مقــرر بارگــذاری گردد ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد. دبیرخانــه تحویــل نماینــد. بــه پیشــنهادهایی 
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیز به آدرس

http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

گاهی بیشــتر درمــورد الزامات،  جهــت کســب اطالعــات بازرگانــی با شــماره تلفــن 3۶۶8۵۰8۴، ۰31 واحد مناقصات و خرید و جهت آ
اطالعات، شــرح خدمات این مناقصه با شــماره تلفن 3۶۶92771، ۰31 اداره مهندســی تماس حاصل فرمایید.

ــام: 889۶9737 - ۰21 و 8۵1937۶8 - ۰21  ــت ن ــر ثب ــاس ۴193۴ - ۰21، دفت ــز تم ــامانه: مرک ــت در س ــل عضوی ــام مراح ــت انج جه
تمــاس حاصــل فرماییــد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
گــران جهــت بــه روزرســانی مــدارک و فعالیتهــای خــود، در ســامانه بــرون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهــان به  مناقصــه 
نشــانی http://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )درصورت هرگونه ســوال با شــماره تلفن 322۴11۵3 آقای امیرانی تماس حاصل 

فرمایید(.
کتها برای خود محفوظ  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پا

می دارد.
کتها با مراجعه به ســایت شــرکت و یا تمــاس با واحد  شــرکت کننــدگان در مناقصــه می بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویل پا
گردنــد، درغیراینصــورت مســوولیت عــدم رعایت ایــن بنــد بــه عهــده  مناقصــه و مزایــده، از آخریــن اصالحــات احتمالــی اســناد مطلــع 

گــران می باشــد. مناقصه 
پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

کات آزاد می باشد. حضور پیشنهاددهندگان )هر شرکت کننده یک نفر باارایه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پا
بــه مــدارک، پیشــنهادات و نامه هــای فاقــد امضــا، مخدوش، مشــروط یا بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شــود مطلقا ترتیب اثــر داده 

نخواهد شد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ

کاتب زاده و سعدی و محله خرم و احداث پست هوایی KVA۴۰۰ بلوار فروردین در محدوده امور بهارستان اصالح ساختار خیابانهای 

شماره 
مناقصه 

مرجع

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 

کات تحویل پا

گشایی  باز
اسناد 

کیفی ارزیابی 

گشایی  باز
کات  پا
مناقصه

مبلغ تضمین
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۳۰  اکتبر    2۰21 اقتصاد2

رئیــس ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان از ابالغ دستورالعمل درج قیمت 
تولیدکننــده بــر روی کاالهــا در هفتــه جــاری 

خبرداد.
گــزارش تســنیم، عبــاس تابــش از ابــالغ  بــه 
ج قیمت تولیدکننــده بر روی  دســتورالعمل در
کاالهــا در هفته جــاری خبــر داد و گفــت: یکی از 
ج قیمت هــای  چالش هــای اصلــی در بــازار، در

غیرقانونی و غیرواقعی بر روی کاالها است.
کننــدگان  تولیــد  حمایــت  ســازمان  رئیــس 
و مصرف کننــدگان افــزود: بــا توجــه بــه مطالبه 
عمومــی و بــا هــدف شفاف ســازی قیمت هــا، و 
بهره مندی قانونــی و منطقی هر یــک از عوامل 

زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب 
قانونی و اطالع رسانی مستمر از قیمت انواع کاال 
و خدمات و همچنین کاهش بهــای پرداختی 
توســط مصرف کنندگان الزم اســت بــا تغییر در 
شــیوه درج قیمت کاال بــه عنوان الــزام قانونی، 
موجبــات اســتیفای بیــش از پیــش حقــوق 

مصرف کنندگان فراهم شود.
تابش تصریح کرد: در شرایط فعلی بواسطه اینکه 
کثری بین واحدهای تولیدی برای  رقابت حدا
به دســت آوردن ســهم بازار از طریق اختصاص 
حاشــیه ســود بیشــتر برای شــبکه توزیع وجود 
دارد و عمال قیمت کمتر مبنای رقابت نیســت؛ 
میزان بهره مندی شــبکه توزیع از حاشیه سود 

تخصیص یافته تعیین کننده فروش است
وی ضمن بیان اینکه نظام اطالع رسانی قیمت 
بایــد بــه گونــه ای تعریف شــود کــه رقابــت بین 
تولیدکنندگان و رقابت بین شبکه های مختلف 
توزیع را ایجــاد کند اظهار داشــت: این پــروژه به 
دنبال ایجاد فضای رقابتی از طریق اســتفاده از 
ظرفیت های مصرف کنندگان برای خرید کاالی 

با کیفیت و قیمت پایین تر تعریف شده است.

وزیر صمت با اشاره به تعامل و هم افزایی خوب 
وزرای اقتصادی دولت سیزدهم، گفت: جلسات 
متناوب با رئیس جمهوری داریم و فضا برای حل 

مسائل اساسی کشور بسیار مهیا است.
بــه گــزارش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
»ســیدرضا فاطمی امین« در نشســت مشترک 
با رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور از بازنگری 
اساســی در فرآینــد صــدور مجوزهــا و بازطراحی 
فرایندهــای اداری مرتبــط بــا مجموعــه وزارت 
صنعت خبر داد و اظهار کرد: برنامه ویژه ای برای 
بازطراحی فرآیندها داریم که همه ابعاد سازمانی 

را پوشش خواهد داد.
وی تصریــح کــرد: بــا اجــرای پروژه هــای تحولی 
بازآفرینــی وزارت صنعت، بســیاری از مســائل و 
چالش ها در بازه زمانی تعیین شده حل و فصل 

خواهد شد.
وزیر صمت همچنین تعامل و هم افزایی میان 
دو مجموعــه وزارت صنعت و ســازمان بازرســی 
برای تحقق اهداف نظارتی با نگاه پیشگیرانه را 

کید قرار داد. مورد تا
          لزوم رفع گلوگاه های تخلف ساز

حجت االسالم والمسلمین »حسن درویشیان«، 
نیــز در ایــن نشســت، رویکردهای این ســازمان 
را پیشــگیرانه با نگاه آسیب شناســانه دانســت 
و گفــت: گلوگاه هایی که بســتر تخلــف را فراهم 

می آورند باید آسیب شناسی و رفع شوند.
وی همچنین از دستگاه های اجرایی خواست 
کــه آســیب های مرتبــط را بــا هــدف اصــالح و 

پیشگیری شناسایی کنند.
گاهی بخشی  رئیس سازمان بازرسی کل کشور، آ
و توجــه دادن دســتگاه اجرایــی نســبت بــه 
مأموریت هــای قانونــی خــود را یکــی دیگــر از 
وظایف دانســت و گفت: مدیران دستگاه های 
کــه  هســتند  ملــی  ســرمایه های  اجرایــی، 
بایــد از ایــن ســرمایه ها صیانــت شــود و یکــی از 
اقدامــات صیانتــی توجــه دادن مدیــران بــه 

مأموریت هایشان است.
درویشــیان یکــی دیگــر از رویکردهای ســازمان 
بازرســی را توجه به مســائل اصلی دســتگاه ها و 
اولویت بندی مســائل دانســت و بــا بیان اینکه 
مــردم انتظــار ویــژه ای از دولــت جدیــد دارنــد، 
تصریح کــرد: نظارت مســتمر بر عوامــل و تحقق 
اهداف مجموعه در کنار وظیفــه برنامه ریزی و 

اجرا است.
کید کرد: انتظار می رود مدیران به وظایف  وی تأ
نظارتی خود به گونــه ای عمل کنند کــه نیاز به 
ج از  حضور و پیگیری دستگاه های نظارتی خار
مجموعه نباشد، البته نظارت نه به معنای عدم 
اعتماد بلکه معنای کمک کردن به مدیران برای 

انجام درست وظایف است.

گــروه صنعتی ایران خــودرو، شــش محصول 
ح مشــارکت در تولیــد  خــود را در قالــب طــر
بــا زمــان تحویــل آذر و دی مــاه ۱۴۰۱ عرضــه 

می کند.
ح مشارکت در  به گزارش ایران خودرو، در طر
تولید، ۶ محصول دناپالس توربوشارژ دستی 
و اتوماتیــک،  تــارا دســتی، پژو ۲۰۷ دســتی با 
ســقف شیشــه ای، رانا پالس و ســورن پالس 

عرضه می شود. 
ح از امــروز ۶ آبــان مــاه به مدت ســه  ایــن طــر
روز در ســایت فروش ایران خودرو به نشــانی 
esale.ikco.ir اجــرا خواهد شــد و مشــتریان 
برای ثبــت نــام نهایــی از طریــق قرعه کشــی 
با حضــور نماینــدگان نهادهــای ناظــر در روز 
یکشنبه نهم آبان ماه مشخص خواهند شد. 

مراســم قرعــه کشــی ماننــد روال معمــول به 
صورت زنده از طریق ســایت ایران خودرو به 
نشانی ikco.ir و صفحه این شرکت در آپارات 

به نشانی ikco_ir  پخش خواهد شد. 
گروه صنعتی ایران خــودرو با تولید ۲۴۱ هزار و 
۳۹۳ دســتگاه خودرو، بزرگترین خودروســاز 

نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰ لقب گرفت.

شــرکت مدیریت تولیــد، انتقال و توزیــع نیروی 
برق ایران اعالم کرد: وضعیت آماده بکاری بیش 
از ۳۲۰۰ مولــد اضطراری برق کشــور مــورد پایش 

جدی قرار می گیرد.
به گزارش  پایگاه خبری شرکت مدیریت تولید، 
انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر(؛ براساس 
برنامه ریــزی صــورت گرفته، آزمایش سراســری 
آماده بــه کاری مولدهای اضطراری برق کشــور 
برخالف ســال های گذشــته که در یــک روز و به 
صورت محدود اجرا می شد، قرار است در طول 

یکسال و به صورت گسترده اجرایی شود.
در قالب ایــن برنامــه بیــش از ۳ هــزار و ۲۰۰ مولد 
اضطراری برق کشــور براســاس میزان اهمیت، 
یک یا چند بار در طول ســال مــورد آزمایش قرار 
خواهنــد گرفت. ایــن برنامــه بــه منظور کســب 
اطمینان از آمادگی ایــن مولدها برای بکارگیری 
آن در مواقع حساس و به ویژه در پیک تابستان 

۱۴۰۱ اجرا می شود.
گذشــته همــه مولدهــای  در طــول یکســال 
کز درمانــی مورد  اضطــراری بیمارســتان ها و مرا
بازرســی قرار گرفته اســت کــه در نتیجه شــاهد 
عملکــرد بــه موقع ایــن واحدهــا در مواقــع الزم 

بوده ایم.
کــز درمانــی و  براســاس این آمــار ۹۶ درصــد مرا
بیمارســتان ها دارای مولدهــای اضطــراری 

هستند.

کاالها ابالغ دستورالعمل درج قیمت بر روی 

خبر

مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
شــورای اســالمی گفت: دولت برای بهبود 
شــاخص های کالن اقتصــادی به فرصت 

زیادتری برای موفقیت نیاز دارد.
میرزایــی  حســین  حجت االســالم 
در گفت وگــو با ایســنا درباره ایــن ســخن 
رئیس جمهور که نباید اقتصاد و معیشت 
ج گــره بزنیم،  کره بــا خــار مــردم را بــه مذا
اظهــار کــرد: دو سیاســت وجــود دارد کــه 
روســای جمهــور بــرای اداره کشــور اتخاذ 
می کننــد که یکــی از ایــن سیاســت ها این 
اســت کــه معیشــت مــردم و اقتصــاد را به 
کــرات و سیاســت خارجــی گــره بزنند  مذا

و راه دوم گره نزدن آن به اقتصاد است.
وی افــزود: در دولت قبل معیشــت مردم 
کــرات برجام گره زده شــد کــه اجرا  به مذا
نشــدن مفــاد برجــام شــرایط اقتصــادی 
کــرد، امــا دولــت  را بــرای مــردم مشــکل 
سیزدهم تصمیم گرفته است که معیشت 
مــردم را به اقتصــاد گــره نزند به ایــن معنا 
کرات برجامــی در صورت  که در ادامــه مذا
موفقیت یا عــدم موفقیت، مســیر اصالح 
خواهنــد  پیــش  در  را  مــردم  معیشــت 
گرفت تا معیشــت مردم را به ســرو سامان 

برسانند.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا 
بیان اینکــه دولــت موفقیت هــای نســبی 
در اقتصــاد داشــته اســت، گفــت: بــرای 
مثال قــوه مجریه در مهار قیمت ســیمان 
موفق بوده است، اما در تنظیم قیمت ها 
در بــازار، مهار تورم و بهبود شــاخص های 
کالن اقتصــادی فرصــت زیادتــری بــرای 
موفقیت الزم است و هنوز آمار قابل قبولی 

مشاهده نمی شود.
میرزایی تصریــح کرد: تــوان و کارایی الزم 
در دولت فعلی برای حل مشکالت وجود 
دارد بــه شــرطی که قــدرت و شــجاعت در 

تصمیم گیری وجود داشته باشد.

ســخنگوی جمعیــت پیشــرفت و عدالــت 
اســتان اصفهان گفــت: معتقدم امــوال و 
حتــی حقــوق تمــام مســئوالن بایــد برای 
مردم شــفاف باشــد، زیرا مــردم صاحبان 
هــم  مســئوالن  و  بیت المــال  اصلــی 

حقوق بگیر بیت المال هستند.
کران درباره موضــوع محرمانه  مهدی شــا
مانــدن یا عیــان شــدن اموال مســئوالن، 
تــراز نظــام  کــرد: مســئولیت در  اظهــار 
جمهوری اسالمی، الزامات خاص خودش 
را دارد. یک مقام مســئول در هر سطحی، 
کم به بخشی از بیت المال است و اینکه  حا
شــخصی از اول زندگــی کاری اش تــا آخــر 
کنــون ثروت  همواره مدیر دولتــی بوده و ا

آن چنانی اندوخته پذیرفتنی نیست.
وی افزود: مسئول جمهوری اسالمی باید 
کنــد  زندگــی  هم تــراز متوســط جامعــه 
و مســئولیت را فرصتــی بــرای خدمــت 
نه اندوخــت ثــروت بدانــد کــه بســیاری از 

مسئوالن این چنین هستند.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: معتقدم 
امــوال و حتــی حقــوق تمــام مســئوالن 
باید برای مردم شــفاف باشــد، زیــرا مردم 
صاحبــان اصلــی بیت المــال و مســئوالن 
هم حقوق بگیــر بیت المال هســتند. باید 
کــه یــک فــرد در دوران  مشــخص باشــد 
مســئولیتش چــه مقــدار و از چــه راهی به 
ثروتــش افــزوده شــده اســت و در دوران 
مسئولیت چقدر حقوق و پاداش دریافت 

می کند.
کران ادامــه داد: ایــن شــفافیت زمینه  شــا
شــناخت مردم بــرای انتخاب هــای آتی را 
فراهــم می کند. مگــر در این مســئولیت ها 
چه چیــزی نهفتــه که این قــدر افــراد برای 
دســتیابی بــه آن تــالش، رقابــت و هزینــه 
می کنند. برای مثال باید مشــخص باشد 
کــه میلیــاردی بــرای  نماینــده مجلســی 
رســیدن به کرســی مجلس هزینه می کند 
در طول این ۴۸ ماه مسئولیت چه مقدار از 
بیت المال حقوق و امکانات دریافت کرده 
و چــه مقدار بــه ثــروت خــود و اطرافیانش 

اضافه شده است؟
کــه در رده  کــرد: کســی  وی خاطرنشــان 
مســئولیت نظــام قــرار می گیــرد بایــد از 
شفافیت اموالش اســتقبال کند و مردم را 
محرم خود بداند تا مردم هم به مسئوالن 

اعتماد داشته باشند.

خبر میزان مصرف آب در بخش کشاورزی۸۰ میلیارد متر مکعب است:

آب دورریز در تولید گندم 
برابر با نیاز آب شرب کشور

استاد دانشــگاه صنعتی اصفهان 
گفت: با در نظر گرفتن میزان نسبی 
مصــرف آب در بخــش کشــاورزی 
که حدود ۸۰ میلیارد متر مکعب است، حدود هشت 
میلیارد متر مکعب آن در دور ریز گندم صرف می شود 

که برابر میزان آب شرب مصرفی کشور است.
جهانگیر عابدی در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: دورریز 
مواد غذایی در ایران بین ۱۰ تا ۲۵ درصد بوده که بخشی 
از آن به فرایند برداشت و بخشی دیگر به انتقال این مواد 

به محل مصرف مربوط است.
          بخش زیادی از دورریز گندم در بخش برداشت 

است
کنون به  ع نیز ا وی افزود: فرایند برداشت گندم در مزار
گونه ای است که منجر به دورریز این ماده غذایی شده 
گر برداشــت گندم با روش های مکانیزاسیون  است، ا
قوی و یا کمباین انجام شــود، دور ریــز گندم نیز کمتر 
می شود، به نظر می رسد دورریزی که در مزرعه اتفاق 
می افتد بیشتر از مقداری است که در انتقال آن به دورریز 

تبدیل می شود.
          با روش های جدید برداشت، می توان دور ریز 

گندم را به کمتر از 1۰ درصد نیز رساند
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه با استفاده 
از روش های جدید برداشت، می توان دور ریز گندم را به 
کمتر از ۱۰ درصد نیز رساند گفت: میزان آب مجازی که 
برای تولید دور ریز گندم اســتفاده می شود بسیار زیاد 
است. عابدی اضافه کرد: با در نظر گرفتن میزان نسبی 
مصرف آب در بخش کشــاورزی که حدود ۸۰ میلیارد 
متر مکعب است، حدود هشت میلیارد متر مکعب آن 

در دور ریز گندم صرف می شود که برابر میزان آب شرب 
مصرفی کشور است.

          خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک 
لزومی ندارد

وی تصریح کرد: محصوالت استراتژیکی تعریف شده که 
تولید آن در کشور را نمی توان حذف کرد، اما خودکفایی 
در تولید این محصوالت با توجه به منابع محدود آب 
در کشور لزومی ندارد. استاد دانشگاه صنعتی اصفهان 

گفت: تنها با تولید بخشــی از مواد غذایی اســتراتژیک 
مورد نیاز کشور، می توان امنیت غدایی را تأمین کرد، 
گفت: بخش دیگر این مواد را می توان به طور متنوع از 

کشورهای مختلف وارد کرد.
کنــون برنــج و گنــدم از جملــه  عابــدی اضافــه کــرد: ا
اصلی تریــن غذاهــای مصرفــی مــردم اســت، این در 
گر بتوان جایگزینی برای این مواد پیدا  حالی است که ا
کرده و الگوی غذایی مردم متحول شــود، بســیاری از 

مشکالت این حوزه حل خواهد شد.
          سیب زمینی جایگزین برنج و گندم شود

وی تصریــح کــرد: بــا وجــود آنکــه در گذشــته برنــج در 
کنون مردم بیشتر  سفره های ایرانی نقشی نداشته، ا
برنج مصرف می کنند که محصول آب بــر و هزینه بری 
است، می توان بخشی از کربوهیدراتی که از طریق برنج 
و گندم مصرف می شود را به سمت سیب زمینی که به 

وفور در کشور تولید می شود سوق داد.

مشــاور بیــن المللــی انجمــن ســنگ ایران گفــت: 
کلیدی ترین آیتم برای افزایش تولید و رقابت در بازار بین 
المللی صنعت سنگ رفع ایرادات ماشین آالت است. 
سیامک حاج سید جوادی در نشست بررسی بازار صنعت سنگ در دوران 
کرونا با بیان اینکه متأسفانه آمارها نشان می دهد ایران صدمات بسیاری 
در صنعت سنگ دیده، اظهار داشت: این صدمات بیشتر در تقاضای و 
رشد سنگ سیلیکی و گرانیت بوده است. وی افزود: اوج صادرات ایران 
در سال ۲۰۱۹ بوده که دوباره کاهش یافته و دلیل اصلی آن ضعف ماشین 
آالت است که هزینه تعمیرات، نگهداری و تولید این ماشین آالت به شدت 
باال رفته و جایگزین هم ندارد. مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران با 
بیان اینکه هر ساله شاهد بسته شدن معادن هستیم، گفت: بیش از ۲ 

هزار و ۱۰۰ پروانه بهره برداری معادن در کشــور صادر می شود که هزار و ۷۰ 
معدن در سال ۱۳۹۸ فعال بوده و این تعداد در سال ۱۳۹۹ به ۸۰۰ معدن 

کاهش یافته است.
          ماشین آالت، بزرگترین ضعف صنعت سنگ

وی ادامه می دهد: ترکیه با ۱۱ میلیون تن تولید لیدر صادرات در گروه ماربل 
گر  است و ایران در سال ۲۰۱۳ میالدی ۱۲.۵ میلیون تن صادرات داشته و ا
بتوانیم معادن را شناسایی و فعال کنیم و ۵۰ درصد آنها فعال باشند باید 
۱۵ میلیون تن تولید داشــته باشــیم در صورتی که از این مقدار صادرات 
کمتر است. حاج سید جوادی با بیان اینکه ما در کشوری زندگی می کنیم 
که نزدیک ۸ میلیون تن در شرایط وخیم مصرف داخلی دارد و در شرایط 
رشد اقتصادی به ده میلیون تن می رسد، گفت: بنابراین باید در ابتدا بازار 
داخلی را تأمین و بعد به فکر صادرات بود و مهم ترین و کلیدی ترین آیتم 

افزایش تولید بخش ماشین آالت است.
          چالش بازار داخلی و صادرات صنعت سنگ در ایران

وی مســیر رقابت با کشــور ترکیه که ده میلیون تن صادرات را بــرای بازار 
جهانی قــرار داده را تولیــد ده میلیون تن مــازاد بر مصرف داخلی کشــور 
دانست و افزود: در حال حاضر در ایران بین صادرات و بازار داخلی چالش 
وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد صادرات کشور ما به کشور عراق بوده است.
مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران خاطر نشان کرد: میانگین صادرات 
در دنیا ۳۰ دالر و ایران ۸ دالر است که از این میزان هم ۵ دالر آن یارانه دولتی 

به حســاب می آید و تنها ۳ دالر ارزش افزوده دارد. وی با هشــدار نسبت 
به این وضعیت کــه در واقع خروج ســرمایه صورت می گیــرد و عمال برق، 
ســوخت، گاز و نیروی انســانی را هدیه می کنیم، گفت: تولیدات عمده 
کارخانه ها معموال با انرژی های یارانه ای دولت انجام می شود که باید با 
قوانین تعرفه ای دولت، عوارض آن را جذب و در خود این صنعت مجدد 

سرمایه گذاری شود.
          جبران عقب ماندگی با مدیریت بازاریابی و استانداردهای فرآوری

حاج سید جوادی بعد با اشاره به اینکه بعد از عراق به کشور رومانی و اغلب 
کشورهای همسایه صادرات انجام شده است، تصریح کرد: این امر نشان 
می دهد که ما توانسته ایم مشکل تحریم را حل کنیم اما علت عقب ماندگی 
از بــازار جهانــی، مدیریــت بازریابــی و اســتانداردهای فرآوری اســت؛ که 
واحدهای صادرات تمرکز خود را تنها در بخش داخلی قرار داده اند. وی با 
بیان اینکه ۶ هزار واحد فرآوری در کشور وجود دارد، بیان کرد: کشور ما در 
تولید سنگ فرآوری دارای مزیت مطلق رقابتی است اما به دلیل ضعف در 
برخی ماشین آالت و دستگاه ها نتوانسته ایم این بازار را به دست بگیریم 
و کافی است سه دستگاه اصلی را تولید و به استانداری مورد قبول اروپا 
برسیم. مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران با بیان اینکه سنگ های 
آهکی و سیلیسی دو گروه اصلی تبادالت جهانی هستند، گفت: طبق 
بررسی های انجام شــده اقبال بازار جهانی به سمت سنگ کوارتزیت و 

گرانیت سوق پیدا کرده و این زنگ خطری برای کشور ماست.

وزیر نفت گفت: سهمیه بنزین ویژه ای برای جبران 
قطعی فعالیت جایگاه های ســوخت برای مــردم در 

نظر گرفته می شود.
به گزارش وزارت نفــت، »جواد اوجی« پس از نشســت بــا مدیران عامل 
شرکت های ملی پاالیش و پخش و پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار 
کرد: با هماهنگی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری دولت سیزدهم 
سهمیه بنزین ویژه ای به منظور جبران این مدت برای مردم در نظر گرفته 
کنون به سراسر کشور  می شــود. وی افزود: بیش از ۴۵۰ گروه عملیاتی تا

اعزام شده اند تا به صورت دستی جایگاه های عرضه سوخت را فعال کنند.
وزیر نفت با بیان اینکه ذخیره ســازی های فرآورده های نفتی استان ها 
مطلوب است و هیچ مشکلی بابت تأمین فرآورده در کشور وجود ندارد، 
خاطرنشان کرد: ظرف یک تا دو روز آینده همه جایگاه های عرضه سوخت 
کنون نیز حدود چهار هزار جایگاه در  کشور به سامانه متصل می شود و هم ا

سطح کشور فعال شده است.
کنون حدود ۸۰۰ جایگاه عرضه در سراســر کشور به  اوجی تصریح کرد: تا

سامانه هوشمند سوخت متصل شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
کنون ۴۶ گروه کارشناســی به  نفتی ایران گفت: هم ا
جایگاه های عرضه سوخت کل کشور اعزام شده اند. 

۹۰ درصد از جایگاه های عرضه سوخت کشور فعال شده است.
به گزارش شانا، جلیل ساالری اظهار کرد: تا جمعه _هفتم آبان ماه_ بیش از 
۷۰ درصد از جایگاه های عرضه سوخت کشور به سامانه متصل می شوند.
کنون حدود ۸۰۰ جایگاه به ســامانه هوشــمند ســوخت  وی افزود: هم ا

متصل است.

معاون وزیر نفت تاکید کرد: تالش می کنیم به زودی عرضه نفت گاز از طریق 
کنون ۴۶ گروه کارشناسی  کارت سوخت فراهم شود. به گفته ساالری هم ا

به جایگاه های عرضه سوخت کل کشور اعزام شده اند.
گفتنی است، به منظور بررسی آخرین وضع سامانه هوشمند سوخت، 
نشستی با حضور جواد اوجی وزیر نفت، جلیل ســاالری مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش و همچنین کرامت ویس کرمی مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پنجشــنبه )۶ آبــان ماه( 

برگزار شد.

وزیر راه از توافق سواپ گاز طبیعی ترکمنستان از مســیر ایران خبر داد. به گزارش مهر، 
رستم قاسمی در اختتامیه شانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری ایران ایران 
و ترکمنستان گفت: در دو ســال گذشــته خصوصا بعد از کرونا روابط ما با ترکمنستان 
محدود شده بود. امیدواریم با آغاز دولت ســیزدهم و برگزاری این اجالس بتوانیم سطح روابط را به حد 
مطلوب برسانیم و توافقات در سطح انرژی از جمله اجرای سواپ گاز طبیعی ترکمنستان از مسیر ایران، 

کتشاف منابع مشترک هیدروکربوری در خزر، سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و استفاده از تجربیات  ا
مشترک در زمینه برق حاصل شود. وی گفت: در بخش حمل و نقل قرار شد افزایش تردد ناوگان در مرزها، 
افزایش ساعت کاری پایانه های مرزی، گسترش همکاری حمل و نقل دریایی و ریلی در گمرک، اجرایی 
کردن سند همکاری گمرکی و در بخش تجاری توافق در خصوص ایجاد تجارت مطابق قوانین دو کشور و 

آماده سازی همکاری های تجارت ترجیحی امضا کردیم.

مشاور بین المللی انجمن سنگ ایران:

ارتقاء ماشین آالت شرط رقابت در بازار صنعت سنگ است

وزیر نفت مطرح کرد: 

سهمیه بنزین ویژه برای جبران قطعی جایگاه های سوخت

کشور  فعالیت۹۰ درصد از جایگاه های عرضه سوخت 

وزیر راه و شهرسازی:

گاز ترکمنستان را سوآپ می کند ایران 

وزیر صمت:

کشور مهیا است فضا برای حل مسائل اساسی 

 شش محصول ایران خودرو در طرح
 "مشارکت در تولید" عرضه می شود

توسط توانیر انجام می شود؛

پایش وضعیت بیش از ۳ هزار مولد اضطراری برق

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

برای بهبود شاخص های 
کالن اقتصادی، دولت به 

فرصت بیشتری نیاز دارد

سخنگوی جمعیت پیشرفت 
و عدالت اصفهان:

اموال و حقوق مسئوالن 
نباید محرمانه باشد

خبر

خبر

خبر

خبر

خبر
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با کاهش دمای هوا :

مصرف گاز اصفهان به ۷۰ میلیون مترمکعب رسید

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان 
اصفهان با بیان اینکه با کاهش 
دمــای هــوا مصــرف گاز بخــش 
خانگــی اســتان از حــدود ۶ میلیــون مترمکعــب 
در روزهــای معمولــی گــرم ســال، بــه ۳۰ میلیــون 
مترمکعــب افزایــش یافــت، گفــت: در مجمــوع 
روزهای گذشته میزان مصرف گاز استان اصفهان 

به ۷۰ میلیون مترمکعب رسید.
به گزارش ایسنا، مصطفی علوی با اشاره به کاهش 
دمای هوا و افزایش مصرف گاز، اظهار کرد: کاهش 
دمای هوا طبیعتا منجر بــه افزایش مصرف گاز به 

خصوص در بخش خانگی می شود.
وی افزود: با کاهش دمــای هوا مصرف گاز بخش 
خانگی اســتان اصفهان از حدود ۶ مترمکعب در 
روزهای معمولی گرم ســال، شــب گذشــته به ۳۰ 

میلیون مترمکعب افزایش یافت.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان اضافــه 
کرد: البته در بخش صنعت نیز کاهش مصرف گاز 
نداشته ایم و مصرف گاز این بخش طی شبانه روز 

گذشته حدود ۴۰ میلیون مترمکعب بود.
گفتــه علــوی، در حالیکــه خــط مشــخص  بــه 
مصرف گاز استان ۶۱.۸ میلیون مترمکعب بود، 
در مجموع طی شبانه روز گذشته میزان مصرف 
گاز اســتان اصفهــان بــه ۷۰ میلیــون مترمکعب 
رســید، البته در تامیــن گاز بخش های مختلف 
که خطوط سراسری  دچار مشکل نشدیم، چرا
گاز کل کشــور همچنــان در وضعیــت پایــدار بــه 

سر می برند.
گر مصرف گاز بخش خانگی روند  وی تصریح کرد: ا
رو به افزایشی داشته باشد تاب آوری شبکه کمتر 

خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهان با اشــاره 
به اینکه شب گذشته دمای برخی مناطق استان 

همچون ســمیرم زیر صفر درجه بــود و دمای هوا 
غرب استان نیز پایین بود، افزود: عمده شهرهای 
گازدار اســتان دمای باالی صفر درجه را داشتند، 
بنابرایــن هنــوز دمای هــوای پاییــن کــه منجر به 

افزایش باالی گاز در استان شود، نرسیده ایم.
گــر دمــای هوا کاهشــی باشــد و  کیــد کــرد: ا وی تا
نتوانیم گاز تمام مشترکین را تامین کنیم، اولویت 
تامین گاز بخش خانگی اســت و احتمال می رود 

ناچار به محدودیت تامین گاز صنایع شویم.
گاز ۷۰ میلیــون  کــرد: مصــرف  علــوی تصریــح 
مترمکعــب در مــرز خطر اســت و بخــش صنعت و 
خانگی بایــد در مصــرف گاز صرفه جویــی کنند تا 

دچار مشکل و محدودیت تامین گاز نشویم.
وی البتــه بــا بیان اینکــه محدودیــت مصــرف گاز 
صنایع در استان مشخص نمی شود و این موضوع 
به صورت سراســری در کشــور تصمیم گیری و به 

تمام استان ها ابالغ می شود، گفت: دیسپاچینگ 
شــرکت ملــی گاز هماهنگی هــای الزم را در ایــن 
باره انجــام می دهنــد و با توجــه به فشــار خطوط 
گاز تصمیــم گیــری می شــود کــه در کــدام منطقه 
محدودیت مصرف گاز داشته باشــیم و این کار با 

اعالم قبلی انجام می شود.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان دربــاره 
محدویت های گاز صنایع در زمستان و استفاده 
از سوخت دوم، توضیح داد: به طور معمول زمانی 
کــه محدودیــت تامیــن گاز وجــود دارد، صنایع و 
نیروگاه هــا بــه ســمت ســوخت دوم می رونــد، اما 
استفاده از سوخت دوم در شهر آلوده ای همانند 
اصفهان باید در اســتان تصمیم گیــری و با تهران 
گر قرار باشد از  هماهنگی های الزم انجام شود، اما ا
سوخت دوم استفاده کنیم باید به سراغ صنایعی 
برویم که در شعاع باالی ۵۰ کیلومتر از مرکز استان 

قرار دارند.
وی دربــاره اســتفاده نیروگاه هــای اصفهــان از 
ســوخت دوم با توجه بــه محدودیت هــای گاز در 
زمســتان، گفت: همواره مســائل کشــور را باید به 
صورت کالن نگاه کنیم و به طور قطع عدم تامین 
سوخت گاز نیروگاه ها ممکن است این صنعت را با 
محدودیت تولید برق مواجه کند که این موضوع 
گر گاز این بخش  خ می دهد، با این وجــود ا قطعا ر
گر بخواهند به  تامین نشــود و نیروگاه های گازی ا
سراغ سوخت دوم برود، طبیعتا باید شرایط هوای 

اصفهان نیز لحاظ شود.
کیــد کــرد: روزهای ســالم اصفهــان در  علوی بــا تا
گــر محدودیت هــای  ســال رو بــه کاهــش رفتــه و ا
کرات با استاندار و دیگر  گازی اعمال شود طی مذا
بخش هــا و نماینــدگان بایــد کمک کنیم شــرایط 

هوای اصفهان از این بدتر نشود.

شهردار اصفهان گفت: عملیات عمرانی مسیر 
حدفاصل کیلومتــر دو و نیم و تــا چهارم پروژه 

رینگ چهارم آغاز شده است.
بــه گزارش ایمنــا، علــی قاســم زاده  در جلســه 
بررسی روند پیشرفت پروژه های مهم عمرانی 
شــهر، اظهار کــرد: مقــرر شــده هر چهارشــنبه 
دو هفتــه یــک بــار بــا حضــور در محــل اجرای 
پروژه هــای مهــم عمرانــی شــهر مســائل و 
مشــکالت مربــوط بــه پــروژه را بررســی و رفــع 

کنیم.
وی افزود: در رینگ چهارم حدفاصل کیلومتر 
ح و با  دو تا چهــار و نیــم مســائل و موانع مطــر
حضور معاونــان ذی ربط مشــکالت یکی یکی 

بررسی و راه حل ها اتخاذ شد.
چهــارم  رینــگ  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
یکــی از پروژه هــای کالنــی اســت کــه از دیربــاز 
ح بــوده اســت، چــرا که به  در شــهرداری مطــر
گزیر  اقتضای توسعه شهر و افزایش جمعیت نا

به افزایش رینگ ها هستیم.
قاســم زاده ادامه داد: با اجــرای رینگ چهارم 
بخش زیادی از بار ترافیکی رینگ سوم کاهش 
پیدا می کنــد، همچنین کاهــش آلودگی هوا و 
تسهیل ســفرهای شــهری را به همراه خواهد 

داشت.
وی خاطرنشــان کرد: بخشــی از مســیر رینگ 
ج از محدوده شــهری قرار دارد  چهارم در خــار
که باید مباحث آزادسازی و اجرای آن از طریق 
اســتانداری و برگــزاری جلســات مشــترک بــا 

شهرداری شهرهای پیرامون پیگیری شود.
شهردار اصفهان با اشــاره به تشکیل »شرکت 
ح رینگ چهارم گفت:  پروژه« برای احداث طر
با توجــه به اینکه مســیر رینگ چهــارم به طور 
کامــل در محدوده شــهر اصفهان قــرار ندارد و 
بخشی از آن باید توسط شــهرداری شهرهای 
در مســیر اجرا شــود و احتمــال فراهــم نبودن 
شــرایط مالی برای آنها وجود دارد، پیشــنهاد 
ح شــده تا از ایــن طریق  »شــرکت پروژه« مطــر
مشــکالت برطــرف و بــا اســتفاده از منابــع در 

اختیار، احداث رینگ دنبال شود.
قاســم زاده اظهار کرد: برای آزادسازی بخشی 
از پروژه کــه در محدوده اختیارات شــهرداری 
اصفهان است تصمیماتی اتخاذ شده تا منابع 

مالی مورد نیاز پروژه تأمین شود.

معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهــان 
گفــت: در صددیــم اولویــت نخســت رینــگ 
چهارم از کیلومتر صفر تا نهم رینگ حدفاصل 
تقاطع ســردار شــهید ســلیمانی تــا اتصال به 
خیابان هــای تابان و آســمان را تا ســال ۱۴۰۱ 

تکمیل کنیم.
ج مظفر در جلسه بررسی  به گزارش ایمنا، ایر
رونــد پیشــرفت پروژه هــای مهــم عمرانــی 
شــهر، اظهــار کرد: نخســتین جلســه بررســی 
پروژه های بزرگ عمرانی شــهر در دوره جدید 
مدیریــت شــهری بــه دلیــل اهمیــت پــروژه 
حلقــه حفاظتــی در محــل اجرای ایــن پروژه 

برگزار شد.
وی تصریــح کــرد: همزمان عملیــات اجرایی 
کیلومتــر دو و نیــم تا چهــارم حلقــه حفاظتی 
که جز اولویت های نخســت رینگ بوده، آغاز 
شده و قرار است در بازه زمانی ۱۰ ماهه شامل 
مســیر و یــک تقاطــع رو بــه روی شــهر بهاران 

احداث شود.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه 

داد: سیاســت هایی برای کل رینــگ اتخاذ و 
برنامه ریزی شــد تا بــرای تأمین منابــع مورد 
نیاز از ظرفیت و پتانســیل های اطراف رینگ 
اســتفاده شــود از ایــن رو مقــرر شــد معاونــت 
شهرسازی پتانسیل ها را بررسی و اعالم کند. 
مظفر با بیان اینکه موضوعات پیرامون منابع 
مالــی مــورد نیاز بــا معــاون مالــی و اقتصادی 
ح و قول هــای مســاعدی برای  شــهردار مطر
انجام آزاسازی ها داده شد، گفت: درصددیم 
اولویت نخست رینگ چهارم از کیلومتر صفر 
تا نهم رینگ حدفاصل تقاطع ســردار شهید 
ســلیمانی تا اتصال بــه خیابان هــای تابان و 

آسمان را تا سال ۱۴۰۱ تکمیل کنیم.

شــهردار گلپایــگان از آمادگــی شــهرداری در 
گــذاری ۸۰۰ هکتــار زمیــن در محــدوده  وا
شهری برای ایجاد شهرک صنعتی خبر داد و 
گفت: در بودجه ۱۴۰۰ برای کارخانه بازیافت 
گلپایــگان و خوانســار یــک میلیــارد تومــان 

تخصیص دادیم.
پیمان شکرزاده از راه اندازی سایت بازیافت 
کنــون در اســتان  خبــر داد و اظهــار کــرد: تا
کامــل  اصفهــان هیــچ ســایتی بــه صــورت 
راه انــدازی نشــده اســت، امــا اداره محیــط 
زیســت مشــکالتی از ســایت بازیافت ایــن 
ح کرده که تا دو هفته دیگر  شهرســتان مطر

برطرف و آماده فعالیت است.
وی بــا بیان اینکــه یــک میلیــارد تومــان در 
بودجــه ســال ۱۴۰ بــرای کارخانــه بازیافــت 
شــهرداری  افــزود:  دادیــم،  تخصیــص 

گلپایــگان دو میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومان 
نیــز برای ایــن کارخانــه دیون ایجــاد کــرده 
اســت، در مراحل بعدی ســایت آزمایشگاه 
و تولیــد کمپوســت اســتاندارد بــا توجــه بــه 
نیاز کشــاورزی منطقــه نیز ایجاد می شــود. 
شهردار گلپایگان با اشاره به اجرای تفکیک 
زباله در مبدا، گفت: سال گذشته از سازمان 
شــهرداری ها ۵۰۰ میلیــون تومــان دریافــت 
کردیم اما پنــج میلیــارد تومان هزینه شــده 

است.
وی افــزود: کارخانه بازیافت زمین برگشــت 
نداشــت، پنج هکتار زمین بــرای آن در نظر 
گرفتیــم و فقــط یــک میلیــارد تومــان هزینه 

حفاری پرداخته شد.
ح ۸۰۰ هکتــاری  شــکرزاده بــا اشــاره بــه طــر
گلپایــگان برای ایجــاد شــهرک  شــهرداری 
کــه  صنعــت در پشــت پــارک جنگلــی شــهر 
در مجــاورت شــهرک های صنعتــی و در 
حریم شــهر قــرار دارد، ادامــه داد: مصوبات 
و اجازه های آن گرفته شده است و با همان 
گذاری به  قیمت شرکت شــهرک ها آماده وا
شــرط رعایت گروه بندی های اداره محیط 

زیست است.

کشــاورز مبارکه ای با اســتفاده از روش کشــت 
مخلوط، بیــش از ۱۲ نوع محصول کشــاورزی 

در اراضی خود کشت می کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه گفت: 
با توجه به خشکســالی ها و کمبــود منابع آبی 
در شهرستان، این کشاورز توانسته است این 
محصوالت را با آبیاری تحت فشار و با باالترین 

عملکرد تولید کند.
کســری بابایی افزود: از مهمترین مزایای این 
نــوع کشــت، رعایت تنــاوب زراعی و برداشــت 
بیشتر و صرفه  اقتصادی باالتر برای کشاورزان 

است.
جهــاد  کارشــناس  آبــادی،  خانم هــارون 
کشــت  ح تحقیقاتــی  گفــت: طــر کشــاورزی 

گیاهــان خــردل وحشــی، بــه عنــوان گیاهان 
تله برای مبارزه با آفات کشــاورزی، نخستین 
بار در اســتان در حال اجراســت کــه باعث باال 
بردن عملکرد ارگانیک محصوالت کشــاورزی 
می شود و مصرف سموم شــیمیایی را کاهش 

می دهد.

 شهردار اصفهان تشریح کرد؛ 

آخرین تصمیمات برای آزادسازی 
و تکمیل رینگ چهارم اصفهان

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

بهره برداری از اولویت نخست رینگ چهارم تا ۱۴۰۱

تخصیص یک میلیارد تومان اعتبار 
گلپایگان و خوانسار کارخانه بازیافت  برای 

کسب منافع متعدد کشت مخلوط و 

پســته های خندان شهرستان شاهین شهر 
ومیمــه ۹۰۰ میلیــارد ریــال در آمــد بــرای بهره 

برداران به ارمغان آورده است.
مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان شــاهین 
شــهر و میمــه گفــت: از ۶۵۰ هکتار باغ پســته 
شهرستان شاهین شهر و میمه ســاالنه ۴۵۰ 
کبری، اوحدی  تن پسته از ارقام احمدآقایی، ا

و کله قوچی برداشت می شود.
مصطفی عباسی، این شهرستان را پنجمین 
تولید کننده این محصول پردرآمد در استان 
معرفی کرد و افزود: امسال از باغ های پسته این 
شهرســتان ۴۵۰ تــن محصول حاصل شــده 
و رهــاورد درآمد ۹۰۰ میلیــارد ریالی بــرای بهره 

برداران است.
وی گفت: هرچند که پســته درختــی کم آب 
و مقاوم اســت، ولی خشک ســالی های اخیر 
باعث کاهش ۴۰ درصــدی بــاروری درختان 

نسبت به سال های گذشته شده است.

رییــس اداره تعزیرات حکومتی اردســتان 
از جریمــه پنــج میلیــارد ریالــی یــک واحــد 
شهرســتان  در  گوشــتی  غ  مــر پــرورش 

اردستان خبر داد.
رحمــت اهلل ابــاذری در گفت وگــو با ایســنا، 
اظهــار کــرد: در پــی دریافــت اخبــار درباره 
غ در ســطح  افزایــش بی رویــه قیمــت مــر
خ  شهرســتان اردســتان و لــزوم تثبیــت نــر
مصوب در بازرســی از واحدهای مرغداری 
توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی و 
اداره صنعــت، معدن و تجارت اردســتان، 
تخلفاتــی مبنــی بــر گران فروشــی و عرضــه 
ج از شــبکه در یکــی از واحدهــای  خــار
مرغداری شهرستان در شهر زواره مشاهده 

شد.
وی افزود: در این بازرسی  ذکر شده، عرضه 
ج از شــبکه به میــزان ۶۱۵۶۵ کیلوگرم  خار
غ  غ زنــده از یــک واحــد تولیــدی مــر مــر

گوشتی مشاهده و کشف شد.
بــه گفتــه رییــس اداره تعزیــرات حکومتی 
اردســتان، بــا توجــه بــه مــدارک ابــرازی از 
ناحیــه متهــم و اســتعالمات مــورد نیــاز از 
شــبکه دامپزشــکی و پــس از رســیدگی بــا 
توجه به اهمیت موضوع گزارش، تخلفات 
ذکر شــده آشــکار و متهم به پرداخت مبلغ 
پنج میلیارد و ۱۴۶ میلیون و ۸۳۴ هزار ریال 
جزای نقدی معادل دو برابر میزان تخلف، 

در حق صندوق دولت محکوم شد.
کــرد: شــهروندان  ابــاذری خاطرنشــان 
خ مصــوب را از  ج از نــر هرگونــه فــروش خــار
طریــق دســتگاه های بازرســی و نظارتــی 
ع وقــت بــرای  اطــالع دهنــد تــا در اســر
متخلفان پرونده تشکیل و با آن ها برخورد 

شود.

معــاون عمرانــی فرمانــداری خوانســار از 
عملیات پمپــاژ آب از سرچشــمه به منظور 
ذخیــره ســازی در ســد مخزنــی باغــکل بــا 

ظرفیت حدود ۱۰۰ لیتر در ثانیه خبر داد.
عبدالرضا دهاقیــن اظهار کرد: بــا توجه به 
شــروع فصل ســرما و عــدم نیاز کشــاورزان 
و باغــداران بــه آبیــاری باغــات، بــه منظور 
ذخیره سازی آب در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 
در سد مخزنی باغکل طبق برنامه سنوات 
گذشته پمپاژ آب از سرچشــمه، با ظرفیت 

حدود ۱۰۰ لیتر در ثانیه آغاز شد.
وی افــزود: بــا شــروع بارندگی هــا و نزوالت 
آسمانی در ماه های آینده می توان ظرفیت 
انتقــال را بــه ۴۰۰ لیتــر در ثانیــه در صــورت 
وجــود آب برســانیم تــا در بهــار و تابســتان 
نگرانی و دغدغه کشــاورزان و باغــداران به 

حداقل برسد.
معاون عمرانی فرمانداری خوانسار گفت: 
بــا توجه بــه پیــش بینی های هواشناســی 
و کارشناســان جهــاد کشــاورزی خوانســار 
نیاز به ذخیره سازی آب در دستور کار قرار 
گرفت؛ از کشاورزان و باغداران انتظار داریم 
همکاری الزم با اداره منابع آب خوانسار را 

انجام دهند.

خبر خبر

استان

خبر

اســتاندار اصفهان با اشــاره به ضرورت توجه به نگاه 
تمدن ساز در کالبد شهری، گفت: این نگاه در طراحی 

و مصالح نباید مغفول واقع شود. 
سید رضا مرتضوی در دیدار با رییس سازمان نظام مهندسی کشور افزود: 
گاهی برخی ناهمگونی ها در طراحی ها با بافت و فرهنگ یک منطقه وجود 
دارد و خال هایی در این زمینه هست که باید این مسائل مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: گاهی نگاه مهندسی ذیل اقتصاد فدا می شود ولذا ضروری 
است نظام مهندسی با پرهیز از حرکت  صوری در تهیه قوانین و مقررات 
گر قوانین و مقرراتی وجود دارد  در این خصوص توجه ویژه داشته باشد و ا

در عمل به آن اهتمام ویژه داشته باشد.
مرتضوی اظهار کرد: گاهی در محافل علمی و در بین مردم جایگاه نظام 
مهندسی، وظایف و ظرفیت های این سازمان به خوبی شناخته شده 
نیست و لذا مردم  و مسووالن نمی توانند از این ظرفیت  به خوبی استفاده 
کنند. وی ادامه داد: در زمینه جمع آوری و بازچرخانی آب در مجتمع های 
بزرگ و امکان استفاده بهینه از آن اقدامات مناسبی صورت نگرفته است 
کن  و ســازمان نظام مهندســی می تواند با طراحی ها و آموزش ها در اما

فرصتی برای جمع آوری آبهای زیرزمینی فراهم کند.
اســتاندار اصفهان به ضرورت مصرف صحیح ســوخت و ذخیــره انرژی 
اشاره کرد و افزود: نقش سازمان مهندسی در این عرصه بسیار مهم است.

وی همچنین با اشاره به وجود برخی از بافت های فرسوده در اصفهان، 
تصریح کرد: نیاز است سازمان نظام مهندسی در خصوص مقاوم سازی 

توجه بیشتری داشته و ترویج مناسبی در این زمینه صورت گیرد.
 رییس سازمان نظام مهندسی کشور نیز در این دیدار، مدیریت نتیجه گرا 
را الزمه حرکت موفق دانست و گفت: این شیوه مدیریتی ۱۴۰۰ سال توسط 

ک عمل نتیجه آن اســت، مطرح شــده  پیامبــر )ص( با این بیان که مال
است. احمد خرم با اشاره به پیشینه اصفهان در معماری و ساخت و ساز 
افزود: اصفهان در شهر و زیربنا معرکه است و ۲ کمربند حاشیه ای موجب 

نجات حمل و نقل آن و کاهش مسیر شمال - جنوب کشور شده است.
وی با اشاره به ظرفیت ۵۸۰ هزار نفری اعضای سازمان نظام مهندسی 
در کشور و ۳۵ هزار نفری در استان اصفهان در بهره گیری از این ظرفیت 
در عرصه های مختلف و حل مشکالت زیست محیطی، فرونشست و 

کید کرد. آلودگی هوا تا
رییس سازمان نظام مهندسی کشور افزود: بهره گیری از این ظرفیت در 
ستاد مدیریت بحران، این سازمان را به یار رسمی استاندار و معاون عمرانی 

و مدیریت بحران تبدیل خواهد کرد.

وی همچنین خواستار تامین زمین با کاربری گردشگری برای تاسیس 
خانه مهندس برای خدمت رسانی به جامعه مهندسان استان اصفهان 
شد. خرم با اشاره به فعالیت ۲۲ دفتر نظام مهندسی در استان اصفهان، 
کن اجاره ای اســت که الزم است در  اظهار کرد: از این تعداد ۱۰ دفتر در اما
تامین زمین و منابع آن اقدام  شــود. وی اضافه کــرد: برغم نظارت عالی 
توسط وزارت مسکن و شهرسازی، ناظر مشخصی برای طرح های مصوب 
و هادی روستایی نیست و پیشنهاد ما آن است که این نظارت به سازمان 
گذار شــود. وی همچنین با اشــاره به کارگزاری بنیاد  نظام مهندسی وا
مسکن در طرح اقدام ملی مسکن در مناطق روستایی، بر اعالم آمادگی 
ســازمان نظام مهندســی برای مکان یابی و تصدی کارگزاری در برخی 

کید کرد. شهرک های مسکونی اطراف اصفهان تا

معاون راهداری ســازمان راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای گفت: مرمــت ۱۰ هزار کیلومتــر راه اصلی و 
شریانی خراب در کشــور نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد. 
کبری  در نشست بررسی مسایل و مشکالت محورهای مواصالتی  رضا ا
اردستان با بیان اینکه اعتبار سازمان راهداری در مجموع ۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان است که جوابگوی خرابی راه ها نیست، افزود: در برخی 

موارد هم استقبال نکردن پیمانکاران باعث کندی کار شده است.
وی با اشاره به اینکه طی تفاهم نامه منعقد شده با استانداری اصفهان 
در سال جاری ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب ۴۰ درصد منابع استانی 
و ۶۰ درصد منابع ملی برای راه های این استان در نظر گرفته شده است 
که نسبت به سال گذشــته صددرصد رشد داشته اســت، ادامه داد: 
کنون ۳۲۰ میلیارد تومان از منابع ملی برای طرح های راهداری  هم ا

استان تأمین شده است.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: 

۳۰۰ طرح راهداری در برهه کنونی با حجم قراردادی نزدیک به یک هزار 
میلیارد تومان در اصفهان فعال است.

وی با اشــاره به اینکه راه های اســتان اصفهــان از نظر خرابــی در رتبه 
نخست کشــور اســت، اضافه کرد: نزدیک به  هزار کیلومتر از راه های 

اصلی اســتان نیازمند روکش اســت و مرمت ایــن میــزان راه پنج برابر 
اعتبار کنونی نیاز دارد که طی یکی ۲ ســال قابل اجرا نیســت و تالش 
می شود در سال جاری اجرای روکش آسفالت ۴۰۰ کیلومتر از راه های 

استان به پایان برسد.
کبری با بیان اینکه روکش آسفالت ترانزیت محور بادرود به اردستان و  ا
نایین با وجود تامین منابع مالی تا چهار بار مناقصه موفق به انتخاب 
پیمانکار نشد، افزود: پس از اجرای عملیات زیرسازی باند دوم زواره به 

اردستان آسفالت این محور انجام خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه ۲۰ کیلومتــر از راه هــای روســتایی دارای اولویت 
اردســتان برای روکش آســفالت گــرم در مناقصه قــرار خواهد گرفت، 
اضافه کرد: روکش آسفالت کمربندی اردستان تکمیل و مرحله دوم  

روشنایی این محور نیز انجام خواهد شد.
اســتان اصفهــان در مجمــوع ۱۱ هــزار و ۵۰۰ کیلومتــر راه شــامل ۳۹۹ 
کیلومتر آزادراه، یک هــزار و ۶۵۹ کیلومتر بزرگــراه و ۲ هزار و ۷۹۱ کیلومتر 

راه همسنگ دارد.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شورای شهر توسعه 
مجموعه نمایشگاه ها و ایجاد شهر نمایشگاهی در این محدوده را 
اولویت خود می داند زیرا گام نهادن در این راستا اقدامی ارزشمند 
اســت. محمد نورصالحــی در مراســم افتتاحیــه بیســت و چهارمین نمایشــگاه 
بین المللی جامع صنعت ســاختمان اصفهان، برگزاری این رویداد را پیشران در 
توسعه فعالیت های صنعتی و کسب وکار در کشور دانست. وی افزود: شورای ششم 
شهر اصفهان از هیچ اقدامی برای توسعه صنعت ساختمان فروگذار نخواهد کرد و 
امیدوارم برگزاری این قبیل رویدادها، زمینه رونق کسب وکار در کشور باشد. رئیس 

شورای اسالمی شهر اصفهان به افتتاح و بهره برداری اخیر از محل نمایشگاه های 
بین المللی اشاره و تصریح کرد: از تمام کسانی که در احداث این مجموعه نقش 
داشتند و پس از سال ها شرایطی را فراهم کردند که فاز اول نمایشگاه افتتاح شود 
تشــکر می کنم. وی ادامه داد: شورای شهر توسعه مجموعه نمایشگاه ها و ایجاد 
شــهر نمایشــگاهی در این محدوده را اولویت خود می داند زیرا گام نهادن در این 
راستا اقدامی ارزشمند است. نورصالحی اضافه کرد: اتاق بازرگانی و فعاالن بخش 
خصوصی باید در راستای توسعه کسب وکارها تمام ظرفیت خود را بکار گرفته و به 

برپایی رویدادهایی که منجر به توسعه اقتصادی در کشور می شود کمک کنند.

استاندار اصفهان:   

کالبدهای شهری ضروری است وجود نگاه تمدن ساز در طراحی 

 معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:

کیلومتر از راههای اصلی نیازمند مرمت است ۱۰ هزار 

شهر نمایشگاهی اصفهان توسعه می یابد

خبر

خبر

خبر

رونق برداشت های پاییزه محصوالت 
کشاورزی شاهین شهر:

درآمد ۹۰۰ میلیاردریالی 
رهاورد پسته های خندان 

رییس اداره تعزیرات حکومتی 
اردستان:

یک واحد مرغداری در 
اردستان پنج میلیارد ریال 

جریمه شد

معاون فرمانداری خوانسار خبر داد:

آغاز عملیات پمپاژ آب 
از سرچشمه خوانسار 
در سد مخزنی باغکل

ء
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۳۰  اکتبر    2۰21 جامعه4
۱۳۲۲ سالمند میهمان خانه های سالمندان اصفهان 

معاون امور توانبخشی اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان گفت: 
۳۶ مرکز مختلف خانه سالمندان 
برای نگهداری از مددجویان با شرایط متفاوت در 

استان فعالیت می کنند. 
پژمان پورشبانان معاون امور توانبخشی اداره کل 
بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: بــرای نگهداری 
کــز متفاوتی  از ســالمندان با شــرایط متفــاوت، مرا
در نظــر گرفته ایم، ســالمندان بر اســاس شــرایطی 
همچون شــدت و نوع معلولیــت، توانایــی مالی و 
مجهول الهویه بودن در سه مرکز شبانه روزی خانه، 
کز جامع خانه سالمندان نگهداری  کز روزانه و مرا مرا

می شوند.
او افزود: در اســتان اصفهــان ۳۲ مرکز شــبانه روزی 
خانه سالمندان، ۲ مرکز روزانه خانه سالمندان و ۲ 
مرکز جامع خانه سالمندان فعالیت می کنند و تعداد 

کز هستند. هزار و ۳۲۲ سالمند در این مرا
معاون امور توانبخشــی اداره کل بهزیستی استان 
کز  اصفهان در خصوص شــرایط حضور افراد در مرا
خانــه ســالمندان، عنــوان کــرد: اغلب افــرادی که 
دارای معلولیت شــدید، فاقد سرپرست، مجهول 
کز قضایی  الهویه و بســتر گرا هســتند و از طــرف مرا
کــز شــبانه روزی خانــه  معرفــی می شــوند در مرا
سالمندان نگهداری می شوند و از خدمات سکونت 
۲۴ ساعته، خدمات پزشکی و توانبخشی بهره مند 

می شوند.
پورشــبانان ادامــه داد: ســالمندانی کــه ســطح 
معلولیت شان خفیف و یا متوسط است که شرایط 
کــز  مالــی خوبــی دارنــد می تواننــد از خدمــات مرا
روزانه که جنبه آموزشــی دارد و خدمات پزشــکی، 
توانبخشــی و فعالیت های هنری اســت را دریافت 

کز را ترک کنند. کنند و بعد از پایان کارشان مرا
کــز جامــع می تواننــد از  او بــا اشــاره به اینکــه در مرا
کــز روزی  کــز شــبانه روزی و مرا تمامی خدمــات مرا
خانه سالمند استفاده کنند، بیان کرد: سالمندان 
کــز بــا توجه بــه واجــد شــرایط بــودن و اجازه  در مرا
کســن کرونــا را دریافــت  سرپرستان شــان دو دز وا

کرده اند.

معاون امور توانبخشــی اداره کل بهزیستی استان 
کز خانه ســالمندان  اصفهــان بــا بیان اینکــه در مرا
مددجویان به سه شکل پذیرش می شوند تصریح 
کرد: دسته اول افرادی هستند که فاقد سرپرست  
هستند. هزینه نگهداری این افراد توسط اداره کل 

بهزیستی استان اصفهان تامین می شود.
پور شــبانان افزود: دســته دوم افرادی هستند که 
خانواده های شــان توانایی مالی ضعیفــی دارند و 
بخش عمده ای از هزینه هایشــان توسط اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان تامین می شود و مابقی 
هزینــه را خانــواده پرداخت می کند. دســته ســوم 
سالمندانی هستند که شرایط مالی خوبی دارند و 

به صورت آزاد پذیرش می شوند.
او ادامــه داد: بــا انجــام ارزیابــی ، از شــرایط مالــی 
خانواده ها باخبر می شــویم و همچنین بر اســاس 
نامــه ای کــه از طــرف مراجــع قضایــی بــه مــا ابالغ 
می شود میزان هزینه پرداختی توسط سرپرستان 

سالمندان مشخص می شود.
معاون امور توانبخشــی اداره کل بهزیستی استان 
کز  اصفهان با بیان اینکه تمامی سالمندانی که به مرا
خانه سالمندان سپرده می شوند به نوعی معلولیت 
کثرا نیازمند به حمایت هستند اظهار کرد:  دارند و ا
رنگ بندی وضعیت کرونا شهرستان های استان 
اصفهان از طرف سازمان بهزیستی کشــور به اداره 
کل بهزیســتی اســتان اصفهان ابالغ می شــود و ما 
کز خانه ســالمندان  هم رنگ بنــدی را به اعضــا مرا

ارسال می کنیم.
پورشبانان ادامه داد: بر اساس رنگ بندی وضعیت 
کرونــا در اســتان، در شهرســتان های قرمــز امــکان 
مالقــات بــا ســالمندان بــه هیچ صــورت نیســت و 
در شهرســتان های نارنجــی، زرد یــا آبــی بــا رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی، فاصلــه گــذاری 
اجتماعــی و زمــان محــدود، اجــازه مالقــات  را بــه 
خانواده ها می دهیم. اما همچنان پیشنهاد ما در 

هر شرایطی ارتباط از طریق تماس است.
او توضیح داد: با توجه به اینکه موضوع ســالمند از 
جنبه های مختلفی حائز اهمیت است به همین 
خاطر شورای ملی سالمندان از ســال ۸۵ در کشور 
فعالیتش را شروع کرده و فعالیت این شورا در استان 

هم فعال شده است.
کل بهزیســتی  معــاون امــور توانبخشــی اداره 
اســتان اصفهان در خصوص وظیفه شورای ملی 
سالمندان خاطرنشــان کرد: در مورد توانبخشی 
ســالمندان، عالوه بــر برنامه هــا و اقدامــات اداره 
کل بهزیســتی اســتان اصفهــان، دســتگاه های 
دیگــری هــم بــرای توانبخشــی بــه ســالمندان 
روی کار آمده انــد و اقداماتشــان توســط شــورای 
ملــی ســالمندان پیگیــری می شــود و هر ســه ماه 
یکبــار جلســه ای در اســتانداری برگزار می شــود و 
فعالیت های بسیاری در خصوص توانمندسازی 

سالمندان انجام می دهند.

خبر

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان با اشاره به پیش بینی وجود دو هزار و ۵۰۰ 
کنون  تا سه هزار معتاد متجاهر در استان گفت: هم ا

ظرفیت پذیرش ۴۰۰ معتاد متجاهر را در دو مرکز ماده ۱۶داریم. 
محسن یارمحمدیان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
کــز مــاده ۱۶ )معرفــی اجبــاری  اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه مرا
کثــر ظرفیت در اســتان مشــغول  معتــادان بــرای درمــان( بــا حدا
فعالیت هستند، گفت: در برخی مقاطع زمانی و پیک های کرونا 
کز مــاده ۱۶ با  کیــد داشــت مرا دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان تا
نصف یا یک ســوم ظرفیت فعالیت کننــد. در آن زمــان در دو مرکز 

هر کــدام با ظرفیــت ۲۰۰ نفر، نزدیک بــه ۱۶۰ تا ۱۷۰ معتــاد متجاهر 
نگهداری می شد.

وی با بیان اینکه چند ماهی است ظرفیت دو مرکز ماده ۱۶ اصفهان 
تکمیل اســت، گفت: دیگر بــه دنبــال اجرای طــرح برای نگهــداری 
معتادان متجاهر نیســتیم، مگر در مواقعی مثل شــب عیــد و هفته 
نیروی انتظامی، اما به غیر از این موارد، برنامه ریزی کرده ایم تا ۱۰۰ معتاد 
کز  متجاهر را یک جا جمع آوری نکنیم، بلکه به هر میزان که ظرفیت مرا
کز  خالی شــد از نیروی انتظامی می خواهیم افراد جدیــد را به این مرا

تحویل دهند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره 

کز ماده ۱۶ به مرور ۱۰ تا ۱۵ معتاد متجاهر پس از بهبودی  به اینکه در مرا
ترخیص و ســریع جایگزین می شــوند، گفت: اینکه بعــد از ترخیص 
معتــادان بهبــود یافتــه چــه اتفاقــی می افتد مشــخص نیســت. در 
کشور های دنیا که چرخه بازیابی معتادان تکمیل اســت و فرد بعد از 
ترخیص مراقبت می شود، میزان موفقیت پایین و ۱۰ تا ۱۵ درصد است 

که احتماال این میزان در کشور ما پایین تر است.
وی با بیان اینکه نمی توانیم آمار دقیقی از بازیابی معتادان متجاهر پس 
کز ماده ۱۶ اعالم کنیم، افزود: می دانیم که موفقیت  از بهبودی از مرا
پایین است، چون چرخه کامل نیست و فرد پس از ترخیص مشکل 
اشتغال، سوء پیشینه، پذیرش جامعه، سخت گیری خانواده و... را 
دارد، بنابراین چرخه ناقص و عدم پذیرش فرهنگی باعث می شود، فرد 

بهبود یافته نتواند زندگی جدیدی در جامعه شروع کند.
یارمحمدیان با اشاره به وجود حداقل دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار معتاد 
متجاهر در استان، گفت: نیاز به ایجاد ظرفیت برای پذیرش معتادان 
کنون ظرفیت پذیرش ۴۰۰  متجاهر در استان داریم، درحالی که هم ا
معتاد متجاهــر را در دو مرکز ماده ۱۶ در اســتان داریم. همچنین یک 

اردوگاه ماده ۴۲ داریم که مربوط به زندانیان مواد مخدر است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره 
به اینکه زنان معموال ۱۰ درصد از معتادان در استان را تشکیل می دهند، 
گفت: زنان معتاد متجاهر در چند مرکز بهزیستی نگهداری می شوند و در 

حال حاضر مشکل زیادی برای پذیرش آن ها نداریم.
وی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان قول داده مرکز جدید نگهداری 
از معتادان متجاهر در کنار باغ فدک را تا چند ماه آینده تحویل دهد، 
گفت: این مرکز که ظرفیت نگهداری ۵۰۰ نفر را دارد در مرحله نازک کاری 

است و امیدواریم به زودی افتتاح شود.
کز ماده  یارمحمدیان خاطرنشان کرد: معتادان متجاهری که در مرا
کسینه می شوند. کز وا ۱۶ پذیرش می شوند، به محض ورود به این مرا

جمعی از خیران سالمت کاشان دستگاه منبع تغذیه الکترونیکی را به بخش آنژیوگرافی 
مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی اهدا کردند.

رئیس اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
گفت: این دســتگاه به ارزش چهار میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال برای استفاده در بخش آنژیوگرافی مرکز 

آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی خریداری شده است.
دکتر فاطمه عطوف افزود: با توجه به نیاز مبرم بخش آنژیوگرافی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی 
به دستگاه ups و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از نوسانات جریان برق برای تجهیزات درمانی و 

نبود اختالل در روند درمان بیماران، این دستگاه تهیه شده است.

خبر

خبر

سرپرست اداره بیمه سالمت اردستان گفت: ۳۳ درصد مردم شهرستان اردستان تحت پوشش بیمه سالمت 
هستند و از مزیت های این بیمه بهره می گیرند. 

وحید قاسمی سرپرست اداره بیمه سالمت اردستان همزمان با هفته سالمت )سوم تا نهم آبان( گفت: از جمعیت 
افزون بر ۴۳ هزار نفری اردســتان، ۱۴ هزار و ۳۰۰ نفر شــامل ســه هزار و ۸۰۰ کارمند، ۹ هزار و ۷۰۰ نفر روستاییان و 

شهر های زیر ۲۰ هزار نفر و ۸۰۰ نفر سایر قشر ها تحت 
پوشش بیمه سالمت هستند.

وی، مهمترین تحول سال های اخیر در حوزه بیمه 
سالمت را اجرای نســخه الکترونیکی و نظام ارجاع 
عنــوان و اضافــه کرد: ایــن طــرح به منظــور کاهش 
خطاها، کنترل تجویز بی رویه و کیفیت تجویز دارو 
اجرا و شامل بخش های خصوصی و دولتی می شود.
سرپرست اداره بیمه سالمت اردستان با بیان اینکه 
۹۰ درصد هزینه درمان مبتالیان به کرونا از سوی این 
ســازمان پرداخت می شــود، ادامــه داد: همچنین 
دارو ها مطابق بر شیوه نامه های درمانی کرونا در تعهد 
سازمان بیمه ســالمت اســت و افراد تحت پوشش 

می توانند از این امتیاز استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد هزینه های بستری و ۷۰ درصد هزینه های سرپایی را بیمه سالمت برای بیماران 
تحت پوشش خود انجام می دهد، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۸ و اجرای برنامه ارزیابی وسیع بیمه شدگان و مشکل 

کرونا، افراد به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
قاسمی کمبود شدید نیروی اداری و اســتیجاری بودن ســاختمان اداری را از چالش های اداره بیمه سالمت 
اردســتان عنــوان کــرد و گفــت: فعالیت ایــن اداره از 
ســال ۱۳۷۳ آغاز شــده، اما همچنان در ساختمان 

استیجاری به شهروندان خدمات می دهد.
سرپرست اداره بیمه سالمت اردستان اظهار داشت: 
تلفن گویای سازمان بیمه سالمت به شماره ۱۶۶۶ و 
کد دســتوری# ۱۶۶۶* برای اســتعالم مهلت اعتبار 

و استحقاق بیمه شدگان خدمت رسانی می کند.
شهرستان اردستان با افزون بر ۴۳ هزار نفر جمعیت 
در ۱۱۸ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده 

است.
ســوم آبان ســالروز تصویب قانون بیمــه همگانی تا 
نهم ایــن ماه بــه عنــوان هفتــه ملی بیمه ســالمت 

نامگذاری شده است. 

بهره مندی ۳۳ درصد جمعیت اردستان از مزایای بیمه سالمت 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری کاشــان گفت: در روزهای سرد سال 
برخی حیوانات، به خصــوص گربه ها و پرنده ها 
بــرای داشــتن یک فضــای گرم شــب هنــگام به 

خودروها پناه می برند. 
کــرد: برخــی از  محمدعلــی پیراســته اظهــار 
شهروندان، بی اطالع از حضور حیوانات در داخل 
ماشین، با روشن کردن و حرکت کردن با خودرو 
باعث آســیب و یا کشــته شــدن این موجــودات 
شــده و حتی به وســیله نقلیه خود نیز خسارت 
وارد می کنند. وی با اشاره به خودداری از روشن 
کردن یک باره خودرو افزود: بررسی اطراف خودرو، 
داخل موتور، یک ضربه سریع به کاپوت یا بوق، 
کافی اســت تــا گربــه و دیگــر موجــودات از داخل 

ماشین خارج شوند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کاشان، تصریح کرد: هر سال با شروع 
فصل سرما و استفاده از وسایل گاز سوز، تعدادی 
از هم وطنان جان خود را در اثر مسمومیت با گاز 
مونوکسید کربن از دست می دهند، بنابراین به 
شهروندان سفارش می شود نکات ایمنی را هنگام 

استفاده از این وسایل رعایت کنند.
پیراسته اظهار کرد: مونوکسیدکربن گازی بی رنگ 
و بو و بســیار سمی اســت که از نظر ظاهری قابل 

مشــاهده نبــوده و در اثــر ســوخت ناقــص مــواد 
کسیژن  سوختنی و عموما در فضای بسته و فاقد ا
تولید می شود و حتی مقدار بسیار کم آن هم برای 

ک است. انسان خطرنا
پیراســته در خصوص عالمت مسمومیت با گاز 
مونوکسید کربن گفت: عالئم مسمومیت با این 
گاز نیز شامل کرختی، سردرد، سرگیجه، تهوع و 
استفراغ، بیهوشی، تشنج و اغماء است، البته در 
بیماران مبتال به ناراحتی های قلبی ممکن است 
تشدید بیماری یک عالمت هشدار دهنده باشد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
کیــد کــرد: بهتریــن کار در  شــهرداری کاشــان تأ
مواجهه بــا فرد مســموم این اســت کــه با حفظ 
خونسردی فرد را از شرایطی که دچار مسمومیت 
شــده خارج کرده و بالفاصله درها و پنجره ها باز 

کسیژن کافی به فرد مصدوم برسد. شود تا ا

مراســم قدردانــی از ۸۰ بازنشســته دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد کاشان برگزار شد.

مراســم قدردانــی از ۸۰ بازنشســته دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد کاشــان در آیینی باشــکوه با حضور 
رؤســای قبلــی، مســئوالن، اســتادان و کارکنــان 

برگزار شد.
در ایــن مراســم کــه بــه همــت معاونــت توســعه و 
مدیریــت منابــع و روابــط عمومی دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد کاشان برگزارشد، جمعی از رؤسای 
قبلی و کارکنان به بیان خاطرات خود از راه اندازی 

و توسعه این دانشگاه پرداختند.
آزاد  دانشــگاه  رئیــس  دومیــن  ثابــت  علــی 
اسالمی کاشان طی سخنانی گفت: خدای بزرگ را 
کرم که توفیق خدمت در این دانشگاه را نصیب  شا
کرد و رشــد و اعتالی این مجموعــه عظیم مرهون 
کاری و ایثار بزرگورانی است که مخلصانه قدم  فدا

به میدان گذاشتند.
وی با اشاره به فرازی از دعای شریف کمیل گفت: 
امام علــی علیه الســالم در ایــن دعــا می فرماید که 
خدایا به حق تو و قداســت تو و بزرگ ترین صفات 
و نام هایت از تو مســئلت دارم که اوقات شب و روز 
مرا به یاد خودت آباد کنی و مرا پیوسته در خدمت 
خودت قرار دهی و اعمالم نزد تو مقبول باشد، تا آن 
که همه اعمال و اورادم یک ورد شود و پیوسته در 
حال خدمت تو باشم... بر همین اساس استادی 
که با تمام وجود خدمت می کند جز برای رضایت 
الهی قــدم برنمــی دارد و بــدون وضــو وارد محیط 

مقدس کالس درس نمی شود.
رئیس اسبق دانشــگاه آزاد اســالمی واحد کاشان 

اســالمی باید  آزاد  دانشــگاه  مســوالن  گفــت: 
واحدهای دانشــگاهی را برای رسیدن به اهداف 
عالیه یاری کننــد و از ایجاد مانع و بورکراســی های 

پیچیده خودداری کنند.
ثبت نــام هــزار و ۳۰۰ دانشــجو در ســال تحصیلــی 

جدید
رئیــس دانشــگاه آزاد اسالمی کاشــان نیــز طــی 
ســخنانی بــا اشــاره بــه ســابقه و عملکــرد ۳۸ 
ســاله این واحد دانشــگاهی گفت: وقتی عظمت 
و بالندگی ایــن دانشــگاه را مشــاهده می کنیــم به 
چیزی جز اخالص و کار برای خدا توسط استادان 

و کارکنان خدوم و دلسوز نمی رسیم.
میثم عرب زاده افزود: در شرایط فعلی که بسیاری 
از دانشگاه های غیردولتی و حتی دولتی از کمبود 
کنون بیش از هزار و  دانشجو رنج می برند امسال تا
۳۰۰ دانشجو در سال تحصیلی جدید در دانشگاه 
آزاد اسالمی کاشان ثبت نام کرده اند که بیش از ۱۰۰۰ 
نفر از آنان را دانشجویان مقطع کارشناسی تشکیل 
می دهند که این نشان از اعتماد باالی مردم به این 
دانشــگاه به عنوان یکی از بهترین دانشــگاه های 
منطقه فرهنگــی کاشــان اســت کــه امیدواریم با 
تالش علمی و پژوهشی مجدانه قدردان این حسن 
اعتماد باشیم و در تربیت دانش آموختگانی متعهد 

و متخصص کوشا باشیم.
وی با اشــاره به فعالیت های در دســت اقدام  این 
دانشــگاه از جملــه راه انــدازی مجتمــع عظیــم 
گلخانه ای و بازسازی ساختمان قدیمی دانشگاه 
در مرکز شــهر بیان کــرد: برای رســیدن بــه اهداف 
عالیه دانشگاه به همفکری و همدلی بیش از پیش 
نیــاز داریم و بــر همین اســاس از تمامی دلســوزان 
به ویژه بازنشســتگان عزیز تقاضا داریم ما را در راه 

رسیدن به این هدف یاری کنند.
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد کاشــان بــا 
قدردانی از تالش برگزارکنندگان این آیین باشکوه 
افزود: به یاری خدا همه ساله این نشست را در ایام 
خجســته ربیع االول به منظــور قدردانــی از تالش 

همکاران برگزار می کنیم.

دبیر اجرایی سومین دوره مســابقات آزاد کشوری 
نماچینی آجر گفت: ۵۲شرکت کننده برای حضور 

در این دوره از مسابقات اعالم آمادگی کرده اند.
مهدی چینی بــا اشــاره به برگــزاری ســومین دوره 
مسابقات آزاد کشــوری نماچینی آجر در اصفهان 
اظهــار داشــت: این مســابقات بــه منظــور ارتقای 
ســطح مهــارت اقشــار مختلــف جامعــه در زمینه 
اســتفاده از آخرین فناوری های نویــن در صنعت 
آجر در دستور کار قرار گرفته است. وی با بیان اینکه 
فراخوان ایــن مســابقه از ۲۴ مهــر مــاه اعالم شــد، 
افزود: آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان سوم آبان 
ماه بود کــه در مجموع حــدود ۸۰ نفر بــرای حضور 
در این مسابقات ثبت نام کردند اما با پایش صورت 
گرفته در نهایت ۵۲ نفر موفق به حضور در مسابقات 
شــدند. دبیر اجرایی سومین دوره مســابقات آزاد 
کشوری نماچینی آجر با بیان اینکه این مسابقات 
در سطح ملی و هر ساله در اصفهان برگزار می شود، 
تصریح کرد: سال گذشته ۳۶ نفر در این مسابقات 

حضور یافتند.
غ التحصیل رشته های  وی به استقبال بانوان فار
معماری و عمران برای حضور در این مسابقات اشاره 
کرد و گفت: همه افراد جامعه بدون محدودیت سنی 

و تحصیلی امکان حضور در این مسابقات را داشتند.
چینی با اشــاره به اینکــه شــرکت کننــدگان در این 
مســابقات از ۱۴ اســتان کشــور در ایــن دوره حضور 
دارند، افزود: تبعه های خارجی نیز در این مسابقات 

مشارکت دارند.
وی بــا بیان اینکــه بیــن المللــی شــدن مســابقات 
نماچینی آجر از سیاست های در دســتور کار برگزار 
کنندگان این مسابقات است، افزود: امسال و سال 
گذشته شرکت کنندگانی از کشورهای همسایه در 

مسابقات نماچینی آجر حضور داشتند.
دبیر اجرایی سومین دوره مســابقات آزاد کشوری 
نماچینی آجر ابراز داشت: سومین دوره مسابقات 
آزاد کشــوری نماچینی آجــر از ۶ تا ۱۰ آبــان در محل 

نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان:

در فصل سرد مراقب اختفای حیوانات در خودرو باشیم

با حضور مسئوالن؛

کاشان  از ۸۰ بازنشسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تجلیل شد

خبر

دبیر اجرایی سومین دوره مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر:

کشوری نماچینی آجر  ۵۲ نفر در سومین مسابقات 
کردند شرکت 

خبر

معــاون تربیــت بدنــی و ســالمت اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان از بازگشایی 
مــدارس در مقطــع دوره متوســطه دوم از ۱۵ 

آبان خبر داد. 
آذر کیــوان امیــر پــور معــاون تربیــت بدنــی و 
ســالمت اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
اصفهان گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا مدارس مقطع متوسطه دوم 
از ۱۵ آبــان مــاه و متوســطه اول از اول آذرمــاه 

بازگشایی می شود.
او افزود: درحال حاضــر هیچ تصمیمی برای 
بازگشــایی مــدارس ابتدایی صــورت نگرفته 

است.
معــاون تربیــت بدنــی و ســالمت اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان بیــان 
کــرد: خوشــبختانه درحــال حاضــر رونــد 
کسیناسون دانش آموزان در اصفهان قابل  وا
قبول اســت و تا االن حدود ۷۵ درصد دانش 
کسینه شده اند. آموزان متوسطه اول و دوم وا
او گفت: مدیریت هر مدرســه ای بــا توجه به 
گر آمادگی کامل را برای حضور دانش  ابالغیه ا
آموزان داشته باشند باید در سامانه ای که به 

آن ها ابالغ شده اعالم آمادگی کنند.
امیر پور ادامــه داد: یکی از این شــیوه نامه ها 
فاصله یک متر و نیم دانش آموزان با یکدیگر 

است.
او گفت: خانواده ها نگران ســالمت فرزندان 
خود نباشــند کــه اولویت آمــوزش و پــرورش 
سالمت تمامی دانش آموزان است و با توجه 
به مصوبات دانش آمــوزان دو الی ســه روز در 

مدرسه حضور پیدا می کنند.

رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان از 
ح ممنوعیــت تــردد شــبانه در  اجــرای طــر

اصفهان از امروز شنبه خبر داد. 
 ســرهنگ محمــد رضــا محمــدی رئیــس 
پلیــس راهور اســتان اصفهــان با اشــاره به 
جدیدتریــن مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا 
کرونای اســتان اصفهــان گفت: بر اســاس 
مصوبات این ستاد اجرای طرح ممنوعیت 
تردد شبانه در استان از امروز شنبه هشتم 

آبان ماه از سر گرفته می شود.
وی تصریــح کــرد:  ممنوعیت تردد شــبانه 
از ســاعت ۲۲ الی ۳ بامــداد در شهرســتان 
اصفهان و ۱۰ شهر دیگر استان اجرا خواهد 

شد.
رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکه در صورت لزوم تردد برای تزریق 
ح صرفــا بــه  کســن در زمــان اجــرای طــر وا
لیست های ارسالی از سوی دانشگاه علوم 
پزشــکی ترتیب اثر داده خواهد شد، ادامه 
داد: از شهروندان درخواست داریم نسبت 
به اعمال این محدودیت ها توجه داشــته 

باشند.
و  زوج  ح  اجــرای طــر وی در خصــوص 
فــرد خودرو هــا در اصفهــان ابــراز داشــت: 
ح هنــوز در دســتور کار قرار  اجرای ایــن طــر

نگرفته است.
ســرهنگ محمد رضا محمدی همچنین 
بــه تصــادف مرگبــار روز گذشــته در بزرگراه 
شــهید اقارب پرســت اصفهان اشــاره کرد 
و گفت: در این زمینه بــدون توجه به علت 
تصادف، شدت خســارت وارده به وسیله 
نقلیه و شــدت صدمــات به سرنشــینان از 
ناایمن بودن و ضعف ایمنی در بدنه خودرو 

حکایت دارد.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح 
کــه دو کشــته و یــک  کــرد: علــت تصــادف 
مصــدوم داشــت عــدم توانایــی در کنتــرل 
وســیله نقلیــه بــه علــت تخطــی از ســرعت 
مطمئنــه از ســوی راننــده ســواری پرایــد 
توسط کارشناسان پلیس راهور تشخیص 

داده شد.

دانش آموزان متوسطه دوم 
از ۱۵ آبان به مدرسه 

می روند 

اجرای طرح 
ممنوعیت تردد شبانه 

از امروز در اصفهان 

نیاز اصفهان به ایجاد ظرفیت برای پذیرش ۳ هزار معتاد متجاهر 

کاشان  اهدای تجهیز درمانی خیران سالمت به مرکز درمانی در 
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کید کرد: یک هنرمند نقاش تا

ضرورت حمایت بیشتر از هنرمندان تازه کار
گفــت:  نقــاش  هنرمنــد  یــک 
گالــری داران  کــه  بهتــر اســت 
از  کــه در حمایــت  افــرادی  و 
هنرمنــدان نقــش دارنــد بــرای تعدیــل قیمــت 
ورودی گالری ها تــالش یا بکوشــند جهت دیده 
شــدن آثار هنرمندان تازه کار، حداقل سالی یک 
بــار نمایشــگاه های گروهی رایــگان، برپا شــود تا 
افراد بتوانند آثار هنری خود را ارائه و خودشان را 

به عرصه هنر معرفی کنند.
مهرناز عســگری اظهــار کرد: به بــاور برخــی افراد 
امروزه، شرط دیده شدن در دنیای هنر، داشتن 

"پارتی" و "آشنا" در این عرصه است.
وی افــزود: البتــه از گذشــته های دور و از زمــان 
دربــار و پادشــاهان نیــز روال کار به همین شــکل 
بــوده؛ هنرمندانی کــه در خدمت اشــراف بودند 
پاداش هــای بســیار دریافــت می کردنــد و باقــی 
هنرمندان به ورطه فراموشــی سپرده می شدند 

و در انزوا به سر می بردند.
این نقاش جوان تصریح کــرد: فعالیت حرفه ای 
من در رشته نقاشی از ۱۰ سال پیش آغاز شد. هنر 
گرفتم  نقاشــی را نزد پدرم که او نیز نقاش بــود فرا
و در حــال حاضــر مشــغول آمادگی بــرای برگزاری 
یک نمایشــگاه گروهی از طرف انجمن نقاشــان 
اصفهان هستم. تا به حال یک نمایشگاه فردی 
و سه نمایشگاه گروهی هم داشتم که نمایشگاه 

بعدی در دی ماه برپا خواهد شد.
وی همچنیــن گفت: تا بــه حال بیــش از ۵۰ تابلو 
کــه در بیشــتر آثــارم از ســبک  کــرده ام  نقاشــی 
ســورئال اســتفاده کــردم. ســورئال ســبک مورد 

عالقــه مــن در نقاشــی اســت و در اوایــل فعالیت 
هنریم از آثار نقاشان بزرگ دنیا در این سبک کپی 

برداری می کردم.
عسگری در پاسخ به این پرسش که آیا تابلوهای 
نقاشی شما پیام خاصی برای گفتن دارد؟ پاسخ 
داد: بلــه؛ در پــس زمینــه آثــار هنــری هــر نقاش، 
پیامی نهفتــه اســت. بــرای من ایــن پیــام، بیان 
احساسات و تفکراتم و نشأت گرفته از دل جامعه 
اســت، اما متأســفانه از طرف نهادها و ارگان ها از 
هنرمندان حمایت چندانی نمی شود و از طرفی 

عموم مردم نیز از هنر دور شده اند.
گــر یــک اثــر  عســگری ادامــه داد: بــرای مثــال ا
کثریت افراد  "آبستره" به نمایش گذاشته شود، ا
نمی توانند با ایــن مدل از آثار ارتبــاط برقرار کنند 
و بــه درک صحیحــی از آن برســند؛ از همیــن رو 
گاهی  هدف من بــه عنوان یک نقــاش، افزایش آ
اجتماعی در رابطه با هنر نقاشی و در ارتباط قرار 
دادن افراد بیشــتر با این هنر واال اســت. هرچند 
که قیمت باالی ورودی برخی گالری ها مانع این 

اتفاق می شود.

وی در مورد موانع راه هنرمندان نقاش در جامعه 
کنونــی افــزود: بــا توجــه بــه هزینــه بســیار بــاالی 
بوم هــای نقاشــی و وســایل رنــگ آمیــزی، بهتــر 
اســت که گالــری داران و افــرادی کــه در حمایت 
از هنرمنــدان نقــش دارنــد بــرای تعدیــل قیمت 
ورودی گالری ها تــالش یا بکوشــند جهت دیده 
شــدن آثار هنرمندان تازه کار، حداقل سالی یک 
بــار نمایشــگاه های گروهی رایــگان، برپا شــود تا 
افراد بتوانند آثار هنری خود را ارائه و خودشان را 

به عرصه هنر معرفی کنند.

و  کتــاب  خانــه  مدیرعامــل 
ادبیات ایران گفت: کتاب کاالی 
فرهنگی جمهوری اسالمی است 
گر قرار باشد زبان، هویت، ایرانی بودن و دین را از  و ا

طریق ابزاری گسترش دهیم، کتاب است.
علــی رمضانــی در مراســم معارفــه خــود بــه عنوان 
مدیرعامل جدید خانه کتاب و ادبیات ایران اظهار 
کرد: کتاب کاالی فرهنگی جمهوری اسالمی است 
گر قرار باشد زبان، هویت، ایرانی بودن و دین را از  و ا

طریق ابزاری گسترش دهیم، کتاب است.
وی بــا بیان اینکــه ادبیــات، روح و مقــوم کتــاب 
اســت، افزود: ظرفیت هــای زیادی در اساســنامه 
مؤسســه خانه کتاب و ادبیات ایران موجود است 
و در افق فرهنگ ملی، عمومی، فرهنگ حرفه ای، 

منطقه ای و بین المللی هم به این امر اشاره شد.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: مسیر 
انتقال فرهنگ جمهوری اسالمی و صدور انقالب از 
گر قرار باشد اتفاقی رخ دهد  مسیر ادبیات اســت. ا

باید این مجموعه را جدی گرفت.
کیــد کــرد: خانــه کتــاب در اساســنامه  رمضانــی تا
موظف به دانش بنیان و علمی کردن فعالیت های 

کز رشد و فعالیت علمی است. خود و ایجاد مرا
وی در ادامه به سه شاخص تقویت کننده و پیش 

رونده به سمت عدالت فرهنگی، بسترسازی برای 
احیای ارزش های انقالب اسالمی و تقویت کننده 
جریــان مردمی بــه عنــوان مأموریــت اصلــی خانه 
کتاب اشاره کرد. مدیرعامل خانه کتاب افزود: برای 
خروج صنعت کتاب و اهالی آن از مسائل و عوارض 
کرونا باید بســتری ســازی کرد؛ این خانــواده بزرگ 
ظرفیت عظیمی دارد تا بتواند عوارض را تبدیل به 

فرصت کند.
تجارب نمایشگاه مجازی کتاب

در بخــش دیگــری از ایــن مراســم ایوب دهقانکار، 
مدیرعامل پیشــین خانــه کتــاب و ادبیات ایران، 
خاطرنشــان کــرد: روزی کــه وارد مؤسســه خانــه 
کتاب ایران شدم، با ماســک روی صورت آمدم و با 
ماسک مؤسسه را ترک می کنم. همزمان با بحران 

کاغذ در کشور، بحران کرونا هم اضافه شد.
وی گفــت: یکــی دیگــر از شــرایط ســخت، ادغــام 
مؤسســه خانــه کتــاب و ادبیات ایــران با مؤسســه 
نمایشگاه های فرهنگی ایران و بنیاد شعر و ادبیات 

گر  داستانی بود. این ادغام، اقدامی همســو بود و ا
قلــوب همراهــی نمی کردند، این هــدف عملیاتی 
نمی شــد. دهقانکار اظهار کرد: در شــرایط سخت 
کرونــا و ادغام، مطالبــات درونــی و پیچیدگی های 
اداری، مالــی و انســانی داشــتیم امــا رویش هایــی 

دیدیم که باید به این رویش ها بیشتر توجه شود.
به گفتــه وی، برخی از مســئوالن بــا ادغام مخالف 
کیــد می کنم  و نســبت بــه آن بدبیــن بودنــد امــا تا
گر این ادغام اتفاق نمی افتاد ایران شاهد برگزاری  ا

نمایشگاه مجازی کتاب نمی شد.
وی ادامه داد: نمایشگاه مجازی کتاب، دریچه ای 
بــرای ما بــاز کــرد تــا نــگاه تازه تــری به صنعت نشــر 
داشــته باشــیم. دهقانکار با اشــاره به فعال شدن 
سامانه جامع کتاب فروشی، گفت: در فاز نخست، 
طرح های فصلی کتاب فروشی ها، در فاز دوم، کل 
کتاب های فروش های سراسر کشور به این سامانه 
می پیوندنــد و در فاز ســوم، صنعــت نشــر ایران در 
اختیار خانه کتاب ایــران و وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی قرار داده می شود.
فرهنگــی  معــاون  احمدونــد،  یاســر  حکــم  بــا 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، علــی رمضانــی 
جایگزین ایــوب دهقانکار در کســوت مدیرعاملی 

خانه کتاب و ادبیات ایران شد.

رئیس سازمان سینمایی کشور طی حکمی مسعود 
نقاش زاده را به سمت دبیر چهلمین دوره جشنواره 

فیلم فجر منصوب کرد.
مسعود نقاش زاده به عنوان دبیر چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.

متن حکم دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر به این شرح است: »به نام 
خدا / جناب آقای دکتر مسعود نقاش زاده

نظر به شایستگی، تجربه و تعهد، جناب عالی را به سمت دبیر چهلمین 
دوره جشنواره فیلم فجر منصوب می نمایم.

اینک که آئین بزرگداشت سینمای ایران به چهل سالگی رسیده است، در 
دور تازه این رویداد فاخر و ارجمند، شایسته است با تکیه بر دستاوردهای 
ارزشمند خانواده بزرگ سینما، راه این مهم ترین رخداد سینمای ایران را 

با چراغ اندیشه و اخالق و هنر، روشن تر نمائیم.
امید است با اتکا به پروردگار متعال و با عنایت به چشم اندازهای گام دوم 
انقالب اسالمی و راهبردهای کالن سازمان سینمایی، ضمن همراهی 
با اهالی فرهیخته سینما، منتقدان و اصحاب رسانه، جوانان متعهد و 

با دانش و با توجه به اصــل صرفه جویی و اجتناب از تشــریفات زائد، و با 
بهره گیری از تجارب ارزشمند گذشته و ظرفیت نیروهای داخلی سازمان، 
در برگزاری رویداد فجر سینمای ایران همزمان با فجر انقالب اسالمی موفق 
باشید. انتظار می رود چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر، فرصتی مغتنم 
برای آغاز فصلی جدید در مسیر تکوین و بازسازی انقالبی زیرساخت های 
ســینمای کشــور باشــد. هماهنگی، همکاری و همراهی مؤسســات و 
معاونت های سازمان، در برگزاری هرچه باشکوه تر جشنواره فیلم فجر 

انقالب اسالمی، مورد نظر و حائز اهمیت است.
مســعود نقاش زاده کارگــردان، اســتاد دانشــگاه و از مدیران فرهنگی 
و ســینمایی کشــور اســت. وی دارای درجه دکترای مطالعــات هنر، 
کارشناسی ارشد سینما و کارشناســی کارگردانی فیلم است و سابقه 
مدیریت به عنوان معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی، مدیر کل 
امور برنامه ها و مشاور عالی مرکز سیما فیلم، معاون آموزش و پژوهش 
خانه سینما و معاون تأمین و تولید مؤسسه رســانه های تصویری را 

داشته است.

فرماندار اردستان گفت: برگزاری رویدادهای گردشگری در اردستان عالوه بر جذب گردشگر، 
نقش موثری در معرفی بیــش از پیش این خطه تاریخی و فرهنگــی دارد.  حمید رضا تاملی 
در بازدید از تاسیســات گردشــگری اردســتان با بیان اینکه برگزاری رویدادهای گردشــگری 
در این شهرستان نیازمند همفکری صاحبان اندیشه و فعالیت انجمن های گردشگری است، افزود: فعاالن 
گردشگری این خطه باید ساماندهی و نسبت به ایجاد یک تشکیالت صنفی مشخص اقدام کنند تا از توانمندی 
آنان در راستای  رونق بیشتر صنعت گردشگری و اقتصاد منطقه استفاده شود. وی با اشاره به اینکه با پیگیری های 
صورت گرفته ۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای کمک به تکمیل ۲۵ مجموعه اقامتی و بوم گردی اردستان 
مصوب و به صندوق کارآفرینی امید استان و شهرستان ابالغ شده است، تصریح کرد: در این راستا متقاضیان 
باید نسبت به تکمیل پرونده های خود اقدام کنند. رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اردستان نیز با بیان اینکه تعداد اقامتگاه های بوم گردی شهرستان از ۲ به ۱۶ اقامتگاه رسیده است، گفت: ۳۵ 
اقامتگاه دیگر در حال ساخت و اخذ مجوز است که با بهره برداری از آنها برای ۲۵۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. 
مهدی مشهدی با اشاره به اینکه گردشگری اردستان با توجه به حمایت مسئوالن افق بسیار روشنی دارد، ادامه 
داد: تا پایان سال جاری ۱۲ اقامتگاه بوم گردی و تأسیسات گردشگری با صرف اعتبار افزون بر۹۶ میلیارد تومان از 
محل منابع سرمایه گذاران بخش خصوصی، تسهیالت و کمک میراث فرهنگی در شهرستان به بهره برداری 

خواهید رســید. وی اضافه کرد: هتل اردســتان در مرحله تجهیز قرار دارد و تا کنون ۴۰ میلیارد تومان برای این 
مجموعه هزینه شده است.

شهرستان اردستان با افزون بر ۴۳ هزار نفرجمعیت و برخورداری از ۶۷ اثر ثبت ملی، یک اثر جهانی، ۲ بافت تاریخی 
و ۸۲ محوطه باستانی در ۱۱۸ کیلومتری شمال شرقی اصفهان قرار دارد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران:

کاالی فرهنگی جمهوری اسالمی است کتاب 

با حکم رئیس سازمان سینمایی؛

دبیر چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر منصوب شد 

گردشگری نقش موثری در معرفی اردستان دارد رویدادهای 

نقاشی

کتابخوانی

جشنواره

گردشگری

مدیر قرارگاه مهر وامید مساجد استان اصفهان 
از فعالیــت بیــش از ۲۰۰مســجد در برنامه هــای 

قرارگاه مهر و امید خبر داد. 
حجــت االســالم حمیدرضــا صــادق زاده مدیر 
قــرارگاه مهــر و امیــد مســاجد اســتان اصفهان 
گفت: براســاس تمــدن نوین اســالمی همایش 
بــا موضــوع »نقــش مســاجد و ائمــه جماعات 
در ایجاد شــهر اســالمی« به همــت قــرارگاه مهر 
و امید مســاجد اصفهان ذیل مجمــع رهروان 
امربه معــروف و نهــی از منکــر اســتان اصفهان 

برگزار شد.
وی بــه نقــش مســاجد در برطــرف نمــودن 
آســیب های اجتماعی اشــاره وافزود: مســاجد 
عالوه بر اینکه یک جایگاه عبادی است، مکانی 
بــرای مبــارزه بــا فســاد، محرومیــت زدایــی و 
رســیدگی به امورات مردم محله خود می باشد 
که باید مســئولین بــه کار آمدی مســاجد توجه 

ویژه ای داشته باشند.
مدیر قرارگاه مهر و امید مساجد استان اصفهان 
تصریــح کــرد: بیــش از ۲۰۰مســجد اصفهــان در 
برنامه ها و فعالیت ها قرارگاه شرکت دارند که در 
محور های محله بدون فقر، محله بدون طالق، 
ترویج ازدواج و رشد موالید، محله بدون اعتیاد 
و محله امنیت اخالقی و اجتماعی در پناه امربه 
معروف ونهی از منکر با محوریت مسجد محله 

و امام جماعت فعالیت دارند.

در جلســه نهایــی انتخــاب هفتمیــن پایتخت 
کتاب ایران، نجف آباد در استان اصفهان یکی از 
پنج شهر راه یافته به مرحله نهایی انتخاب شد.

در این جلســه که به صــورت برخط برگزار شــد، 
از بیــن بیــش از ۱۹۰ شــهر متقاضــی، شــهر های 
ســنندج، اوز، نجف آباد، بم و سمنان به عنوان 
پنــج شــهر راه یافته بــه مرحله نهایــی هفتمین 

پایتخت کتاب ایران انتخاب شدند.
این جلســه که در یادمان شــهدای نجف آباد و 
با حضور پدر شهید حججی و به صورت ارتباط 
زنده با هیات داوران پایتختی کتاب مســتقر در 
دفتر یونســکو در تهران برگزار شــد، کارشناسان 
مربوطه به تشریح پتانســیل های نجف آباد در 

عرصه کتاب و کتاب خوانی پرداختند.

معرفــی تیــم مســتندنگاری، تشــریح پیشــینه 
فرهنگــی و هویتــی شــهر بــه همــراه اقدامــات 
فرهنگی انجام شده، برنامه های در دست اجرا، 
معرفی زیرساخت های موجود و نگارش تقویم 
کتابخوانــی از جملــه مــوارد مطرح شــده در این 

نشست بود.

نمایش صحنه ای »ســال ســی« از ســوم آبــان تا 
ششم این ماه در »تماشاخانه ماه« حوزه هنری 

اصفهان روی صحنه رفت.
آدینه رحیم نژاد اظهار کرد: نمایش »سال سی« 
منتخب یازدهمین دوره تئاتر صاحبدالن است 
و داستان دختر دانشجویی است که در خانه ای 
کن می شــود، در این بین بــا اهالــی خانه که  ســا
در حال برگزاری مجلس قاســم خوانی هســتند 

برخورد می کند.
وی ادامــه داد: پرداخــت بــه مضامیــن دینــی و 
مذهبی بــا اســتفاده از هنر تعزیــه خوانی یکــی از 
رســوم هنــری چنــد هــزار ســاله ایرانی اســت که 
پس از گذشــت ایام تغییری نکرده و همچنان بر 
حفظ اصالت خویــش پــا فشــاری دارد. این هنر 
سال هاســت که پیــام آور قیام عاشــورا اســت و با 

ادبیــات، آواها و ســازها آمیختــه شــده و تأثیرات 
مضاعفــی را در ذهــن مخاطبــان خود گذاشــته 

است.
این کارگردان تئاتر افزود: من به دنبال نمایشــی 
بودم که با استفاده از تکنیک های نمایش ایرانی 
از جمله تعزیه بتواند قصه واقعی مجلس قاسم 
خوانی کــه در یکی از روســتاهای اصفهــان برگزار 
می شــد را یک بــار دیگــر در قالب نمایش بــر روی 

صحنه ببرم.
رحیم نــژاد تصریح کــرد: مجلــس قاســم خوانی 
یک روضه زنانه اســت و نباید هیچ مــردی در آن 

شرکت کند.
در این مراسم خنچه دامادی حضرت قاسم آماده 
می شــود و وقتی خبــر از نیامدن حضرت قاســم 

می آید به آینه گل می زنند و عزاداری می کنند.

"شــهید حســین شــکرائیان" کــه بــه عنــوان 
شــهید گمنــام در ســال ۱۳۸۶ در دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان دفــن شــده بــود از طریق 

انجام آزمایش "دی ان ای " شناسایی شد.
شهید حسین شکرائیان فرزند محمدحسن 
 32 لشــکر  از  جمعــی  بــا   ،1337 متولــد 
انصارالحســین (ع( از همدان به جبهه اعزام 
شــد و در تاریــخ 2٥ مهــر 13٦1 در عملیــات 
مســلم بــن عقیــل )ع( در ســومار بــه فیــض 
کــش در منطقه  شــهادت نائل آمــد و پیکر پا

بر جای ماند.
ایــن شــهید واالمقــام در زمــان شــهادت 

دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه 
ک وی به  علم و صنعت بــود و از قضــا مزار پــا
دلیــل عدم شناســایی بیــش از 1٤ ســال و به 
صــورت گمنــام محــل انــس دانشــجویان و 
دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان بود.

پــس از گذشــت 39 ســال چشــم انتظاری، 
خبر شناسایی این شهید توسط محمدرضا 
گرایــی، قهرمان المپیک و جهان کشــتی که 
پیش تر مدال طالی خود را به یکی از شهدای 
گمنام اهدا کرده بود، در حرم مطهر امام رضا 
)ع( بــه پــدر و مــادر شــهید شــکرائیان اطالع 
داده شــد و ایــن خانــواده از چشــم انتظاری 

درآمدند.
در طی این مراســم، مادر شــهید شکرائیان، 
لــوح تقدیــری بــه آقــای محمدرضــا گرایــی 
کــرد و در آن بــرای اهــدای مــدال  اهــدا 
طالی ایــن قهرمــان بــه یــک شــهید گمنــام 
تشــکر و قدردانــی کــرد و خبــر افتخــار ملبس 
شــدن وی بــه لبــاس خادمی حضــرت امــام 

علی بن موسی الرضا )ع( را به او دادند.

نیما رئیسی، مجری، بازیگر و گوینده، در دو صفحه 
شخصی خود از انتشار کتاب صوتی " کتاب یا سیگار 

" خبر داده است.
گرام            نیما رئیسی با انتشار ویدئویی در اینستا

خود آورده است:
صد و پنجمین کتاب شنیدنی رادیو گوشه به طور 
متفاوت به صورت هم زمان همراه با نسخه ی چاپی 
منتشر شد. " کتاب یا سیگار " مجموعه هفت مقاله 
از جرج اورول اســت که با ترجمه ی سپیده اشرفی 
و با صدای نیما رئیسی در رادیو گوشه منتشر شده 

اســت. این چهارمین همکاری من با رادیو گوشــه 
اســت و از صمیم قلب از تک تک دوســتانم در این 
مجموعه و همینطور دوستانم در نشر چشمه بی 
نهایت سپاسگزارم. از دوســت عزیز و فرهیخته ام، 
فرزانه ابراهیم زاده ی عزیز بی نهایت ممنونم که به 
من افتخار داد و مسئولیت نظارت ضبط این کتاب 
را بر عهده گرفت. از مســعود طیبی عزیــز صدابردار 

هنرمند، صبور و بسیار محترم بسیار ممنونم.
و همینطور تشکر فراوان از سرکار خانم سپیده اشرفی 

عزیز، مترجم خوب کتاب.

فعالیت ۲۰۰ مسجد شهر اصفهان 
در قالب قرارگاه مهر و امید 

در جلسه انتخاب هفتمین پایتخت کتاب:
کشور  کتاب  گزینه نهایی پایتخت  نجف آباد در بین پنج 

تماشاخانه ماه میزبان »سال سی« شد

گمنام دانشگاه صنعتی اصفهان شناسایی شد شهید 

"کتاب یا سیگار " با صدای نیما رئیسی منتشر شد 

خبر

تئاتر

تازه های نشر

کتاب »نذر سقا« یکی از جدیدترین کتاب های 
منتشــر شــده در حوزه هنری اســتان اصفهان 

است. 
»نذرسقا« مجموعه اشعار نعیمه امامی اشلق 

است که در ۱۰۶ صفحه به چاپ رسیده است.
چاپ اول این کتــاب در مهر ۱۴۰۰ توســط واحد 
انتشــارات حوزه هنری اســتان اصفهان انجام 
گرفته و در این مجموعه شعر، ۳۹ شعر با مضامین 
مذهبی به ویژه شخصیت های حاضر در واقعه 
عاشورا آورده شده است. در پشت جلد بخشی 
از شعر »نفس های شکسته« آمده است که به 
نوعی علت نام گذاری کتاب با عنوان »نذرسقا« 
را بیــان می کنــد،  عالقــه منــدان می توانند این 
کتاب را به مبلغ ۳۰ هزارتومان، به صورت آنالین 

از سایت  baagh.com ۴ تهیه نمایند.

مدیــر واحــد هنر هــای تصویــری حــوزه هنری 
استان اصفهان از افتتاحیه نمایشگاه مستند 

عکس در خانه هنرمندان خبر داد. 
نرگس رجایــی مدیــر واحد هنر هــای تصویری 
حوزه هنری اســتان گفت: نمایشــگاه مستند 
عکس با همکاری شبکه رسانه ای بازتاب ۸ آبان 

ماه کار خود را آغاز می کند.
او افزود: نمایشگاه با موضوع مستند خیابانی، 

کاری از نوجوانان اصفهانی آغاز به کار می کند.
مدیر واحد هنر های تصویری حوزه هنری استان 
اصفهان گفت: هدف از برپایی این نمایشــگاه 
حمایــت و شناســایی نوجوانــان بــا اســتعداد 
اصفهانی در این حوزه اســت که با توجه به آغاز 

هفته نوجوان این کار صورت می گیرد.
عالقمنــدان می تواننــد از ۸ آبان مــاه لغایت ۱۳ 
آبان از ســاعت ۹ الی ۱۲ و ۱۶ الی ۱۹ جهت بازدید 
نمایشگاه در خانه هنرمندان اصفهان حضور 

پیدا کنند.

فیلم ســینمایی »قهرمــان« بــه کارگردانی 
کــران خــود را در سراســر  اصغــر فرهــادی، ا

ایران آغاز کرد.
فیلم ســینمایی »قهرمــان« بــه کارگردانی 
کــران خــود را در سراســر  اصغــر فرهــادی،  ا
ایران آغاز کرد. این فیلم با هشــت سانس 
کران شد  فوق العاده در سینماهای تهران ا
و در ۱۵۷ سالن در سراسر ایران، به نمایش 

در می آید.
بــر اســاس اعــالم خانــه فیلــم، ۱۴ هــزار و 
۲۰۳ نفــر تــا صبــح روز چهارشــنبه، بــرای 
ســانس های مختلــف ایــن فیلــم بلیــت 
تهیــه کرده اند و فروش آن در ســانس های 
باز شده ســینماها با احتســاب بلیت های 
 ۳۷۶ مجمــوع  در  شــده  پیش فــروش 

میلیون تومان است.

امیر توده روستا، کارگردان فیلم کوتاه »جای منو 
توی اتاق بنداز« از ورود این فیلم به پلتفرم ودیو 
خبر داده است. امیر توده روستا با انتشار عکسی 

گرام خود آورده است: در صفحه اینستا
          فیلم کوتاه »جای منو تــوی اتاق بنداز«، 

محصول ١٣9٣
در حــال حاضــر در بخــش )روز ملی ســینما( در 
پلتفرم ودیو قابل دیدن است. این فیلم منتخب 
جشنواره ی شورت شورتز ژاپن )2٠1٥(، جشنواره 
فیلم کوتاه تهران )139٤( و جشن مستقل فیلم 
کوتاه خانه سینماست. همچنین جایزه بهترین 
کارگردانی جشــنواره ســیلوئت فرانســه )2٠1٥( 
و تندیــس بهتریــن کارگردانــی جشــنواره فیلم 
رضوی را دریافت کرده است. هر سه پوستر فیلم 
توسط بابک یادگاریان و احمد کریمی طراحی 

شده است.

کتاب »نذرسقا« منتشر 
کتاب شد  و روانه بازار 

افتتاحیه نمایشگاه مستند 
عکس ویژه نوجوانان 

اصفهانی 

کران »قهرمان«  آغاز ا
با ۱۵۷ سالن

»جای منو توی اتاق بنداز « 
در پلتفرم ودیو

کتاب

نمایشگاه

سینما

فیلم کوتاه
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۳۰  اکتبر    2۰21 ورزش6
ترین های هفته دوم لیگ برتر فوتبال:

استقالل و یامگا در جمع برترین های هفته دوم
هفتــه دوم لیــگ برتــر در حالــی به 
گردان فرهاد  پایان رســید کــه شــا
مجیــدی ارزشــمندترین ۳ امتیاز 
هفته را کســب کردند. به گزارش ایمنا، در هفته دوم 
لیگ برتر ۴ تیم مدعی سپاهان، پرسپولیس، استقالل و 
کثر فوتبال دوستان آنها  گل گهر که پیش از آغاز لیگ نیز ا
را مدعیان اصلی قهرمانی می دانستند به دومین برد 
متوالی رسیدند تا به عنوان تنها تیم های ۶ امتیازی، از 
همین ابتدای لیگ کورس جذاب قهرمانی این فصل 

را راه انداخته باشند.
در این هفته همچنین دیــدار مس و پدیــده به دلیل 
حاضر نشدن نماینده مشهد لغو شــد و احتماال ۳ بر 
صفر به ســود مس رفسنجان اعالم شــود تا در اتفاقی 

جالب نیمی از دیدارهای هفته ۳ بر صفر شده باشد!
          مروری خواهیم داشت بر برترین های هفته 

دوم لیگ برتر:
          بازی هفته: پرسپولیس 2- نساجی یک

نزدیک ترین بازی هفته و تنها دیدار از هفته دوم که در 
آن هر دو تیم گلزنی کردند دیدار پرسپولیس و نساجی 
بــود. دیداری که به خصــوص در نیمــه دوم جذاب تر 
دنبال شــد و مدافع عنــوان قهرمانــی در حالــی که در 
اوایل نیمه دوم گل تساوی را دریافت کرد اما در نهایت 
به سختی موفق به زدن گل برتری و کسب ۳ امتیاز این 

دیدار خانگی شد.
          تیم هفته: استقالل

گردان فرهاد مجیدی یکی از سخت ترین دیدارهای  شا
خارج از خانه فصــل خــود را در أصفهــان از ذوب آهن 
بردند تا همچنان با کسب صد در صد امتیازات، خود 
را در کورس زود هنگام قهرمانی نگه داشــته باشــند. 
استقالل در حالی در اصفهان ذوب آهن را برد که ۵ سال 
بود موفق به این امر نشده بود. در این هفته همچنین 
کتور نیز با بردهای پر گلــی که برابر نفت  ســپاهان و ترا
مسجد ســلیمان و صنعت نفت کســب کردند دیگر 

تیم های خوب هفته بودند.

          سرمربی هفته: رسول خطیبی
ک اولین برد فصل خــود را با پیروزی ۳ بر  آلومینیوم ارا
صفر برابر فوالد جشن گرفت. این پیروزی در حالی به 
دست آمد که بازی در یک ساعت ابتدایی بدون گل 
کتیکی آلومینیوم  دنبال می شــد اما باالخره برتری تا
گردان خطیبــی بودند که با  بر فــوالد چربید و این شــا
۳ گل در نیمه دوم ۳ امتیاز بــازی را مال خود و فوالد را 

وارد بحران کردند.
          دروازه بان هفته: حسین پورحمیدی 

)آلومینیوم(
در هفته ای که در ۶ بازی از ۷ بازی، یک تیم کلین شیت 
داشت و گل نخورد، این حسین پورحمیدی بود که 
با امتیاز باالتر نســبت بــه ســایر دروازه بان ها بهترین 

دروازه بان هفته بود.
          مدافع هفته: میالد زکی پور )گل گهر(

میالد زکــی پــور در روزی که تیمش می رفــت در زمین 
فجرسپاسی به تساوی بدون گل برسد با یک گل زیبا 

طلسم دروازه میزبان را شکست و تیمش را به دومین 
۳ امتیاز متوالی رســاند. زکــی پور در کنار گولســیانی و 
آریا کیا مدافعان گلزن هفته دوم بودنــد اما ارزش گل 
زیبای زکی پور بیشتر بود زیرا گل او ۳ امتیازی شد و یک 

گردان قلعه نویی رقم زد. پیروزی شیرین را برای شا
کتور(           هافبک هفته: سامان نریمان جهان )ترا

کتور پس از شکست سنگین برابر گل گهر به بهترین  ترا
شکل ممکن به مسابقات بازگشــت و با برد ۳ بر صفر 
برابر صنعت نفت آبادان، خاطرات تلخ هفته گذشته 
را فراموش کرد، ستاره این دیدار در کنار پیمان بابایی، 
کسی نبود جز سامان نریمان جهان که در طول بازی 
نمایش خوبــی داشــت و در آخرین دقایق بــازی هم 
گل ســوم تیمش را به ثمر رســاند تا بازی خوب خود را 

تکمیل کرده باشد.
          مهاجم هفته: کوین یامگا )استقالل(

اســتقالل در این ســال ها مهاجمــان خارجی بســیار 
خوبی داشته است و جدیدترین ورژن آنها در این فصل 

کوین یامگا است که در اولین بازی خود برای استقالل 
۲ گل به ذوب آهن زد تا زنگ خطر برای همه مدافعان 
لیگ برتری به صدا در بیاید. یامگا نه فقط به خاطر دو 
گلی که به ثمر رساند بلکه به خاطر نمایش خوبی که 
در طول بازی داشت به عنوان بهترین مهاجم هفته 
انتخاب شــد. این هفته البته هفته مهاجمــان بود و 
انتخــاب از بین مهاجمانی مثل ســجاد شــهباززاده، 
پیمان بابایی، مهدی عبدی و کوین یامگا که هر کدام 

۲ گل برای تیم شان به ثمر رساندند کار آسانی نبود.
گل هفته: میالد زکی پور )گل گهر(

زیباترین و البته حســاس ترین گل هفته را میالد زکی 
پور در دقایق اضافــه دیدار فجرسپاســی و گل گهر به 
ثمر رســاند. او ریباند ضربه کرنر را با پای چپ از پشت 
محوطه جریمه شــلیک کــرد تا یــک گل زیــر طاقی ۳ 
امتیازی بــرای مهمان رقم بخــورد و فجرسپاســی در 
بازگشــت به لیگ برتر دومین شکســت متوالی اش را 

متحمل شود.

خبر

تیم فوتبال امید ایران در دومین مســابقه 
خود در رقابت های انتخابی قهرمانی آسیا 

مقابل لبنان به پیروزی رسید 
به گزارش ایرنــا، تیــم فوتبال امید ایــران از 
ســاعت ۱۴:۳۰ امــروز )پنجشــنبه( در دور 
دوم مرحلــه مقدماتــی مســابقات زیــر ۲۳ 
ســال قهرمانــی آســیا در ورزشــگاه مرکــزی 
شــهر دوشــنبه تاجیکســتان بــه مصــاف 
لبنان رفت و ایــن تیم را با نتیجــه ۲ بر صفر 

شکست داد.
مهــدی لموچــی در دقیقه ۵ و میــالد کر در 

دقیقه ۹۳ برای ایران گلزنی کردند.
ایران که در مســابقه اول خــود هم با چهار 

گل نپــال را شکســت داده بــود، در بــازی 
ســوم باید با تاجیکســتان روبرو شود. تیم 
اول این گروه بــه مرحله نهایی مســابقات 

صعود می کند.

جــدال نماینــدگان اصفهــان و هرمــزگان در 
چارچوب رقابت هــای لیگ برتر بســکتبال به 

سود سپاهان خاتمه یافت.
به گزارش ایرنا، در ادامه رقابت های لیگ برتر 
بســکتبال تیم هــای فــوالد مبارکه ســپاهان و 
صنایع هرمزگان از ساعت ۱۵ در تاالر ورزشگاه 
آزادی بــه مصاف هــم رفتنــد که این بــازی در 
پایــان با نتیجه ۶۹ بر ۶۶ به ســود ســپاهان به 

پایان رسید.
در این رقابت که از گروه ب برگزار شد سپاهان 

در کوارترهای اول و دوم با نتایــج ۱۸ بر ۵ و ۱۴ 
بر ۱۳ پیروزی شــد و کوارترهای سوم و چهارم 
را بــا نتایــج ۲۲ بــر ۱۳ و ۲۶ بــر ۲۴ را بــه حریــف 

گذار کرد. وا
 از همیــن گــروه دیــدار تیم هــای صنعت مس 

رفسنجان و شمیدر قم لغو شد. 
رقابت هــای لیــگ برتــر بســکتبال در دو گــروه 
گــروه الــف لیــگ برتــر  کــه در  برگــزار می شــود 
بسکتبال تیم های شهرداری گرگان، صنعت 
مس کرمان، پاالیش نفــت آبادان، ذوب آهن 
اصفهــان، کاله، نظم آوران ســیرجان، نیروی 
زمینــی تهــران و خانــه بســکتبال خوزســتان 

حضور دارند.
در گروه ب نیــز تیم هــای شــیمیدر قم،مهرام 
کســون تهران،آویــژه صنعــت پارســا  تهــران، ا
مشــهد،فوالد مبارکــه ســپاهان،رعد پدافنــد 
هوائی تهران، صنایع هرمزگان و صنعت مس 

رفسنجان قرار دارند.

دارنــده ســه مــدال طــالی پارالمپیــک در رشــته 
تیراندازی با بیان اینکه برای ادامه ورزش قهرمانی 
مصمم هستم گفت: امیدوارم چهارمین مدالم در 

پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس ضرب شود.
ســاره جوانمــردی در گفت وگــو با ایرنــا با اشــاره به 
تمریناتش بعد از بازی های پارالمپیک توکیو اظهار 
داشت: در شرایط ســخت کرونایی به پارالمپیک 
اعزام شدیم و تمام ورزشکاران ایران و جهان از این 

شرایط استثنایی به نحوی گالیه داشتند.
وی ادامه داد: خدا را شکر می کنم که توانستم یک 
مدال طال را بــرای کاروان ورزشــی ایران بــه ارمغان 

بیــاورم. بعد از مســابقات چند هفته اســتراحت 
داشــتم و بایــد تمریناتــم را بــرای موفقیــت در 

بازی هــای پاراآســیایی ۲۰۲۲ هانگــژو پیگیری 
کنم زیرا بــاور دارم بدون تمرین و برنامه منظم 

هیچ موفقیتی به دست نخواهد آمد.  
دارنده ســه مدال طالی پارالمپیک در رشته 

تیراندازی ادامــه داد: می دانم کــه ادامه 
زندگی قهرمانی و کســب طال در چند 

دوره کار راحتی نیست اما با توجه به 
برنامه هایی که دارم موفقیت را 

در ۲ تورنمنت بزرگ پاراآسیایی 
و پارالمپیــک را هــدف قــرار 

دادم.
وی تصریــح کــرد: نخســت 
باید در چین بتوانم موفق 
شــوم و در ادامه راهبردم را 

برای کسب چهارمین مدال طالی پارالمپیک در 
پاریس طراحی کنم. کار راحتی نیســت اما شدنی 

است.
وی در زمینه اینکه چه زمانی در کسب مدال طالی 
پارالمپیک پوکر خواهد کرد نیز افزود: در توکیو تالش 
کردم که این مهم رخ دهد اما شرایط آب وهوایی و 

سختی های کرونا برای ورزش مانع من شد.  
امیــدوارم در پاریس بتوانم این مهم را محقق کنم 
و چهارمین مدال طالی خود را بــرای کاروان ایران 
بــه ارمغــان بیــاورم.   ســاره جوانمــردی در رشــته 
تیرانــدازی تپانچــه ۱۰ متــر بــادی 
کنــون موفــق به ســه مــدال  تا
طال در پارالمپیک های توکیو 
و ریو شده است. او در ریو در ۲ 
بخش زنان و میکس موفق به 
کسب ۲ طال شــد. جوانمردی 
برنز پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن 
را نیــز در کارنامه خود 

دارد.

آهــن  ذوب  عمومی باشــگاه  مدیرروابــط 
والیبــال  تیــم  بازیکنــان  گفــت:  اصفهــان 
بانوان ایــن باشــگاه قــرارداد خــود را تمدیــد 

کردند و برخی دیگر نیز جذب شدند.
محمــد مهــدی رمضانــی افــزود: تیــم والیبال 
ذوب آهــن اصفهان بــرای حضور پرقــدرت در 
لیگ برتــر  بــا برخــی بازیکنــان جدید قــرار داد 
امضا کرد و سایر بازیکنان نیز قراردادهای خود 

را  تمدید کردند.
وی افــزود: فرزانــه مرادیــان لیبــرو ملــی پوش 
ذوب آهــن بــرای چهاردهمین ســال بــا ذوب 
آهن ماند، زهرا شیری ســرعتی زن ذوب آهن 
و مائــده اســکندری دریافــت کننــده قدرتی، 
دهمین سال حضورشــان را در این تیم پشت 
ســر می گذارنــد، محدثــه مشــتاقی )لیبــرو(، 
مینا بختیار )سرعتی زن( زهرا قنواتی )پاسور( 
فاطمــه عنایــت )دریافــت قدرتــی( و نیلوفــر 
یمینی )دریافت قدرتی( نیز قــرار داد خود را با 

ذوب آهن تمدید کردند.
مبینــا  همچنیــن  داشــت:  اظهــار  وی 
کریمی نوجــوان اصفهانــی در پســت قدرتــی 
و بهــار بهرامی نیــا  پاســور جــوان تیــم نامی نــو 
قــرارداد خــود را بــا ذوب آهــن امضــا کردنــد و 

به این تیم پیوستند.
وی تصریح کــرد: پیش از این نیــز فرزانه زارعی 

ملی پــوش ذوب آهن قــرارداد خــود را با ذوب 
آهن امضا کرده بود.

تیم والیبال بانوان ذوب آهــن اصفهان فصل 
گذشــته نائــب قهرمــان لیــگ برتــر والیبــال 

بانوان ایران شد.
مســابقات والیبال قهرمانی باشــگاه های برتر 
زنان ایران جام »ســردار دل هــا« از ۱۳ آبان ماه 

با حضور ۱۰ تیم آغاز می شود.
جوانــان زرتشــتی یــزد، ســایپا، ذوب آهــن 
اصفهــان، پیــکان، ســتارگان فــارس، مــس 
رفسنجان، مهرســان، باریج اسانس کاشان، 
ریــف اصفهــان و شــهرداری ورامیــن تیم های 

حاضر در این رقابت ها هستند.
مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبــال زنان ۱۴۰۰ 
بــه صــورت رفــت و برگشــت و در یــک هفتــه 
روزهــای پنج شــنبه و در یــک هفتــه روزهــای 
دوشنبه و پنجشنبه ساعت ۱۶ برگزار می شود.

پیروزی تیم فوتبال امید ایران مقابل لبنان

خبر

پیروزی دشوار سپاهان در لیگ برتر بسکتبال

کسب چهارمین طالی پارالمپیک  جوانمردی: هدفم 
در پاریس است

بانوان والیبالیست ذوب آهن قراردادهای خود را 
تمدید کردند

خبر

 A تیــم فوتبــال بانــوان کشــورمان در گــروه
رقابت های جام ملت های آسیا با کشور های 

هند، چین و چین تایپه هم گروه شد.
پس از مشخص شدن ۱۲ تیم شرکت کننده در 
رقابت های جام ملت های آسیا ۲۰۲۲ هند، از 
ساعت ۱۰:۳۰ به وقت کواالالمپور مالزی مراسم 
قرعه کشی این رقابت ها با حضور نمایندگان ۱۲ 
تیم به صورت آنالین برگزار شد؛ تیم های هند 
)میزبان(، ژاپن، اســترالیا، چین، تایلند، کره 
جنوبی، فیلیپن، ویتنام، ایران، اندونزی، چین 
تایپه و میانمار در این رقابت ها حضور دارند. 
تیم فوتبال بانوان کشــورمان در شهریور ماه 
سال جاری در مرحله مقدماتی جام ملت های 
آســیا هند توانســت با عملکرد خوب خود به 
مرحله نهایی مسابقات صعود کند امروز و پس 
از انجام قرعه کشی حریفان خود را در مرحله 

نهایی جام ملت های آسیا شناخت.
بر این اساس تیم فوتبال بانوان کشورمان در 
گروه A رقابت ها با تیم های هند، چین و چین 

تایپه هم گروه شد.

سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ )وادا(، لیست 
مواد و روش های ممنوعه در ورزش را برای سال 
۲۰۲۲ منتشر کرد. به گزارش سایت فدراسیون 
فوتبــال، بهــار حســن میرزایــی، سرپرســت 
دپارتمان پزشــکی فدراســیون فوتبال، ضمن 
اعالم خبر منتشر شدن لیست جدید سازمان 
جهانی مبارزه با دوپینگ، در ارتباط با تغییراتی 
که در این لیست برای سال میالدی جدید رخ 

داده است، اطالع رسانی کرد.
وی اظهــار کــرد: ســازمان جهانــی مبــارزه بــا 
دوپینــگ، هــر ســاله طــی یک لیســت، مــواد، 
دارو هــا و روش هایــی کــه معــادل دوپینــگ در 
ورزش محسوب می شوند را قبل از شروع سال 
میالدی جدید اطالع رسانی می کند. با توجه به 
تغییر مهمی که در این لیست برای سال میالدی 
جدید رخ داده است، این سازمان، ماه ها پیش 
از شروع سال میالدی جدید از لیست سال ۲۰۲۲ 
رو نمایی کرده است تا ورزشکاران فرصت کافی 
برای تغییــر در برنامه های درمانی خــود قبل از 

شروع سال جدید را داشته باشند.
بهــار حســن میرزایــی گفــت: طبــق لیســت 
ســال های گذشــته، مصرف کورتن ها، تنها به 
کی، استفاده به شکل شیاف و تزریق  شکل خورا
وریــدی و عضالنــی در زمان برگزاری مســابقات 
ممنوع بود و استفاده از فرم تزریق درون مفصلی 
یــا اطــراف تاندونی ایــن دارو در ورزشــکاران که 
بســیار شــایع نیز می باشــد، در لیســت مــواد و 

روش های ممنوعه قرار نداشت.
وی تصریــح کــرد: با ایــن حــال از ابتدای ســال 
میــالدی جدیــد، کلیــه   روش هــای مصــرف 
داروهای موسوم به کورتن یا گلوکوکورتیکوئید ها 
در ورزشکاران در زمان مسابقات ممنوع می شود 
و در صورتیکه اثبات شود بازیکنی، بدون داشتن 
مجوز، از این داروها استفاده کرده است، ورزشکار 
با محرومیتی چهار ساله از ورزش روبرو می شود.

تیم بسکتبال ذوب آهن رو در روی نیروی زمینی 
صف آرایی کــرد و این تیــم را با نتیجــه ۸۹ بر ۴۴ 

شکست داذ.
کوارتــر اول این دیــدار با نتیجــه ۲۳ بر ۹ به ســود 
ذوب آهن تمام شد، کوارتر دوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ 
با برتری ذوب آهن به اتمام رســید، کوارتر سوم 
با نتیجه ۲۴ بر ۲ به نفــع ذوب آهن شــد، کوارتر 
چهارم با نتیجه ۱۷ بر ۱۳ به سود ذوب آهن تمام 
شد و در نهایت تیم بسکتبال ذوب آهن با نتیجه 

۸۹ بر ۴۴ نیروی زمینی را از پیش رو برداشت.

هفته دوم لیگ برتر والیبال با پیروزی تیم های 
سپاهان، شهرداری ارومیه، لبنیات هراز آمل، 
شهداب یزد، فوالد سیرجان، مس رفسنجان و 
سایپا به پایان رسید. هفته دوم لیگ برتر والیبال 
با هفت دیدار برگزار شد. سپاهان در هفته دوم 
رقابت هــای لیگ برتــر والیبــال در ســالن خانه 
والیبال به مصاف تیم پیکان رفت که ست اول 
با نتیجه ۲۹ بر ۲۷ به سود ســپاهان، ست دوم 
با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به نفع سپاهان، ست سوم با 
نتیجه ۲۵ بر ۱۸ با برتری سپاهان پایان یافت و در 
نهایت سپاهان با پیروزی سه بر صفر برنده این 
رقابت جذاب شد و با شش امتیاز در صدر جدول 

قرار گرفت.

در رقابت های 2۰22 هند؛

تیم ملی بانوان ایران 
گروه با هند،  هم 

چین و چین تایپه 

اعالم لیست مواد 
و روش های ممنوعه 

در ورزش برای سال ۲۰۲۲

 پیروزی قاطعانه ذوب آهن 
مقابل نیروی زمینی

 صدر جدول لیگ برتر 
والیبال زرد شد

رکاب زدن از همدان تا اصفهان چندمین برنامه ای 
است که در قالب رساندن پیام های محیط زیستی 
داشتیم. همدان و اصفهان عالوه بر فرهنگ مشترک، 
درد مشترک هم مانند مشکل آب، فرونشست زمین، برداشت های غیر 

مجاز و دیگر اتفاقاتی که طی سال ها رخ داده دارند.
بــه گزارش ایمنــا، تیــم پیشکســوتان دوچرخــه ســواری که متشــکل از 
شهرهای همدان، ارومیه، مشهد، بوشــهر، قزوین و کرمان است برای 
رســاندن پیام حفاظت از منابع آب و محیط زیســت از مبــدا همدان تا 
اصفهان را رکاب زدند و به همین مناسبت طی برگزاری جلسه ای از این 
دوچرخه ســواران توســط حســن ساســانی مدیرعامــل آب منطقه ای 
اصفهان، مصطفی قادریان مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیست 
اصفهان، شهرام نخی مسئول ارتباطات و اطالع رسانی آب منطقه ای 
اصفهان و اعضای تیم پیشکسوتان دوچرخه سواری تقدیر و تجلیل شد.

ابراهیم اسدیار سرپرســت تیم پیشکســوتان دوچرخه ســواری در این 
جلسه، اظهار کرد: خودم از خانواده آب منطقه ای هستم که بازنشست 
شدم و ۱۵ الی ۱۶ ســال است که دوچرخه ســواری می کنم. در زمانی که 

کار می کردم بــا دوچرخه باالی ســر پروژه ها می رفتم و مورد تمســخر قرار 
می گرفتم، اما چون به دوچرخه سواری اعتقاد داشتم توجهی نمی کردم. 
در حال حاضر شرایط به شکلی شده که فرهنگ دوچرخه سواری در کشور 

جا افتاده و پرسنل هم از آن برای رفت و آمد استفاده می کنند.
وی ادامه داد: از روزی که بازنشســته شــدم ســفر با دوچرخــه را همراه با 
دوستانم شروع کردم، رکاب زدن از همدان تا اصفهان چندمین برنامه ای 

است که در قالب رساندن پیام های محیط زیستی داشتیم. همدان و 
اصفهان عالوه بر فرهنگ مشترک، درد مشترک هم مانند مشکل آب، 
فرونشست زمین، برداشت های غیر مجاز و دیگر اتفاقاتی که طی سال ها 
رخ داده، دارند. سرپرست تیم پیشکسوتان دوچرخه سوار با بیان اینکه 
حرکت فرهنگی و ورزشی را شروع کردیم تا تلنگری برای بحران آب و محیط 
زیست باشد، تصریح کرد: سه شنبه ۲۷ مهر ماه از همدان حرکت خود 
ک، خمین، محالت، دلیجان، نراق، مشــهد  را آغاز کردیــم و از مالیر، ارا

اردهال، کاشان و نطنز عبور کردیم تا به اصفهان برسیم.
اسدیار اضافه کرد: این سفر می تواند مثبت باشد، عنوان آن را گذاشتیم 
از هگمتانه تا نقش جهان و اسم شــهر نیاوردیم تا جنبه های تاریخی را 
در نظر بگیریم. با دوچرخه سواران اصفهانی در ارتباط هستیم، دوست 
داریم این کار ادامه پیدا کند و با یک حرکت مشابه از اصفهان تا همدان 
رکاب بزنند زیرا هم جنبه ورزشی و فرهنگی دارد و هم پیام های محیط 
زیستی را می رساند. بخش اداری و دولتی به تنهایی نمی توانند برای رفع 
بحران ها اقدامی کنند و باید نهادهای مردمی هم به کمک آن ها بیایند تا 

مشکالت برطرف شود.

پا به رکاب "از هگمتانه تا نقش جهان" برای محیط زیست
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اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره به 
نقــش ورزش در رشــد معنویــت 
گفت: بهره گیری از نقــش ورزش 

در هدایت معنوی ضروری است
سید رضا مرتضوی در دیدار با مدیران ورزش استان، 
روسای فدراسیون و هیات های ورزشی استان در 
۲ رشــته جودو و تری اتلون )ورزش های ســه گانه(، 
گفت: آیات ابتدایی سوره بقره از نوعی هدایت برای 
متقین سخن می گوید که ایصال الی المطلوب است 
و نمود آن در دفاع مقدس مشهود بود به گونه ای که 
یک رزمنده حاضر نمی شد زندگی آســان را بر دفاع 
ترجیح دهد و باید تالش کنیم در حوزه ورزش چنین 

کم شود. فضایی می شود حا
وی ادامه داد: ماندگاری پهلوانانی چون پوریای ولی 
و آرش میر اسماعیلی که در دفاع از ارزش ها و حمایت 
از مردم فلسطین حماسه آفریدند و پیروزی واقعی را 
بر پیروزی ظاهری ترجیح دادند از همین نوع است.
کید کرد: گاهی یک شکست  اســتاندار اصفهان تأ
ظاهری عامل رشد انسان هایی است که مخلصانه 
درراه باورهــای الهــی خود ایســتادگی می کننــد و 
وقتی که پرده هــا کنــار رود، در ورای آن یک پیروزی 
بزرگ مشهود اســت. وی اظهار کرد: دانشمندان، 
فضال، هنرمندان و ورزشکاران از معدود گروه های 
اجتماعی هســتند که به واسطه اســتعداد الهی یا 
تمرین ظرفیتی هایی در خود به وجود آورده اند که 

همواره مورداحترام بوده اند.
مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به ظرفیت نیروی انسانی خوب اصفهان در حوزه 
ورزش، تصریح کرد: به رغم ســرانه ورزشی پایین تر 
از سطح  متوسط ولی ظرفیت انسانی در این حوزه 
با بهره گیری مناســب از حداقل هــا، ظرفیت های 
خوبی را خلق کرده است که باید از آن قدردانی کرد.

وی بابیان اینکــه مأموریــت مدیریــت اســتان 
پشــتیبانی اســت، تصریح کرد: تــالش می کنیم با 
توسعه زیرساخت ها و امکانات، ظرفیتی متناظر با 
توان و استعداد نیروی انسانی استان فراهم  شود 

و تالش مدیریت ورزش و جوانان اســتان نیز رشــد 
زیرساخت های حداقلی ورزش قهرمانی و همگانی 
است. وی با اشاره به نقش ورزش های سه گانه در 
کید کرد: این رشته ورزشی یک  زیست مناسب، تأ
ضرورت برای زندگی به ویژه در دوران میان سالی به 
بعد است و امیدوارم نسبت به گذشته بیشتر توسعه 
یابد. معاون توســعه ورزش بانــوان وزارت ورزش و 
جوانان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت بانوان 
ورزشــکار اصفهان گفت: زنــان ورزشــکار اصفهان 
در رشــته های مختلــف ســهم باالیــی را بــه خــود 
اختصاص داده اند. مریم کاظمی پور افزود: حمایت 
خانواده، مسئوالن و زیرساخت های الزم شهری 
ســه رکن توســعه در ورزش بانوان اســت و ضرورت 
دارد در کنار آن حمایت های حرفه ای پشــتیبانی 
از دختــران ملی پوش با توجه بــه همه مالحظات 

صورت گیرد.
وی بابیان اینکــه اشــتغال دختــران مــدال آور 
در بســترهای حرفــه ای بایــد دنبال شــود، افــزود: 
اشــتغال این افــراد در ادارات ورزش و جوانان آن ها 
را به امور ســتادی مشــغول می کنــد و مانع از رشــد 
گــر در  اســتعدادها و خالقیــت آن ها می شــود ولی ا
کــز ورزشــی  ســطح فعالیت هــای حرفــه ای در مرا
شهرداری ها یا آموزش و پروش و متناظر آن ممکن 

شــود عالوه بر اشــتغال فرصتی بــرای ادامه مســیر 
ورزشی آن ها و انتقال تجربیات به نسل های بعدی 

فراهم می سازد.
رئیس فدراســیون جودو نیز در این نشست گفت: 
سال گذشته اولین مراسم روز جودو در میدان آزادی 
تهران و امســال دومین مراســم روز جودو امــروز در 

میدان امام )ره( اصفهان برگزار می شود.
آرش میــر اســماعیلی بــا اشــاره بــه تعلیــق ۲ ســاله 
فدراسیون جودو ایران، تصریح کرد: این تحریم غیر 
منشوری با البی صهیونیسم به واسطه ایستادگی 
ملت و ورزشکاران ایرانی در دفاع از ارزش های انقالب 
و دفاع از مردم فلسطین رخ داد ولی به لطف خدا روز 
بروز موجب پیشرفت این رشته در ایران شده است.

وی ادامه داد: در این ۲ سال در حوزه زیرساختی  ۱۲ 
کادمی جودوی  خانه جودو تأسیس و بزرگ ترین آ
کشــور در حــال ســاخت اســت و به رغم مشــکالت 
تحریم ها و کرونا تعداد ورزشکاران این رشته از ۶۰ هزار 

نفر به ۹۶ هزار رسیده است.
کید کرد: وقتی رهبر معظم  رئیس فدراسیون جودو تأ
انقالب حاضــر نشــدن در برابر رژیم صهیونیســتی 
در مسابقات ورزشــی را خط قرمز و فصل الخطاب 
می دانند، این افتخاری بزرگی است که فدراسیون 
جودو در مبارزه با رژیم صهیونیستی پرچم دار بوده 

کید کرد: حضور جودوکاران اصفهان  است. وی تأ
با شعار جودو در ایران و اصفهان زنده است، صدای 

جودوی ایران به گوش جهان خواهد رساند.
میــر اســماعیلی خاطرنشــان کــرد: درعین حــال 
اقدامات حقوقی و رایزنی های فدراســیون دنبال 

می شود.
همچنین رئیس فدراسیون تری اتلون )ورزش های 
ســه گانه( نیز در این نشســت، گفت: این رشته که 
درواقــع ترکیبــی از رشــته های هــوازی شــنا، دو و 
دوچرخه ســواری اســت، یک باید بــرای زندگی در 
شــرایط ماشــینی اســت.  مهدی گــودرزی افــزود: 
اصفهان پایگاه و قطبی رشته تری اتلون )سه گانه( 
اســت و  در ســه ســال گذشــته اصفهان بیشترین 
عملکــرد و ســرمایه گذاری را بــرای خود ثبــت کرده 

است.
وی با اشــاره به قدمت ۳۰ ســاله این ورزش، گفت: 
ارتقــای ســواد حرکتــی در کودکــی، جلوگیــری از 
نارســایی های قلبی عروقی در دوران میان سالی و 

بعدازآن به اهمیت این رشته اشاره دارد.
رئیس فدراسیون تری اتلون )ورزش های سه گانه( 
بابیان اینکه این رشته در ۱۸۰ کشور جهان فعالیت 
دارد، گفت: ایــن رشــته از ســال ۲۰۰۰ دربازی هــای 
المپیــک جــای گرفــت. رشــته ورزشــی ســه گانه یا 
تری اتلــون یکــی از رشــته های المپیکــی دارای 
طرفداران زیاد در جهان است، این رشته شامل ۱۵۰۰ 
متر شنا، ۴۰ کیلومتر دوچرخه سواری و ۱۰ کیلومتر دو 
صحرانوردی است که به صورت متوالی و پی درپی 
انجام می شود و ازنظر کارشناسان یک رشته ورزشی 
سخت و طاقت فرسا درعین حال یک ورزش بسیار 

مفرح و پویا محسوب می شود.
مدیر توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، 
روسای ۲ فدراسیون جودو و تری اتلون )ورزش های 
سه گانه( و همچنین روسای هیات های ورزشی این 
۲ رشته و مدیران ورزشی استان بعدازظهر پنجشنبه 
در استانداری اصفهان با استاندار دیدار و گفت وگو 

کردند.

استاندار اصفهان:

بهره گیری از نقش ورزش در هدایت معنوی ضروری است

خبر
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۹ راهکار خانگی برای تسکین گلودرد ویروسی
راهــکار   ۹ بــه  در ایــن مطلــب 
خانگی موثر در بهبــود و درمان 
گلــودرد ویروســی اشــاره شــده 

است.
درمــان گلــودرد ویروســی بــا برخــی راهکار هــای 
گلــودرد بــا عالیــم درد،  خانگــی ممکــن اســت. 
خارش یا سوزش در گلو ایجاد می شود. به ویژه در 
فصل سرما ممکن است فرد بیشتر دچار گلودرد 
شود. زمانی که گلودرد می شــوید، ممکن است 
هنگام قورت دادن غذا یا مایعات درد بیشــتری 

احساس کید.
گر گلودرد به اندازه کافی شدید نباشد، باز  حتی ا
ک است و ممکن اســت مانع از خواب  هم دردنا

راحت شما شود. 
خوشــبختانه، می توانیــد از دارو هــای خانگــی 
و طبیعــی بــرای تســکین درد و ســوزش گلــودرد 
اســتفاده کنید. پس ایــن۹ درمان خانگــی برای 

گلودرد را به خاطر بسپارید.
1.عسل

ترکیب عسل با چای یا مصرف آن به تنهایی یک 
درمان خانگی رایج برای گلودرد است. یک منبع 
مطالعاتی معتبر نشان می دهد که عسل حتی در 
آرام کردن ســرفه های شــبانه موثر تر از دارو های 
شــیمیایی معمولــی اســت. هــم چنیــن عســل 
برای درمــان و بهبود ســریع زخم نیز بســیار موثر 
اســت؛ بنابراین عســل می تواند به بهبود ســریع 

گلودرد های شدید هم کمک کند.
2.آب نمک

گــرم می توانــد باعــث  کــردن آب نمــک  غرغــره 
تسکین گلودرد و بهبودی سریع آن شود. نمک 
کتری هــای موجــود در گلــو باعث از  بــا کشــتن با
بین رفتن درد و ســوزش آن می شــود. می توانید 
با نصف قاشــق چــای خــوری نمک و یــک لیوان 
پر آب گرم، یک محلول موثــر برای کاهش تورم و 
تمیز نگه داشتن گلو درست کنید. هر سه ساعت 

یا بیشتر با این محلول غرغره کنید.
۳.چای بابونه

چای بابونه به طور طبیعی یک تســکین دهنده 
خوب اســت. بــا توجه بــه خاصیت ضــد التهابی 
کســیدانی آن، از دیربــاز بــرای تســکین  و آنتــی ا
درد ها به ویژه گلودرد اســتفاده می شــده است. 
استنشــاق بخار بابونه نیــز عالیم ســرماخوردگی 
مثل گلودرد را تسکین می دهد. نوشیدن چای 

بابونه هم همین فواید را دارد. یکی از کارکرد های 
مهــم بابونــه تقویــت سیســتم ایمنی بــدن برای 
مقابله بــا عفونتی اســت کــه در وهلــه اول باعث 

گلودرد می شود.
۴.نعناع تند

نعنــاع فلفلــی بــا خــواص ضــد التهابــی، ضــد 
کتریایی و ضد ویروسی به عنوان تقویت کننده  با
تنفــس شــناخته می شــود. اســپری های رقیــق 
شده روغن نعناع ممکن است گلودرد را تسکین 
دهــد. در واقع نعناع حــاوی منتول اســت که به 
رقیق شــدن مخــاط و آرام کردن گلودرد و ســرفه 

کمک می کند.
۵. غرغره جوش شیرین

بــا وجود این کــه غرغــره آب نمــک بــرای گلودرد 
بیشــتر رایج اســت، امــا غرغره جــوش شــیرین با 
ترکیب نمک می تواند به تســکین گلودرد کمک 
کتری هــا را از  کنــد. غرغــره کردن ایــن محلــول، با
چ ها جلوگیری  بین می برد و از رشد مخمر ها و قار
می کند. ایــن محلــول را می توانیــد با یــک لیوان 

آب گرم، یک چهارم قاشــق چــای خوری جوش 
شیرین و یک هشــتم چای خوری نمک درست 

کنید و هر سه ساعت یک بار غرغره کنید.
۶. شنبلیله

شــنبلیله فوایــد بســیاری بــرای ســالمتی دارد. 
می تــوان از دانــه شــنبلیله، روغــن یــا چــای آن 
استفاده کرد. چای شنبلیله یک درمان طبیعی 
گلــودرد اســت. تحقیقــات معتبــر نشــان  بــرای 
می دهد که شــنبلیله بــرای تســکین درد، از بین 
کتری هایی که باعــث التهاب  چ هــا و با بــردن قار
می شوند بسیار موثر است. البته زنان باردار نباید 

از شنبلیله استفاده کنند.
7.ریشه گل ختمی

ریشــه گل ختمی حاوی مــاده ای موکوس مانند 
است که باعث درمان گلودرد ویروسی می شود. 
بــرای تهیه چــای کافی اســت مقــداری از ریشــه 
خشــک شــده را به یک فنجان آب جوش اضافه 
کنیــد و بگذارید کمی دم بکشــد. این چــای را دو 
تا ســه بــار در روز مصرف کنیــد؛ باعث تســکین و 

بهبــودی گلودرد می شــود. البتــه افــراد مبتال به 
دیابــت بایــد قبــل از مصــرف ریشــه گل ختمی با 

پزشک مشورت کنند.
8. ریشه شیرین بیان

ریشه شــیرین بیان از دیرباز برای درمان گلودرد 
اســتفاده می شــده اســت. تحقیقات تازه نشان 
می دهد کــه مخلــوط آن با آب گــرم بــرای غرغره 
موثر اســت. با این حــال، زنان بــاردار و شــیرده از 

مصرف این محلول بهتر است اجتناب کنند.
9. نارون قرمز

نارون قرمــز نیز مانند ریشــه گل ختمی، ماده ای 
گــرم  موکــوس ماننــد دارد. هنگامی کــه بــا آب 
مخلوط می شود، ژل نرمی تشــکیل می دهد که 
گلو را پوشانده و آن را آرام می کند. برای استفاده، 
آب جــوش را روی پوســت پــودر شــده نــارون 
بریزید و بنوشــید. نارون یک درمان سنتی برای 
گلودرد است، اما کتاب خانه ملی پزشکی ایاالت 
متحــده، می گویــد، مصــرف نارون ممکن اســت 

جذب سایر دارو های مصرفی را کاهش دهد.

گلو درد 

ســیب دارای ویتامیــن و مــواد مغــذی زیادی 
است و خوردن یک سیب در روز شما را از رفتن 

نزد دکتر بی نیاز می کند.
آیــا می دانیــد یــک ســیب متوســط، از الیافــی 
تشــکیل شــده کــه حــدود، ۴ گــرم فیبــر دارد؟ 
و اینکــه ضــرب المثــل »روزی یک عدد ســیب 
بخوریــد تــا از دکتــر دور بمانیــد.« بــرای ســیب 

بسیار مناسب است؟
             فواید سیب برای سالمتی و خواص آن

ضد سرطان
ســیب، دارای توانایی های ضدســرطان قوی 
است که بدن را از شر سلول های سرطانی ایمن 
نگــه می دارد؛ ایــن، یکــی از بهتریــن مزایــای 

سیب است.
بــر اســاس تحقیقــات دانشــمندان، مصــرف 
ســیب، خطــر ابتــال بــه ســرطان پانکــراس را تــا 
کاهــش می دهــد و همچنیــن،  ۲۳ درصــد 
چند ترکیب در پوست ســیب، نشان می دهد 
کــه پوســت ســیب هــم ظرفیــت رشــد در برابــر 
ســلول های ســرطانی را دارد و عــالوه بر ایــن، 
ســرطان کولورکتــال را می توان با مصــرف فیبر 
از بیــن بــرد؛ بنابرایــن، دفعــه بعــد که پوســت 

ســیب را در زباله می اندازید، بــه ارزش غذایی 
آن فکر کنید.

          ضد کلسترول
ســیب حاوی مقدار زیادی فیبر است. موقعی 
که مــا ســیب می خوریــم، فیبر های محلــول با 
چربی هــای روده رقابــت می کنند. ایــن رقابت 
بیــن الیــاف و چربــی، باعــث کاهــش جــذب 
)LDL( چگالی لیپوپروتئین و سطح کلسترول 
بــد و یــا افزایــش جــذب )HDL(، چربــی لیپــو 
پروتئیــن و کلســترول خــوب می شــود که ایــن 
باعــث تنظیم و یــا از بین رفتن کلســترول های 

مضر در بدن می شود.
          جلوگیری از آلزایمر با خوردن سیب

مصــرف منظم ســیب در رژیــم غذایــی، باعث 
افزایش دوز باالی انتقــال دهنده های عصبی 
به نام اســتیل کولین می شــود. همچنین، در 
آلزایمر، سلول های عصبی مغز آسیب می بینند 
و آب ســیب که حــاوی فالونوئید ها اســت، به 
بهبود سلول های آسیب دیده کمک می کند. 
نوشــیدن آب ســیب خطــر ابتــال بــه آلزایمــر را 
کاهش می دهــد و با کوچــک شــدن و نابودی 

مغز مبارزه می کند.

کاهــش  در  می توانــد  کــه  مســائلی  از  یکــی 
بیماری هــای قلبــی و نیز ســرطان مؤثر باشــد، 

شیوه آماده کردن برنج است.
یکی از نگرانی هایی که در خصوص مصرف برنج 
وجود دارد، آلــوده بودن آن با فلزات ســنگینی 
همچون آرســنیک اســت که در نتیجه آلودگی 
کز  ع برنــج بــه مرا ک و یــا نزدیکــی مــزار آب، خــا
صنعنی و یــا ورود فاضالب های مربوطه اســت 
و سبب می شود این مواد آلوده به برنج منتقل 

شده و در آن تجمع یابند.
اما برخی تحقیقات نشــان می دهد در صورتی 
کــه شــما برنــج را در طــول شــب خیــس کنیــد، 
میزان آرسنیک آن تا ۸۰ درصد کاهش می یابد 
و با ایــن کار می توانیــد احتمــال بیماری هــای 

قلبی، دیابت و سرطان را کاهش دهید.
بر اساس تحقیقات دانشگاه »کوئینز بلفاست« 
در ایرلنــد شــمالی، آرســنیک ناشــی از ســموم 
ک  صنعتــی و آفــت کش هــای موجــود در خــا
می تواننــد برنــج را آلــوده کنــد و همیــن امــر نیز 
ســالمت میلیون ها نفــر را بــه خطر می انــدازد. 

بــر اســاس این یافته ها، خیــس کــردن برنج در 
طول شب سطح ســموم را تا ۸۰ درصد کاهش 

می دهد.
برای ایــن منظــور، »اندی مهــرگ« از دانشــگاه 
کوئینز بلفاســت ســه روش مختلف پخت برنج 
را آزمایش کــرد. در روش نخســت دو ســوم آب 
و یــک ســوم برنــج ریخــت و آب در حیــن پخت 
بخار می شد. در دومین روش، پنج ششم آب و 
یک ششم برنج مورد اســتفاده قرار گرفت و آب 
اضافی شسته شد که تقریبا سطح آرسنیک به 
نصــف کاهــش یافــت. در ســومین روش، برنج 
در طول شب خیســانده شــد که در این روش، 

سطح مواد سمی تا ۸۰ درصد کاهش یافت.
بر این اساس، پژوهش ها نشان می دهد روش 
پخت برنــج، کلیدی بــرای کاهش قــرار گرفتن 
در معرض مواد ســمی و مواد شــیمیایی است. 
در روش آبکشــی نیــز مقداری از آرســنیک برنج 
ج می شــود؛ امــا باید دانســت کــه در روش  خار
کته کردن برنج، آب در برنج باقی مانده و هیچ 

ج نمی شود. گونه آرسنیکی از آن خار

پیشگیریدانستنیها
با این روش پخت برنج، یک سیب و این همه خاصیت 

کاهش دهید خطر ابتال به سرطان را 

تغییر فصــل دغدغه بــزرگ تمــام افرادی اســت که 
سردرد های فصلی را تجربه می کنند، اما بیشتر آن ها 
نمی دانند که دقیقا با چه پدیده ای مواجه هستند.

متخصصان دقیقا دلیل بروز سردرد های فصلی را 
نمی دانند، اما احتماال موضوع به ســاعت درونی 
بدن انسان ها مرتبط می شود. در واقع، مغز هر فرد 
دارای ســاعت درونی خاصی است که ریتم شبانه 
روزی او را کنترل می کند. ساعت درونی مغز نسبت به 
میزان نور روز حساس است و به کنترل چرخه خواب 
افراد کمک می کند. به گفته متخصصان، احتماال 
تغییر در چرخه خواب است که باعث بروز مجموعه 
سردرد های فصلی می شود. سردرد های خوشه ای 
خیلی شدید بوده و معموال با تغییر در ساعت درونی 
مغز اتفاق می افتنــد. برخی نیز در فصل تابســتان 

در قالــب میگــرن، دچــار ســردرد های خوشــه ای 
می شوند، چون بسیاری از این افراد نسبت به گرما 
حساس هســتند.  متخصصان توصیه می کنند، 
بهترین راه برای مدیریت این سردردها، مراجعه به 

پزشک قبل از شروع هر فصل است.

چرا درگیر سردرد فصلی می شویم؟

سر درد

دیابت

فشار خون

تغذیه

کارشناس  پژوهشــکده گیاهان دارویی جهاد 
دانشگاهی درباره تاثیر گیاهان دارویی بر کاهش 

عالئم ابتال به بیماری ام اس توضیح داد.
قبال جاسمی کارشــناس  پژوهشکده گیاهان 
کــرد:  عنــوان  دانشــگاهی  جهــاد  دارویــی 
امــروزه در بحــث گیاهــان دارویــی تحقیقــات 
گســترده ای صــورت گرفتــه و دارو های بــا ماده 
بــرای  موثــره طبیعی، ایده هــای جدیــدی 
پژوهشــگران جهــت درمــان راحت تــر و ارزانتــر 
بیماری هــا فراهــم کــرده اســت.  وی در ادامــه 
افزود بیماری های ناشناخته در جوامع بشری 
بیشترین بررسی های علمی را به خود اختصاص 
داده انــد و بیمــاری ام اس یکــی از شــایع ترین 
بیماری های سیستم عصبی در جهان است که 
عامل یا عوامل بروز آن ناشناخته باقی مانده اند. 
جاسمی اظهار کرد: امروزه شواهد علمی بسیاری 
وجود دارد که اهمیت و نقش تغذیه را در حفظ 
ســالمتی بیماران مبتال بــه ام اس را ثابت کرده 
است. همچنین گیاهان دارویی نیز که از دیرباز 
در درمان و پیشــگیری این بیماری به کار برده 
می شــوند گیاهانی هســتند کــه بــرای تقویت 
حافظه و تشــدید جریان خون مفید بوده و نیز 
آرام بخش هستند جاســمی اضافه کرد: طبق 
تحقیقات انجام گرفته، گیاهــان دارویی نظیر 
کندر، زعفــران، گیاهان حــاوی کافئین، ژینکو 
و شــاهدانه در کاهــش عالئم و حمــالت ام اس 
موثر می باشند. بعنوان مثال از گیاه کندر برای 
مهار پروسو گرانیت ها لونکوترین التهابات مغز 
اســتفاده و به درمــان بیماری کمک میشــود. 
برای اینکــه ام اس پیشــرفت کنــد گلبول های 
ســفید باید از ســد رگ های مغزی عبور کنند و 
بنابر مطالعات دانشــگاه کرنل، کافئین مسیر 
گیرنده هــای آدنوزیــن را مســدود می کنــد و از 

پیشروی گلبول های سفید جلوگیری می کند.
وی عنوان کرد: لرزش هایی که در بیمار ام اس 
وجــود دارد درمانــش خیلــی مشــکل اســت و 
شاهدانه یکی از مواردی اســت که می تواند در 
کاهش آن موثر باشد. آرام بخش بودن و تسکین 
دادن نیز از خواص مهم زعفران ذکر شده است.

خــوردن  می دهــد  نشــان  مطالعــات 
کمــک  زیــاد دارچیــن بــه رفــع دیابــت 
می کند، ایــن ادویــه محبــوب خانگــی 
کســیدان اســت و بــه  سرشــار از آنتــی ا
کنترل قنــد خون کمــک می کنــد. البته 
کــه فشــارخون دارنــد،  دیابتی هایــی 
مواظب باالرفتن فشــار ناشی از خوردن 

دارچین هم باید باشند.
     چطور از دارچین کمک بگیریم؟

دارچیــن خــواص زیــادی دارد، در یــک 
بیمــاران  نشــان داده شــده  تحقیــق 
دیابتــی که بــه مــدت ۴۰ روز، روزانه یک 
گرم دارچین به رژیم غذایی معمول خود 
افزودنــد، میزان قند خون، کلســترول و 
چربی های خونشان تا ۳۰ درصد کاهش 
یافــت و کاهــش میــزان کلســترول، قند 
و چربی خــون در بیمــاران دیابتــی تاثیر 

مفیدی در بهبود سالمتی دارد.
افــزودن مقــدار کمی دارچین بــه چای، 

آب پرتقال یا غالت مفید است.
بــا جوشــاندن آب بــا یــک تکــه دارچین 
به راحتــی می توان چــای دارچینــی نیز 

تهیه کرد.
گر به دیابــت مبتال هســتید، بــرای آغاز  ا
اســتفاده از دارچیــن، بــه عنــوان یــک 
مکمل در کنار دارو، با پزشک متخصص 

خود مشورت کنید.
به هیچ وجــه داروی خود را خودســرانه 
قطع نکنید و تمــام مراحل درمانی را زیر 

نظر پزشک انجام دهید.
در صــورت تاییــد پزشــک، کافــی اســت 
نصف قاشق چای خوری ادویه دارچین 
را دو بــار در روز در آب حــل کــرده و میــل 

کنید.
این کار هم عالئم بیماری دیابت نوع دو 
را کاهش می دهد و هم ثبات قند خون 

را برای شما به ارمغان می آورد.
استفاده از دارچین به طور کلی، به همه 
افــراد ســالم کــه مبتــال بــه بیماری های 

خاصی نیستند، توصیه می شود.
استفاده از دارچین در کنار غذا هایی که 
غ یا گوشــت قرمز هستند، هم  حاوی مر
به عطر و طعم غــذا کمــک می کند و هم 

خواص تغذیه ای دارد.
همچنیــن ترکیــب چــای و دارچیــن، به 
ویــژه در وعده هــای صبحگاهــی، بــرای 

همه افراد مفید است.

ام اس

جاسمی مطرح کرد؛

گیاهان دارویی موثر در 
کاهش عالئم بیماری ام اس

درمان دیابت 
کی  با مصرف دارچین خورا

یکی از مواد غذایی که خواص فراوانی به خصوص 
برای مبتالیان بــه دیابت و یا بیمــاران قلبــی دارد، 
غ اســت. بــرای تقریبا یــک قرن  ســفیده تخــم مــر
بحث هایی در خصوص کلسترول موجود در زرده 
تخم مرغ و اینکه آیا مصرف آن مناسب است، وجود 
گر شما سفیده تخم مرغ را انتخاب  داشته است. اما ا
می کنید، باید بگوییم چندین خواص برای سالمتی 
غ ماده ای کامال طبیعی  در آن وجود دارد. تخم مر
اســت و یکی از باالترین کیفیت هــای پروتئینی در 
میان غذا های موجود را دارا است. طبق اعالم دکتر 
میچ کنتر )Mitch Kanter( مدیر اجرایی مرکز تغذیه 
 American Egg« تخم مرغ که بازوی تحقیقاتی مرکز
غ بیش از  Board« محسوب می شود، یک تخم مر
شش گرم پروتئین و یا ۱۳ درصد ارزش روزانه غذایی 
)DV( دارد. سفیده تخم مرغ دارای بیش از نیمی )۴ 
غ را دارا است. مجله  از شش گرم( پروتئین تخم مر
علمی »Proteome Science« در خصوص عملکرد 
غ کــه بــه آن »آلبومن«  بیولوژیکی ســفید تخم مــر
)albumen( نیزمیگویند، مینویســد: سفیده تخم 
پرندگان مانند یک ضربه گیر عمل می کند و زرده را 

در جای خود نگه می دارد، یک سد ضد میکروبی را 
شکل داده و پروتئین، آب و دیگر مواد مغذی را برای 

جنین در حال رشد فراهم می کند.
غ منبعی  عالوه بر ایــن نقــش بیولوژیکی، تخم مــر
ارزان پروتئین بــا کیفیت باال بــرای صنایع غذایی 
محسوب می شود. به گفته دکتر میچ کنتر، سفیده 
غ، منبــع خوبــی از ریبوفالوین و ســلنیوم  تخم مر
است. افزون بر آن، سفیده تخم مرغ دارای ۵۴ میلی 
گرم پتاسیم اســت که یک ماده معدنی ضروری به 

حساب می آید.
               سفیده تخم مرغ

غ یک غذای کم کالری محسوب  ســفیده تخم مر
غ بــزرگ حــاوی ۵۵ کالری  می شــود. یک تخم مــر
در زرده خود است؛ اما تنها ۱۷ کالری در سفیده آن 
غ فاقد چربی اشــباع  وجود دارد. ســفیده تخــم مر
شده و یا کلسترول اســت و انتخاب مناسبی برای 
افرادی محسوب می شود که بایستی مراقب سطح 
کلسترول خود باشند و یا از دیابت و یا بیماری قلبی 
غ همچنین حاوی  رنج می برند. ســفیده تخم مر

کربوهیدرات کمی است و قند ندارد.

حمله قلبی یکــی از عــوارض فشــار خون باالســت 
کــه مصــرف آب چغنــدر تاثیــر بســزایی در کاهــش 
گرچه فشــار خون به  فشــارخون خواهد داشــت.  ا
طور طبیعی در طــول روز باال و پایین می شــود، اما 
فشــار خون باال به طــور مــداوم فشــار بر قلــب وارد 
می کند. این امر در صورت عدم درمان می تواند راه را 
برای حمله قلبی هموار کند. خوشبختانه می توان 
با تصمیم گیری در مورد رژیم غذایی، این مکانیسم 
مرگبار را معکوس کرد. یکــی از امیدوار کننده ترین 

موارد کاهش فشارخون باال، آب چغندر است.
محققــان در مطالعــه ای به بررســی اثــرات نیترات 
معدنی و مکمل چغندر بر فشــارخون پرداختند. 
نیترات معدنی ترکیب فعال موجود در آب چغندر 

است.
محققان دریافتنــد مصرف نیتــرات معدنــی و آب 

چغندر با تغییرات بیشتر در فشارخون سیستولیک 
نسبت به فشارخون دیاستولیک همراه بود.

کید دارند این یافته ها باید در آزمایشات  محققان تا
طوالنی مدت و در افرادی که در معرض خطر بیشتر 

قلبی عروقی قرار دارند مورد آزمایش قرار گیرند.
فشــار خــون بــا دو عــدد ثبــت می شــود. فشــار 
سیستولیک )عدد بیشتر( نیرویی اســت که در آن 
قلب خون را به بدن پمپاژ می کند. فشار دیاستولیک 
)عدد کمتر( مقاومت در برابر جریان خون در رگ های 
خونــی اســت. هــر دو بــر حســب میلــی متــر جیوه 

)mmHg( اندازه گیری  می شوند.
انــدازه گیــری فشــار خــون بیــن ۸۰/۱۲۰ و ۹۰/۱۴۰ 
گر بــرای کنترل  می تواند به ایــن معنی باشــد کــه ا
فشارخون خود اقدامی انجام ندهید در خطر ابتالء 

به فشار خون باال هستید.

متخصصان قلب این حقیقــت را می دانند که یک 
رژیم غذایی نامناسب چه تاثیری بر سالمت قلب شما 
دارد.  اندرو فریمن، مدیر پیشگیری و سالمت قلب 
وعروق انجمن قلب آمریکا به جمله معروف بقراط 
اشاره کرده و می گوید: بگذارید غذا داروی شما باشد 
البته هیچ غذایی وجود ندارد که زندگی شما را نجات 
دهد و هیــچ غذایی وجود ندارد که شــما را بکشــد. 
به گفته او، با این حال هفت نوع غذا وجــود دارد که 
متخصصان قلب می دانند هیچ وقت نباید در مصرف 
آن ها افراط کنند و باید گاه به گاه، کمی از آن ها بخورند.

          سودای رژیمی
آسپارتام موجود در نوشابه رژیمی در واقع برای شما 
بدتر از شکر یا شربت ذرت با فروکتوز باال است. نوشابه 
رژیمی می تواند باعث افزایش وزن شود و اضافه وزن 

برای قلب شما خوب نیست.
          نمک

گر  نمک می تواند باعث مشکالت فشار خون شود. ا
فشار خون شما بیش از حد باال باشد، شریان های 
شــما می توانند ســفت و باریــک شــوند و در نتیجه 
احتمال ابتال به بیماری قلبی بیشتر می شود. مهم 
نیست چه نوع نمکی باشد؛ نمک هیمالیا یا هر چیز 
گر با فشار خون باال دست  دیگر. نمک، نمک است. ا
و پنجه نرم می کنید، مصرف نمک خود را محدود و به 

جای آن ادویه هایی مانند زیره، کاری، سیر، رزماری، 
دارچین را جایگزین کنید.

خ شده           غذا های سر
خ شــده ای را دوســت  آمریکایی هــا هــر چیــز سر
دارند. این غذا ها ممکن است خوش طعم باشند، 
گر غذای گیاهی  اما به گفته متخصصان قلب، حتی ا
باشد، ارزش تغذیه ای ندارند. غذا های سرخ شده، 
کســیداتیو در  باعــث افزایــش التهــاب و اســترس ا
بدن می شــوند. شــما نه تنها با مصرف این غذا ها 
چربی و کالری اضافه دریافت می کنید، بلکه باعث 
افزایــش رادیکال هــای آزاد و تخریــب ســلول ها در 

بدن می شوید.
          نودل فوری

غذایــی  گ هــای  وبال و  آشــپزی  کتاب هــای 
پیشنهاد های پرشماری ارائه می کنند که نودل ها 
را خوشــمزه تر می کننــد. امــا یــک بســته کوچــک 
مربعی رشــته فرنگی چقــدر می تواند به قلب شــما 
آسیب برساند؟ آیا می دانستید نودل ها ابتدا سرخ 
می شوند؟ این یکی از عواملی است که برای قلب ما 
خوب نیست. عامل دیگری نمک است. یک بسته 

معمولی نودل ۸۷۵ میلی گرم سدیم دارد.
          غالت صبحانه

شــکر بــرای دندان هــا و دور کمر شــما مضر اســت، 
اما قلب شــما نیز با مصرف بیش از حد شکر، سالم 
نمی ماند. مطالعات نشان داده افرادی که ۱۷ تا ۲۱ 
درصد کالری روزانه را از شــکر دریافت می کنند، ۳۸ 
درصد بیشــتر از افرادی که ۸ درصد کالری خود را از 
شکر دریافت می کنند، در معرض خطر مرگ ناشی 
از بیماری های قلبی عروقی قرار دارند. متخصصان 
قلب، قند های افزوده شده در بسیاری از غالت را به 
خوردن آب نبات تشبیه می کنند. این قند ها باعث 
افزایش تری گلیسیرید و افزایش کلسترول می شود.

غ برای دیابتی ها فواید بی نظیر سفیده تخم مر

کنید  فشارخون باال را با آب چغندر درمان 

که ضربان قلبتان را  غذا هایی 
به شماره می اندازند 

دیابت

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

ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضو
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای 
شماره 3۴۹۰ و 3۴۹1 مورخ 1۴۰۰/۰۴/17 خانم اکرم نامداری فرزند فتح اله نسبت به سه 
دانگ مشاع و آقای احمد منتظری نجف آبادی فرزند رمضانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 13۴/3۰ مترمربع از پالک  ثبتی شماره 8۴۴ و 8۴۴/1 قطعه 
7  نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/۰8، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/23 - حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

- 1213172 / م الف

آگهی
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گوگل نوعی قابلیت ایمنی را فعال کرده که به کاربران 
زیر ۱۸ سال امکان می دهد برای حذف تصاویرشان 
از نتایج جست و جو درخواست کنند. گوگل اولین 
بار این گزینه را در ماه اوت و در راستای تدابیر ایمنی 
کنــون آن را به  جدید برای کــودکان معرفی کرد اما ا
طور گســترده برای کاربران عرضه کرده است. این 
غول اینترنتی اعالم کرد هر گونه تصاویر خردساالن به 
استثنای موارد منافع عمومی یا دارای ارزش خبری 
را حذف خواهد کرد. این درخواســتها می توانند از 
سوی خردساالن، والدین، قیم یا نمایندگان قانونی 
دیگر آنها مطرح شوند. برای این منظور کاربران باید 
آدرس URL که می خواهند حذف شود، نام و سن 
فرد خردســال و نام فردی که به نمایندگی از طرف 
وی درخواست می کند را ارائه کنند. گوگل اعالم کرد 
تحت این سیاســت امکان حــذف URL های وب 
)صفحات دارای متن و عکس( تحت این سیاست 
وجود ندارد. همچنین گوگل نمی تواند تصاویر را از 
وب سایتهای میزبانی کننده آنها حذف کند و در این 

مورد، کاربران باید با وب مستر تماس گرفته و حذف 
محتوا را درخواست کنند. گوگل برای کمک بیشتر 
لینک دستورالعمل نحوه تماس با وب مستر سایت 

را گذاشته است.
تا زمانی که گوگل به شــکل فعال به حذف تصاویر 
نپردازد، معیارهایی که برای منافع عمومی یا ارزش 
خبری مصداق پیدا می کنند را مشاهده نخواهیم 
کثر  کرد. با ایــن حــال در مجموع بــه نظر می رســد ا
تصاویری که یک خردســال یا قیم وی درخواست 

کند، حذف خواهند شد. 

برای دارندگان آیفون ۱۳ پــرو و ۱۳ پرو مکس، این 
آپدیت ضبط ویدئویــی ProRes را اضافه کرده، و 
دکمه ای را به تنظیمات Camera برای خاموش 
کردن سوئیچ اتوماتیک دوربین برای عکس ها و 

کرو افزوده است. ویدئوهای ما
شرکت اپل نسخه جدید دو سیستم عامل خود 
یعنــی iOS ۱۵.۱ و iPadOS ۱۵.۱ را بــا مجموعــه 
گ ها  گسترده ای از آپگریدهای قابلیت ها و رفع با
منتشر کرد. لیســت رفع اشــکال ها با این آپدیت 
رایگان شامل مکث قفل صفحه، تشخیص وای 
 ،Photos ذخیره ســازی اپ ،Wallet فای، بستن
و گزارش دهی اپ Weather می شود. این آپدیت 
همچنین مجموعه ای از به روزرسانی های امنیتی 
را بــرای تمــام دســتگاه هایی کــه دارای قابلیــت 
اجرای  iOS ۱۵.۱ و iPadOS ۱۵.۱ باشند به ارمغان 

آورده است.
این آپدیت مشکلی که در شناسایی شبکه های 
وای فای وجود داشت، و یک مسئله دیگر که در 
آن ممکن بــود Wallet به طرز غیرمنتظــره ای در 
زمان استفاده از VoiceOver با پاس های متعدد 

از آن خارج شود را رفع می کند.
این آپگرید دربرگیرنده یک آپدیت الگوریتم باتری 
برای آیفون ۱۲ برای تخمین بهتر باتری اســت، و 
مشکلی که در زمانی که قفل صفحه ممکن است 
در نتیجه پخش صوتی از یک اپ دچار مکث شده 

باشد را رفع می کند.
بــه عالوه، ایــن آپدیــت مشــکلی کــه رنگ هــای 
نادرست برای پس زمینه های انیمیشنی ممکن 

است در اپ Weather نشــان داده شود، و دمای 
فعلی به طرز نادرستی برای My Location نمایش 

داده شود، را رفع می کند.
گفتن است قبال در صورتی که عکس ها و ویدئوها 
به اپ Photos انتقال داده می شدند ممکن بود 
پیغام »پــر بــودن حافظه« نشــان داده شــود که 

در این به روزرسانی برطرف شده است.
برای دارندگان آیفون ۱۳ پــرو و ۱۳ پرو مکس، این 
آپدیت ضبط ویدئویــی ProRes را اضافه کرده، و 
دکمه ای را به تنظیمات Camera برای خاموش 
کردن سوئیچ اتوماتیک دوربین برای عکس ها و 

کرو افزوده است. ویدئوهای ما
 SharePlay گی هــای در ایــن آپدیــت همــه ویژ
ارائــه شــده اســت. کاربــران قــادر بــه اســتفاده از 
ک گذاری صفحه در فیس تایم خواهند بود.  اشترا
کاربران همچنین قادر به تماشای یک ویدئوی 
ک گذاری شــده بر روی یــک Apple TV در  اشــترا
عین ادامه یــک تماس فیس تایــم خواهند بود. 
همچنین قابلیت smart volume به طور اتوماتیک 
وقتی فردی در حال تماس تلفنی در حال صحبت 
باشد صدای محتوای ویدئویی در حال پخش را 

کاهش می دهد.
برای اســتفاده از این قابلیت ها باید آیفون ۶s به 
بعد، آیپاد تاچ)نسل هشتم( یا یکی از چندین نوع 

از آیپدبرای iPadOSرا داشته باشید.
برای  iPadOS ۱۵.۱ نیاز به iPad Air ۲ یا باالتر از آن، 
آیپد نسل پنجم یا بعدتر، یا آیپد مینی ۴ یا بعد از آن 

خواهید داشت.

برای یکنواخت شدن خورش،بهتر اســت پیاز را با 
گر بخواهید خورش فسنجان را  رنده ریز رنده کنید.  ا
با گوشت قرمز تهیه کنید بهتر است برای قشنگ تر 
شدن خورش،گوشت چرخ کرده را به صورت قلقلی 

آماده کنید و داخل خورش بریزید.
برای اینکه گردو خوب روغن از خودش پس بدهد 
بایــد آن را خــوب با آســیاب خرد کنیــد و یا بــا چرخ 
گوشت چرخ کنید. گردو را زیاد تفت ندهید زیرا تلخ 
می شود. گردو را نباید خام داخل خورش بریزید زیرا 
طعم و بو بدی به خــورش میدهد. بــرای به روغن 
افتادن خــورش بعد از تفــت دادن گردو، ســریعا به 
گر خورش  آن آب سرد یا چند تکه یخ اضافه کنید. ا
فسنجان ترش دوست دارید؛ باید باز هم برای طعم 
بهتر و خوش رنگ تر شدن خورش،حدود یک قاشق 
غذا خوری سر خالی شــکر به آن اضافه کنید. برای 
لعاب دار شدن خورش میتوانید در نیم ساعت آخر 
با توجه به مقدار خورش، یک عدد سیب درختی را با 

رنده ریز داخل آن رنده کنید تا غلیظ تر شود. رب انار 
را با گردو تفت دهید تا خوش رنگ تر شود. بهتر است 
زعفران را جایگزین زردچوبه کنید تا عالوه بر رنگ آن، 

عطر و طعم مطبوعی را به خورش بدهد.
گر دوست داشته باشید مزه خورش تان ملس شود  ا
از رب انار ملس به همراه شکر و یا شیره خرما استفاده 
نماییــد. در غیر اینصــورت از رب انار ترش و قیســی 
استفاده کنید. استفاده از هر گونه ادویه جات کامال 
سلیقه ای اســت.همچنین می توانید یک قاشق 

چای خوری دارچین را با برگ بو جایگزین نمایید.
شما می توانید در تهیه این غذا از هر نوع گوشتی که 
دوست دارید استفاده کنید.  شما می توانید برای 
خوش رنگ تر شــدن خورش تتان یک قاشــق غذا 

خوری رب گوجه فرنگی به پیاز اضافه کنید. 
میزان ترشی و شیرینی این خورش کامال ذائقه ای 
می باشد و شما می توانید میزان شــکر و رب انار را با 

توجه به این موضوع اضافه کنید. 

کستری یا طوســی یک رنگ خنثی به حساب  خا
می آیــد کــه امــروزه در دکوراســیون مــدرن بســیار 
پرطرفــدار اســت. همنشــینی اصولــی بعضــی از 
رنگ های گرم و ســرد در کنار رنگ طوســی ترکیب 
رنگی جذابی ایجاد می کنند. فکر می کنید که ترکیب 
چه رنگ هایی در کنار طوسی زیبا می شود؟ در ادامه 
با ما همراه باشید که به معرفی ترکیب رنگ طوسی 

در دکوراسیون بپردازیم.
کســتری در بیــن افراد  چیزی کــه در مــورد رنگ خا
کســتری یا  بیشــتر دیده می شــود این است که خا
طوسی به عنوان یک رنگ خنثی اخیرا در خانه ها 

محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.
          ترکیب رنگ زرد با طوسی

معروف  ترین و رایج ترین رنگی که می تواند با طوسی 
ترکیب شود رنگ زرد اســت. وقتی که می خواهید 
کســتری در دکوراســیون  از ترکیــب رنــگ زرد و خا
استفاده کنید، بسیار مهم است رنگ ها از نظر تناژ 
با هم هارمونی داشته باشد. این ترکیب رنگی به طرز 

باورنکردنــی همه کاره اســت، زیرا می تــوان از آن به 
معنای واقعی کلمه در دکوراسیون داخلی هر فضایی 

از خانه استفاده کرد.
          ترکیب رنگ فیروزه ای و طوسی

رنگ فیــروزه ای در واقــع ترکیبی نرم و جالب اســت 
کــه هــم الیه هایــی از رنگ ســبز و هــم الیه هایــی از 
رنگ آبی در زیر آن پنهان است. ترکیب با فیروزه ای 
فضایی امروزی گاهی با تم قدیمی و بسیار مطلوب 

را ایجاد می کند.
          ترکیب رنگی صورتی و طوسی

ترکیــب رنــگ صورتــی و طوســی را حتمــا زیــاد 
دیده اید. این ترکیب رنگی به دلیل آرامش و مالیمتی 
گر به دنبال  که به همراه دارد، طرفدار هم زیاد دارد. ا
ســبکی ظریف تــر و گرم تــر هســتید و در عیــن حال 
نمی خواهید کــه از رنگ های تند اســتفاده کنید، 
حتما به ترکیب طوسی و صورتی فکر کنید. ترکیب 
کستری با صورتی برای اتاق نشیمن، اتاق  رنگ خا

خواب و سرویس بهداشتی مناسب است.

کودکان گوگل برای حفظ امنیت  قابلیت جدید 

کاربران باید همین حاال آی اواس ۱۵.۱ منتشر شد: چرا 
 iOS را ارتقا دهند؟

کاربردی در تهیه خورش فسنجون  نکات مهم و 

ترکیب رنگ پرطرفدار طوسی در دکوراسیون منزل

فناوری

خانه داری

دکوراسیون

هوش مصنوعی به مقابله با مجرمان سایبری می آید
هــوش مصنوعی با شناســایی 
حمالت ســایبری، حفره های 
امنیتی، خطرات هک شدن و 
کوسیستم دیجیتال  نواقص دیوارهای امنیتی ا
را بــرای دولت هــا، بانک هــا، بازرگانــان و کاربــران 

امن تر می کند.
فرقــی نمی کنــد کــه یــک کارمنــد از دورکاری ایام 
کرونا لذت ببــرد یا عالقه منــد به حضــور در محل 
کار خود و انجام وظایفش به شکل رسمی باشد، 
گهانی  درهرحال مجرمــان ســایبری از افزایش نا
میــزان دورکاری بــرای رســیدن بــه اهــداف خود 

نهایت استفاده را می کنند.
بــرای یــک مجــرم ســایبری افزایــش بــازه زمانــی 
حضــور افــراد در اینترنــت یــک فرصــت طالیــی 
اســت. ای جی باهاال رئیس بخــش راه حل های 
سایبری و اطالعاتی شرکت مستر کارت می گوید 
در عــرض چنــد هفتــه مــا شــاهد نوعــی از فرایند 
دیجیتالی شدن بودیم که به شکل منطقی این 
فرایند بایــد در طــی چند ســال اتفاق افتــد و این 
ســرعت تغییــر شــرایط عــوارض ناخواســته برای 
ما داشــته اســت. این شــرکت شــاهد افزایش ۴۷ 
درصدی گزارش های ناظران کاله برداری بودیم 
و درعین حال میــزان کاله بــرداری جهانــی نیز در 
طی این چند ماه گذشته به باالترین شاخص ۲۰ 

سال اخیر رسیده است.
          مجرمان سایبری باهوش تر می شوند

در شــرایط کنونی معضــل جرائم ســایبری صرفا 
معطــوف بــه افزایــش کمــی و آمــار تصاعدی این 
دسته از جرائم نیست، بلکه ازنظر کیفی و اشکال 
وقوع جرم نیز شاهد جرائمی به مراتب پیچیده تر 
هستیم. به گفته آقای باهاال نسل جدید جرائم 
کتیک هــای  ســایبری به شــدت مبتنــی بــر تا
پنهان کاری است و در یک رشد بی سابقه از هر سه 
جمله ســایبری در یک حمله از هوش مصنوعی 
برای تقلید رفتارهای انسانی اســتفاده می شود 
کی از به صدا درآمدن یک زنگ خطر است. که حا

نیل کاســتیگان مدیر بخش بیومتریک رفتاری 
شــرکت BehavioSec می گویــد دوران اســتراتژی 
قدیمی دیوارهــای بلنــد و خندق هــای عمیــق 
گذشــته اســت و در حمــالت مــدرن پــس از عبــور 

از موانع اولیــه با فریبــکاری از شــیوه هایی مانند 
مهندسی اجتماعی، دسترســی از راه دور و اسب 
تروا استفاده می شود. بااین وجود تنها مجرمان 
سایبری از هوش مصنوعی به نفع خود استفاده 

نمی کنند.
به عنوان مثال، شرکت مستر کارت سال هاست که 
با جای گذاری و توسعه ابزارهای مبتنی بر هوش 
مصنوعی در سیستم عامل خود حجم عظیمی از 
داده ها و خدمات را به شکل آسان و ایمن مدیریت 

می کند.
هوش مصنوعی با شناسایی حمالت سایبری، 
حفره های امنیتی، خطرات هک شدن و نواقص 
کوسیســتم دیجیتال را برای  دیوارهای امنیتی ا
دولت هــا، بانک هــا، بازرگانــان و کاربــران امن تــر 
می کنــد. مســتر کارت در طــول یک ســال اخیر با 
بهره منــدی از این ابــزار از وقــوع کاله برداری های 
ســایبری درمجمــوع بــه مبلــغ ۲۰ میلیــارد دالر 

جلوگیری کرده است.
هوش مصنوعی امکان صحت سنجی معامالت 
فیزیکــی و اینترنتــی را در کســری از ثانیــه فراهــم 
الگوریتــم  بــا طراحــی  کارت  می کنــد. مســتر 
»Mastercard’s Decision Intelligence« به شکل 
خودکار نحوه استفاده معمول صاحب حساب از 
کارت بانکی خود را می آمــوزد و رفتارهای عادی و 

غیرعادی در برداشت وجه را تشخیص می دهد. 
نظارت بر معامــالت در زمان واقعی آن هــا را ازنظر 
احتمال وقــوع کاله بــرداری رتبه بنــدی می کند. 
باهــاال می گویــد در برخــی مــوارد تجزیه وتحلیل 
اطالعــات عملکــرد صاحــب حســاب احتمــال 
کاله بــرداری را ۵۳ درصــد کاهــش می دهد. ایــن 
امــکان به ویژه برای خرده فروشــان آنالیــن که در 
هنــگام معامله شــناخت محــدودی از مشــتری 

دارند بسیار مهم است.
هوش مصنوعی با پشتیبانی از فناوری بیومتریک 
بــه تغییــر تجربــه مصرف کننــده کمــک می کند. 
فناوری پیشگام مستر کارت با استفاده از یادگیری 
ماشینی می تواند یک پروفایل از الگوهای رفتاری 
کاربر را از سرعت تایپ کردن تا حرکت ماوس ایجاد 
کند. ایــن فناوری بــا ردیابی تعامل پیوســته یک 
حســاب با یک ابزار مشــخص به راحتی می تواند 
دروغ هایی را تشــخیص دهد که نشان می دهد 
مهاجم کسی نیست که ادعا می کند یا حتی اصال 

یک شخص حقیقی نیست و یک ربات است.
ربات هــا از مهم ترین تهدیدات امنیت ســایبری 
هســتند که به لطف فناوری بیومتریــک رفتاری 
می توان به راحتی آن ها را شناسایی و خنثی کرد. 
الگوریتم های یادگیری بیومتریک رفتاری هرچقدر 
کــه داده هــای بیشــتری را تجزیه وتحلیــل کننــد 

می توانند در شناسایی الگوهای مشکوک پیچیده 
بهره وری مؤثرتری داشته باشــند و شرکت هایی 
ماننــد مســتر کارت را یــک گام جلوتــر از مجرمان 

سایبری قرار دهند.
باهاال با اشاره به توانایی های منحصربه فرد این 
فنــاوری بیــان می کنــد کــه به تازگــی یــک حملــه 
پیچیده صرفا با تجزیه وتحلیــل حالت قرارگیری 
گوشــی موبایل خنثــی شــد. در ایــن مــورد اخیر، 
ســرعت تایپ اطالعات برای شخصی که از تلفن 
خود درحالی که روی میز قرار دارد استفاده می کند 
غیرممکن تشخیص داده شد و بالفاصله هوش 
مصنوعی مستر کارت را مطلع می کند که یک ربات 
در حال انجام معامله اســت. با ترکیب معیارها و 
اطالعات مختلفی که در اختیار ایــن فناوری قرار 
دارد ایــن فرصت ایجــاد می شــود کــه رفتارهــای 
غیرمعمول به سرعت تشخیص داده شده و قبل از 

وقوع جرم و ایجاد خسارت متوقف شوند.
ای جــی باهــاال معتقــد اســت هــوش مصنوعــی 
همانند تمام فناوری های ســاخت دســت بشــر 
می تواند برای مقاصد خوب یا بد استفاده شود. با 
استفاده از فناوری های مفید می توان اطمینان 
حاصــل کرد کــه به عنــوان یــک جامعه در مســیر 
پیشرفت گام برمی داریم و افراد معدودی که سعی 

بر سو استفاده دارند نمی توانند مانع ما شوند.

فناوری

حکایت

کــردن ســینک آشــپزخانه از  بــرای تمیــز 
مواد شــوینده شــیمیایی و مضر اســتفاده 
نکنید ترفندهایــی وجــود دارد که بــا مواد 
طبیعــی می توانیــد ســینک ظرفشــویی 
را بــرق بیندازیــد. می تــوان بــا چنــد ترفنــد 
ســاده ســینک ظرفشــویی بــراق و تمیزی 
داشــت. ســینک ظرفشــویی از مهم تریــن 
قســمت های آشــپزخانه اســت. تمیــز نگه 
داشــتن آن و جلوگیــری از مرطــوب بــودن 
آن به شــدت ضــروری اســت زیــرا رطوبت و 
عدم بهداشت در آن ناحیه می تواند باعث 
حشره زدن آشپزخانه شما شود. همچنین 
در بهداشــت ســالمت اعضای خانه نقش 
مهمــی را بــازی می کنــد. اما بــا چنــد ترفند 
ســاده می توان ســینک ظرفشــویی براق و 

تمیزی داشت.
ک           استفاده از مسوا

ک تاثیر جادویی بر تمیز شــدن شیر  مســوا
ک بــرای  ظرفشــویی شــما دارد. از مســوا
کــردن بــه کوچک تریــن  دسترســی پیــدا 
شــکاف ها و لبه ها در اطراف سینک و شیر 
استفاده کنید. آن ها دوده، لکه های آهک 
و هر کثیفــی دیگــری را که ممکن اســت در 
ک می کنند و  سینک پنهان شده باشند پا

از بین می برند.
از بین بردن خط و خش سینک ظرفشویی

ک  ســینک خــود را پــس از هــر اســتفاده پــا
بــرس آشــپزخانه و  از  کنیــد.  و خشــک 
اســفنج برای تمیز کردن ســریع، اما کامل 
ســینک بعد از هــر بــار، اســتفاده کنیــد که 
واقعا به جلوگیری از انباشته شدن آهک و 
دوده گیری کمک خواهد کرد. برخالف راه 
رواج پیدا کرده و استفاده از سفید کننده و 
جرمگیر برای تمیز کردن سینک آشپزخانه، 
شــما این کار را انجــام ندهیــد. زیــرا پــس از 
خشک شدن، لکه های تیره ایجاد می شود 
و سینک را کدر و مات می کند، این لکه های 
تیــره بــه راحتــی از بیــن نمی رونــد و حتــی 

ممکن است برای همیشه باقی بمانند.
          مواد تمیزکننده را سریع بشویید

هــر کــدام از تمیزکننده هــای آشــپزخانه را 
که ترجیح می دهیــد از آن اســتفاده کنید، 
اســپری کنید، ســپس بگذارید تــا حداقل 
۲ دقیقــه بماننــد، اما بیشــتر مانــدن آن ها 
بیشــتر باعث لک خواهد شــد و کار شــما را 

سخت تر می کند.
          از بین بردن لکه های آهک با لیمو

کم نزدیک  زمانی که بــه لکه های آهکــی مترا
اطــراف شــیر  به خصــوص در  می شــوید، 
آشپزخانه، ممکن است برخی مواد شوینده 
کافی نباشد. ویژگی های اســیدی لیمو آن را 
ک کننــده خــوب و طبیعی بــرای لکه های  پا
آهــک می ســازد. یــک عــدد لیمــو را نصــف 
کنیــد، آن را روی شــیر بکشــید و ایــن کار را در 
قســمت هایی که آهک رســوب کرده است، 
چندین بار بیشتر تکرار کنید و محکم تر بکشید، 
بگذارید دو ساعت بماند. آبکشــی کنید و در 
نهایت حتما خشک کنید. شما شگفت زده 
خواهید شد از اینکه این راه حل طبیعی چقدر 

می تواند قدرتمند و فوق العاده باشد.
          سرکه سفید

گر روی ســینک شــما لکه و رســوب وجود  ا
دارد، یــک پارچــه تمیــز را در ســرکه ســفید 
بخیســانید، روی ســینک بکشــید تا کامال 
تمیز شــود و لکه ها از بین بروند. همچنین 
می توانیــد نمــک و جــوش شــیرین را بــا 
مقداری آب ترکیب کنید و ســینک را با این 
ترکیب شست وشــو دهید، تا لکه هــا از بین 

بروند.

روزی مردی سعی داشت تا بره مورد عالقه 
اش را بــه داخــل خانــه ببــرد ولــی بــره وارد 
خانه نمی شــد و پا هایش را محکم بر زمین 

فشار می داد. 
خدمتــکار منــزل وقتی ایــن صحنــه را دید 
نزدیــک شــد و انگشــتش را داخــل دهــان 
بره گذاشت. بره شروع به مکیدن انگشت 
خدمتکار کرد. خدمتکار داخل خانه رفت 

و بره هم به دنبالش راه افتاد.
مرد از این اتفاق ساده درس بزرگی گرفت. 
فهمید که برای اثر گذاشتن بر دیگران ابتدا 

باید خواسته های آنها را درک کرد!

۴ ترفند ساده برای براق کردن 
سینک ظرفشویی

خواسته های دیگران

اســفناج از آن دســت ســبزیجاتی 
اســت کــه کمتــر در رژیــم غذایــی 
افراد گنجانــده می شــود؛ در حالی 
که می توان طیف وســیعی از غذاهــا و ســاالدها را با آن 
تهیه کرد. اسفناج از جمله سبزیجاتی است که نه تنها 
به راحتی پختــه می شــود و در دســترس اســت، بلکه 
می توان با آن غذا، پیش غذا و ساالدهای متنوعی تهیه 
کرد و یک وعده غذای سالم و خوشمزه برای صبحانه، 
ناهار و شام تدارک دید. ترکیب اسفناج با انواع و اقسام 
پنیرها، ســبزیجات و ادویه ها می تواند غذایی ایده آل 
بــا طعمی خارق العــاده به وجــود آورد کــه به خصوص 
برای کودکان بدغذا و گیاه خوارها مناسب است. پاستا 
خامه ای با اسفناج و پنیر پارمزان، غذای سریع و راحتی 
اســت که برای یک وعده غذای بدون گوشت، گزینه 

خوبی محسوب می شود. 
          مواد الزم برای ۴ تا ۶ نفر

• دو قاشق غذاخوری روغن زیتون
• یک عدد پیاز کوچک خردشده

• دو حبه سیر خردشده
• ۵۰۰ گرم پاستا )پاستا برنجی(

•  آب مرغ یا عصاره سبزیجات دو فنجان
• شیر دو فنجان

• دو فنجان اسفناج خردشده
• یک فنجان پنیر پارمزان رنده شده

• نمک و فلفل سیاه به میزان الزم
          طرز تهیه پاستا خامه ای با اسفناج

• روغن را در یک قابلمه روی حرارت متوسط گرم کنید و 
سپس پیاز را در آن بریزید و برای حدود سه دقیقه تفت 

دهید تا نرم شود.
• سیر و پاستا، نمک و فلفل را اضافه کنید و برای یک 

دقیقه تفت دهید.
• آب مرغ و شیر را در آن بریزید و حرارت را کم کنید و اجازه 

دهید تا آرام بجوشد و پاستا بپزد.
• گاهی اوقات این مخلوط را هم بزنید تا زمانی که بیشتر 
مایعات جذب پاستا شده و یک سس خامه ای ایجاد 

شود.
گــر مایع غذا ســفت شــد و پاســتا هنوز نپختــه بود،  • ا
غ در آن بریزیــد و بگذارید تا  می توانید مقداری آب مــر

خوب بپزد.
• در این مرحله اســفناج و پارمزان را اضافه کنید و هم 
بزنید تا اســفناج نــرم و پنیر ذوب شــود که حــدود یک 

دقیقه زمان می برد.
• در صورت تمایل می توانید از فیله مرغ سرخ شده در 

کنار این پاستا استفاده کنید.

طرز تهیه پاستا خامه ای با اسفناج

گنبــد نمکــی درزمــره یکــی از 
مهم ترین جاذبه های استان 
هرمزگان است که هرگز نباید 

آن را از دست بدهید.
گنبد نمکی در بســتک در روســتای داربست از 

توابع شهر بستک واقع شده است.  
ک های سرخ،  ک های سازنده این گنبد، خا خا
نمک، مارن، سنگ های آتشفشانی اسیدی و 

غیره هستند.

گنبد نمکی در بستک

گردشگری

دستپخت

پایان تور
 "از هگمتانه تا نقش 

جهان"
پیشکسوتان دوچرخه سوار متشکل 
از ۹ رکاب زن از شــهرهای همــدان، 
ارومیــه، مشــهد، بوشــهر، قزویــن و 
کرمان که با پیام حفاظت از منابع آب 
و محیط  زیست، هفته گذشته سفر 
خود را از شــهر همدان آغاز کردند به 

اصفهان رسیدند.
تــا  هگمتانــه  از  زنــی  رکاب  پویــش 
نقش جهان  ششــمین برنامه محیط 

 زیستی این گروه است.

عکس روز

ترفند ها

منا
/ ای

ور 
ی پ

نج
ن گ

ژما
پ


