
آمار نفرشب اقامت استان اصفهان حدود دو برابر از گیالن کمتر است: 

فرار سرمایه ها از اصفهان به مازندران
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مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشــور اعالم کرد: بر اساس توافقات و 
هماهنگی های صورت با تامین به موقع اعتبار و قیر مورد نیاز، آزادراه اصفهان - شیراز تا پایان امسال 

یا نهایتا ابتدای سال آینده به بهره برداری برسد. 
خیراله خادمی اظهار کرد: در پی سفر رییس جمهور مقرر شد تا روند تکمیل آزادراه شیراز-اصفهان 
که به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی کشــور اســت، تســریع شــود. در همین راستا 
برنامه ریزی های الزم صورت گرفت تا با تامین سرمایه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی مورد نیاز از سوی دولت 
و صندوق بازنشستگی  وزارت دفاع به عنوان ســرمایه گذار، بتوانیم آن را در زمان منطقی به اتمام 

برسانیم.
وی افزود: طول آزادراه شیراز-اصفهان ۲۲۵ کیلومتر بوده و عمال با احداث آن فاصله این دو استان 
حدود ۱۳۰ کیلومتر معادل بیش از دو ساعت کوتاه می شود و تاثیر زیادی در ترددهای بین استانی 

به ویژه سفرهای مردم از مناطق جنوبی کشور مانند هرمزگان به مرکز می گذارد.

افتتاح آزادراه  اصفهان - شیراز تا پایان امسال

فرسودگی ۳7 درصد ناوگان
 حمل و نقل بار و مسافر استان 

افزایش هشت برابری 
شرکت های فعال مجاز 

اقتصادی در استان اصفهان

با حضور در صداوسیمای مرکز اصفهان: 

کشاورزان اصفهانی 
خواستار پیگیری مطالبات 

در تامین آب شدند

احتمال اعمال محدودیت های گاز 
صنایع با رکوردزنی بخش خانگی

فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست اصفهان:

امسال ۱۲ محیط  بان 
در اصفهان استخدام می شوند
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رضا عنایتی:

اتفاق طارمی و اسکوچیچ 
کرد فقط حریفان ایران را خوشحال 

در مجتمع فوالد سبا:

تالش برای تولید ۲ میلیون تن ورق فوالدی 

۶
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تورگردانان روسیه 
به اصفهان سفر می کنند
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# اصفهان  تنها  نیست

کارنامه درخشان تولید فوالد 
در »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«: 

رکورد بیشترین تعداد تعویض 
پاتیل سرباره در فوالد مبارکه
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به همت پایگاه مقاومت بسیج و دفاتر حراست، حفاظت فیزیکی و 
پدافند غیر عامل آبفای استان اصفهان مانور خود حفاظتی ادارات 
و کارخانجات با شعار "پدافند مردم محور، ایران قوی و آماده" 
برگزار شد. این مانور با دستور مدیر عامل و فرمانده پایگاه مقاومت 

بسیج  با رمز »یا ابوالفضل العباس« در تاریخ ۱۶ آبان ماه جاری از 
ساعت ۱۳ تا ۱۶:۳۰ دقیقه به طور همزمان در محل ستاد مرکزی 
و ادارات خودگردان آبفای استان اصفهان برگزار شد.  در این مانور 
که با مشارکت یگان عملیات سپاه ناحیه امام صادق )ع( به اجرا 

درآمد آمادگی نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی، واکنش سریع 
کارکنان، تجهیزات ایمنی ساختمان، مولدهای برق اضطراری، 
آمادگی کارکنان در امداد رسانی و کمک های اولیه، پیش بینی 
محل امن برای استقرار نیروها و هدایت ارباب رجوع به محل امن، 
تمرین و ارزیابی شد. جانشین فرمانده پایگاه بسیج شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در خصوص نحوه اجرای این رزمایش 
گفت: در ابتدا همه نقاط هدف توسط واحد حراست شناسایی 
شد و با تشکیل تیم ها و سازماندهی نیروها، رزمایش در همه 
شهرستان ها، با هماهنگی سپاه به اجرا درآمد. احمد نظری 
افزود: این رزمایش با سناریو و زمان بندی متفاوت در سه محور 
مقابله با نفوذ به اماکن، مقابله با سرقت از تاسیسات و مقابله با 
خرابکاری در داخل تاسیسات اجرا شد.   وی ادامه داد: در این 
رزمایش بررسی وضعیت پشتیبانی، تهیه امکانات الزم و همکاری 
نیروهای بسیجی با نیروهای حراست در موارد اضظراری به منظور 

باال بردن سطح ایمنی از تأسیسات و اماکن مد نظر بود.
نظری خاطر نشان کرد: درخاتمه این رزمایش، نقاط آسیب پذیر 
اماکن و تأسیسات شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفت تا در زمینه  

بهبود و رفع آن برنامه ریزی های الزم صورت گیرد.  شهردار اصفهان با بیان اینکه یقین دارم شورای ششم می تواند 
یکی از مؤثرترین شوراهای ادوار شهر اصفهان باشد، گفت: 

امیدوارم بتوانیم به قول هایی که به اعضای شورا دادیم عمل 
کرده و الگویی از مدیریت شهری موفق را رقم بزنیم.

شورای  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
اسالمی شهر اصفهان، علی قاسم زاده در صحن علنی 
شانزدهمین صحن علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار 
داشت: خدا را شاکریم که اتفاقات خوشایند در پی یکدیگر در 
حال رخ دادن است و شاهد نزول باران رحمت الهی و تحقق 
وحدت و همدلی بیشتر هستیم که امیدوارم حضور بیشتر 

مردم را نیز از مسیر این همدلی و همراهی ببینیم.
وی افزود: حضور در جمع اعضای شورا باعث شور، شوق، 
شعف و کسب انرژی برایم می شود و یقین دارم شورای ششم 
می تواند یکی از مؤثرترین شوراهای ادوار شهر اصفهان باشد.
شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد: بتوانیم به قول هایی که 
به اعضای شورا دادیم عمل کرده و الگویی از مدیریت شهری 

موفق را رقم بزنیم.
وی تاکید کرد: روز به روز شرایط در مدیریت شهر بهتر می شود 
که همه این اتفاقات را نشانه ای از لطف و رحمت خداوند 

می دانم.

از جمله مناطق مهم محیط زیستی  منطقه کاله قاضی 
اصفهان است که پوشش گیاهی و جانوری خاص و متنوع آن 
حساسیت های ملی را برای حفظ و حراست از این کوهستان 
برانگیخته است.  منطقه کاله قاضی اصفهان در زمان های قدیم 
یکی از شکارگاه های شاهان صفوی و قاجار بوده، اما از دهه ۴۰ 
شمسی تا امروز، نگرانی از انقراض وحوش و پوشش های گیاهی، 
دولتمردان را تشویق به حراست و مراقبت از این منطقه خاص کرده 
است. طی دهه های اخیر با تبدیل کاله قاضی به منطقه حفاظت 
شده و پارک ملی، اجازه شکار برای همیشه محدود و ممنوع شد، 
اما در سال های اخیر، اکتشاف معادن در حوالی این زیست گاه 
غنی، فعاالن محیط زیست و دوستداران حیوانات را به واکنش های 

متعدد واداشته است.
به اعتقاد فعاالن حقوق حیوانات حضور معدن در جوار زیستگاه 
حیات وحش، منطقه را برای حیوانات ناامن ساخته و از طرف 
دیگر خشکسالی و کم آبی اصفهان هم در سال های اخیر بر امنیت 

زیست این موجودات بی تاثیر نبوده است.
حاال در میانه پاییز که زمان حساسی برای حیات وحش به حساب 
می آید، مجوزی برای ساخت آزادراه کنارگذر شرق اصفهان صادر 
شده که بر اساس نقشه پیوستی که به ایسنا رسیده است، از میان 

محدوده پارک ملی کاله قاضی عبور می کند.
به گفته دوستداران و فعاالن محیط زیست که کارزاری در مقابله با 
مجوز این طرح ایجاد کرده اند، طرح تکمیل آزادراه کنارگذر شرق 
اصفهان از میان منطقه کاله قاضی، در شرایطی مطرح شده که 
مسیرهای جایگزین مانند محور قلعه شور به جاده  بهارستان، یا 

محمدآباد وجود دارد.
ایجاد کنندگان کارزار »نه_به_جاده_در_کاله_قاضی«، عبور 
جاده از پارک ملی را کم هزینه ترین و بی دغدغه ترین راه  حل 
برای طراحان و مجریان این طرح دانسته و معتقدند در صورت 

احداث این جاده، شاهد گسست اکولوژیک پارک ملی کاله قاضی 
و نابودی تنوع زیستی در میان مدت خواهیم بود.

در متن این کارزار عنوان شده منطقه مورد بحث، محدوده مهمی از 
زیستگاه آهو، َکل و بز است و با تسهیل عبور و مرور در این منطقه، 
مخاطرات حفاظتی و زیست محیطی افزایش خواهد یافت و این 

نمکی بر پیکر زخم خوردۀ پارک ملی کاله قاضی است.  
بهروز ستایش_رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل 
حفاظت محیط زیست ضمن تایید انجام مراحل نهایی صدور 
مجوز عبور آزادراه شرق اصفهان از محدوده کاله قاضی، اظهار 
کرد: سابقه تصویب این پروژه به عنوان کریدور شمال به جنوب 
کشور مربوط به دهه ۵۰ بوده است، ولی درخواست عبور آن از 
منطقه کاله قاضی از سال ۸۰ شروع شده و راه دیگری برای ادامه 
مسیری که پیشتر ساخت آن شروع شده به دلیل وجود رشته 

کوه های متعدد در منطقه وجود ندارد.
وی افزود: اداره کل محیط زیست در طول این مدت گزینه های 

مختلف را بررسی کرده و در مواردی حتی مشاوران و پیمانکاران 
تغییر کرده اند و با توجه به نقش مثبت و کارکرد زیست محیطی 
احداث بزرگراه به خصوص در زمینه کاهش مصرف سوخت و 
افزایش ایمنی تردد و با رعایت مالحظات و تمهیداتی که در گزارش 
مدیریت زیست محیطی ارایه شده است، فرایند صدور مجوز در 

دست اقدام است. 
ضمن اینکه این آزاد راه از زیستگاه های حساس و بکر پارک ملی 
عبور نمی کند و به موازات مسیر و ترانشه موجود باز طراحی 

شده است.
ستایش با اشاره به اینکه جاده گردنه الشتر یک محور مواصالتی 
تاریخی و از ایام صفویه در اصفهان مورد استفاده بوده، ادامه داد: 
کنارگذر شرق اصفهان، در سه قطعه اجرایی شده و مسیر قبل و بعد 
از این منطقه ساخته شده و در حال تکمیل هستند و در مرحله آخر 
و فاز تکمیلی قرار است تا بخش نهایی در کاله قاضی کلنگ بخورد 

و عملیات ساخت جاده آغاز شود.

با شعار »پدافند مردم محور، ایران قوی و آماده« اجرا شد؛

برگزاری مانور خودحفاظتی در آبفای استان اصفهان
شهردار اصفهان:

یقین دارم شورای ششم می تواند یکی از 
مؤثرترین شوراهای ادوار شهر اصفهان باشد

تالش برای قطعه قطعه کردن پیکر زخم خورده پارک ملی کاله قاضی!
واحد شماره چهار نیروگاه اصفهان به منظور تعمیرات 

دوره ای از مدار تولید خارج شد. 
سید حسن فرزام مهر مدیر دفتر مهندسی شرکت مدیریت 
تولید برق اصفهان گفت: همزمان با پاییز، تعمیرات دوره ای 
واحد اول ۳۲۰ مگاواتی بخاری نیروگاه اصفهان طبق 

جدول زمان بندی اعالم شده، آغاز شده است.
سید حسن فرزام مهر افزود: حذف هیتر B ۵ و نصب لوله 

به جای آن، رفع لیک خارجی از استوپ والو های توربین، 
رفع لیک از محل اتصال کراس آور های توربین، رفع عیب از 
هیتر شماره ۳، رفع صدای غیرعادی CWP ۱، رفع نشتی 
داخلی از کنترل والو سرریز دیاراتور به رزرو تانک از جمله 

مراحل اجرای این طرح تعمیراتی است.
وی گفت: رفع عیب از صدای غیر عادی موتور و گیربکس 
ژونگستروم شماره دو، تمیز کردن داخل لوله های تمام 

مبدل های حرارتی، تامین سیگنال توان اکتیو و راکتیو 
لحظه ای بر روی ترانسفورماتور های یونیت واحد، از 
مهم ترین فعالیت های متخصصان تعمیرات مکانیک، 

الکتریک و ابزاردقیق دراین دوره است.
با پایان یافتن تعمیرات دوره ای این واحد بخاری، ۳۲۰ 
مگاوات به ظرفیت تولید برق شبکه سراسری افزوده 

می شود.

توقف تولید بخشی از نیروگاه اصفهان برای تعمیرات دوره ای 

ابراهیم شجاعی - سرپرست شهرداری تیران

شــهرداری تیران درنظردارد به اســتناد مصوبه شــماره 1۴۰۰/1۰۰/7۵7 مورخ 1۴۰۰/۰8/16 شــورای اسالمی شــهر تیران 
گذاری مدیریت و ســاماندهی غرفه داران بازار روز هفتگی شــهر تیران، ازطریق فراخوان عمومی با شــرایط  نســبت به وا
کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ و تحویــل فــرم شــرکت  گهــی اقــدام نمایــد. متقاضیــان می تواننــد جهــت  منــدرج در آ
گهــی بــه شــهرداری تیــران مراجعــه نماینــد. الزم بذکــر اســت مهلــت تحویــل اســناد بــه  در مزایــده، از تاریــخ چاپ ایــن آ

دبیرخانــه محرمانــه حراســت شــهرداری تیــران تــا پایــان وقــت اداری روز پنــج شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰9/۰۴ می باشــد.

122۰79۵ / م الف

نوبت اول

گهی فراخوان عمومی  آ
گذاری مدیریت بازار روز هفتگی شهر تیران وا
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دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: بخــش عمده ســرمایه هایی کــه در حوزه 
گردشگری به ســمت مازندران رفته از اصفهان 
بوده که این حجم ســرمایه ها به خاطر زیست و 
فضای کسب و کار نامطلوب در اصفهان است. 

علی کرباس زاده دبیر کمیسیون گردشگری اتاق 
کنون  بازرگانی اصفهان  بــا بیان اینکه اصفهان ا
به یک شهر محل گذر تبدیل شده و محل سفر 
نیست که گردشــگری اقتصاد آن شهر را حرکت 
دهد، اظهــار کــرد: آمار نفرشــب اقامت اســتان 
اصفهــان حــدود دو برابــر از گیالن کمتر اســت و 
نمی توان این امر را صرفا به خاطر مواهب طبیعی 
شمال کشــور دانســت بلکه کم کاری مسئوالن 

اصفهان علت اصلی آن بوده است.
پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری  افــزود:  وی 
گردشــگری اســتانی مانند مازنــدران حــدود ۲۰ 
هزار میلیارد تومان است درحالی که این عدد در 
اصفهان شش هزار میلیارد تومان است؛ بخش 
عمده ســرمایه هایی که در حوزه گردشگری به 
ســمت مازندران رفتــه از اصفهان بــوده که این 
حجم سرمایه ها به خاطر زیست و فصای کسب 

و کار نامطلوب در اصفهان است.
دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان 
طراحی برنــد شــهری را اصلی مهــم در بازاریابی 
حوزه گردشگری دانست و تصریح کرد: این مهم 
اولین اقدام برای جذب سرمایه بوده و از طریق 

آن می توان تبلیغات و بازاریابی کرد.
وی ادامه داد: کشــور های موفق دنیا در جذب 
گردشگر به سه دسته پیشرو، نوظهور و خواهان 
موفقیت تقســیم می شــوند که ایران در ســرانه 
جذب هر گردشگر خارجی نه تنها از این کشور ها 
پایین تر اســت بلکــه کشــور های خاورمیانه نیز 

سرانه باالتری از ایران دارند.
کرباســی زاده به ضرورت افزایــش تعطیالت آخر 
هفته و تقسیم ایام تعطیل در تمام سال جهت 
افزایــش تحــرکات گردشــگری داخلــی اشــاره و 
خاطرنشان کرد: کم بودن تعطیالت آخر هفته 
مانع از برنامه ریــزی برای گردشــگری در داخل 

یک کشور می شود.
وی گفــت: وضعیــت گردشــگری دنیــا در ســال 
۲۰۲۷ به شــرایط قبل از کرونــا بازمی گردد بدین 
کیــد در حوزه گردشــگری بر  ســبب تا آن زمان تا
داخــل یــک کشــور و بیــن شــهری و غیرمتمرکز 

خواهد بود.
کرباسی زاده ادامه داد: شورا های شهر به عنوان 
سیاســتگذاران توســعه شــهری بایــد از مراجــع 
ذی ربط تقاضا کنند تا بــا افزایش تعطیالت آخر 
هفته در راســتای توســعه اقتصاد گردشــگری و 
افزایش درآمد دهک های پاییــن جامعه اقدام 

شود.

چهاردهمیــن نمایشــگاه تخصصــی صنعــت 
نساجی و منسوجات در محل نمایشگاه های 

بین المللی اصفهان افتتاح شد.
در ایــن نمایشــگاه ۷۷ شــرکت از ۱۲ اســتان 
کشــور حضور دارند و طــی چهــار روز برگزاری تا 
بیســتم آبان ماه، توانمندی هــا، محصوالت، 
کاالهــا و خدمــات خــود را در ۹۰۰۰ مترمربــع 
بازدیــد  معــرض  در  نمایشــگاهی  فضــای 

عالقه مندان این حوزه قرار می دهند.
نمایشــگاه  چهاردهمیــن  شــرکت کنندگان 
منســوجات  و  نســاجی  صنعــت  تخصصــی 

اصفهــان از اســتان های اصفهــان، تهــران، 
مرکزی، آذربایجان غربی، آذربایجان شــرقی، 
یــزد، خوزســتان، مازنــدران، البــرز، قزویــن، 
چهارمحــال و بختیــاری و ســمنان در ایــن 

نمایشگاه حضور یافته اند.
این شرکت ها در زمینه صنایع و ماشین آالت 
نســاجی، مــواد اولیــه و منســوجات شــامل 
پارچــه، پتــو و کاالی خــواب فعالیــت دارنــد. 
ح تریــن برندهــای حاضــر در  از جملــه مطر
نمایشــگاه می تــوان به ایــران نوبافــت، مــواد 
پلیمــری ارغــوان، مجتمع صنعتــی بهکوش، 
نفیس نــخ، پایاجیــن اصفهــان، دانش بنیان 
کریل ایران،  الوان ثابت، حجاب شهرکرد، پلی ا
رایــا شــقایق ســرآمد، رزیــن نــخ بدیعی، ســما 

نقاله و نوربافت اشاره کرد.
همچنیــن نماینــدگان داخلــی شــرکت های 
فعال صنعت نساجی کشورهای چین، ترکیه، 
آلمــان و اســپانیا به ارائــه دســتاوردهای خود 

پرداخته اند.

معاون فنی گمرک ایران گفت: با پیگیری های 
صورت گرفته، وزارت جهاد کشــاورزی نسبت 
به لغــو ممنوعیــت فصلــی واردات برنــج اقدام 

کرده است.
بــه گــزارش گمــرک، »مهــرداد جمــال ارونقی« 
اظهار کرد: پــس از پیگیری هــای گمرک ایران، 
وزارت جهاد کشــاورزی با توجه به پایان فصل 
برداشت برنج، مطلوب بودن فضای نگهداری 
محموله هــای وارد شــده بــه بنــادر و گمــرکات 
کشــور و جلوگیــری از فســاد احتمالــی کاال، بــا 
هدف ایجاد تعادل و ثبات بازار، لغو ممنوعیت 
فصلی برنج را به وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ابالغ کرد.
وی با بیان اینکه واردکنندگان این کاال می توانند 
از امروز نسبت به ترخیص محموله های موجود 
در گمرک با رعایت مقررات اقدام کنند، تصریح 
کرد: ۱۵ هزار تن برنج کــه از زمان ترخیص قبل از 
ممنوعیت فصلی در گمرکات باقــی مانده بود و 

۸۵ هزار تن برنج وارداتی که پس از آغاز ممنوعیت 
بــه بنــادر کشــور رســیده اند امــا مجــوز خــروج از 
گمــرکات را نداشــتند، از امروز قابلیــت ترخیص 

خواهند داشت.
کید کرد: گمرک ایران  معاون فنی گمرک ایران تا
طی چند روز گذشته با انعکاس موضوع رسوب 
برنج در گمرکات کشور از مراجع نظارتی، وزارت 
جهــاد کشــاورزی و وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت درخواســت لغو ممنوعیت فصلی برنج 

را کرده بود.

۱۰ شرکت برتر بورس کاال براساس ارزش فروش 
محصوالت در بــازار فیزیکی در هفته گذشــته 

معرفی شدند.
بر این اساس فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، 
شــرکت ملــی صنایــع مس ایــران، ســازمان 
صنایــع  و  معــادن  نوســازی  و  توســعه 
جنــوب،  هرمــزگان  فــوالد  معدنی ایــران، 
پتروشــیمی تندگویان، ذوب آهــن اصفهان، 
پاالیش نفت اصفهــان، پاالیش نفــت تهران 
)تندگویــان( و پتروشــیمی اروند در جمــع ده 

شرکت برتر بورس کاال قرار گرفتند.
شــرکت فوالد مبارکه با ثبت معامله ۲۸۶ هزار 
و ۹۳۰ تن محصول شــامل تختال و انواع ورق 
فوالدی به ارزش ۶۰ هــزار و ۲۸۴ میلیارد ریال 
در صدر ایستاد و برترین شرکت به لحاظ ارزش 

معامالت بازار فیزیکی بورس کاال شد.
شــرکت فــوالد خوزســتان با فــروش ۷۱ هــزار و 
۵۰۰ تن شــمش بلوم و تختال به ارزش ۱۰ هزار 

و ۳۸۸ میلیارد ریال در جایگاه دوم ایستاد.
شــرکت ملی صنایع مس ایران با ثبت معامله 
کاتــد، ســولفور مولیبــدن،  ۲۶۳۰ تــن مــس 
کنسانتره فلزات گران بها و مس کم عیار ارزش 
۶۸۰۲ میلیارد ریالی را رقم زد و جایگاه سوم را 

از آن خود کرد.
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایع 
معدنی ایران نیز بــا ثبت معاملــه ۲۴۰ هزار تن 
آهن اســفنجی و ســنگ آهن کلوخه به ارزش 

بیش از ۵۰۸۳ میلیارد ریال چهارم شد

آمار نفرشب اقامت استان اصفهان حدود دو برابر از گیالن کمتر است:

فرار سرمایه ها از اصفهان به مازندران 

خبر

بانک مرکزی تســهیالت ساخت مسکن 
بر اســاس قانون جهــش تولید یــا همان 
نهضت ملی مســکن را به مدیران عامل 

بانک های کشور ابالغ کرد.
بــه گزارش ایســنا، در نامه بانــک مرکزی 
آمــده اســت: بــر اســاس قانــون جهــش 
تولید مســکن و تصمیمات گرفته شــده 
در شــورای پــول و اعتبــار ســقف فــردی 
تســهیالت قانــون جهش تولید مســکن 
در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای 
باالی ۱ میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون 
کز استان ۳۵۰ میلیون تومان  تومان، مرا
کشــور ۳۰۰ میلیــون  و ســایر شــهرهای 
 ۲۵۰ تومــان، همچنیــن در روســتاها 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
بر ایــن اســاس، معــادل ۲۷ بانــک عامل 
باید بر اســاس قانــون بودجه ســالجاری 
۳۶۰ هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت 
ساخت مسکن را به متقاضیان پرداخت 

کنند.  
ح جهــش تولیــد و تامین مســکن در  طــر
پنج فصل جهت تکلیف دولت به ساخت 
مســکن با فراهم کردن زیر ساخت های 
الزم از سوی کمیســیون عمران مجلس 

شورای اسالمی تهیه شده است. 
ح جهــش تولیــد و تامین مســکن  در طر
بــا در نظــر گرفتن ســازو کارهایــی جهت 
تامین منابع مالی، تامین زمین، تامین 
مصالــح ســاختمانی و تامیــن خدمــات 
ســاختمانی، ســعی شــده تــا بســتر الزم 
بــرای ســاخت مســکن فراهــم و دولــت 
مکلف شــده تا طی ۴ سال، ســاالنه یک 
میلیــون واحد مســکونی تولیــد و عرضه 

کند.

معــاون روابــط کار وزارت تعــاون،کار و 
رفــاه اجتماعــی گفــت: پیشــنهادهای 
الزم در زمینــه ترمیم حقوق و دســتمزد 
کارگــران آمــاده شــده اســت تــا بتوانیــم 
حداقــل  بــه  را  قشــر  مشــکالت این 

برسانیم.
به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، »علی حسین رعیتی فرد« در 
نخســتین نشســت شــورای عالی کار در 
کید  دولت ســیزدهم اظهار داشت: با تا
وزیــر تعــاون بررســی های کارشناســی 
در زمینــه معیشــت و دســتمزد کارگران 
انجام شــده اســت، همچنیــن درصدد 
هســتیم مباحــث حقــوق و دســتمزد 
و موضوعــات دیگــر در زمینــه جامعــه 
کارگری و کارفرمایی را بر اساس قانون و 
نظر شرکای اجتماعی حل و فصل کرده 

و به نتیجه مطلوب برسانیم.
کار  کار وزارت تعــاون،  معــاون روابــط 
تشــریح  ضمــن  اجتماعــی  رفــاه  و 
مصوبه هــای شــورای عالــی کار، گفــت: 
نخســتین مصوبــه تمدیــد آیین نامــه 
مســتثنی شــدن خدام و کارکنــان بقاع 
متبرکــه، مســاجد، حســینیه ها، تکایا، 
مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات 
عــام غیرتولیــدی از شــمول مــوادی از 

قانون کار بود.
بــه گفتــه رعیتــی فرد، ایــن آیین نامه به 
اســتناد ماده ۱۹۱ قانون کار در سال ۷۳ 
به تصویب هیــات وزیران رســیده که بر 
اساس آن خدام و کارکنان بقاع متبرکه 
دارای سه نفر یا کمتر نیروی انسانی )که 
در آخریــن تمدیــد در ســال ۸۹ عبــارت 
ســه نفر به پنــج نفر اصالح شــد( شــاغل 
هســتند، از شــمول برخــی مــواد قانون 

کار به مدت پنج سال معاف می شوند.
این مقام مسوول ادامه داد: با توجه به 
پایــان مهلت پنــج ســال، این آیین نامه 
بــا موافقــت اعضــا تمدید شــد کــه برای 
تصویب نهایی به هیات وزیران ارســال 

می شود.
وی در تشریح سایر مصوبه های شورای 
عالی کار اظهار داشت: پیشنهاد تبدیل 
کمــک هزینــه اقــالم مصرفــی خانــوار 
ح  کارگری از نقدی به غیرنقدی نیز مطر
شد که با توافق اعضا، مقرر شد پرداخت 
نقدی بن کارگری مانند روال سال های 

قبل ادامه پیدا کند.
رعیتی فرد ضمن اشاره به موضوع اتمام 
ح اصــالح ســاختار شــرکت  اجــرای طــر
گفــت:  داروســازی »شــهید قاضــی«، 
ح ساختار این واحد تولیدی  اصالح طر
کار و اشــتغال بــا  بــرای حفــظ نیــروی 
موافقت اعضا تصویب شــد و با توجه به 
ح کارگران به محل  اجرای کامل این طر

کار خود بازگشتند.

خبر میزان حقوق کارمندان و کارگران تناسبی 
با تورم دارد؟

اجنــاس مختلــف  گــران شــدن 
تأثیــر غیرقابــل انــکاری در زندگــی 
کارمندان، کارگران و بازنشستگان با 
توجه به حقوق کم آنان دارد به طوری که بسیاری از آنان 

در تأمین کاالهای اساسی با مشکل مواجه هستند.
بــه گزارش ایســنا، بــر اســاس یکــی از پیوســت های 
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، حقوق سال آینده کارکنان 
تمام شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که دارای 
قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، 
افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب ۱۰ 
درصد لحاظ می کنند و درباره افزایش دستمزد کارگران 
هنوز تصمیمی گرفته نشده است. با توجه به افزایش 
قیمت کاالهای اساســی و تورم بــاال روز بــه روز زندگی 
کارمندان، کارگران و بازنشستگان سخت تر می شود، 
اما سؤال اینجاست که با توجه به این افزایش قیمت ها 
چند درصد باید به حقوق کارمندان و دستمزد کارگران 

اضافه شود تا جوابگوی مخارج زندگی آنان باشد؟
برای بررســی بیشتر این موضوع ایســنا با اصغر برشان 
- دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان به گفت وگو 

پرداخت که در ادامه می خوانید:
     افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تابع 

قانون کار است
اصغــر برشــان گفــت: افزایــش دســتمزد کارگــران و 
بازنشستگان تابع قانون کار و تأمین اجتماعی است و 
به شــورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار بر می گردد که 
باید بر اساس ســبد هزینه زندگی خانوار و تورم تعیین 
شود، بنابراین تصمیم ۱۰ درصد افزایش دستمزد طبق 
ماده ۴۱ قانون کار با شورای عالی کار است که این شورا 
ترکیبی از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت است و سه نفر 
از دولتی ها در شورای عالی کار وزیر هستند و کارگران آن 
نماینده منتخب کارگران کشور هستند و کارفرمایان آن 

نیز نماینده منتخب کارگران کشور هستند.
وی افزود: تصمیم برای افزایش دستمزد را باید این شورا 
گر مبنا قانون  بر اســاس ماده ۴۱ اتخاذ کند، بنابراین ا
باشد هر گونه افزایش دستمزد باید بر اساس سبد هزینه 
کنون دولت با کسری  زندگی و میزان تورم باشــد. هم ا
بودجه مواجه است و رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
مصاحبه ای اعالم کرده بود که" افزایش دستمزدها به 
شکل پلکانی خواهد بود." البته دولت هر تصمیمی برای 
حقوق کارمندان و بازنشســتگان لشــکری و کشوری 
می تواند بگیــرد، اما بــرای کارگران حــق هیچ دخالتی 
را ندارد و شــورای عالی کار باید برای دســتمزد کارگران 

تصمیم می گیرد.
     افزایش دستمزد گاهی موجب افزایش و گاهی 

موجب کاهش تورم می شود
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: مسئله 
افزایش دســتمزد بــه عوامل بســیاری بســتگی دارد. 
عواملی مانند رونق کسب و کار، نرخ اشتغال و بیکاری، 
توان پرداخــت واحدهــای تولیــدی و... در افزایش یا 

افزایش نیافتن دستمزدها بستگی دارد. گاهی اوقات 
افزایش دستمزد می تواند عامل شکست تورم و رونق 
بازار باشد و گاهی هم ممکن است تورم را بیشتر کند و 
عمال ناهنجاری را موجب شود، بنابراین شورای عالی 
کار با در نظر گرفتن این موارد و معیار تورم و سبد هزینه 

زندگی میزان افزایش دستمزدها را تعیین می کند.
برشان ادامه داد: در سابقه تاریخی به غیر از یک سال آن، 
هیچ سالی مبنای کامل قانون کار اعمال نشده است 
به این معنا که افزایش دســتمزد به گونه ای نبوده که 
کامال با تورم و سبد هزینه زندگی همخوانی داشته باشد. 
به همین دلیل همیشه دستمزدها در بخش کارگری 
از سبد هزینه زندگی فاصله زیادی داشته است. برای 
گر فرض کنیم سبد هزینه زندگی در سال جاری ۱۰  مثال ا
میلیون تومان باشد جمع حقوق و مزایای کارگر حداقل 

۴ میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: بنابراین این فاصله زیاد همیشه وجود 
داشته که مقداری از این فاصله طبیعی است و دلیل 
دیگر آن این بــوده کــه اعضای شــورای عالــی کار برای 

دستمزد بیشتر به نتیجه نرسیده اند.
کنون با تورم رکودی مواجه هستیم      هم ا

کنون  دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: هم ا
در مقطع تورم رکودی هســتیم. دو نوع تــورم مضرات 
بســیاری برای جامعه دارد که یکی تورم رکودی است 
که قدرت خرید مردم  که امروز با آن عجین هستیم چرا
پایین آمده است، اما بدترین نوع تورم رکودی، تورم در 
کنون سمت و سوی تورم  مایحتاج عمومی است که هم ا
بیشتر به سمت کاالهای مصرفی مانند لبنیات، مرغ، 
برنج، گوشــت، ماهی و... اســت و در نرخ نان هم یک 

هرج و مرج قیمتی را شاهد هستیم.

برشان افزود: بنابراین در اینجا تورم رکودی بیشتر خود 
که هر چقدر هم قیمت ها افزایش  را نشان می دهد چرا
یابد باز هم مردم مجبور هستند کاالهای مصرفی مانند 
گوشــت، برنج و... را خریداری کنند که در این صورت 
کاالهای دیگر با رکود بیشتری مواجه می شود که این 

امر بدترین اتفاق است.
     برای جبران مشکالت معیشتی و غذایی مردم 

سیستم بن برقرار کنند
وی گفت: در چنین مواقعی دولت ها باید فکر دیگری را 
برای جبران این مشکل کنار نرخ نقدی مزد بگذارند و 
برای جبران مشکالت معیشتی و غذایی مردم سیستم 
بن برقرار کنند. در شرایط تحریمی راهی بهتر از این کار 
وجود ندارد و در این صورت بر کارفرما هزینه ای تحمیلی 
نمی شود و ســفره کارگران بهبود نسبی پیدا می کند. 
کانال توزیع بن و امکان این امر در کشــور وجــود دارد و 
دولت می تواند کاالهای مورد نیاز را مستقیما به دست 
مزدبگیران و مصرف کنندگان برســاند. دبیــر اجرایی 
خانه کارگر استان اصفهان تصریح کرد: بنابراین دولت 
به جای بخش نقدی مزد، قسمتی را به کاالی اساسی 
اختصاص دهد تا بتواند جبران کننده موضوع تغذیه 
و کم کردن فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه 
زندگی شــود که این موضــوع را بارها خواســته ایم، اما 
گر این اتفاق رخ دهد  دولتمردان به آن توجه نکرده اند. ا
یک اثر مثبت دیگر  هم دارد. چون جامعه کارگری بخش 
بزرگی از جمعیت کشــور را  تشــکیل می دهد و نیمی از 
جمعیت کشور شاغالن مزد بگیر و بازنشسته هستند 
گر بن کاالهــای اساســی توزیع شــود می تواند بــازار را  ا
متعادل کند. برشان گفت: به دولتمردان و شورای عالی 
کار توصیه می کنم در فاصله زمانی چهار ماهه تا پایان 

سال به این موضوع توجه کنند و ساز و کارهای توزیع 
بن کاالهای اساسی را فراهم کنند و به جای قسمتی از 

دستمزد بن را پرداخت کنند.
     دولت باید افزایش دستمزدی را تعیین کند که 

جبران تورم را انجام دهد
وی تصریح کرد: البته افزایش ۱۰ درصدی دستمزد که 
رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرد مربوط 
به کســانی بود که حقــوق باالیــی دریافــت می کنند. 
دولت نمی تواند از نظر قانونی و حقوقی دستمزدی را 
تعیین کند که نتواند تورم گذشته را جبران کند. دولت 
باید افزایش دستمزدی را تعیین کند که جبران تورم را 
انجام دهد. در حالی که تورم رکودی آن هم در کاالهای 
اساسی بیش از ۵۰ درصد است ۱۰ درصد افزایش حقوق 
هیچ معنایی نــدارد. دبیــر اجرایی خانه کارگر اســتان 
اصفهــان، افزود: میــزان حقوق بازنشســتگان تأمین 
اجتماعــی مطابــق مــاده ۹۶ تأمین قانــون اجتماعی 
حداقل هــای آن از حداقل هــای شــورای عالــی کار 
تبعیت می کنــد به این معنــا که هر چــه دولت بــه مزد 
شاغالن اضافه کند سازمان تأمین اجتماعی هم باید 
به حداقل های خود اضافه کند. برشان خاطرنشان 
کرد: معتقدم تیم اقتصادی دولت باید جلسات شورای 
عالی کار را ســریع تر و قبل از پایان سال تشکیل دهند 
و برای بازنشســتگان و کارگــران، بن در کنار دســتمزد 
اختصــاص دهنــد. همچنیــن تصمیمی بگیرنــد که 
گــر کارگران قرار باشــد  که ا جامعه را ملتهب نکنــد چرا
دســتمزد مناســبی متناســب با تــورم دریافت نکنند 
فقیران فقیرتر می شوند که آثار زیان بار آن در جامعه و 
افزایش آســیب های اجتماعی نمودار خواهد شد که 

زیبنده جامعه اسالمی نیست.

به گفته معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جادهای اصفهان از مجموع ۴۰ هزار دســتگاه 
خودروی فعال در ناوگان حملونقل باری و مسافری 

 این استان، ۳۷ درصد فرسوده و نیازمند بهسازی است.
محمدعلی صلواتی گفت: ناوگان باری اســتان اصفهان دارای  ۳۵ هزار 
و ۹۰۴ دســتگاه کامیون سنگین، نیمه سنگین و نیمه ســبک و ناوگان 
مسافری نیز دارای چهار هزار و ۹۲۱ دستگاه اتوبوس، مینیبوس و سواری 
است. وی ادامه داد: میانگین عمر ناوگان حملونقل باری این استان در 
بخش سنگین حدود ۲۰ سال، نیمه سنگین ۳۰ سال و نیمه سبک ۱۹.۶ 
سال است. به گفته وی  همچنین  میانگین عمر ناوگان حملونقل مسافر 
اصفهان در بخش اتوبوس حدود ۱۲ سال،  مینیبوس ۲۵.۵ سال و سواری 
۱۱.۴ ســال اســت. معاون حمل و نقل اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جادهای اصفهان خاطرنشان کرد: آلودگی هوا، باال رفتن میزان مصرف 
سوخت و افزایش تصادفات جادهای از جمله مخاطرات و هزینههای 
تحمیلی ناشی از فرسودگی ناوگان حمل و نقل است.  وی  بابیان اینکه 
برای نوسازی ناوگان حملونقل کاال و مسافر به تسهیالت بلندمدت با سود 
کمنیاز است خاطرنشان کرد: ارائه تسهیالت مناسب برای نوسازی این 
ناوگان تا ســال ۱۳۹۰ اختصاص پیدا میکرد اما این تســهیالت از سال ۹۰ 
تاکنون کنار گذاشتهشده است.  صلواتی بابیان اینکه در زمان حاضر تعداد 
زیادی کامیون فرسوده با عمر باالی ۴۵ سال و همچنین مینیبوس با عمر 

باالی ۴۰ سال در استان فعال است اضافه کرد: تسهیالت مناسبی برای 
نوسازی این ناوگان در نظر گرفته نشده و به همین دلیل عمر آنها افزایش 
کرده است. وی  با بیان اینکه نوسازی ناوگان حملونقل کشور از سال  پیدا
گذشته به صورت متمرکز انجام میشود، یادآور شد: باید شرایط و تسهیالت 
مناسبی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کاال و مسافر در نظر گرفته شود. 
صلواتی با اشاره به اجرای مستمر طرحهای نظارت فنی بر ناوگان باربری 
و مسافربری اســتان اصفهان گفت: بر اساس دستورالعملهای موجود 
تمامی ناوگان برای فعالیت در بخش عمومی موظف به دریافت معاینه 

فنی هستند و این روند از طریق سامانههای هوشمند کنترل و بررسی 
میشود. وی  تصریح کرد: مدیران فنی شرکتهای باربری و مسافربری نیز 
نواقص فنی و ایمنی ناوگان را بررسی کرده و از تردد دستگاههای معیوب 
و فرسوده جلوگیری میکنند. استان اصفهان از نظر تعداد شرکت حمل و 
نقل بار، پایانه حمل بار و مسافر و آموزش کاربران حملونقل، رتبه اول کشور 
را دارد.  ۴۵۹ شرکت حملونقل بار، ۶ پایانه حمل بار، ۲۶ پایانه حمل مسافر، 
هشت مرکز مکانیزه معاینه فنی و ۴۳ مجتمع بینراهی نیز در سطح استان 

اصفهان فعالیت میکنند.  

تعداد شــرکت های فعــال مجاز 
اقتصــادی در اســتان اصفهــان 

هشت برابر افزایش یافته است.
مدیــرکل گمــرکات اســتان اصفهــان، ۳۴ شــرکت 
مجاز اقتصادی را در استان اصفهان فعال دانست 
کنون از  و گفت:این شرکت ها در دو سال گذشته تا

چهار شرکت به ۳۴  افزایش یافته اند.
رسول کوهستانی پزوه افزود: گمرک برای حمایت 
از تولید و صادرات تسهیالتی را برای فعاالن تولیدی 
و تجــاری به ویــژه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
بــدون ســابقه تخلف گمرکــی در نظــر گرفتــه و طی 
شــیوه نامه ای ضوابــط برخــورداری فعــاالن مجــاز 
اقتصادی واجد شرایط از این تسهیالت را به گمرکات 

اجرایی ابالغ کرده است. وی، گمرکات اســتان اصفهان را مجموعه ای از گمرک اصفهان، فوالد مبارکه، ذوب 
آهن، کاشان، گمرک تجاری فرودگاه )کارگو ترمینال( و بخش امانات پستی دانست و گفت: در هفت ماهه امسال 

مجموع صادرات گمرکات اســتان اصفهان شامل 
۶۴۷ قلم کاال به وزن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تــن، بــه ارزش بیــش از ۷۴۹ میلیــون دالر بــوده که 
درمقایسه با مدت مشابه پارسال، بیش از ۷۰ درصد 

رشد داشته است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان افزود: بیشترین 
صــادرات کاال از گمــرکات اســتان اصفهان شــامل 
محصــوالت چدنــی، آهنــی و فــوالدی با ســهم ۴۹ 
درصدی و ارزش ۳۶۹ میلیون دالر بوده و محصوالت 
پتروشــیمی با ۱۲۰.۱ میلیون دالر، فرش و سایر کف 
پوش ها با ۵۸.۲ میلیــون دالر و محصوالت لبنی با 
۳۷.۵ میلیون دالر نیز به ترتیب بیشترین صادرات 

را پس از گروه اول، به خود اختصاص داده است.
کستان با سهم ۱۴ درصدی و افغانستان با  کوهستانی پزوه گفت: همچنین کشور عراق با سهم ۳۹ درصدی، پا

سهم ۱۳ درصدی مهمترین مقصد کاال های صادراتی گمرکات اصفهانی هستند.

فرسودگی ۳7 درصد ناوگان حمل و نقل بار و مسافر استان 

افزایش هشت برابری شرکت های فعال مجاز اقتصادی در استان اصفهان

افتتاح چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی
 و منسوجات اصفهان

ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو شد

کاال معرفی ۱۰ شرکت برتر بورس 

تسهیالت جهش تولید
 مسکن ابالغ شد

پیشنهاد ترمیم حقوق و
کارگران آماده شد  دستمزد 

خبر

خبر

خبر
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در مجتمع فوالد سبا:

تالش برای تولید ۲ میلیون تن ورق فوالدی 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مجتمع فوالد سبا با انجام تعمیرات 
اساسی در خرداد امسال مقدمات 
الزم برای تولید ۲ میلیــون تن ورق 

فوالدی در آینده را فراهم کرد. 
مصطفی عطایی پور مدیر مجتمع فوالد سبا با اشاره 
به فعالیت های  مجتمع فوالدســبا، گفت: فوالد سبا 
زیرمجموعــه فــوالد مبارکه با مســاحتی افزون بــر ۴.۵ 
کیلومترمربع است که در مجاورت شهرستان لنجان 
و کارخانه ذوب آهن اصفهان قرار دارد؛ فوالد سبا از دو 
کوره قوس الکتریکی، ۲ دســتگاه ماشین ریخته گری، 
واحد نــورد و واحد های پشــتیبان تولید ماننــد واحد 
کسیژن  تصفیه خانه و آب رسانی، پســت برق، واحد ا
و تعمیرگاه هــای الزم بــرای تولیــد ورق هــای فــوالدی 

برخوردار است.
کسیژن ســازی  کنون واحد ا وی افــزود: از مــرداد ۹۹ تا
فوالد ســبا به دلیل شــیوع ویروس کرونا حدود ۶ هزار 
کســیژن معادل ۲۵ میلیارد تومــان را به طور  و ۶۰۰ تن ا
رایگان و در راستای مسئولیت اجتماعی خود در اختیار 

بیمارستان های کشور قرار داده است.
مدیر مجتمع فوالد سبا گفت: یکی از مواردی که جایگاه 
مجتمع فوالد سبا از سایر صنایع مشابه در کشور و حتی 
خاورمیانه متمایز می کند، نورد پیوســته این شــرکت 
که با اســتفاده از این روش، ســرعت تولید  اســت، چرا

افزایش یافته و انرژی کمتری مصرف می شود.
عطایی پور خاطرنشان کرد: ورق های تولیدی مجتمع 
فوالد سبا، از ضخامت ۱.۲ تا ۱۲ میلی متر و عرض ۸۰۰ تا 
هزار و ۵۰۰ میلی متر است که به دلیل تقاضای بازار حدود 
۸۰ تا ۸۵ درصد تولیدات مجتمع فوالد سبا به ورق های 
به ضخامت ۲ میلی متر اختصاص یافتــه و در صنایع 

لوله سازی و پروفیل سازی کاربرد دارد.
وی ادامــه داد: خردادامســال  تعمیــرات اساســی در 
مجتمع فوالد ســبا انجام شــد که به طورکلی ۳ اقدام 
اصلــی را در برمی گیــرد؛ باوجود ایــن ۳ اقــدام اصلی در 

مجتمع فوالد ســبا موفق به تولید گرید های خاصی 
مانند گرید ویژه API-X ۷۰ شدیم. 

این گرید بیشتر در ساخت لوله های خطوط انتقال گاز و 
سیاالت نفتی استفاده می شود؛ از ویژگی های مهم این 
گرید، مقاومت نسبت به فشار باال و خوردگی است، این 
گرید فوالدی که به فوالد تمیز شهرت دارد، هیچ گونه 
ناخالصی اعم از فسفر یا گوگرد در خود ندارد و ساخت 

آن بسیار دشوار است.
کنون در فوالد سبا  عطایی پور افزود: این گرید فوالدی ا
تولیدشده و تمام آزمون های مرتبط مانند آزمون های 
ضربه و استحکام را پاس کرده است. گفتنی است پیش 
از تولید این نوع گرید فوالدی در مجتمع فوالد سبا، این 

نوع فوالد از خارج به کشور وارد می شد.
وی با اشاره به بروزرســانی ماشین ریخته گری شماره 
یک این مجتمع گفت: این مسئله انرژی مصرفی برای 
انجام فرآیند ریخته گری را کاهش می دهد. به عالوه با 

اضافه شدن یک قفســه جدید در فرآیند نورد، توزیع 
ک تجهیــزات را کاهش و  بــار روی قفســه ها و اســتهال
سرعت ریخته گری را افزایش می دهد. با این اقدامات 
در ســال آینده گام تولید یک میلیــون و ۶۰۰ هــزار تن را 
برمی داریــم و بــا تغییراتی که طی ســال های آینــده در 
کوره انجام خواهیــم داد، می توانیم به ظرفیت تولید 
۲ میلیون تــن هم دســت یابیم. عطایی پور افــزود: در 
بومی سازی هایی که به تازگی که انجام شده و از اهمیت 
باالیی نیز برخوردار است، می توان به تولید پودر قالب 
اشاره کرد که در فرآیند ریخته گری بسیار حائز اهمیت 
بوده و بدون امکان ریخته گری وجود ندارد. مکانیسم 
دریچه مذاب که دقت بسیار باالیی دارد و انواع پمپ ها 
و کمپرسور های پرفشار نیز ازجمله دیگر موارد در این 

حوزه به شمار می رود.
وی درباره پیوسته بودن خط تولید در مجتمع فوالد 
سبا و تفاوت آن با سایر کارخانه ها تولید فوالد، اظهارکرد: 

در کارخانه هــای دیگر پس از تشــکیل مــذاب و انجام 
ریخته گری، فوالد به شکل تختال کنار گذاشته می شود 
و در واحد نورد گرم باید با استفاده کوره دیگری دوباره 
دمای تختال را افزایش دهیم تا بتوان فرآیند نورد را انجام 
داد، اما در مجتمع فوالد ســبا وضعیت به این شــکل 
نیســت و با ورود گندله به فرآیند تولید در ابتدای کار، 
درنهایت شاهد ساخت ورق های فوالدی در انتهای 

خط تولید هستیم.
مدیر مجتمع فــوالد ســبا اضافه کرد: همین مســئله 
باعــث صرفه جویــی قابل توجــه در مصــرف انــرژی و 
افزایش سرعت تولید می شود، اما در مقابل، باید دقت 
قابل توجهی نیز در فرآیند تولید وجود داشته باشد تا در 
صورت بروز توقف در بخشی از خط، کل تولید متوقف 
نشــود؛ پیوســته بودن خط تولیــد در مجتمــع فوالد 
سبا، کاهش دست کم ۲۵ درصدی در مصرف انرژی را 

منجر می شود.

جمعی از کشاورزان غرب وشرق استان باحضور 
مقابل آب منطقه ای و صداوسیمای مرکز اصفهان 
خواستار تحقق سهم آب برای کشت پاییزه گندم 

شدند.
عضــو هیــات مدیــره صنــف کشــاورزان اســتان 
اصفهان در این جمع گفت: طبق مصوبه شورای 
تامیــن اســتان در خــرداد امســال ۲۵۰ میلیــون 
مترمکعــب ســهم آب بــرای کشــت محصوالت 

کشاورزان تخصیص داده شده بود درحالیکه ۷۰ 
میلیون مترمکعب آن تامین شد.

حســین وحیــدا، جامعــه کشــاورزی اســتان را 
گله مند از محقق نشدن مطالباتشــان درتامین 
آب کشاورزی دانست و افزود: از رسانه درخواست 
می شــود گله مندی کشــاورزان از تحقق نشدن 
وعده هــای مســئوالن در تخصیص ســهم آب را 

پوشش دهد.
ایــن کشــاورزان همچنیــن در آب منطقــه ای 
خواستار تحقق حقوق خود شدند، اما پاسخی 

از مسئوالن دریافت نشد.
معیشــت ۱۰۰ هــزار کشــاورز در منطقــه شــرق 
شهرستان اصفهان با خشکسالی های پیاپی و 
اختصاص نیافتن حقابه آنان از زاینده رود دچار 

مشکل جدی شده است.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با اشــاره 
به اینکــه مصــرف گاز اســتان از مــرز ۷۸ میلیــون 
مترمکعــب عبــور کــرد، گفــت: بــا وجــود افزایش 
مصرف گاز، هنوز شــبکه توزیــع گاز پایدار اســت، 
اما در مرز شکننده ای قرار داریم، اما ممکن است 
محدودیت های تامین گاز صنایع کم کم آغاز شود. 
سید مصطفی علوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به اینکه با کاهش دمای هوا مصرف گاز در استان 
رکورد زد، اظهار کرد: مصرف گاز در استان اصفهان 
به ۷۸ میلیون مترمکعب افزایش یافت که این عدد 

طی سال های گذشته بی سابقه است.
وی با بیان اینکه طی روزهای گذشته مصرف گاز 
بخش خانگی ۳۹ میلیون مترمکعب بود، افزود: 
طی چند روز گذشــته میــزان مصــرف گاز بخش 
خانگی باالی ۱۲ درصد افزایش یافته که این روند 
افزایشی نگران کننده است و در مرز خطر هستیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه 
در حــال حاضر مصــرف بخش خانگــی و صنعت 
کیــد کــرد: بــا وجــود افزایش  برابر شــده اســت، تا
مصرف گاز، هنوز شــبکه توزیــع گاز پایدار اســت، 
اما در مرز شکننده ای قرار داریم، اما ممکن است 
محدودیت های تامین گاز صنایع کم کم آغاز شود. 
وی با توجه به تداوم کاهش دمای هوا از مشترکان 
خانگی خواستار صرفه جویی در مصرف گاز شد 
گر این گونه نشــود ناچار به  و گفت: به طور قطع ا
قطع گاز یک واحد تولیدی و صنعتی خواهیم شد.
کید کرد: در حال حاضــر افزایش مصرف  علوی تا

گاز در بخــش خانگــی نگــران کننده اســت، البته 
در ســال های گذشــته نیــز میــزان مصــرف گاز در 
بخش خانگی از مــرز ۳۹ میلیون مترمکعب عبور 

کرده است.
وی بــا توجــه بــه ســرمای هــوا و احتمــال اعمــال 
محدودیت مصرف گاز در زمستان گفت: در صورت 
توجه نکردن مصــرف کنندگان بــه صرفه جویی 
هر چــه بیشــتر در مصــرف گاز، در پــاره ای از نقاط 
سطح استان  احتمال اینکه با کمبود گاز مواجه 
شــویم زیاد اســت. مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اصفهان، افــزود: اســتفاده از پوشــش مناســب، 
شــیرهای ترموســتاتیک، رعایــت دمای رفــاه ۱۸ 
درجه در زمستان و پوشش مناسب موتورخانه ها 
و تعمیرات الزم آنها را به عنوان بخشــی از راه های 
مصرف بهینه گاز توصیه کرد، همچنین دو جداره 
و عایــق کــردن در و پنجره هــا، نصــب پرده هــای 
ضخیــم و قطــور و... کــه تغییــرات ســاختاری 
و اساســی در ســاختمان و فضــای زندگی ایجــاد 
می کند، راهکارهایی ســاده و کوتاه برای کاهش 

مصرف است.

تــالش فوالدمــردان مجتمــع فــوالد مبارکــه در 
دســتیابی به رکــورد بیشــترین تعــداد تعویض 
پاتیــل ســرباره بــا اعمــال کمتریــن توقــف بــه 
کوره هــای قــوس در مجتمــع فــوالد مبارکــه به 

ثمر نشست.
رئیس واحد حمــل و فراوری ســـــرباره مجتمع 
فــوالد مبارکــه اصفهــان، دســتیابی به ایــن 
موفقیــت را از افتخارآفرینــی تالشــگران این 
صنعت در مهر ماه امســال دانســت و گفت: در 
ســال »تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« و 
شرایط دشوار تحریم های ظالمانه، درمجموع 
ســه هــزار و ۹۸۸ پاتیــل ســرباره بــا رعایــت 
دســتورالعمل های ایمنی و بــدون حادثــه، 
تعویض و در حوضچه های سرباره تخلیه و تنها 
۰.۰۴ دقیقــه بر ذوب به کوره هــای قوس توقف 

ناشی از تعویض پاتیل سرباره وارد شد.
رحیم خلقی افزود: رکورد قبلــی تعویض پاتیل 
مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری و به تعداد 

۳ هزار و ۸۸۳ پاتیل به ثبت رسیده بود.
وی گفت: دســت یابی به این رکورد ارزشمند در 
شــرایطی محقق شــد که واحد حمل و فــراوری 
سرباره با توجه به مشکالتی ازجمله عدم تناسب 
حجــم حوضچه های ســرباره بــا میزان ســرباره 
تولیــدی و مســتهلک شــدن مکانیســم های 
پاتیل بر و کمبود نیرو و تأمین قطعات مصرفی و 

یدکی مکانیسم ها روبه رو بود.
رئیــس واحــد حمــل و فــراوری ســـــرباره فــوالد 
مبارکــه اصفهــان افــزود: از نتایــج دســت یابی 
به این رکورد می توان رســیدن به تولید مطابق 
بــا اهــداف تعریف شــده و ثبــت رکــورد تولیــد 
روزانــه و ماهانــه در فوالدســازی اشــاره کــرد؛ 
ضمن اینکه ایــن موفقیــت موجــب افزایــش 
اعتمادبه نفس کارکنان واحد سرباره و نگاهی 

عمیق تر در دست یابی به اهداف شد.
وی همچنین تحقق تعمیرات برنامه ریزی شده و 
افزایش ۱۹ درصدی آماده به کاری مکانیسم های 
پاتیل بــر و همچنیــن اســتفاده بهینــه از تمــام 
ظرفیت های موجود و تالش برای بومی سازی و 
استفاده از پتانســیل های دورن واحدی و ایجاد 
محیط همکاری بســیار صمیمانه بین کارکنان 
واحــد ســرباره و کوره هــای قــوس الکتریکــی را از 
مهم ترین عوامــل دســت یابی به ایــن موفقیت 

برشمرد.

ح جهش مســکن  شهرســتان خوانســار از طــر
۲۵۰ واحد اســت و ۱۶ روستای شهرستان هم 

ح هادی برخوردارند. از طر
رئیــس بنیــاد مســکن شهرســتان خوانســار 
گفــت: بــا وجــود آســفالت ۸۵ درصــد از معابــر 
کی آن ها  روســتایی این شهرســتان، معابر خا

هم نیازمند تخصیص قیر رایگان است.
محمد ابراهیمی افزود: امسال با صرف هزینه 
۲۰ میلیــارد ریالــی از محــل اعتبــارات بنیــاد 
مســکن، زیرســازی ۴۵ هزار متر مربــع از معابر 
روستایی تکمیل شده و آماده اجرای آسفالت 

است.
کید کرد: معابر روســتا های گردشــگری  وی تا
الیجنــد و حســن آبــاد به منظــور حفــظ بافت 

آن ها سنگ فرش شده است.
رئیــس بنیــاد مســکن شهرســتان خوانســار 
بــا اشــاره بــه پرداخــت ۱۳۰۰ فقــره تســهیالت 
بهســازی مســکن روســتایی، گفت: تــا کنون 
بیــش از ۶۰ درصــد از مســکن های روســتایی 

بازسازی و مقاوم سازی شده است.

با حضور در صداوسیمای مرکز اصفهان:

کشاورزان اصفهانی خواستار پیگیری مطالبات 
در تامین آب شدند

گاز صنایع  احتمال اعمال محدودیت های 
با رکوردزنی بخش خانگی

کارنامه درخشان تولید فوالد در »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«:
رکورد بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره در فوالد مبارکه

۲۵۰ واحد، سهم خوانسار از جهش مسکن

در چهارمین جشنواره گل و گیاهان زینتی شهر 
درچه، صد ها نــوع گل و گیاه زینتی به نمایش 
گذاشته شده است.  رییس هیئت مدیره گلخانه 
داران خمینــی شــهر بــا اشــاره به اینکــه در این 
جشــنواره انواع گل های پاییــزه در معرض دید 
بازدیدکنندگان قرار گرفتــه گفت: صد ها تولید 
کننــده برتــر صنعــت گل و گیــاه اســتان در این 

جشنواره شرکت کرده اند.
جواد آقــا داوودی، رونق بخشــیدن به صنعت 
گل و گیــاه را از اهداف این جشــنواره دانســت و 
افزود: این رویداد اقتصادی تا ۲۲ آبان در بازار گل 

سپاهان درچه برپاست.

گیری نخستین واژه  سیزدهمین جشنواره فرا
آب با هدف گسترش فرهنگ مصرف آب به ویژه 
در قشــر کودکان با نواختن زنگ آب در کاشــان 
گیری نخستین واژه آب  برگزار شد.  جشنواره فرا
با هدف گسترش فرهنگ مصرف آب به ویژه در 
قشر کودکان با ارزش و اهمیت آب آشامیدنی و 
با حضور دانش آموزان ابتدایی با حضور دانش 
آموزان مقطع ابتدایی در مدرسه دکتر حسابی 
برگزار شد. محمد رضا اســدی مدیر عامل امور 
آب و فاضالب شهر کاشان در این مراسم گفت: 
ســرانه مصرف آب در دنیا ۱۲۰ لیتر در شبانه روز 
برای هر نفر است که این میزان در کشور ما ۲۰۰ تا 

۲۵۰ لیتر در شبانه روز است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور اعالم کرد: بر اساس توافقات 
و هماهنگی هــای صورت بــا تامین بــه موقع 
اعتبار و قیر مورد نیاز، آزادراه اصفهان - شــیراز 
تا پایان امســال یا نهایتا ابتدای سال آینده به 

بهره برداری برسد. 
کــرد: در پــی ســفر  خیرالــه خادمی اظهــار 
رییس جمهور مقرر شد تا روند تکمیل آزادراه 
شیراز-اصفهان که به عنوان یکی از بزرگترین 
پروژه های عمرانی کشور است، تسریع شود. 
در همین راستا برنامه ریزی های الزم صورت 
گرفت تا با تامین سرمایه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی 
مورد نیاز از سوی دولت و صندوق بازنشستگی  
وزارت دفاع به عنوان سرمایه گذار، بتوانیم آن را 

در زمان منطقی به اتمام برسانیم.
وی افزود: طــول آزادراه شــیراز-اصفهان ۲۲۵ 
کیلومتر بــوده و عمال با احــداث آن فاصله این 
دو اســتان حــدود ۱۳۰ کیلومتر معــادل بیش 
از دو ســاعت کوتــاه می شــود و تاثیر زیــادی در 
ترددهای بین استانی به ویژه سفرهای مردم 
از مناطــق جنوبــی کشــور مانند هرمــزگان به 

مرکز می گذارد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور ادامه داد: یکی از مهمترین 
و بزرگترین آزادراه های در حال ســاخت کشور 
کنــون  محــور شــیراز-اصفهان اســت و هــم ا
کارهای زیرســازی آن انجــام شــده و یک الیه 
آســفالت این آزادراه نیز کامال به اتمام رســیده 
اســت. الیه دوم آن و مســائل ایمنی اش باقی 
مانده و این محور آزادراهی پیشــرفت بیش از 

۹۴ درصدی دارد.
خادمی با اشاره به اینکه با توجه به پیشرفت 
فیزیکی امیدواریــم بتوانیم با تامیــن مالی به 
موقــع تا پایــان ســال یــا اوایــل ســال ۱۴۰۱ این 
محــور آزادراهــی را بــه اتمــام برســانیم، گفت: 
بــرای تکمیــل آزادراه شــیراز-اصفهان حدود 
۱۸۰۰ میلیــارد تومان اعتبــار نیاز داریــم و برای 
بهره برداری اولیه این میزان نیاز به ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان می رســد که ۵۰۰  میلیارد تومــان را باید 
دولــت بپــردازد و ۷۰۰ میلیارد تومــان دیگر نیز 
سهم سرمایه گذار یعنی سندوق بازنشستگی 

وزارت دفاع است.
کنون در حال تامین قیر از  وی با بیان اینکه هم ا
طریق مصوبه مجلس هستیم، اعالم کرد: طی 
ماه های گذشته تامین قیر قدری طوالنی شد 
چرا که اختالفاتی درباره نحوه تحویل از سوی 
وزارت نفت به وجود آمد و قیمت آن نیز از پنج 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به بیش از ۱۳ میلیون 
تومان به ازای هر تن رسیده است. امیدواریم 
هر چه سریعتر این کار انجام شود تا پروژه های 
عمرانی کشور را بتوانیم به سرعت انجام دهیم. 
البته به دلیل سرمای هوا ممکن است قدری با 

تاخیر و کندی این پروژه مواجه شود.

خبر خبر

استان

خبر

 به گفتــه رئیــس کمیســیون عمــران، شهرســازي و 
معماري شوراي اسالمي شــهر اصفهان باید با روش 
گاهي بخشیده و پیام مردم مظلوم اصفهان  صحیح آ
گر حرف حق بد بیان شود به ناحق تبدیل  را به خوبي انعکاس دهیم زیرا ا
شده و ظلمي به ظلم هاي اصفهان افزوده مي شــود. به گزارش ایمنا، 
رسول میرباقري در نشست بررسي وضعیت فرونشست زمین در جهان و 
ایران و ارائه راهکارهاي مقابله با آن اظهار کرد: فرونشست زمین امروز یکي 
از بزرگترین چالش ها براي کشورهاي جهان از جمله ایران به شمار مي 
رود. او بابیان اینکه بیش از ۱۵۰ کشور جهان از جمله ایران درگیر فرونشست 
هســتند، بر حفظ آثار تاریخي و میراث فرهنگي شهر اصفهان به عنوان 
کید کرد و افزود: برند اصفهان به خاطر فرونشست  سرمایه هاي این شهر تأ
در معرض خطر قرار گرفته و مدیریت کالن کشور و در استان آن گونه که باید 
بر این موضوع متمرکز نشده است. رئیس کمیسیون عمران شهرسازي 
و معماري شوراي اسالمي شهر اصفهان اظهار کرد: همچنان برداشت 
هاي بي رویه و نابجاي آب که روزبه روز فرونشست را تهدید مي کند، در 
استان ما اتفاق مي افتد که در این راستا ابتدا باید در درون خودمان آنچه 

امکان پذیر است را پیش ببریم و سپس از ظرفیت بیرون از استان و کشور 
گاهي بخشیده و پیام  استفاده کنیم. او تصریح کرد: باید با روش صحیح آ
گر حرف حق بد بیان  مردم مظلوم اصفهان را به خوبي انعکاس دهیم زیرا ا

شود به ناحق تبدیل شده و ظلمي به ظلم هاي اصفهان افزوده مي شود. 
باقري گفت: گاهي مطالبه گري با روش ناصحیح به مشکالت مي افزاید 

ازاین رو باید دقت کافي دراین باره وجود داشته باشد.

محسن امانی فر گفت: کمبود مواد اولیه از مشکالت 
همیشگی تولید کنندگان مبلمان است. 

محسن امانی فر رئیس اتحادیه صنایع مبل استان 
اصفهان اظهار کرد: در شهر اصفهان ۱۵۰۰ متر با مجوز و ۲۵۰۰ متر بدون 

مجوز در حال تولید مبل و فعالیت اند.
او افزود: کمبــود مواد اولیه و شــرایط کرونا مشــکالت اساســی را برای 

تولیدکنندگان و فروشــندگان مبلمان به وجود آورده و تا کنون هیچ 
توجه ای به این صنف که میتوانند اشــتغال زایی و صــادرات خوبی 
داشته باشد نشده اســت چرا که مبلمان ما به لحاظ کیفیت بهتر از 
دیگر کشور هایی مثل ترکیه و... است، اما بی توجهی به این صنف ما 
را از صادرات باز داشته است و هیچگونه تسهیالت و حمایتی از سوی 
دولت انجام نشده در صورتیکه این صنعت میتواند با صادرات ارز آوری 

خوبی برای کشور به ارمغان بیاورد.
امانی فر خاطر نشان کرد: صنعت معدن تجارت باید به مسئله کمبود 
مواد اولیه مبلمان ورود پیدا کند و چاره ای برای این مشکل بیاندیشد 
چرا که این مشکالت امان تولید کنندگان را بریده و هیچگونه بستری 
هم برای صادرات وجود ندارد و همین چالش های بزرگ بر مشــقت 

ان ها می افزاید.

 استاندار اصفهان با بیان اینکه تعلیم و تربیت هدف انبیای الهی است، افزود: خیرین 
مدرسه ساز بسترسازان اجرای ماموریت انبیا هستند.

سیدرضا مرتضوی، در جمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان گفت: هدف خیرین 
تسهیل فرآیند تعلیم و تربیت است که فلسفه وجودی خلقت انسان است
وی اضافه کرد: خــدا وظیفه تعلیــم و تربیت را برای ارتقای رشــد بشــر به 

پیامبران سپرد و امروز این روند در قالب نظام تعلیم و تربیت تداوم دارد
اســتاندار اصفهان اظهار کرد: بسترســازی بــرای تعلیم و تربیــت در اصل 
کر اصلی نیز خداست  بسترسازی برای تحقق هدف انبیای الهی است و شا
ولی در عین حال مسووالن نیز بواسطه تذکر به نعمت الهی باید متذکر این 

نعمت شوند.
وی اضافــه کــرد: هدف این جلســه افــزون  بــر تشــویق و تکریــم خیرین، 

تجربه اندوزی و انتقال این منش به نسل های نوست.

کید کرد: تالش برای ساخت مدرسه، یک توفیق است نه اتفاق و بطور قطع خداوند این توفیق را  مرتضوی تا
به کسانی می دهد که گامی موثر در راه خدا برداشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در این نشست گفت: یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی حضور 
گر خیرین نبودند نمی توانستیم بخش عمده ای از  دانش آموزان  فعال خیرین در عرصه مدرسه سازی است و ا

و فرهنگیان را سازماندهی کنیم.
محمد اعتدادی خاطرنشان کرد:اصفهان برغم اینکه استانی برخوردار 
شناخته می شود، ســرانه آموزشــی پایین دارد و الزم اســت در این عرصه 

ورود پیدا کرد.
بیست و سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اصفهان، با حضور 
خیرین مدرسه ساز شــهرهای اصفهان و کاشــان و هیات مدیره مجمع 

خیرین مدرسه ساز استان در استانداری برگزار شد.
در این مدارس از تعدادی از خیرین مدرسه ساز تجلیل شد.

سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات مکانی سیام در آب منطقه ای اصفهان رونمایی شد.
معاون و عضو هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: این طرح از سال ۱۳۹۶ 
برای فراهم کردن سامانه جامع استقرار سیستم اطالعات مکانی در آب منطقه ای اصفهان 
اجرا شد. بابک ابراهیمی گفت: هدف از این طرح ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف، مدیریت و به 
ک گذاری داده های مکانی و ایجاد محیط مشارکتی است. وی افزود: فرآیند زیرساخت داده مکانی  اشترا
SDI عالوه بر مدیریت داده های مکانی و توصیفی در شرکت مدیریت منابع آب ایران می تواند با فراهم کردن 

مدیریت هماهنگ در شرکت های آب منطقه ای، بستر مناسب برای ایجاد دولت الکترونیک را فرآهم آورد.
معاون و عضو هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه 
کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه ها، کاهش موازی کاری ها در تولید داده های مکانی و 
تسهیل و تسریع در تصمیم گیری های صحیح از مزایای زیرساخت داده مکانی است. ابراهیمی افزود: مراحل 
اصلی این طرح، طراحی و تکمیل پرسشنامه استاندارد داده مکانی، تحلیل پرسشنامه ها، تهیه پیش نویس 

استاندارد، اخذ نظرات کاربران، تعیین فرمت تبادل و در نهایت تدوین سند استاندارد است.

پیام مردم مظلوم اصفهان به خوبی انعکاس یابد

رئیس اتحادیه صنایع مبل استان اصفهان: 

بی توجهی به صنف تولید مبل، ما را از صادرات باز داشته است 

استاندار اصفهان:

خیرین مدرسه ساز بسترسازان اجرای ماموریت انبیا هستند

ک و زیر ساخت اطالعات:  با هدف ایجاد بستر برای دسترسی، اشترا

رونمایی سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات مکانی سیام در اصفهان

خبر

خبر

خبر

خبر

میزبانی از دوستداران گل وگیاه 
در بازار درچه:

جشنواره گل هایی رنگارنگ 

از فصل زیبای پاییز اصفهان

برگزاری جشنواره 
گیری نخستین واژه  فرا

کاشان آب در 

افتتاح آزادراه  
اصفهان - شیراز 

تا پایان امسال
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زمین خواری پدیده ای شوم بدون نقطه پایان 

مقابلــه بــا پدیــده زمین خــواری 
بــه حــدی بازدارنــده نیســت که 
ســودجویان را از ارتــکاب بــه آن 

منصرف کند. 
منابــع طبیعــی شــامل جنگل هــا، مراتع، دشــت 
و بیابــان، منابــع آبــی، کوهســتان ها و رودخانه ها 
همه و همه ارزشمندترین دارایی های طبیعی به 
شــمار می روند که بایــد در کنار حفاظــت اصولی و 
جلوگیری از تخریب آن ها از مواهب و مزایایشان به 

درستی بهره برد.
پدیده مخرب زمین خواری از طریق تغییر کاربری و 
تصرف غیرقانونی اراضی درچند دهه اخیر به یکی از 
چالش های اساسی اقتصادی و کشور تبدیل شده 
است که با وجود تمام تالش ها برای مهار کردن آن 

باز هم شاهد اعالم آمار افزایشی آن هستیم.
به مــوازات پدیــده زمین خــواری برخورد بــا آن هم 
شــدت گرفتــه، امــا راه هــای دور زدن قانــون را هم 
متخلفان یاد گرفته اند. در اســتان اصفهان زمین 
خــواری از عرصــه ملــی ســیلک تــا حاشــیه زاینــده 
رود دیــده می شــود؛ ویال هــای غیرمجــازی کــه در 
زمین های کشاورزی ساخته می شوند و حتی برخی 
از آن ها صاحبانی دارند که برخورد با آن ها را سخت 

نشان می دهد!
زمین خواری، تهدیدی جدی برای محیط زیست

باقرنژاد کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه 
اصفهان گفت: زمین خواری و کوه خــواری، عالوه 
بر تخریب منابع طبیعی و جنگل ها باعث افزایش 
حاشیه نشینی نیز می شود که این امر به نوبه خود 
افزایش برخی معضالت اجتماعی را به همراه دارد و 
از سوی دیگر طبیعت و زیســتگاه جانوران را از بین 
مــی رود و بــه زندگــی و حیــات وحش آســیب های 

جدی وارد می کند.
او افــزود: بــی شــک زمین خــواری و کــوه خــواری 
ک محســوب  تهدیدی جدی علیه منابع آب و خا
می شود و برخورد با زمین خواران، نیازمند همکاری 
دســتگاه های مرتبــط، به منظــور مقابلــه جدی و 

قاطع با متخلفان است.
ک خریداری شده      لزوم استعالم امال

کارشــناس محیــط زیســت ادامــه داد: در  ایــن 
ک در محدوده  صورتی که مــردم قصد خریــد امــال
شــهر ها را دارنــد ضروریســت از طریــق اداره کل راه 
و شهرســازی اســتعالم و از خرید اراضی فاقد ســند 

رسمی خودداری کنند.
باقرنژاد اظهــار کــرد: متأســفانه برخی اشــخاص و 
گروه ها به صورت سازماندهی شده و با شگرد های 

مختلف سعی در تصرف اراضی ملی دارند.
     ویالسازی های غیرمجاز و تغییر کاربری 

اراضی در حاشیه زاینده رود
ســرهنگ طاهری فرمانــده یگان حفاظــت منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه 
افراد در برخی از اراضی حاشیه زاینده رود بنا احداث 
کرده اند، خاطرنشان کرد: ۱۵۰ باب از این ساخت و 
ساز های غیرمجاز پس از صدور رأی قضایی در هفت 

سال گذشته قلع و قمع شده است.
او با اشاره به ویالسازی های غیرمجاز و تغییر کاربری 
اراضی کشاورزی در محدوده رودخانه زاینده رود، 
گفت: متولیان رسیدگی به این تخلفات در محدوده 
رودخانــه، شــرکت آب منطقه ای و ســازمان جهاد 
کشــاورزی اصفهــان هســتند، امــا در زمین هــای 
باالدست که جزو اراضی ملی بوده به تعداد انگشت 

شمار ویالسازی شده بود که تخریب شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان اصفهان با بیان اینکه زمین خواری بیشتر 
توســط اشــخاص حقیقی بــوده، اما نام اشــخاص 
حقوقــی یــا دســتگاه های دولتــی و نظامی نیــز در 
پرونده های تصرفات اراضی ملی وجود دارد، اضافه 
کرد: پرونده همه این متخلفان در مراجع قضایی در 

حال رسیدگی است
ک خواری در شرق اصفهان      خا

ســرهنگ طاهــری ادامــه داد: یکــی از مشــکالت 
گریبان گیر شهرستان اصفهان انتشار آالینده ها و 
گردوغباری است که از سمت شرق این شهرستان 
ک غیرمجاز یا فعالیت کوره های گچ  با برداشت خا
و آجــر و معادن ســطحی به صــورت ریزگرد بــا وزش 
نسیمی به سمت اصفهان می آید و به محیط  زیست 

و سالمت مردم آسیب می رساند.
کنون به هیچ عنوان  او یادآور شد: از ابتدای امسال تا
ک صادر نشــده و امید اســت با  مجوز برداشــت خا
برنامه ریزی مســئوالن، کوره های آجرپزی و گچ از 

محدوده زیستی شهر اصفهان خارج شود.
کید بر اینکه نیروی انتظامی و  سرهنگ طاهری با تا
یگان حفاظت منابــع طبیعی با هرگونه برداشــت 
ک و حمل و نقــل آن برخــورد خواهد  غیرمجاز خــا
ک  کــرد، ادامــه داد: مجوز هایی برای برداشــت خا
در شهرستان اصفهان سال ها پیش به برخی افراد 

داده بودنــد که این امر مانع تشــکیل پرونــده بود، 
اما خوشبختانه سازمان صنعت، معدن و تجارت 
کنون هیچ مجوزی برای  استان از ابتدای امسال تا

ک صادر نکرده است. برداشت خا
او با بیان اینکه امسال سه فقره پرونده درباره سرقت 
ک در استان تشکیل شــده است، خاطرنشان  خا
کرد: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با 

متخلفان با منابع طبیعی همکاری می کند.
     رفع تصرف بیش از ۸۷ هزار متر مربع اراضی 

دولتی در محدوده شهر اصفهان
محمدرضا حبیبی رئیس کل ســابق دادگســتری 
اســتان اصفهان با اشــاره به اقدامات دادگســتری 
اســتان اصفهــان در حفاظــت از اراضــی، گفــت: از 
ابتدای امســال تا کنون با اجــرای ۳۴ رای قطعی، 
بیش از ۸۷ هــزار متر مربــع از اراضی دولتی اســتان 
اصفهان در محدوده شــهری رفع تصرف شــد و به 

بیت المال بازگشت.
او بــا بیان اینکــه در همیــن بــازه زمانی و بــه منظور 
اقدامات پیشگیرانه در ۷۵ عملیات یگان حفاظت، 
از شروع به تصرف بیش از ۱۸۰ هزار متر مربع اراضی 
شــهری جلوگیری شــد، افزود: ارزش این اراضی در 

مجموع، بیش از هزار میلیارد تومان است.
رئیس کل ســابق دادگســتری اســتان اصفهان در 
ادامه با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه اظهار 
کرد: حتما باید اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده برای 
حفاظت از حقوق بیت المال در دستور کار قرار گیرد 
وچــون هنر ما پیشــگیری از تخلــف اســت و در این 
زمینــه می بایســت فرهنگ توجــه بــه موضوعات 

زیست محیطی را در جامعه نهادینه کنیم.
حبیبی در مورد برخورد با زمین خواری های کالن 
گفت: یک فقره زمین خواری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در 
کام ماند. استان اصفهان با پیگیری های به موقع نا

او افــزود: در این پرونده افرادی بــا اقدامات مزورانه 
خود به دنبال تغییر ســیر پرونده ای بودند تا ســند 
ده ها هکتار از اراضــی دولتی را باطــل و آن را به نفع 

خود مصادره کنند.
     آمادگی شبانه روزی گروه های گشت و 

مراقبت یگان حفاظت از اراضی
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: موضوع حفاظت از عرصه های ملی 
که از اولویت های ایــن اداره کل اســت تعطیل بردار 

نیست و در طول سال با جدیت پیگیری می شود.
او ادامــه داد: گروه هــای گشــت و مراقبــت یــگان 
حفاظت اراضی هم در ادارات شهرستان ها و هم در 
اداره کل، شــبانه روزی و مستمر عرصه های دولتی 
را رصد و پای و به محض مشاهده هرگونه تخلف با 

متخلفان برخورد قانونی می کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان یادآور شد: 
افراد ســودجو معمــوال درایام تعطیــالت همچون 
نوروز، آخر هفته ها یا تعطیالت چنــد روزه، فرصت 
را برای دســت اندازی بــه زمین های ملــی و دولتی 
فراهم می بینند، بنابراین از عموم مردم درخواست 
می شود در صورت مشاهده موارد تصرف و تعرض 
به اراضی ملی مراتب را فوری از طریق شماره تلفن 
۱۶۵۶ به یگان حفاظت از اراضی ملی اطالع دهند. 
سال هاست که پدیده شوم "زمین خواری" به عنوان 
یکــی از مهم تریــن معضــالت و مفاســد موجــود در 
کشور با ایجاد سرمایه های بادآورده برای اشخاص 
زمین خــوار، منجــر بــه گســترش فاصلــه طبقاتی، 
بی عدالتی و نارضایتی مردمی شــده است، در این 
میــان برخورد بــا خاطیــان فقــط در حــد تخریب و 
رفع تصرف اســت و این مجازات به حــدی قاطع و 
بازدارنده نیست که دیگر سودجویان را از این اقدام 

منصرف کند.

گزارش

رییــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان گفــت: 
کاهش تمایل به فرزندآوری به نوعی یک بحران 
برای کشــور به حســاب می آید کــه در حوزه های 
مختلــف از جملــه اشــتغال، هزینه های نگهــداری و درمــان برای 
ســالمندان و موارد مختلــف دیگــر می تواند یک آســیب جدی به 

حساب آید.
به گــزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــورای اسالمی شــهر 
اصفهــان، محمــد نورصالحــی در شــانزدهمین صحــن علنــی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود اظهار 
داشــت: در ابتدا الزم می دانم بار دیگر یوم اهلل ۱۳ آبان و روز مبارزه 
با اســتکبار جهانی را که در هفته گذشــته پشــت ســر گذاشتیم به 
همه مردم کشور و همشهریان عزیز تبریک و تهنیت عرض نمایم. 
در روزهای ملتهب پــس از پیروزی انقالب دانشــجویان پیرو خط 
امام)ره( با تسخیر ســفارت آمریکا خط بطالنی بر سال ها نفوذ این 
کشور بر سیاست های داخلی و خارجی کشورمان کشیدند. امام 
خمینی)ره( رهبر عظیم الشــان، این حرکت را انقالب دوم و حتی 
انقالبی بزرگتر از انقــالب بهمن ۵۷ تعبیر کردند. در تمام ۴۲ ســال 
گذشته استکبار جهانی و متحدانش از هیچ فرصتی برای ضربه زدن 
به مــردم و نظام جمهوری اســالمی فروگذار نکردنــد که مهمترین 
نمود آن را می توان در تحریم های ظالمانه که اقتصاد ایران و آرامش 

و زندگی مردم را هدف قرار داده مشاهده کرد.
وی افــزود: در طــول دهه هــای اخیــر یکــی از مهمتریــن تاثیــرات 

معضــالت اقتصــادی و بی ثباتــی بــازار را می تــوان در کاهــش نرخ 
باروری مشاهده کرد. جمعیت، تحوالت و پیامدهای آن موضوعی 
اســتراتژیک و نیازمنــد سیاســتگذاری و برنامه ریــزی کوتاه  مدت 
خ رشــد جمعیت و  و درازمدت اســت. با توجه به روند کاهشــی نر
پیامدهای آن ما شاهد سالخوردگی جمعیت در دهه  های آینده 
خواهیــم بــود. سیاســت های کلــی جمعیــت در ۳۰ اردیبهشــت 
سال ۱۳۹۳ توســط رهبر معظم انقالب ابالغ شد. این سیاست ها 
به ضــرورت افزایــش جمعیــت و ابعــاد مختلف جمعیــت از جمله 
فرزندآوری، تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده، بهداشت باروری، 
ترویــج ســبک زندگی ایرانــی - اســالمی، توانمند ســازی جوانان، 
تکریم ســالمندان، تقویت مولفه های هویت بخش ملی، محیط 
زیســت، آمایش ســرزمین و رصد تحوالت جمعیتــی توجه نموده 
اســت که اجرای بهنگام و مســتمر آنها می تواند به افزایش کمی و 

کیفی جمعیت کشور منجر شود.
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: تغییــرات هرم 
سنی جمعیت کشور متأسفانه در طول چند دهه گذشته به سمت 
پیر شــدن در حال حرکت اســت. کاهــش نرخ رشــد جمعیت هم 
به واسطه فرزندآوری کمتر، به حالت نگران کننده درآمده است. 
به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه جمعیت و جامعه شناسی، 
تا ســال ۱۴۳۰ نزدیــک به یک ســوم جمعیت کشــور را ســالمندان 
تشــکیل می دهند. این موضوع به نوعــی یک بحران برای کشــور 
به حســاب می آیــد کــه در حوزه هــای مختلــف از جمله اشــتغال، 

هزینه های نگهــداری و درمان برای ســالمندان و مــوارد مختلف 
دیگر می تواند یک آسیب جدی به حساب آید.

وی بیــان کــرد: جمعیت ســالم، تحصیــل کــرده و مولــد می تواند 
به شکســتن چرخه فقــر بیــن نســلی کمــک کنــد و در رویارویی با 
چالش های فردی و اجتماعی بیشتر انعطاف پذیر باشد. دسترسی 
به آموزش، خدمات بهداشتی، از جمله سالمت باروری و تنظیم 
خانــواده از جملــه عواملی هســتند کــه می توانــد به تقویــت توان 
بالقوه جمعیت در مقابل تمام چالش ها و استفاده از فرصت های 
اقتصــادی نوظهور، کمک کند. یکی از مســائلی که در ســال های 
گذشته در نظام خانواده  دستخوش تغییر شده و جمعیت کشور را 
به چالش کشیده بحث کاهش تمایل به فرزند آوری است که باید 
با بررسی علل و عوامل آن، سیاســت های تشویقی مناسبی برای 

افزایش رشد جمعیت و فرزندآوری تعیین کنیم.
نورصالحی گفت: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در 
مجلس یازدهم پیگیری شد را می توان به عنوان یک استراتژی برتر 
در جلوگیری از کاهش جمعیت نام برد. خوشبختانه در این قانون 
پیش بینی های مناسبی در خصوص حمایت از خانواده و تشویق 
به فرزندآوری شــده اســت. اعطای وام به زوجین جوان، افزایش 
حق عائله منــدی، تامین ودیعه مســکن با متراژهای مشــخص، 
تسهیالت قرض الحســنه برای تولد فرزندان و از همه اینها مهمتر 
کاهش هزینه های روحی، روانی و اقتصادی فرزندآوری اســت که 
گر زوج های  باید با جدیت از سوی مسئوالن کشور پیگیری شود. ا
جوان نسبت به آینده فرزندان خود اطمینان خاطر حاصل کنند 
حتما شاهد رشد منطقی جمعیت با توجه به ظرفیت های کشور 
خواهیم بود. براین اساس قانون مجلس با عنوان جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده در کنار مسایل فرهنگی و به شرط مهیا شدن 
بودجه الزم، می تواند مشــوقی برای فرزندآوری باشــد و بخشی از 

دغدغه های خانواده ها را برطرف کند.
وی بــا اشــاره بــه بارش هــای اخیــر و ایجــاد آب گرفتگــی در برخــی 
از معابــر شــهر اصفهــان گفــت: در مناطــق پانزده گانــه شــهرداری 
اقدامات مناسبی برای رفع مشکالت ایجاد شــده صورت گرفت. 
البته مطالعات خوبی در خصوص جمع آوری آب های ســطحی و 
استفاده بهینه از این آب صورت گرفته که مدیریت شهری برای به 

کید دارد. نتیجه رسیدن این مطالعات تا
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به دیدارهای هفته 
گذشــته با اســتاندار اصفهان و آیت اهلل مهدوی بیــان کرد: ضمن 
تشکر از حمایت ها و پشتیبانی ها از شورای اسالمی شهر، امیدواریم 
بــر اســاس برنامه ریزی های ایــن تعامــالت بــه رشــد و شــکوفایی 

اصفهان در سطح ملی، استانی و شهری دست یابیم.

خبر

یک کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
گفــت: بوم شناســان بــر اهمیــت ردیابــی میزان 
کولوژیک شهر)جای پای بوم شناختی(  تأثیرات ا
کید می کنند و میزان مصرف مردم و محصول  تأ
جانبی این مصارف، همچنین تولیدات شهری 

را مورد بررسی قرار می دهند.
عبدالمطلب کریم زاده اظهار کرد: روند گسترده 
گزیــر بــر کانــون محیــط زیســت  شهرنشــینی نا
آینده اثرگــذار اســت و شــهر و مناطق شــهری به 
طور گسترده وابســته به منابع خارج از مرزهای 
جغرافیای خود هستند که شامل آب، غذا و مواد 

خام برای تولید است.
وی افزود: ایــن نیازهــا می توانــد اثــرات زیســت 
محیطــی خــود را بــر نقــاط دور دســت بــه جای 
بگــذارد و یکــی از نگرانی هــای رو بــه افزایــش در 
سراســر جهــان چگونگی تبدیــل شــهرها از نظر 
زیســت محیطی به مکان ســالمی برای زندگی، 
کار، تفریح و سرگرمی است. این کارشناس ارشد 
جغرافیا و برنامه ریزی شــهری خاطرنشان کرد: 
بخش بزرگی از این نگرانی ها مربــوط به ارزیابی و 
مدیریت عوامل زیست محیطی بوده و شماری از 
عملکردهای منفی شهر نیز بر سایر فعالیت های 
شــهری اثرگذار اســت لذا شــهرها از نظــر توانایی 
جــذب رشــد جمعیت، بــدون کاهــش کیفیت 

محیط زیست محلی متفاوت هستند.
وی ادامه داد: برخــی از عوامل که بر رابطه میان 
رشد و توانایی حفاظت تأثیر می گذارند، مثل آب 
و هوا و جغرافیا، نســبتا تغییر ناپذیر هســتند لذا 
برخالف موفقیت های متعدد، بسیاری از مسائل 
زیست محیطی هنوز پا برجا هستند و بسیاری از 

آن ها روز به روز وخیم تر نیز می شوند.
کریــم زاده گفــت: بســیاری از صاحــب نظــران 
زیســت محیطی بر ایــن بــاور هســتند که تــداوم 
روش ها و الگوهای سنتی اقتصادی، همچنین 

مصرف حریصانه مواد طی ســال های گذشــته 
گر این روند کنترل  سریع تر از رشد جمعیت بوده و ا
نشود، سالمتی، پایداری و رفاه زندگی شهروندان 

و جامعه شهری به خطر می افتد.
وی با تاکید بر اینکه محیط زیست تصرف و تملک 
نیست بلکه موضوع زندگی است، تصریح کرد: 
بوم شناســان بر اهمیت ردیابی میــزان تأثیرات 
کید  کولوژیک شهر )جای پای بوم شناختی( تأ ا
می کننــد و میــزان مصــرف مــردم و محصــول 
جانبی این مصارف، همچنین تولیدات شهری 

را مورد بررسی قرار می دهند.
این کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
با بیان اینکه با این رویکرد برداشت های متفاوتی 
از کیفیت محیط زیســت شــهری قابــل تحلیل 
است، گفت: برخی شهرها به آلودگی محلی اندک 
و کیفیت باالی زندگی خود می بالند در حالی که 
همین کشــورها مقادیر نســبتا زیــادی گازهای 

گلخانه ای تولید می کنند.
وی افــزود: ارزیابــی از عملکــرد زیســت محیطی 
شهرها ضروری است، اما لزوما کافی نیست زیرا 
آنچه که پایداری را تحت تأثیر قرار می دهد، نوع 
عملکردی است که نیاز به ادغامی همه جانبه در 
ابعاد اجتماعی و اقتصادی دارد تا چگونگی فعل 
کثر رساندن فرصت ها و  و انفعاالت برای به حدا
به حداقل رساندن چالش های محیط زیستی 

در شهرها به کار برده شود.

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امــداد امام 
کنــون ۴۱  خمینی )ره( اســتان اصفهــان گفت: تا
طرح نیروگاه خورشیدی خانگی بر بام خانه های 
مددجویان کمیته امداد استان نصب و راه اندازی 

شده است. 
احمــد رضایــی معــاون اشــتغال و خودکفایــی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با 
اشــاره به اینکه طرح نیروگاه خورشــیدی خانگی 
بــا هــدف خودکفایــی مالــی مددجویــان انجــام 
می شود، گفت: برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار 
مددجویان، با کمک طرح نیروگاه خورشیدی در 

کنون ۴۱ طرح مولد خانگی با همکاری  امسال  تا
بسیج در استان نصب و راه اندازی شده است.

وی افزود: در هفته پدافند غیرعامل، اولین نیروگاه 
خورشــیدی خانگی در مبارکه نصب و راه اندازی 
شد و تا پایان سال ۱۱ خانوار یتیم تحت حمایت این 
شهرســتان نیز با نصب این پنل ها عالوه بر تولید 

ک به درآمد ثابت خواهند رسید. انرژی ارزان و پا
رضایــی، گفــت: بــر اســاس تفاهم نامــه شــرکت 
توزیع برق با کمیته امداد امام خمینی )ره(، برق 
تولیدی ایــن نیروگاه هــا بــه صــورت تضمینــی در 
مدت ۲۰ سال خریداری می شود و از محل درآمد 
نیروگاه های خانگی، مددجوی کمیته امداد به 

درآمدزایی می رسد.
کمیتــه امــداد  معــاون اشــتغال و خودکفایــی 
اســتان اصفهان افزود: برای اجرای ۴۱ طرح پنل 
کنــون یــک میلیــارد و ۱۰۰ میلیون  خورشــیدی تا
تومان در قالب تسهیالت به مددجویان پرداخت 

شده است.

مرتضی جمشــیدیان گفت: امسال سهمیه 
استخدام محیط  بان در اســتان ۱۲ نفر بوده 

که در حال انجام است. 
مرتضی جمشیدیان فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست اصفهان با بیان اینکه در همه 
مناطق تحت مدیریت محیط زیست کمبود 
نیــروی محیــط  بــان داریــم، اظهار داشــت: 
به علت کمبــود نیرو، تنهــا دو محیــط  بان از 
پناهگاه حیات وحش یخاب با وسعت ۲۷۰ 

هزار هکتار، صیانت می کنند.
وی شمار محیط  بانان اســتان را حدود ۲۰۰ 
نفــر اعــالم کــرد و افــزود: ســهمیه اســتخدام 
محیط  بان از ســوی ســازمان اعالم می شود 
کــه ســالیانه حــدود ۲۵۰ تــا ۳۰۰ نفــر محیــط  
کــه  بــان در سراســر کشــور اضافــه می شــود 
در مقایســه بــا وســعت مناطــق چهارگانــه 
محیــط  نفــر   ۲۵۰ از  امســال  و  اســت  کــم 
کــه در ســازمان اســتخدام خواهنــد   بانــی 

شــد، ســهم اصفهــان ۱۲ نفــر بــوده کــه امــور 
استخدامی آن ها در حال انجام است.

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظت 
کسیناسیون  محیط زیست اصفهان درباره وا
محیــط  بانان اســتان نیــز ابراز داشــت: همه 
کسن کرونا دریافت کردند. محیط بانان ما وا
کنون  وی اضافه کرد: از ابتدای شیوع کرونا تا
حــدود ۱۵ درصــد از محیــط  بانان مــا به این 
بیماری مبتال شدند که خوشبختانه مشکل 

حادی نداشتند.

بیســت و ســومین جشــنواره خیران مدرسه ساز 
همزمان با سراسر کشور در اصفهان برگزار شد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ســاز استان در این 
آئیــن کــه بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس بــا حضور 
معــاون اول رئیــس جمهــور و سرپرســت وزارت 

آموزش و پرورش برگزار شــد؛ تجهیز و آماده سازی 
مــدارس بــرای آمــوزش مجــازی و فراهــم کــردن 
زیرساخت های بهداشتی را اولویت های مجمع 
دانست و گفت: استاندارد سازی کالس ها و تجهیز 

هنرستان های فنی و حرفه ای دنبال می شود. 
مجتبی مــال احمــدی بــه خواســته های مجمع 
خیران مدرسه ساز استان اشاره کرد و گفت: انتظار 
داریم دولت سهم خود را در طرح های مشارکتی 

پرداخت کند. 
وی افــزود: تخریب مــدارس برای نوســازی زمان 
بر شــده و خیــران را بــا مشــکل روبروکرده اســت و 
درخواســت می کنیــم اســتاندار به ایــن مســئله 

رسیدگی کند. 

لودگی های زیست محیطی ردپای شهرنشینی بر آ

نصب ۴۱ نیروگاه خورشیدی خانگی 
بر بام خانه مددجویان اصفهانی 

خبر

فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست اصفهان:

امسال ۱۲ محیط  بان در اصفهان استخدام می شوند 

برگزاری جشنواره خیران مدرسه ساز در اصفهان 

خبر

هیــات  عضــو  عســگری  صدیقــه  دکتــر 
علمی پژوهشکده قلب و عروق در فهرست 
دو درصد برتر دانشــمندان جهان در ســال 

۲۰۲۱ قرار گرفت.
بنا بر اعــالم روابط عمومی پژوهشــکده این 
نفــر  هشــت  شــمار  در  دانشــمند 
دانشــمند ایرانی تاثیــر گــذار در حوزه هــای 

فناورانه نیز معرفی شده است.
تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد هر ساله 
بر اساس داده های اسکوپوس این فهرست 
را تهیه می کنند و دانشمندان پر استناد در 
تمامی رشته ها و حوزه های علمی شناسایی 

و معرفی می شوند.

اعضــای کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی 
و ورزشی شــورای اسالمی شــهر اصفهان با 
فعاالن و کارشناســان حوزه سالمندان در 

اصفهان دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شــورای اسالمی شــهر اصفهــان، نشســت 
هم اندیشی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
با فعاالن و کارشناســان حوزه ســالمندی 

برگزار شد.
در این دیــدار که بــا حضور حجت االســالم 
منوچهــر مهروی پــور، فرزانه کالهــدوزان، 
علی صالحی و رســول میرباقری از اعضای 
شــورای اسالمی شــهر و معــاون فرهنگــی 
شــهرداری اصفهــان، فعــاالن و نخبگان و 
موثرین و متولیان عرصه ســالمندی برگزار 
شد پیرامون دغدغه های سالمندان بحث 

و گفتگو شد.
گالیه هــای  دیــدار  در ایــن  همچنیــن 
سالمندان به عنوان شهروندان ارشد شهر 
شنیده شد و زمینه های تعامل و حمایت 
بیشــتر مدیریــت شــهری از این قشــر مورد 

بررسی قرار گرفت.

رئیس مجمع خیران مدرســه ســاز استان 
اصفهــان با اشــاره بــه ســاخت هــزار و ۳۹۰ 
مدرسه با ۸ هزار و ۲۰۰ کالس درس توسط 
خیــران مدرسه ســاز اســتان، گفــت: هــم 
کنون اصفهان نیاز فوری به ۷۸۱ مدرسه  ا

با هزار و ۵۰۰ کالس درس جدید دارد. 
مجمــع  رئیــس  احمــدی  مــال  مجتبــی   
خیــران مدرســه ســاز اســتان اصفهــان بــا 
کید بر اینکه خیران مدرسه ساز، مدرسه  تا
ســاز نیســتند بلکه مدرســه باور هســتند، 
گفت: این خیران باور دارند ابرهای توسعه 
و پیشــرفت کشــور فقط بر حیــاط مدارس 

می بارد.
رئیس مجمع خیران مدرســه ســاز استان 
اصفهان با اشــاره به حضور هزار و ۵۰۰ َخیر 
مدرسه ساز در اصفهان، گفت: بالغ بر ۲۰۰ 
نفر از خیران مدرسه ساز استان بانوان َخیر 
هستند که پیش از هرچیز کالس با عظمت 
کاری را بنــا می کننــد کــه به  گذشــت و فــدا
مراتــب مهم تــر از ســاخت فضــای فیزیکی 

است.
وی در ادامــه بــا بیان اینکــه نیازهــای 
فضــای آموزشــی اســتان در چنــد قالــب 
کــرد:  دســته بنــدی می شــود، تصریــح 
احــداث فضــای جدیــد در شــهرک های 
جدیــد و حاشــیه ای، تخریــب مــدارس 
غیراســتاندارد، توســعه کالس هــا بــرای 
کــم دانــش آمــوزان، احــداث  تعدیــل ترا
سالن های چندمنظوره، توسعه فضاهای 
کارگاهی در هنرستان ها و استانداردسازی 
از جملــه  گرمایشــی مــدارس  سیســتم 

نیازهای آموزشی است. 
همچنیــن در دوره کرونــا دو اولویــت دیگر 
اضافه شد که شامل آماده سازی و تجهیز 
مــدارس بــرای اســتفاده از بســتر آمــوزش 
الکترونیــک و توجــه بــه امــور بهداشــتی و 

سالمت مدارس است.
مــال احمــدی بــا اشــاره بــه اعــالم حداقــل 
چهــار اولویت اولیــه از ســوی هــر منطقه و 
ناحیــه آمــوزش و پــرورش اســتان، گفــت: 
بر این اســاس به ۱۷۸ مدرســه با هزار و ۵۰۰ 
کالس درس در استان نیاز فوری و ضروری 
داریم که با همت خیران در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.

عضو هیات علمی
 پژوهشکده قلب و عروق 

در جمع دانشمندان جهان 

دیدار اعضای کمیسیون
 فرهنگی شورای اسالمی شهر
 با فعاالن حوزه سالمندی 

در اصفهان

نیاز فوری اصفهان 
به ۱۵۰۰ کالس درس جدید 

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

کشور است کاهش تمایل به فرزندآوری بحران جدی برای 
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پاپوشی که چپ و راست نمی شناسد
گیــوه دوز دهاقانــی  هنرمنــد 
معتقــد اســت با ایجــاد طرحهــا 
ورنگهــای جدیــد می توان ایــن 
هنر قدیمی را احیا و با تولید پاپوشی مورد سلیقه 
مــردم هــم هنــر گیــوه دوزی را حفــظ کــرد و هــم 

سهمی در اشتغالزایی داشت.
الهام هاشمی: »گیو« یکی از پهلوانان ایران و پسر 
گودرز است که تبار او به کاوه آهنگر می رسد؛ وی 
از بزرگ تریــن خاندان های شــاهنامه محســوب 
می شــود تا جایی که نگهداری درفش کاویان بر 
عهده وی بوده و دختر رســتم را نیز به همســری 

دارد.
پژوهشگران معتقدند که »گیو« برای بازگرداندن 
ســیاوش و مادرش به ترکســتان مــی رود و هفت 
سال در آن دیار سرگردان بوده و چون برای پیاده 
روی بــه پاپــوش مناســب و خنــک نیــاز داشــته 
برای خود »گیــوه« مــی دوزد؛ البته در گــذر زمان 
تغییــر و تحوالتــی نیــز در ایــن پاپــوش قدیمــی، 
ســنتی و راحت به وجود آمده است و با پیدایش 
ح ها و مدل هــای جدید، گیوه  کفش هایی بــا طر
گی هــای منحصر بــه فردش به  با وجــود همه ویژ
فراموشی سپرده شده و این روزها بیشتر در پای 

کشاورزان و برخی روستاییان به چشم می آید.
در بــدو ورود بــه بــازار قدیمــی و منحصــر بــه فــرد 
شهرســتان دهاقان که بوی کاهگل آن آرامشــی 
غیــر قابل وصــف به انســان می بخشــد، بــه اتاق 
کوچکی رسیدم که دیوارهای آن با طاقچه هایی 
مربع شــکل و حال و هوای معماری - سنتی اش 
خودنمایی می کرد و حرف از صدها سال قدمت 

می زد.
پیرمــردی که چیــن و چروک هــای صورتش یک 
دنیــا درس زندگــی بــود، بــر روی صندلــی چوبی 
نشســته بود و در یک دســت گیوه ســفید رنگ و 
در دست دیگرش نخ و سوزنی داشت؛ در مقابل 
تیمور اســماعیلیان، هنرمند گیــوه دوز دهاقانی 
نشستم و با وی در ارتباط با تاریخچه گیوه دوزی 
به گفت وگــو پرداختیم که از مدنظــر خوانندگان 

می گذرد.
     آقای اسماعیلیان! گیوه هایی که به پا 
دارید حتما کار دست خودتان است، آیا از 

کفش چرمی و غیره هم استفاده می کنید؟
بله، این گیوه ای که به پا دارم پاپوش همیشگی 

مــن بــوده و خواهــد بــود، مــن در واقــع یکــی از 
مشــتریان دائمی گیــوه هســتم و آن را بــه کفــش 
گــر آن کفــش بســیار بــا  ترجیــح می دهــم حتــی ا
کیفیت و مرغوب باشــد زیرا گیوه پاپوشــی بسیار 
خنــک، ســبک و راحت اســت و قــدم برداشــتن 
بــا آن بســیار متفــاوت از کفــش اســت و از همــه 
مهم تر اینکه ایــن پاپــوش ســنتی، پــای راســت و 

چپ ندارد و لنگه به لنگه نمی شود.
     از چند سالگی به این کار مشغول شدید و 

چند سال تجربه گیوه دوزی دارید؟
مــن از ۱۵ ســالگی وارد ایــن حرفــه شــدم تــا پنــج 
گرد مبتــدی در کنار اســتاد  ســال بــه عنــوان شــا
می نشســتم و ســپس مغازه ای مســتقل را اجاره 

کردم و و از این کار امرار معاش می نمودم.
تا ایــن لحظــه ۶۰ ســال به ایــن کار پرداختــه ام و 
کنون که هشتاد سال دارم هنوز هم مشغول این  ا
حرفه هســتم؛ گرچه دیگر توان گذشــته را ندارم 
زیــرا مخالــف  نکشــیده ام  کار  از  ولــی دســت 

سرسخت بیکاری هستم.
     کمی درباره تاریخچه گیوه دوزی توضیح 

دهید؛ این کفش را چه کسی اختراع کرد، چه 
کسی به پا کرد و قدم زد؟

این پاپوش ریشــه و قدمتی اصیل و ماندگار دارد 
که در تاریخ به ثبت رسیده که همین امر نشان از 

ارزش و اصالت آن است.
طبق پژوهش هــای انجــام شــده، این پاپوش را 
فــردی به نــام »گیــو« بــه وجــود آورد، این فــرد در 
شاهنامه به عنوان یکی از پهلوانان ایرانی معرفی 
شده و داستان های خواندنی و شنیدنی زیادی 
از او نقل می شود و چون که نیاز به کفشی راحت و 
سبک و مستحکم داشت این پاپوش را به وجود 
آورد و نخســتین بار هم خودش به پا کــرد و هنوز 
که هنــوز اســت هیــچ پاپوشــی نتوانســته راحتی 

گیوه را داشته باشد.
     چه افرادی مشتریان گیوه و یا گیوه پوش 

هستند؟
بیشتر کشاورزان، باغداران، روستاییان و عشایر 
مشتری این پاپوش سنتی و قدیمی هستند، این 
افــراد گیــوه را بــر کفــش ترجیــح می دهنــد زیــرا 
ســال های زیــادی از آن اســتفاده کرده انــد و بــه 
ســبب راحتی خاصی که این پاپــوش دارد راضی 
هســتند گرچــه باید به ایــن نکتــه نیز اشــاره کنم 
که مشتریانی از شــهر اصفهان داریم که به شکل 

عمده خریدار گیوه هستند.

     آیا جوانان مشتاق آموزش این هنر 
هستند و می توان به ماندگاری این هنر 

امیدوار بود؟
تا چند سال پیش استقبال چندانی از این حرفه 
شــاهد نبودیم به نوعــی که حتی فرزنــدان من تا 
کنون عالقــه ای بــه آموزش ایــن هنر نداشــته اند 
اما بــه تازگــی تعــداد بســیار اندکی از جوانان پس 
از کســب آمــوزش اقــدام بــه تولید این نــوع گیوه 
کرده اند که افق آینده این حرفه را کمی روشــن تر 
می ســازد. باید به این نکته اشاره کنم که گیوه و 
یا کالش با قدمتی طوالنی و اصالتی ایرانی هنوز 
به عنوان پاپوشــی ســنتی و بســیار راحــت قابل 
استفاده اســت و می تواند منجر به اشتغال زایی 
شــود وباید تــا دیــر نشــده بــرای جــذب جوانان 
تــا از تجــارب  به ایــن هنــر چاره ای اندیشــید 

پیشکسوتان استفاده شود.
ح ها و رنگ های جدید  قطعا می توان با ایجاد طر
و بــه روز شــدن همیــن کاالی قدیمی بــا همــان 
کیفیــت گذشــته، پاپوشــی جدیــد و شــیک، که 
مورد سلیقه بیشتر اقشــار جامعه است وارد بازار 
کرد تا عنوان برندی اصیل و ایرانی نقش بسزایی 

در درآمدزایی و اشتغالزایی ایفا کند.

گر  مجتبی شــاه مرادی گفــت: ا
شــما نوجوانــان فکــر می کنیــد 
که ایده ای متفاوت و قابل تأمل 

دارید آن را خریدار هستیم. 
مجتبی شــاهمرادی، معاون فرهنگی، اجتماعی 
ورزشی شهردار اصفهان  با بیان اینکه تعریف سواد 
از طرف ســازمان ملل مــدام در حال تغییر اســت، 
اظهار کرد: ابتدا سازمان ملل عقیده داشت کسانی 
که توانایی خواندن و نوشتن دارند با سواد هستند، 
چند سال بعد، این ســازمان تعریف خود را عوض 
کرد و گفت کســانی که مهارت های ارتباطی دارند 
با ســواد هســتند؛ امروزه، اما تعریف ســواد از طرف 
ســازمان ملــل بســیار تغییــر کــرده و ایــن ســازمان 
می گوید هر کس که مهارت خود یادگیرندگی دارد، 

با سواد است.
وی گفت: طبــق آخرین تعریف ســازمان ملل این 
روز ها جمعیت بی سواد برای افزایش توانایی "خود 
یادگیرندگــی" تــالش نمی کنند؛ اما خوشــحالم که 
در این جمع با آدم های باســوادی طرف هســتم. 
امیدوارم قشر نوجوان بتواند کمبود های موجود 
را تشخیص دهند و با مطالعه و برنامه ریزی به رفع 

آن ها کمک کند.
کیــد کــرد:  معــاون فرهنگــی شــهردار اصفهــان تا
بــرای پیشــرفت معطــل دیگــران نشــوید؛ آنچــه 
امروز اندوخته اید ســرمایه شــما برای آینده است. 
به نظــرم دوست داشــتنی ترین و بهترین شــهر ها 

برای زندگی اصفهان است. تالش خواهیم کرد که 
اصفهان را تبدیــل به محیطی زیســت پذیر کنیم 

که این اتفاق به همت همه ما صورت می گیرد.
گــر شــما نوجوانان فکر  شــاهمرادی تصریح کرد: ا
می کنید که ایده ای متفاوت و قابل تأمل دارید آن 
را خریدار هستیم. برای بهتر شدن شهر، ایده های 
کــه آینده شــهر اصفهــان مال  خــود را بدهید، چرا

شما است.
وی ادامــه داد: علم اقتصاد، علم تخصیص منابع 
محــدود بــه نیاز هــای نامحــدود اســت. در هیــچ 
شــرایطی نمی شــود همه از چیزی راضی باشــند. 
خیلی راحت می توانستم قصور مدیریت فرهنگی 

شهر را گردن قبلی ها بیندازم، ولی باید به این نکته 
توجه داشت که وجود محدودیت ها به معنای بی 

توجهی به امور نیست.
شــاهمرادی، دربــاره توجــه بــه ورزش در ســطح 
شــهر، گفت: شــهرداری به عنــوان متولــی امورات 
شهر، وظیفه اش گسترش ورزش همگانی است. 
نزدیک ۱۷۰ ایستگاه ورزش همگانی و صبحگاهی 

در اصفهان مشغول به فعالیت هستند.
وی در پاسخ به سواالت نوجوانان مبنی نظارت 
شــهرداری بــر رفتــار نوجوانــان آســیب دیــده در 
جامعــه خاطرنشــان کــرد: در موضــوع کــودکان 
کار، وظیفه شــهرداری جلوگیری از بخشی از این 

ناهنجاری است.
معاون شهردار اصفهان با بیان اینکه برای برطرف 
شــدن مســائل اجتماعی تالش می کنیم، تصریح 
کرد: عــده ای از این کودکان اتباع خارجی هســتند 
و بخشــی دیگــر از آنــان، بار هــا از ســر چهارراه هــا 
جمع آوری شــده و با خانواده هــای آن ها صحبت 
شده است و حتی فضایی هم برای نگهداری آن ها 
فراهم شده است، اما وقتی کودک یا نوجوان ما سر 
چهارراه می تواند پول در بیاورد، طبیعتا این چرخه 
باز می گــردد با ایــن حــال شــهرداری فعالیت های 
خوبی در زندان زنان و کانون اصالح و تربیت داشته 
اســت؛ به عنوان نمونه بــه تازگی در کانــون اصالح 
و تربیــت کتابخانــه ای تأســیس شــده کــه بچه ها 

می توانند از آن استفاده کنند.
مجتبــی شــاهمرادی بــا اشــاره بــه چنــد نمونــه از 
فعالیت های سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان، 
عنوان کرد: حــدود ۲۰۰ محتوای آموزشــی از طرف 
سازمان فرهنگی شهرداری تولید شده است، عالوه 
بر این مطالبی جمع آوری شده که در حوزه فرهنگ 
شــهروندی اســت و به زودی بــه صورت کتــاب در 

مدارس ارائه خواهد شد.
وی گفت: شهرداری اصفهان، نزدیک به ۱۹۰ مرکز 
کز در حیطه برنامه ریزی و  فرهنگی دارد که این مرا
اجرا کمک می کنند. پیشنهاد شده است که مرکز 
تخصصی برای توان خواهان داشــته باشیم و این 

مرکز را بسته به شرایط این افراد مجهز کنیم.

رئیس هیأت مدیره انجمن هنرمندان نقاش اصفهان از هنرمندان خواست تا ۱۵ آذرماه برای 
شرکت رویداد نمایشگاهی »انسان معاصر« اعالم آمادگی کنند. 

جواد طاهری گفت: در پی مواجهه با شرایط غیرمنتظره ی کرونایی در دو سال اخیر و طی 
تفاهم نامه ای با حوزه هنری اصفهان، تصمیم به برگزاری رویداد نمایشگاهی »انسان معاصر« گرفتیم.

وی ادامه داد: اولین نشست این رویداد نمایشگاهی، با هدف تبیین رویکرد، گفت وگو و تعامل با هنرمندان ذیل 
عنوان مشخص شده، با حضور جمعی از نقاشان و هنرمندان حوزه تجسمی ۲۸  مهر و در محل سالن عمارت 
سعدی برگزار شد. رئیس هیأت مدیره انجمن هنرمندان نقاش اصفهان، توضیح داد: موضوع این نمایشگاه به 

احواالت انسان معاصر می پردازد؛ همان گونه که می دانید 
جامعه ما مانند دیگر نقاط جهان، دستخوش نامالیمات 
حاصــل از بیمــاری کرونــا شــده و ایــن، سبب ســاز تبعــات 
ناخوشایند فردی، اجتماعی و زیستی متعددی بوده است.

طاهری افزود: از آنجا که نیروی حیات بخش »هنر« همواره 
یاری رسان انسان بوده، می توان به پشتوانه آن، با معضالت 
گاهــی، شــور، امید و  پیش آمــده رویــارو شــد و فرازهایــی از آ
مهربانی را به سرپنجه هنر، مزین و جامعه را از آن سیراب کرد.

وی خاطرنشــان کرد: رویداد هنری ما با محوریت »انســان 
معاصر« و با رویکرد زیست مادی و معنوی، تنهایی، ترس، 
امید، شــادی و روابط فردی و اجتماعی ســاماندهی شده 
کنــون ۱۵۰ هنرمند برای  اســت. از زمان انتشــار فراخوان، تا

حضور در آن اعالم آمادگی کرده اند و ســایر عالقه مندان نیز تــا ۱۵ آذرماه فرصت دارند آثار خــود را برای دبیرخانه 
رویداد ارسال کنند.

این مدرس دانشگاه گفت: پیش بینی می شود نمایشگاه »انسان معاصر« دی ماه سال جاری دایر و برای بازدید 
عموم آماده شود. محل نمایش آثار نیز مجموعه گالری های عمارت سعدی خواهد بود.

رئیس انجمن هنرمندان نقاشان اصفهان با اشاره به شرایط شرکت در نمایشگاه، اظهار کرد: شرکت کنندگان 
ضمن اینکه در استفاده از هر تکنیک، جنس و مواد در خلق آثار مجاز هستند، در انتخاب ابعاد آثار نیز آزادند.

طاهری ادامه داد: کمیته برگزاری نمایشگاه آمادگی دریافت مجموعه آثار )ذیل عنوان نمایشگاه( از هر هنرمند را 
خواهد داشت و به این طریق طبق نظر هیأت داوری، امکان 
راهیابی یک تا هشــت اثر از هر شــرکت کننده، به نمایشگاه 

وجود دارد.
 تعــداد داوران بــرای بررســی آثــار ارســالی نیــز پنج نفر اســت 
کنــون اعالم  که اســامی آنان به دلیــل تغییــرات احتمالی، ا

نمی شود.
وی افزود: این رویداد در سطح حرفه ای و ویژۀ اعضای انجمن 
غ التحصیالن رشــته های  هنرمندان نقاش اصفهــان، فار
هنری و هنرمندان تجسمی برگزار می شــود و عالقه مندان 
برای اعالم آمادگی و ارائه آثار می توانند با روابط عمومی و امور 
نمایشگاه های انجمن هنرمندان نقاش اصفهان، از طریق 

شماره تماس  ۰۹۱۳۳۰۸۲۷۰۵ ارتباط برقرار کنند.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان:

ایده های نوجوانان و جوانان را خریداریم 

»انسان معاصر« از نگاه هنر 

گزارش

خبر

خبر

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
کنش به  و صنایع دستی استان اصفهان در وا
انتشــار برخی تصاویــر در شــبکه های مجازی 
مبنی بر نم زدگی سقف رواق های سرپوشیده 
سی وسه پل، از پایش کامل این پل تاریخی از 

سوی گروه امانی اداره کل خبر داد.
گفــت: »بــا  علی کامیابــی بــا اعالم ایــن خبــر 
توجــه به منظــم بــودن فصــول در اصفهــان، 
آغاز فصــل بارندگــی در پاییــز عمدتا از اواســط 
آبان ماه همه ساله آغاز می شود، لذا متناسب 
با این روند، همه ســاله و پیش از شــروع فصل 
بارندگــی، ســقف پشــت بام، راه آب هــا و تمام 
مجراهای تخلیه آب باران در بناهای تاریخی 
از ســوی مرمتگــران حــوزه امانــی و کارکنــان 

بناهای تاریخی مورد بازبینی قرار می گیرد«.
وی ادامــه داد: »با وجــود تمام این تمهیدات 
پــس از انتشــار تصویــری در فضــای مجــازی 
مبنــی بــر نم زدگــی ســقف یکــی از رواق هــای 
اطراف عرشــه پــل تاریخــی سی وســه پل پس 
از بارندگی هــای دو روز اخیر، گــروه مرمتگران 
امانــی به ســرعت در محــل بنــای تاریخــی 
سی وسه پل حضور یافته و سقف بیش از ۲۰۰ 
رواق این پل عظیم تاریخی را بررســی کردند، 
با ایــن وصــف هیچ گونــه نم زدگــی جدیــدی 

در این پل یافت نشد«.
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی افزود: »با 
توجه بــه عظمت این پل تاریخــی و ترددهای 

بی شــمار مــردم از روی آن، این پــل به صورت 
ســالیانه در چندیــن نوبــت مرمــت شــده، 
با این حــال ســقف رواق هــای غربــی و شــرقی 
عرشــه سی وســه پل در طی ســال های ۱۳۸۹ 
تــا ۱۳۹۱ به طــور کامل مرمــت شــده و آنچه در 
تصاویــر مشــهود بــوده، رد اثــر به جــای مانده 
)داغ آب( از نم زدگی هــای بیــش از یــک دهــه 
گذشــته اســت، با این حال برنامه ریــزی برای 
رفع ایــن نم زدگی هــای قدیمــی در دســتور کار 

اداره کل قرار گرفت«.
پــل تاریخــی سی وســه پــل در محــور مرکــزی 
شــهر اصفهــان در ابتــدای ســده یازدهــم 
هجری قمــری به منظــور اتصــال بلــوار عظیــم 
چهاربــاغ در دو ســمت زاینــده رود و توســط 
»اهلل وردی خان« سردار گرجی شاه عباس اول 
صفوی با هزینه شــخصی بنا و به شــاه تقدیم 
شد. این پل عظیم تاریخی بر روی شالوده ای 
ســنگی بر بســتر زاینده رود به طــول ۲۹۹ متر، 

عرض ۱۴ متر و در دو طبقه بنا شده است.

جلسه نیازسنجی فرهنگی همسران شهدای 
مدافع حرم در کانون فرهنگی شــاهد کاشان 

برگزار شد. 
در ایــن نشســت نیاز هــای فرهنگــی و افزایش 
مهارت هــای فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی 

همسران شهدای مدافع حرم بررسی شد.

ح راهکارهــا، برنامــه ریزی هــا و زمینــه  طــر
دشــواری ها،  رفــع  بــرای  مناســب  ســازی 
برگزاری جلســات فرهنگی در راســتای ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت و تشکیل کالس های 
آموزشــی مهارتــی دیگر مــواردی بود کــه مورد 

کید قرار گرفت. تا

محمدحسین قدیری، نویسنده کتاب »مادر 
شــوهرت را بکش!« بــا نگاهی ویــژه و لطافتی 
خاص به رفــع تناقضــات رابطــه مادرشــوهر و 

عروس پرداخته است. 
ح شــده  کــه مســئله ازدواج مطــر از زمانــی 
یکــی  عــروس  و  مادرشــوهر  رابطــه  اســت، 
رفــع  کــه  بــوده  روابــط  پرچالش تریــن  از 
چالش های ایــن رابطــه نیــز، انــرژی زیــادی 
از عــروس و مــادر شــوهرهای قدیــم و جدیــد 
گرفته است؛ این روزها محمدحسین قدیری 
کتابــی تحــت عنــوان »مــادر شــوهرت را  در 
بکش!« با لطافتی خاص و نگاهی ویژه به رفع 

تناقضات این رابطه پرداخته است.

در مســیر ارتبــاط عــروس و مادرشــوهر عــالوه 
بر چالش هایــی موجود، ســواالت زیــادی نیز 
ح می شود. نویسنده این کتاب روشمند  مطر
و مهارت محور که از تازه های نشر "مهرستان" 
اســت بــا بیــان همیــن ســواالت، نخســت بــه 
مشــکالت روابط بین این دو ف رد پرداخته و 
در ادامــه بــا ارائــه راهکارهای کاربردی پاســخ 
آنها را می دهد. از جمله این سواالت می توان 
به مواردی همچون »با شوهری که به مادرش 
وابســته اســت، چگونه بایــد برخورد کــرد؟«، 
»علــل اختــالف بیــن عــروس و مادرشــوهر و 
راهــکار جلوگیــری از آن چیســت؟«، »چگونه 
حســادت بــه مادرشــوهر و خواهرشــوهر و 
کینه آنهــا را مهــار کنــم؟« و »چگونــه بفهمیم 
خواستگارمان »بچه ننه« است یا نه؟« اشاره 

کرد.
همان طور که مشــاهده می شود این سواالت 
بســیار رایــج بــوده و در زندگــی روزمــره روابــط 
ح می شود،  عروس و مادر شــوهری بارها مطر
کنون در قالب کتاب گردآوری و پرداخته  اما تا
نشــده بود، با وجود ایــن، چندمین بار اســت 
که مهرســتان در کتابــی با رویکــردی علمی به 
مباحــث اساســی ازدواج و آنچه ممکن اســت 
بنیــان خانــواده را بلرزانــد پرداختــه و بــرای 
استواری و ثبات آن راهکارهای تأثیرگذار ارائه 

داده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اســتان اصفهان از ســفر گروه 
تورگردانان کشــور روســیه بــه اســتان اصفهان 
بــرای آشــنایی بــا جاذبه هــای گردشــگری و 
کرونا  تاریخــی فــالت مرکزی ایــران در ایــام پســا

خبر داد.
علی کامیابی با اعالم این مطلب گفت: »اولین 
گــروه تــور گردانــان کشــور روســیه در قالــب تور 
آشــنایی بــا جاذبه هــای تاریخی و گردشــگری 
اصفهــان  وارد  امشــب  اصفهــان،  اســتان 

می شوند«.
وی ادامه داد: »اعضای این تور آشناسازی )فم 

تــور( روس در خردادماه امســال پــس از تفاهم 
به عمــل آمــده میــان وزارت میراث فرهنگــی، 
ســازمان  بــا  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
گردشــگری کشــور روســیه، ســیزدهم آبان ماه 
وارد تهران شدند و پس از بازدید از جاذبه های 
تاریخــی و طبیعــی مناطــق مختلف ایــران از 
جمله تهران، کرمان و شــیراز، به اصفهان سفر 

می کنند«.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اســتان اصفهان افزود: »لزوم 
کرونا  فعال سازی صنعت گردشگری در ایام پسا
از یک ســو و شناســایی بازارهــای جدید هدف 
گردشــگری برای ورود به دنیای رقابتی به ویژه 
کرونا می طلبد تا تالشــی  بــا شــروع دوران پســا
مضاعــف انجــام شــود، به ویژه این کــه کشــور 
روســیه با بیش از ۱۷ میلیون مترمربع وســعت 
و بــا جمعیتــی نزدیــک بــه ۱۵۰ میلیــون نفــر در 
حالــی کــه یکــی از همســایگان شــمالی ایران 
به شــمار مــی رود، بــازار مناســبی بــرای رونــق 

کرونا است.« گردشگری ایران در ایام پسا

خطری سی و سه پل را تهدید نمی کند

برگزاری نشست فرهنگی همسران مدافع حرم 

کتابی برای رفع چالش های 
عروس و مادرشوهر

تورگردانان روسیه به اصفهان سفر می کنند

میراث تاریخی

گردشگری

خبر

کتاب

بحــث خودکفایــی در زمینــه صنعــت نشــر 
مســئله ای اســت کــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 

اسالمی از لزوم آن سخن به میان آورده است. 
بحــث خودکفایــی در زمینــه صنعــت نشــر 
مســئله ای اســت کــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی از لزوم آن ســخن به میان آورده است. 
قــرار اســت این خودکفایــی به کاهــش قیمت 
کتاب منجر شــود. در ایــن میــان موضوعی که 
مطرح می شــود این اســت که برای رسیدن به 
خودکفایــی در ایــن زمینــه باید چه مســیری را 
پیمود و آیا خودکفایــی در زمینه تولید کاغذ به 

معنای خودکفایی در صنعت نشر است؟ 
     خودکفایی در زمینه کاغذ از التهابات 

جامعه نشر کم می کند؟ 
رضــا حمیــدی کارشــناس مســائل فرهنگی و 
رســانه ای، با اشــاره بــه لــزوم بازتعریف صنعت 
نشر کشــور بیان کرد: چهار ضلع امنیت کاغذ، 
چاپ، بازار نشر و معیشت نویسنده، می توانند 
مشکل حوزه نشر، به ویژه کتاب را مرتفع کنند و 

از دغدغه متولیان امر بکاهند.
وی ادامــه داد: خبر خودکفایــی در زمینه کاغذ 
باعث شد، التهابات جامعه، نگرانی عوامل نشر 
و اغلب خانواده هایی که با کتاب و کاغذ سروکار 
دارند، فروکش کند و تهدید کاهش تیراژ کتاب 
و انتقال حــوزه کتاب )چــه در عرصه نشــر و چه 
مخاطب( را از فضای حقیقی و کاغذی به فضای 

مجازی از بین ببرد.
حمیدی با اشــاره به مشــکالت حوزه نشــر ابراز 
کــرد: در صنعــت نشــر تنها بحــث کاغــذ مطرح 
نیســت؛ عالوه بر آن باید مشــکالت چاپ، بازار 
نشر، مخاطب یابی و معیشت مولف هم سامان 
یابد و ســاز و کاری برای آن در نظر گرفته شــود. 
انتشــار کتاب های عمومی و غیــر تخصصی در 
شــمارگان هزار نســخه حتی نصف ایــن میزان 
برای کشوری با جمعیت بیش از هشتاد میلیون 
و ســابقه هزاران ســاله اش در زمینــه فرهنگ و 
تمدن زیبا نیست. این مشکل باید با محوریت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همیاری همه 

رسانه های گروهی حل شود.
     جبران کمبود کاغذ؛ صنعت نشر را 

گسترش نمی دهد
ســید محمــود علــوی نیــا شــاعر، در زمینــه 
خودکفایی صنعت نشر بیان کرد: صنعت نشر 
کشور صرفا با جبران کمبود کاغذ رواج و گسترش 
پیدا نمی کند؛ در کنار آن باید کاغذ به سهولت در 
اختیار مولف، شاعر و ناشر برای انتشار کتابش 

قرار بگیرد.
وی ادامه داد: ناشر باید اطمینان داشته باشد؛ 
از اینکه کاغذ مورد نیازش تأمین می شود و ارزان 
در اختیارش قــرار می گیــرد. در کشــوری مانند 
کشور ما که مهد تمدن است، باید از هزینه های 
حاشیه ای بکاهند و هزینه های حاشــیه ای را 
برای ارســال رایگان کتاب یا ارســال آن با هزینه 

پایین تر از هزینه کنونی اش صرف کنند.
این شاعر با اشاره به اینکه مولف و ناشر باید این 
اطمینان را داشته باشند که هزینه های انتشار 
کتاب به وی باز می گردد، اظهار کرد: وقتی قیمت 
کتاب باال باشــد، بالطبع تقاضایــی برای تهیه 
آن وجود نــدارد؛ حتما باید کتاب بــه راحتی در 
اختیار متقاضــی اش قــرار بگیرد. نمی تــوان در 
عرصه نشــری فعالیــت کرد کــه مولــف دغدغه 
کیفیتی در بازار  داشــته باشــد و بتواند کتاب با

نشر عرضه کند.
وی ادامــه داد: شــاعران زیادی در کشــور داریم 
که مجبور می شــوند، کتاب هایشــان را پشــت 
نویس کنند و در اختیار مخاطب قرار دهند. آنها 
نمی توانند کتابشان را بفروشند. وقتی وصول 
کتاب آسان باشد، خود به خود پخش کتاب در 
کشور آسان می شــود. چند ناشر هستند که در 
شرایط کنونی نشر زیر بار پخش کتاب نمی روند؛ 
چون نمی توانند کتاب هایشان را پخش کنند و 

به دست مخاطب برسانند.

گاهــی صحبــت از ســاخت  ســال ها هــر از 
مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی می شد؛ 
مجموعه ای که ساخت آن ذهن آقای داوود 
میرباقــری نویســنده و کارگــردان را بــه خــود 

مشغول کرده بود.
آقای میرباقری قصه سلمان فارسی را در سه 
مقطع دیده اســت: تولد و جوانی او در ایران 
باســتان دوران ساســانیان، مهاجــرت او به 
بیزانــس و بخش عمــده  زندگــی او کــه در آن 
دوره می گــذرد و بخــش ســوم گرویــدن او به 

دین اسالم و قصه ای که در حجاز می گذرد.
گــر نتوانیــم طبــق برنامــه  وی ادامــه داد: ا
بخش های مربــوط به ایران را شــروع کنیم، 
ادامــه کار را از حجاز شــروع خواهیــم کرد که 
به لحــاظ بخش های ســاخت و ســازی اش 

کمی به نسبت ایران آماده تر است. 

خودکفایی در حوزه نشر 
با خودکفایی در زمینه کاغذ

 محقق می شود؟ 

خبر های جدید 
کارگردان از سلمان قای  آ

خبر
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احمد جمشیدیان:

سپاهان باالتر از پرسپولیس است
ذوب آهــن  تصمیــم  "بهتریــن 
انتخــاب مهــدی تارتــار اســت. 
ســپاهان مدعــی اول قهرمانــی و 

باالتر از پرسپولیس است."
 دربــی اصفهــان همــواره یکــی از حســاس ترین 
بازی های لیگ، بــه خصوص بــرای اصفهانی های 
طرفدار سپاهان و ذوب آهن بوده است. این مسابقه 
رقابت بین دو تیم، با سوابق درخشان است که این 
شهر را به یکی از کانون های اصلی ورزش فوتبال ایران 
تبدیــل کرده انــد. بــه بهانــه برگــزاری آخریــن دربی 
اصفهان بیــن تیــم ســپاهان و ذوب آهــن که بــا برد 
سبزپوشــان ذوب آهنــی بــه پایان رســید، بــا احمد 
جمشیدیان، کارشناس فوتبال گفت وگویی انجام 

شده که در ادامه می خوانید:
     بازی دربی اصفهان بین سپاهان و 

ذوب آهن را چه طور دیدید؟
بازی در نیمه اول به شکل پایاپایی بین دو تیم پیش 
رفت و دو تیم سعی کرده بودند راه های نفوذ حریف 
را مسدود کنند تا موقعیتی به حریف ندهند. مقدار 
کمی کفه ترازو در نیمه اول به ســمت ســپاهان بود. 
در نیمه دوم بــا تغییراتی که ایجاد شــد تــا حدودی 
روند بــازی پایاپــای مانده بــود اما در یــک موقعیت 
خیلی خوب ذوب آهن به گل رسید و بعد از این گل 
اتفاقاتی افتاد که جریــان بازی را تغییــر داد و به طور 
کلی می توانــد بــازی را به قبــل گل ذوب آهــن و بعد 
از آن تقســیم کرد. اخراج جالالدیــن علی محمدی 
در یک صحنه ای که به طور کامل مشــخص نبود، 
در روند بازی بســیار تأثیر گذاشــت. ســپاهان چند 
موقعیت داشت اما در ضد حمله ها، تیم ده نفره ای 
کــه نفــوذ می کنــد موقعیت هــای زیــادی بــه حریف 
می دهــد. ذوب آهــن حتــی می توانســت گل دوم و 
ســوم را بزند. در مجموع فکر می کنــم که کلید بازی 
گر رخ نمی داد، سپاهان  اخراج علی محمدی بود که ا

می توانست به بازی برگردد.
     نظرتان در مورد پنالتی از دست رفته سپاهان 
چیست؟ آیا با گل شدن این پنالتی روند بازی به 

سود سپاهان پیش می رفت؟
گر سپاهان در پنالتی  بازی پایاپایی بین دو تیم بود و ا
به گل می رسید، روند بازی به سود سپاهان می شد، 
همان طور که وقتی ذوب آهن به گل رســید کنترل 
بازی را به دســت گرفت. سجاد شــهباززاده در چند 
فصل اخیر پنالتی های خوبی را وارد دروازه کرده است 
اما گل نشدن توپ نیز بخشــی از بازی است. با این 
حال من تأثیــر اخراج علی محمدی در رونــد بازی را 

بیشتر از گل نشدن این پنالتی می بینم.
     ذوب آهن از سال ۹۳ تا این بازی نتوانسته 

بود در دربی اصفهان به پیروزی برسد، کلید این 
برد را در چه چیزی می بینید؟

انتخاب مهدی تارتار یک انتخاب هوشمندانه برای 
ذوب آهــن بــود. مطمئنــا ذوب آهــن در ایــن فصل 
شاید تیم مدعی قهرمانی نباشد اما مشکالت چند 
فصل اخیر را نیز نخواهد داشت، نه به دلیل این دو 

برد بلکه به دلیل عمل کرد فنی این تیم. قطعا فصل 
خوبــی پیــش روی ذوب آهــن اســت و می توانند در 

نیمه باالی جدول باشند.
     روند مهدی تارتار در ذوب آهن چه طور 

بوده است؟
بودجه ذوب آهن یک بودجه معمولی است، مهدی 
تارتــار بودجــه زیــادی در اختیــار نداشــته اســت اما 
تغییرات زیادی به وجود آورده است و یک تیک یک 
دســت را تشــکیل داده اســت. در یک دهه گذشته 
که مهدی تارتار در قامت یک مربی فعالیت داشــته 
است، همیشه تیم هایی داشــته رو به جلو، منظم 
و قابــل احتــرام کــه اصــول دفاعــی را خــوب رعایــت 
می کردنــد. بــه نظــرم در ایــن ســه بــازی کــه ذوب 
آهن داشــته اســت رمــز موفقیتشــان اصــول خوب 
دفاعی است که همیشــه در تیم های مهدی تار تار 

می بینیم.
     در مقایسه بین مهدی تارتار و محرم نوید 

کیا، کفه ترازو سمت کدام مربی سنگینی می کند؟
محرم نویدکیا عملکرد خوبی در سال گذشته داشت 
اما برای اینکه عمل کرد محرم را بتوانیم آنالیز کنیم 
زود است و حداقل باید ۱۰ سال به وی مهلت دهیم و 
در سه یا چهار باشگاه با جایگاه های مختلف کار کند. 
وقتی یک مربی در یک باشگاه با مشکالت زیاد مالی 
و مدیریتی کار می کند و حمایتی نمی شود، به عنوان 
یک مربی ناموفق از آن مربی یاد می شود یا برعکس 
ممکن اســت در یــک باشــگاه بــا بهتریــن مهره ها و 
بودجــه و حمایت عالــی مربیگــری کنید کــه آب در 
دل تیم و مربی مکان نخورد را به عنوان مربی موفق 
یاد کرد. مربــی باید جایگاه چند تیــم را تغییر دهد و 
تیم های پایین، میانــه و باالی جدولی هم داشــته 
باشد تا بتوان در مورد عمل کرد و بار فنی اش صحبت 
کرد. محرم برای سال اول فوق العاده بود و عمل کرد 
بسیار عالی داشت. ما برای سنجش محرم هیچ متر 
و معیاری جز سال گذشته نداریم و کار محرم برای آن 

یک سال عالی بود.

مهدی تارتار بیش از یک دهه است که در فوتبال ما 
مربی اســت. تارتار هیچ وقت تیم ته جــدول و صدر 
جدولی نداشته است و معموال در تیم های معمولی 
لیگ با یــک بودجه معمولی با بازیکنــان معمولی و 
یک دست حضور داشته است، اما همیشه تیم های 
قابل احترامی داشــته اســت و نتایج کم نوســانی را 
کسب کرده است. به نظرم تارتار یکی از با ثبات ترین 
مربیان فوتبال ما بوده است و به اعتقاد من در حال 
حاضر مهدی تارتار می تواند هدایت یک تیم مدعی 
را به دست بگیرد و در سال آینده به سمت تیم های 
صدر جدولی برود و شانس خود را برای کسب عنوان 

قهرمانی محک بزند.
     وضعیت تیم ذوب آهن امسال نسبت به 

لیگ سال گذشته را چه طور می بینید؟
مشکالت مدیریتی که ذوب آهن در سه چهار سال 
گذشــته داشــته اســت هنوز پــا برجاســت و در حال 
حاضر با سرپرست اداره می شود و هیأت مدیره کامل 
نیست و مشکالت مدیریتی به وفور در این چندسال 
داشــته اند، مشــکالتی که در دورانی کــه ذوب آهن 
یکی از قطب های فوتبال ایران بود وجود نداشــت. 
تنها برگ برنده ذوب آهن در این فصل یک انتخاب 
درســت بوده آن هم هدایت این تیم به دست تارتار 
اســت. این ســرمربی با تصمیماتی که گرفته اســت 

تقریبا ۷۰ درصد کار را پیش برده است.
     آیا تیم ذوب آهن در نیم فصل تغییر خواهد 

کرد یا خیر؟
فکــر نمی کنم ایــن ذوب آهن برای یک فصل بســته 
شــده باید. مربی ذوب آهن تیم چهاردهم جدولی 
را تحویــل گرفته اســت و قطعا امســال، ســال ثبات 
گر اتفاقات به نفع ذوب آهن رقم بخورد  خواهد بود. ا
و لیگ مدعیان کمی داشته باشد ممکن است در نیم 
فصل به این نتیجه برسند که شاید تیم پتانسیل این 
را دارد که برای سهمیه آسیا بجنگد. قطعا در ادامه 
راه این باشگاه است که باید همکاری کند و بودجه 
خــودش را در اختیــار تیــم بگــذارد و بــا تقویــت تیم 

مسیری که قرار بوده در سال دوم بروند با تغییر تیم 
در سال اول طی کنند. البته به نظرم این کار سخت 

و بعید است.
     وضعیت تیم سپاهان را چه طور می بینید؟ آیا 

سپاهان امسال قهرمان لیگ است؟
سپاهان تقریبا ثبات خوبی داشــته است، اما چند 
بازیکن و مهــره کلیدی خود را از دســت داده اســت 
بخصوص جدا شدن پیام نیازمند از تیم سپاهان، 
برای پیام نیازمند هیچ جایگزینی در فوتبال ما وجود 
ندارد و پیام در این چند فصل حضورش در سپاهان 
فوق العاده بود. در بقیه پست ها نیز نفراتی رفته اند، 
اما جایگزین های خوبی به تیم اضافه شده است و 
در کل ۹۰ درصد تیم حفظ شده است. سپاهان کادر 
فنی فوق العاده بادانــش و با انگیزه در اختیــار دارد. 
کت که نیازی نیست در مورد  مدیریت محمدرضا سا
آن صحبتی شو و بر همگان مشخص است. سپاهان 
فصل گذشته را به عنوان مدعی شروع نکرد و به مرور 
کیفیت این تیم به قدری خوب شد که در میانه راه به 
مدعیان اصلی اضافه شد اما سپاهان قبل از شروع 
لیگ یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ است و االن 
سپاهان تبدیل شده به مدعی اصلی قهرمانی حتی 
باالتر از پرسپولیسی که پنج دوره قهرمانی دارد. تمام 
تیم ها یا دید اینکه با قهرمان لیگ بازی می کنند رو به 
روی سپاهان بازی می کنند که کار را مقداری سخت 
می کند و گرفتن کامل تمام امتیازات مقدار دشــوار 
است. با وجود این باخت باز هم من معتقد هستم 
سپاهان مدعی اصلی قهرمانی اســت زیرا تمام ابزار 
و شــرایط مورد نیــاز را در اختیار دارد. درســت اســت 
سپاهان ســه هفته ابتدایی را با برد شــروع کرد اما از 
نظر کیفــی آن کیفیتی کــه از محرم و تیمــش انتظار 
می رفت نبود و خود محرم نیز بارها در مصاحبه اش 
گفته بــود بردیــم ولــی آن چیــزی که می خواســتیم 
نبودیم. سپاهان این باخت را نیاز داشت تا به کیفیت 
اصلی خود برسند. سپاهان با صدر فاصله ای ندارد 

و این یک امتیاز را می تواند به راحتی جبران کند.
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سرمربی قشقایی می گوید اسکوچیچ نباید آن 
مصاحبه را علیه بازیکنان ایرانی انجام می داد.

مهدی رجب زاده، سرمربی تیم فوتبال قشقایی 
در گفت وگو با ایسنا در خصوص لیست تیم ملی و 
دعوت نشدن طارمی گفت: متاسفانه در مقطع 
حساسی این اتفاقات و حواشــی برای تیم ملی 

به وجود آمد. 
به نظر من اشــتباه اول را اســکوچیچ کرد که آن 
کنش  حرف ها را در باره بازیکنان تیم ملی زد. وا
طارمی کمی طبیعی بود و خود اسکوچیچ مقصر 
به وجود آمدن چنین حواشــی است. البته این 
حق هر سرمربی است که بازیکنانش را خودش 

انتخاب کند. 
من نمی دانم چرا مربی یک تیم ملی باید درباره 

کتیک پذیر نیستند؛  بازیکنان آن کشور بگوید تا
کتیک پذیر نبودند، طارمی و آزمون  گر ایرانی ها تا ا
چگونه در اروپا می درخشند، چگونه جهانبخش 
ستاره تیمش اســت و قلی زاده در بلژیک ستاره 

شده است؟

در مراســمی از صــد قهرمــان و مربی پیشکســوت 
بدنسازی و پرورش اندام استان قدردانی شد.

رئیــس هیئــت پرورش انــدام و بدنســازی اســتان 
اصفهــان بــا بیان اینکه پیشکســوتان گنجینه ها 
و ســرمایه های ورزش مــا هســتند گفــت: اســتان 
اصفهان قطب پرورش اندام و بدنســازی کشور در 
تمامی شاخه های آن است و این جایگاه مدیون 
پیشکسوتان و قهرمانان سابق این رشته است که در 
سال های گذشته با کشف استعداد های این رشته 
موجب شدند تا افتخارات پرورش اندام و بدنسازی 

استان در کشور و جهان ادامه دار باشد.
کنون بیــش از  حســین یارمحمدیان افــزود: هــم ا
نیمی از ملی پوشان پرورش اندام و بدنسازی استان 
در رشــته های زیر مجموعه آن از اســتان اصفهان 
هستند که در چهارسال گذشته ده ها نشان بین 

المللی و جهاتی برای کشور به ارمغان آوردند.
اصفهــان در پنــج ســال گذشــته همــواره اســتان 
برتر کشــور در رشــته های مختلف پرورش انــدام و 
بدنســازی اســتان در شــاخه های پاورلیفتینگ، 
مچ انــدازی، قویتریــن مــردان، فینــس، فیزیــک، 
بــادی فیزیک بــادی بیلدینگ و بادی کالســیک 

بوده است.

بازیکن تیم بســکتبال ذوب آهن گفت: مسابقات 
به صــورت متمرکــز و بــا فاصله کــم برگزار می شــود، 
ریکاوری بازیکن اهمیت دارد ولی ما بعد از مسابقه 
۵۰۰ کیلومتر راه را با اتوبوس به اصفهان برمی گردیم 
که خستگی دارد. امیدوارم برای مسابقاتی که فاصله 
زمانی کمی دارند، در تهران بمانیم تا ریکاوری بهتری 
داشته باشیم. فرید اصالنی در رابطه با شرایط تیم 
بسکتبال ذوب آهن، اظهار کرد: با تیم اول در جدول 
هم امتیاز هستیم و به خاطر تفاضل گل در رده دوم 
قرار گرفتیم، دوبازی دیگر در پیش داریم تا نیم فصل 
اول به پایان برســد؛ تمــام تالش خــود را می کنیم تا 
در این دو بازی پیروز از زمین خارج شویم و تیم را باالی 

جدول نگه داریم.
وی با بیان اینکه بازی با سیرجان یکی از بازی های 
دشوار ما بود، تصریح کرد: سیرجان تیم خوبی است، 
در مواقعی از بازی هم امتیاز شــدیم و رقابت به اوج 

حساسیت خود رسید. این تیم دو بازیکن باکیفیت 
خارجی دارد که سابقه بازی در اروپا را دارند.

بازیکن تیم بســکتبال ذوب آهن ادامه داد: مقابل 
سیرجان با تمام وجود کار کردیم و تا آخرین لحظه 
برای پیروزی جنگیدیم. در طول مسابقه ۲۲ امتیاز 
از این تیم عقب افتادیم ولی با مدیریت فرزاد کوهیان 
توانستیم جبران کنیم و تا آخر بازی هم عقب نشینی 

نکردیم.
گر چند بازیکن خوب به تیم  اصالنی با اشاره به اینکه ا
اضافه شوند موقعیت کسب نتیجه ای در شأن نام 
ذوب آهن را داریم، خاطر نشان کرد: کمبودهایی در 
تیم وجود دارد که امیدوارم لطف مدیریت باشگاه 
شــامل حال تیم بسکتبال هم شــود. نبود بازیکن 
خارجی کار را برای ما سخت کرده است و افرادی که 
بسکتبال را دنبال می کنند در جریان هستند همه 

تیم ها بازیکن خارجی دارند.

نمایندگان AFC ۱۹ آبان امسال از ورزشگاه فوالدشهر 
بازدید می کننــد. بــه گــزارش باشــگاه ذوب آهن ۱۰ 
نماینده کنفدراســیون فوتبال آســیا به همراه سه 
نماینده از فدراســیون فوتبال، ۱۹ آبان به اصفهان 

سفر می کنند تا از ورزشگاه فوالدشهر بازدید کنند.
این بازدید بــه منظور بررســی امکانــات ذوب آهن 
برای استفاده احتمالی در برگزاری جام ملت های 

آسیا است.

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با دریافت فقط ۵ 
کارت با اخالق ترین تیم، تا پایان هفته چهارم لیگ 

برتر ایران لقب گرفت. 
پــس گذشــت از ۴ هفتــه از لیــگ برتــر فوتبال ایران 
در فصــل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بــا برگــزاری ۳۱ بــازی داوران 
در مجمــوع ۱۱۷ کارت زرد و ۶ کارت قرمــز از جیــب 

خــود خــارج کردنــد. از ایــن ۱۲۳ کارت، ســهم تیم 
فوالدمبارکه ســپاهان تنها ۴ کارت زرد و یک کارت 
قرمز بود، به عنوان با اخالق ترین تیم تا پایان هفته 

چهارم لقب گرفت. 
ســهم تیــم نســاجی ۱۷ کارت بــود تا سرخپوشــان 
قائمشهر خشن ترین تیم در ۴ هفته ابتدایی لیگ 
برتر باشــند. بازیکنان نســاجی در مجموع ۱۴ بار با 
کارت زرد و ۲ بار با کارت قرمز داوران جریمه شده اند و 
اعضای کادر فنی این تیم هم ۲ کارت زرد و یک کارت 
قرمز دریافت کرده اند تا بیشترین تعداد کارت به این 

تیم تعلق داشته باشد.
همچنین مسعود شــجاعی کاپیتان تیم نساجی 
مازندران با دریافــت ۴ کارت زرد و یــک کارت قرمز، 

خشن ترین بازیکن لیگ در ۴ هفته ابتدایی است.

رقابت های ووشو قهرمانی اســتان برای انتخابی 
تیم ملی و قهرمانی کشور با معرفی برترین ها به پایان 
رسید. دبیر هیئت ووشو استان با بیان اینکه در این 
رقابت ها ۶۰ ووشکار از سراسر استان حضور داشتند، 
گفت: ایــن ۶۰ نفــر پــس از گزینــش در رقابت هــای 
استانی انتخاب شدند که در مجموع برترین های 
استان محسوب می شوند. علی هادی افزود: این 
رقابت ها به دلیل شیوع کرونا حاال پس از وقفه ای 
چندماهه برگزار شد که استقبال شرکت کننده ها 

بســیار باال بود.هادی گفت: این رقابت ها زیر ذره 
بین مربیان استان قرار داشت مسابقاتی که در ۱۰ 
وزن و سطح فنی بسیار باال و خوبی برگزار شد. دبیر 
هیئت ووشو اســتان افزود: برترین های هر وزن به 
رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که 
ماه آینده به میزبانی قشم برگزار خواهد شد، اعزام 
کنون عنوان قطب  می شوند. استان اصفهان هم ا
ووشو کشور است و ووشــوکاران آن بیش از نیمی از 
ملی پوشان رده های مختلف را تشکیل می دهند.

رجب زاده: مقصر اول حواشی تیم ملی اسکوچیچ است
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تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان اسبق 
پرورش اندام و بدنسازی استان

لطف مدیریت باشگاه ذوب آهن شامل حال تیم 
بسکتبال هم شود!

به منظور بررسی امکانات ذوب آهن:

 AFC بازدید نمایندگان
در نوزدهم آبان از ورزشگاه فوالدشهراصفهان

سپاهان اصفهان با اخالق ترین تیم لیگ برتر فوتبال

معرفی برترین های ووشو اصفهان 
برای حضور در رقابت های قهرمانی کشور

خبر

کســون تهران  تیم بسکتبال ســپاهان مقابل ا
گذار کرد. به گزارش ایمنا، کوارتر اول با  بازی را وا
نتیجه ۲۱ بر ۱۴ به نفع سپاهان تمام شد و کوارتر 
کسون به پایان  دوم با نتیجه ۲۲ بر ۱۳ با پیروزی ا
رســید، کوارتر ســوم با نتیجــه ۱۷ بر ۱۶ به ســود 
کسون تمام  کســون و کوارتر چهارم با پیروزی ا ا
شد. این رقابت با نتیجه ۱۳ بر ۱۲ به پایان رسید 
کسون با نتیجه ۶۶ بر ۶۲ سپاهان  و در نهایت ا

را شکست داد.

تیم ملی کشــتی آزاد زیر ۲۳ کشورمان با کسب 
یــک طــال، ۲ نقــره و ۵ مــدال برنــز عنــوان نایــب 
قهرمانی جهان در کشور صربســتان را بدست 

آورد.
بــه گزارش ایمنــا، رقابت هــای کشــتی آزاد زیــر 
۲۳ ســال جهــان روزهــای ۱۴ تــا ۱۶ آبان مــاه در 
شــهر بلگــراد صربســتان برگــزار شــد و در پایــان 
تیم ایــران توســط امیرعلــی آذرپیــرا در وزن ۹۷ 
کیلوگرم به مــدال طال، محمدصــادق فیروزپور 
و ســجاد غالمــی در اوزان ۷۴ و ۸۶ کیلوگــرم بــه 
کبر  مدال نقره و احمد محمدنژاد جوان، علی ا
فضلی، علی سوادکوهی، امیرحسین فیروزپور 
و سیدمهدی هاشــمی به ترتیــب در ۵۷، ۷۰، 
۷۹، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم برنز گرفتند و با ۱۴۰ امتیاز 

بعنوان نایب قهرمانی دست یافت.
در این مسابقات تیم روسیه با ۱۴۵ امتیاز بعنوان 
قهرمانــی رســید، تیم ایران بــا ۱۴۰ امتیــاز نایب 
قهرمان شد و تیم ارمنستان با ۱۱۴ امتیاز بعنوان 

سوم رسید.

ملی پوشان بســکتبال بانوان ایران در دومین 
دیدار کاپ آسیا مقابل سوریه شکست خوردند.

بــه گــزارش  فدراســیون بســکتبال، تیــم ملــی 
بســکتبال بانوان ایران در دومین دیدار خود از 
رقابت های سطح ب کاپ آسیا ۲۰۲۱ به میزبانی 
اردن، مقابل سوریه با نتیجه ۷۸ بر ۷۱ شکست 

خورد.
بانوان ایران با ترکیب معصومه اسماعیل زاده، 
ادنا عیسائیان، دالرام وکیلی، شادی عبدالوند 

و آناهیس خداوردیان این بازی را آغاز کردند. 
کوارتر اول با نتیجه ۲۲ بر ۱۲، کوارتر دوم با نتیجه 
۲۱ بر ۱۷، کوارتر ســوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ به سود 
سوریه شد و در نهایت تیم ملی ایران این دیدار 
گــذار کــرد. معصومــه  را بــا نتیجــه ۷۸ بــر ۷۱ وا
اســماعیل زاده و شــیدا شــجاعی بــا کارایــی ۱۹ 

موثرترین بازیکنان ایران در این بازی بودند.
۶ تیم در مســابقات دسته ب آســیا به میزبانی 
)امان( اردن رقابت می کنند. این ۶ تیم براساس 

رده بندی جهانی به ۲ گروه تقسیم شده اند.
و   A گــروه  در  ســوریه  و  لبنــان   ایــران، 
 B تیم های اندونزی، اردن و قزاقســتان در گروه
قرار دارند. قهرمان این دوره از رقابت ها به دسته 

A کاپ آسیا صعود می کند.

ســرمربی تیم ملــی وزنــه بــرداری اعالم کــرد در 
مورد اعزام سهراب مرادی و کیانوش رستمی به 
بازی های آسیایی باید جلساتی در فدراسیون 
برگزار و تصمیــم گیری کنیم. به گزارش ایســنا، 
سهراب مرادی  و کیانوش رستمی به دلیل اینکه 
در اردوی تیــم ملــی بــرای حضــور در قهرمانــی 
جهان شــرکت نکردند، از ترکیب تیــم ملی کنار 
گذاشته شدند. فدراســیون وزنه برداری اعالم 
کرد هر ورزشکاری که از ابتدا در اردو شرکت نکند، 
کنار گذاشــته می شــود. با توجه به اینکه ســال 
آینده بازی های آسیایی ۲۰۲۲ در پیش است، 
کنون حضــور مجدد ایــن دو وزنه بــردار در تیم  ا
ملی نامشخص است. محمد حسین برخواه 
سرمربی تیم ملی در مورد حضور سهراب مرادی  
و کیانوش رستمی در تیم ملی برای بازی های 
آســیایی گفــت: آنهــا بــه اردوی تیم ملــی برای 
قهرمانی جهان دعوت شــدند اما چون به اردو 
نیامدند از تیم کنار گذاشته شدند. امسال دیگر 
مسابقه ای نداریم و برای بازی های آسیای باید 
جلســاتی در فدراســیون برگزار و تصمیم گیری 
کنیــم. او در مورد اینکه حافظ قشــقایی به تیم 
ملی دعوت می شــود یا خیر، تصریح کــرد: من 
قبال توضیحــات الزم در مــورد قشــقایی را داده 
ام و او انتظاراتی که داشتیم را برآورده نکرد. او را  
برای قهرمانی جهان و مسابقات آینده در اختیار 

فدراسیون قرار دادیم تا تصمیم گیری کند.

لیگ برتر بسکتبال:

 سپاهان بازی را 
کرد گذار  کسون وا به ا

کشتی آزاد  تیم ملی 
امید ایران 

نائب قهرمان جهان شد

شکست تیم ملی بسکتبال
 بانوان مقابل سوریه

مرادی و رستمی 
به بازی های آسیایی 

اعزام می شوند؟

تیم ملی کبدی بانوان تمرینات خــود را برای حضور 
موفق در بازی های آسیایی چین آغاز کرده است.

ملی پوشان از ۱۳ آبان در مجموعه ورزشی تازه تاسیس 
بعثت به خط شــده اند تا از عنوان قهرمانی شــان در بازی های آسیایی 
کارتا دفاع کنند. سکان هدایت این تیم در دست شایال جین از مربیان  جا

صاحب نام کشور هند قرار گرفته است.
کارتا توانســت با  تیم ملی کبــدی بانوان ایران در بازی های آســیایی جا
سرمربیگری شایال جین، نخستین بار در تاریخ ورزش های تیمی بانوان 

مدال طال را به دست آورد.
شــایال جین گفت: در چین کار ســختی را پیش رو داریم، خوشــبختانه 

مسئوالن فدراسیون با درک این مسئله ۱۱ ماه پیش از آغاز این رقابت ها 
شرایط را برای برگزاری اردو های تدارکاتی و تمرینی فراهم کرده اند.

وی افــزود: برای رســیدن به هــدف موانــع و مشــکالتی وجــود دارد من 
نمی توانم تمرکزم را روی مشکالت بگذارم، چون در این صورت به هدفمان 
که تکرار قهرمانی است دست پیدا نخواهیم کرد، بنابراین با برنامه کار را 

پیش خواهیم برد.
بازیکنــان دعــوت شــده بــه اردوی تدارکاتــی تیــم ملــی چکیــده ای از 
بهترین های ایران هستند که توسط کادرفنی تیم ملی در رقابت های 
قهرمانی کشور شناسایی و انتخاب شــده اند، وحیده ناصری نماینده 
فدراسیون در ادامه گفت: ۶۶ نفر از بهترین های کشور به اردوی تدارکاتی 
دعوت شده اند که با توجه به شرایط کرونایی و محدودیت مکانی آن ها 
را به ۲ گروه ۳۳ نفری تقسیم کردیم و در ۲ مرحله زیر نظر سرمربی هندی 
تمرینات را ادامه می دهنــد و در هر مرحلــه از اردوی تدارکاتی تعدادی از 
بازیکنان که آمادگی و شــرایط بهتری دارند، انتخاب و بــه اردوی بعدی 

دعوت خواهند شد.
قرار است ملی پوشان تا زمان اعزام به بازی های آسیایی چین ۱۱ مرحله 
اردوی تدارکاتی را پشــت ســر بگذارند، زهرا رحیمی نــژاد در ادامه ضمن 
بیان این مطلب، افزود: برگزاری بــازی تدارکاتی با تیم های صاحب نام 
منطقه آسیای شرقی از جمله هند، بنگالدش، چین تایپه و کره جنوبی 
گر کادرفنی تیم ملی  جزو برنامه های آماده سازی مان است همچنین ا
تایلند موافقت کنند بازی دوستانه با این تیم داشته باشیم در تهران یا 

بانکوک به مصاف آن ها خواهیم رفت.

کبدی کار به دنبال تکرار قهرمانی آسیا بانوان 

خبر

ملــی  تیــم  پیشــین  مهاجــم 
فوتبال ایــران و تیــم اســتقالل 
گفت: دعــوت نشــدن مهدی 
طارمی بــه تیــم ملــی فقــط حریفان ایــران را 

خوشحال کرد.
رضــا عنایتــی در حاشــیه نشســت هم اندیشــی 
پیشکســوتان اســتقالل با تقدیر از برگزاری این 
مراســم گفــت: امیــدوارم قــدر پیشکســوتان را 

بدانیم و بیشتر از آنها استفاده کنیم. 
وقتــی کســانی کــه ســال ها در این تیــم زحمت 
کشــیده اند می بیننــد باشــگاه برایشــان ارزش 

قائل است خوشحال می شوند.
بازیکن پیشین استقالل و تیم ملی ایران درباره 
گان اســکوچیچ  اختالفات مهدی طارمی و درا
بازیکن و ســرمربی تیم ملــی در آســتانه بازی با 
کیــد کرد: این موضــوع فقط  لبنــان و امــارات تا

حریفان تیم ملی را خوشحال کرد. 
به نوعی خودزنی کردیم و بد موقعی این اتفاق 
خ داد.  از فدراســیون انتظــار می رفــت پیــش  ر
از ایجاد ایــن حاشــیه مشــکل را حــل می کــرد. 
طارمی بازیکن بد اخالقی نیســت و بی حاشیه 

است. با گفتگو همه چیز حل می شود.

رضا عنایتی:

کرد اتفاق طارمی و اسکوچیچ فقط حریفان ایران را خوشحال 

خبر



سال پنجم - شماره 1272
 چهارشنبه  19 آبان 1۴۰۰ - ۴ ربیع الثانی 1۴۴۳
1۰7 نوامبر    2۰21 سالمت

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان  به فاصله ۱۵ روز آ
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. رای شماره ۳۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱۰ آقای 
مهدی حبیب الهی نجف آبادی فرزند اسماعیل ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۸9/۰۶ مترمربع 
قسمتی  از پالک شماره ۵۴۰  اصلی واقع در قطعه 7 نجف آباد واقع در  بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک 
اصفهان متقاضی طبق سند رسمی شماره 7۵7۴، 9۲/۰۲/۱۸ و ۱7۱۳۲، 9۴/۰۶/۲۸ دفترخانه 
۲7۵ نجف آباد مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱9، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰۴ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱9۲۱۲/ م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۶9۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰7/۲۰، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۳99۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۵9۴ مربوط به تقاضای آقای/خانم کاظم هوازاده جوآبادی مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع 
الواسطه از مالکیت مقصود اصالنی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم کاظم هوازاده 
جوآبادی به شناسنامه شماره ۱۳۰۴ کدملی ۱۲9۳۱۳9۴۳۲ صادره فرزند مرتضی نسبت به سه دانگ 
یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت ۱9۳/۵۰ مترمربع پالک شماره 9 فرعی از ۱۵۶ اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش 
کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات 
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱9 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۱۰۶9۲ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۶9۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۰7/۲۰، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۳99۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۵9۵ مربوط به تقاضای آقای/خانم پیمانه آقاجانی جلفای مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده ومستندات ضمیمه 

شامل مع الواسطه از مقصود اصالنی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم پیمانه آقاجانی 
جلفای به شناسنامه شماره ۱۲7۱۰۴۴7۵7 کدملی ۱۲7۱۰۴۴7۵7 صادره فرزند علیرضا نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت ۱9۳/۵۰ مترمربع پالک شماره 
9 فرعی از ۱۵۶ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود 
ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک 
وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱9 

- رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۱۰۶9۸ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 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 ۱۵ 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. رای شماره ۳۴۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱7 آقای حسنعلی کافی موسوی 
نجف آبادی فرزند غالمحسین چهار دانگ مشاع و خانم زهره خاکی نجف آبادی فرزند مرتضی دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۴۳/۶۲ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۲9۱/۲ اصلی 
واقع در قطعه۱۰ نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند رسمی شماره 
۲7۳۳۰، 99/۰۴/۲۳ دفترخانه ۲7۵ نجف آباد مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۸/۱9، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰۴ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱9۳۰۵ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱9۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰9، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۵7۲ مربوط به تقاضای آقای/خانم محمدحسین امینی مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
سند ۱۲۲۸۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمدحسین امینی 
به شناسنامه شماره ۱۰۱۵ کدملی ۱۱۴۱۲79۵9۲ صادره فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت ۶9/۴۲ مترمربع پالک شماره ۴۲۶ فرعی از ۱۱۰ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای 
ماده قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده آیین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱9، 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی 
– ۱۲۱9۲7۶ / م الف

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

جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳9۰/۰9/۲۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر / فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و 
پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۲۵۰۰۰۲۱۱ مربوط به تقاضای خانم فاطمه آزاده مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات 
و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
سند ۲7۶۵۸ مورخ ۴۲/۰۵/۲9 دفتر ۲9 باقر شفیعی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
خانم فاطمه آزاده به شناسنامه شماره ۴۱۶۳۱ کدملی ۱۲۸۰۸۴۱۸77 صادره فرزند اصغر نسبت 
به ۳ دانگ یکباب باغ به مساحت ۳۴۸۱/۶۴ مترمربع پالک شماره 9۰ اصلی واقع در اصفهان بخش 
حوزه ۱۴ ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ 
با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر / فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۲۵۰۰۰۲۱۳ مربوطه به تقاضای آقای محسن رحمانی مبنی بر صدور سند مالکیت 
نسبت به ششدانگ / قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای هیات باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۲7۶۵۸ مورخ 
۴۲/۰۵/۲9 دفتر ۲9 باقر شفیعی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای محسن رحمانی به 
شناسنامه شماره ۱۵۶۶ کدملی ۱97۱۵۰۴۴۴۰ صادره مسجدسلیمان فرزند حسین نسبت به ۳ دانگ 
مشاع ار ۶ دانگ یکباب باغ به مساحت ۳۴۸۱/۶۴ مترمربع پالک شماره 9۰ اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ۱۴ ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش 
کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات 
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان خمینی شهر – ۱۲۱9۸۸۳ / م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

نظربه اینکه آقای داریوش صدری احدی از ورثه مرحوم محمدعلی صدری طی درخواست وارده به 
شماره ۱۴۰۰۲۱7۰۲۰۰۸۰۰9۱۳۱، ۱۴۰۰/۶/۱۰ اعالم نموده سند مالکیت تمامت دو دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ۳۴۲۱. ۱ نزدآقای فضل اله صدری احدی از ورثه محمدعلی صدری میباشد 
که بموجب اخطاریه شماره ۱۳999۸۸۵۶۰۲۰۰۸۰۰۰97۴، ۱۴۰۰/7/۱۱ به نامبرده اعالم گردیده 
که ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به ارایه سند فوق به این اداره اقدام نماید و نامبرده تاکنون نسبت به ارایه آن 
هیچ گونه اقدامی ننموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. مرتضی قدیری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – ۱۲۲۰۱۲7 / م الف

آگهی

آیا استفاده از فویل و یا ظروف آلومینیومی سرطان زاست؟
یکــی از پرســش هایی که ممکن 
اســت برایتان پیش آمده باشــد، 
خطر داشتن یا نداشتن استفاده 

از ظروف آلمینیومی در پخت غذاست.
شاید برای شما هم این ســؤال پیش آمده باشد که 
آیا اســتفاده از ظروف آلمینیومی خطر دارد و ســبب 

بیماری هایی نظیر سرطان می شود.
پایگاه آمریکایــی »یــو اس ای تودی« در گزارشــی به 
تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ با عنوان »بررســی واقعیت قرار 
گرفتن در معرض آلمینیوم از طریق غذا سبب ایجاد 
مشکالت عصبی یا سرطان نمی شود« به این مسأله 

پرداخته است.
در این گزارش آمده که ادعا شــده اســت گرما سبب 
می شــود تا آلمینیوم به غذا نفوذ کرده و سبب زوال 
عقل، آلزایمر، پارکینســون و ســرطان می شود. یک 
مقاله بدون تاریخ از وب سایتی با نام »راز های زیبایی 
طبیعی« در حال گردش در شــبکه های اجتماعی 
است و هشدار داده که پخت و پز در آلمینیوم سبب 
می شــود این ماده وارد غذا شده و ســبب سرطان و 
دیگر بیماری های عصبی از جمله زوال عقل، آلزایمر، 

و اختالالت اوتیسمی می شود.
یو اس ای تودی در ادامه نوشت آلمینیوم در بسیاری 
از محصوالت خانگی، از وسایل و ظروف آشپزی گرفته 
تا فویل غذا، بیکینگ پودر و حتی دارو های بی نسخه 
وجود دارد آلمینیــوم، رایج تریــن فلــز در روی زمین 
است که ۸ درصد از جرم زمین را تشکیل می دهد و به 
همین دلیل، آلمینیوم به معنای واقعی کلمه در همه 
جا وجود دارد؛  آب نوشــیدنی، برخی میوه ها مانند 

مرکبات، آلمینیوم بیشتری به نسبت بقیه دارند.
به شکل طبیعی، به ندرت آلمینیوم به شکل فلزی 
آن دیده می شود معموال آلمینیوم در محیط زیست 
به شکل نمک های آلمینیوم یا دیگر ترکیباتی مانند 
»ســیترات آلمینیــوم« یافــت می شــود این مــواد در 
محیط و شــبکه غذایی بــه گــردش در می آیــد افراد 
بزرگســال به شــکل طبیعی بین ۳۰ تــا ۵۰ میلی گرم 

آلمینیوم در هر زمانی در بدن خود دارند.
در ادامه این گزارش آمده اســت  آلمینیوم یک ماده 
غذایی نیست؛ اما در افزودنی های غذایی، ترکیبات 
آلمینیومی به عنوان نگهدارنده، رنگ  یا خمیر نان 
بدون مخمر اســتفاده می شود سخنگوی سازمان 
غذا و داروی آمریکا در ایمیلی تأیید کرد این سازمان 
استفاده از آلمینیوم را در غذا، آماده سازی غذا و دارو 

بی خطر می داند.

     تحقیقات در خصوص صحت تأثیر 
آلمینیوم بر سالمتی بزرگساالن

در حالی ایــن مطلــب صحیــح اســت زمانــی کــه در 
فویــل آلمینیومی غذایــی را می پزیــد یــا بــا ظــروف 
آلمینیومی غذایی را تهیه می کنید، مقداری آلمینیوم 
وارد غــذا می شــود؛ اما این مطلبی نادرســت اســت 
که اســتفاده از آلمینیــوم عوارض جانبی بر ســالمت 
افراد بزرگســال دارد. بدن شــما کمتر از یک درصد از 
آلمینیوم پس زمینه را در غذا  یا آب نوشیدنی جذب 
کســازی  می کنــد و ۹۵ درصــد آن توســط کلیه هــا پا
می شود بیشتر آلمینیوم های محیطی که در معرض 
آن هستید، ظرف ۲۴ ساعت از سیستم بدنی شما 

خارج می شوند.
یک فرد بالغ تقریبا ۷ تا ۹ میلــی گرم روزانه آلمینیوم 
می خورد و این مقدار می تواند بر حسب محیط زیست 
فرد و یا نوع رژیم غذایی و ابزار پخت و پز، متفاوت باشد 
 )FDA( »با این حال، نه »سازمان غذا و داروی آمریکا
 )EFSA( »و نه »ســازمان ایمنی غذای اتحادیه اروپا
هیچ کدام به این نتیجه نرســیده اند که این میزان 
قرار داشــتن در معرض آلمینیوم به قدری است که 
سبب ایجاد مشکالتی در افراد بزرگسال شود. درست 

اســت که در معــرض آلمینیوم قــرار گرفتن بــا برخی 
بیماری ها از جملــه زوال عقل، اختــالالت عصبی و 
تحریک ریــه مرتبط اســت؛ اما این موارد بــا کار های 
روتین و روزانه و نیز رژیم غذایی و پخت و پز معمولی 

که افراد دارند، اتفاق نمی افتد.
به نوشته این گزارش، زوال عقل و انسفالوپاتی مرتبط 
با آلمینیوم در افراد سالمندی دیده شده که دارای 
اختالل در عملکرد کلیه هستند باید گفت این موارد 
گاهی اوقات )به شکل نادر( زمانی که محلول دیالیز 
توسط آلمینیوم آلوده شــده اســت، اتفاق می افتد 
در واقع زمانی که کلیه هــا کار نمی کنند، آلومینیوم 
رژیم غذایی می تواند در بدن انباشــته شود و باعث 
زوال عقل شود. دیالیز قرار است سبب از میان بردن 
چیز هایی شود که یک کلیه مشکل دار و نارسا قادر به 
گر محلول دیالیز توسط  حذف آن نیست؛ بنابراین ا

آلومینیوم آلوده شود، این امر سریعتر اتفاق می افتد.
همچنین موارد دیگری که آلمینیوم سبب مشکالت 
در سیستم عصبی می شود نیز خیلی نادر است؛ به 
مانند زمانی که کارگران در معرض مقدار کم و یا زیاد 
غبار و یا دود آلمینیوم در مکان هایی مانند کارخانه 

جات آلمینیوم و یا معادن آلمینیوم قرار گیرند.

گرچــه گفته می شــود که میــان آلزایمر و  همچنین ا
اختالالت اوتیســمی با آلمینیوم ارتباط وجود دارد؛ 
اما در هیــچ مــوردی، مدرکی قطعی مبنــی بر اینکه 

آلمینیوم سبب این موارد شده است، وجود ندارد.
همچنین ایــن ادعــا کــه آلمینیــوم باعــث ســرطان 
می شــود نیز غلط اســت. نقش آلمینیــوم در ایجاد 
گرچــه کارگران  ســرطان هرگز ثابــت نشــده اســت. ا
کارخانــه ذوب آلمینیوم در خطــر باالتــری از ابتال به 
سرطان قرار دارند؛ اما این به دلیل آن است که آن ها 

در معرض دیگر مواد شیمیایی در آنجا قرار دارند.
     نتیجه پایانی

پایــگاه یــو اس ای تــودی در انتها نوشــت بر اســاس 
تحقیقات ما ایــن ادعا کــه آلمینیــوم از طریــق گرما 
وارد غــذا می شــود و ســبب آلزایمــر، اوتیســم، زوال 
عقل و ســرطان می گردد »تقریبا نادرســت« اســت. 
با اینکه این مطلبی درست است که غذا و آب اغلب 
دارای آلمینیوم است و سطح آلمینیوم در غذا در گرما 
و شرایط اسیدی افزایش می یابد؛ اما این که بودن در 
معرض این آلمینیوم با عوارض و پیامد های جانبی 
ســالمتی در افراد بزرگســال همراه اســت، نادرســت 

است.

دانستنیها
یک چشــم پزشــک به تشــریح معاینــه و بررســی 

بینایی در نوزادان و شیرخواران پرداخت.
حمید ریاضی چشم پزشک اظهار کرد: هنگام تولد 
نوزاد سیستم بینایی یک سیستم تکامل نیافته 
است و در طول سال اول زندگی نوزاد این سیستم 
تکامل پیدا می کند، مشکالت احتمالی در طول 
ســال اول نقش مهمی در تکامــل بینایی نــوزاد و 
جلوگیری از مشکالت ناشــی از اختالل در بینایی 

نظیر مشکالت یادگیری خواهد شد.
گــر بیماری هــای  ریاضــی بــا اشــاره به اینکــه ا
چشمی نوزادان خصوصا بیماری های آب مروارید 
و آب ســیاه تحت درمــان قرار گیــرد نتیجه خوبی 
خواهد داشــت افزود: این امر در مورد نوزادانی که 
حاصل ازدواج فامیلی هســتند از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
او با اشاره به اینکه گاهی اوقات چشم نوزادان دچار 
انحراف به داخل یا خارج می شود و حرکت چشم ها 
با هم هماهنگی ندارنــد ادامــه داد: ایــن حالت را 
استرابیسم یا انحراف چشم می گویند، در صورتی 
که انحراف چشم تا سه یا چهار ماهگی خود به خود 

برطرف نشود باید نوزاد تحت درمان قرار بگیرد.
این چشم پزشک با اشاره به اینکه به دلیل ثابت 
ماندن یک چشــم در زمــان حرکت چشــم دیگر و 
تفاوت فاحش بیــن حرکات دو چشــم بایــد نوزاد 
را حتی پیــش از ســه یا چهــار ماهگی نزد پزشــک 
متخصص برد تا مورد معاینه قرار بگیرد عنوان کرد: 
زمان تشخیص انحراف چشم بسیار مهم است، 
چون بیماری هایی مثل تنبلی چشم یا آمبلیوپی 
در واقــع به دلیــل استرابیســم و یا انحراف چشــم 

درمان نشده به وجود می آید.
ریاضی با اشــاره به اینکه یکی از بزرگترین لحظات 
زمانی است که یک کودک برای اولین بار چشمان 
خود را باز می کند و با اطرافیان ارتباط برقرار می کند 
گر این کار به درستی انجام نشود نگران  گفت:اما ا
نباشــید بهبود سیســتم تصویری یک نــوزاد تازه 

متولد شده زمان می برد.
او تصریح کرد: دانستن نقاط عطف رشد دیداری 
کودک و آنچه می توان برای کمک بــه او انجام داد 
می تواند شما را مطمئن کند که فرزند شما به طور 

صحیح می بیند و از جهان خود لذت خواهد برد.

اهمیت معاینات بینایی در نوزادان

نوزادان

پژوهش

متخصصان انگلیســی می گویند افراد مبتال به 
دیابت باید در وعده صبحانه به سطح قند خون 

خود توجه داشته باشند.
 دیابــت نــوع ۲ یکــی از بیماری هــای زمینــه ای 
و مزمــن اســت کــه فــرد را در طــول عمــر خــود 
درگیر می کند. براســاس اعالم ســازمان جهانی 
بهداشت، شمار مبتالیان به دیابت در جهان از 
۱۰۸ میلیون نفر در سال ۱۹۸۰ به ۴۲۲ میلیون نفر 

در سال ۲۰۱۴ رسیده است.
گر افراد دیابتی نتوانند سطح قند خون خود را  ا
کنترل کنند، این موضوع می تواند جان آن ها را 
به مخاطره بیندازد. برآورد می شود در سال ۲۰۱۹ 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به طور مســتقیم به 
دلیل عوارض ابتال به دیابت جان خود را از دست 
داده انــد. از همیــن روی، بیمــاران دیابتی باید 
توجه ویژه ای به رژیم غذایی خود داشته باشند.
متخصصان انگلیسی می گویند توجه به سطح 
قند خون عامل کلیدی در کنترل دیابت است. 
افراد باید بکوشــند در وعده های غذایی روزانه 
خود به این موضوع توجه خاصی داشته باشند. 
یکی از مهمترین وعده های غذایی بــرای افراد 

دیابتی، صبحانه است.
از آنجا که فرد در طول شب خواب بوده و چیزی 
نخورده است، سطح قند خون افت کرده و فرد 
در وعده صبحانه تالش دارد تا کالری الزم را برای 
بدن تامین کنــد. با ایــن حال، مصــرف یکباره 
مواد غذایی حاوی قند زیاد می تواند به صورت 

گهانی باعث افزایش سطح قند خون شود. نا
به طور عمومی به افراد مبتــال به دیابت توصیه 
می شود از مصرف قند های ساده پرهیز کنند. 
گر از جمله افرادی هستید که به غالت صبحانه و  ا
شیر عالقه دارید باید بدانید که این غالت حاوی 
شــکر هســتند. این افراد باید از غالت صبحانه 

کامل و بدون شکر استفاده کنند.
از  یکــی  غــالت  از  شــده  تهیــه  فرنی هــای 
صبحانه های مناسب برای افراد دیابتی است. 
جو دوســر یکــی از گزینه ها ایده آل بــرای کنترل 
قند خون محسوب می شود، زیرا دارای سطح 
باالیــی از فیبر بوده و احســاس ســیری را در فرد 

به دنبال دارد.
کیان )غاز، مرغابــی، اردک،  غ و تخم ما تخم مر
و...( از گزینه های مناسب دیگر برای افراد دیابتی 
غ دارای ســطح باالی پروتئین  اســت. تخم مر
بــوده، چربــی معتدلی داشــته و کربوهیــدارت 
پایینــی دارد. می توانیــد آن را بــه صورت هــای 
مختلف تهیه کرده و در وعده صبحانه مصرف 

کنید.
گــر مایل به مصــرف نیمرو بــا نان بودیــد، بهتر  ا
اســت از نان ســبوس دار به میزان کم استفاده 
کنید. نان تهیه شده از غالت کامل بهترین گزینه 
برای افراد مبتال به دیابت است، زیرا سطح فیبر 
باالیی داشته و قند آن به طور تدریجی در بدن 
آزاد می شــود. همچنین ایــن نان ها احســاس 
سیری بلند مدت تر را در فرد به دنبال دارد و مانع 

از پرخوری فرد می شود.
افراد مبتال به دیابت نباید صبحانه های شیرین 
مانند مربا، مارماالد و عسل مصرف کنید. با این 
حال، این افراد می تواننــد از آووکادو، کــره بادام 

زمینی استفاده کنند.

سرشیر دارای مزاج گرم و تر و خواص بی شمار 
اســت کــه در زیــر بــه شــماری از  آن هــا اشــاره 

می گردد: 
• سرشیر گزینه مناسبی برای وعده صبحانه و 

غذای کودکان است.
• سرشیر ملین است و رفع یبوست می کند.

• سرشــیر تقویت کننده بدن و چــاق کننده 
است.

• مصرف سرشــیر برای تقویت مغــز و اعصاب 
نیز مفید است.

• سرشیر به رفع خشونت ریه و حنجره کمک 
می کند.

• افراد گرم و خشــک از مصرف سرشــیر ســود 
می برند.

     زیاده روی در مصرف سرشیر چه عواقبی 
دارد و برای چه افرادی توصیه نمی گردد؟

• زیاده روی در مصرف سرشیر سبب ضعف و 
سستی دهانه ی معده و کاهش اشتها می گردد 
و از این جهت برای معده های مرطوب، افراد 
کم اشــتها و افراد مبتال به سســتی فم معده و 

ترش معده مناسب نیست.
• مبتالیــان به نفــخ و ســنگینی معده بایــد از 

مصرف زیاد سرشیر پرهیز کنند.
• کسانی که دچار بی اشتهایی اند خوب است 

سرشیر را همراه عسل یا شکر مصرف کنند.
     مصلح سرشیر چیست؟

عســل و شــکر ســرخ مصلــح و بهبوددهنــده 
خواص و مزاج سرشیر هستند.

تغذیه

صبحانه؛ وعده ای حیاتی

 برای دیابتی ها

خواص و مزاج سرشیر 
در طب سنتی 

محققان با استفاده از اشعه ایکس پرانرژی ساطع 
شده توسط نوع خاصی از شتاب دهنده ذرات به 
آسیب ناشــی از کووید ۱۹ به کوچکترین رگ های 

خونی ریه ها پی بردند.
دانشــمندان دانشــگاه کالج لندن از یک فناوری 
تصویربــرداری جدیــد موســوم بــه »توموگرافــی 
فازی-کنتراست سلسله مراتبی« )HiP-CT( برای 
اسکن اعضای اهدایی انســان، از جمله ریه های 

کننده کووید -۱۹ استفاده کردند. اهدا
HiP-CT نقشــه برداری ســه بعــدی را در طیــف 
وســیعی از مقیاس ها فراهم می کند و به پزشکان 
اجــازه می دهد تــا کل یک عضــو را که قبــال امکان 
پذیر نبود از طریق تصویربرداری مشاهده نمایند و 
سپس تا سطح سلولی زوم کنند. در این تکنیک از 

اشعه ایکس استفاده می شود.
با توجه به این تکنیک، محققان می توانند رگ های 

خونی به قطر پنج میکرون )یک دهم قطر مو( را در 
یک ریه دست نخورده انسان مشاهده کنند.

بــا اســتفاده از HiP-CT، تیــم تحقیقاتــی شــامل 
پزشــکانی از آلمان و فرانسه، مشــاهده کردند که 
چگونه عفونت شــدید کووید -۱۹ خون را بین دو 
سیســتم مجزا تقســیم می کند؛ مویرگ هایی که 
کسیژن دار می کنند و آنهایی که خود بافت  خون را ا

ریه را تغذیه می کنند.
این تأثیر کروناویروس بر مویرگ های ریوی موجب 
تشدید عوارض کووید ۱۹ بر ریه ها و بروز مشکالت 

تنفسی می شود.
بــه گفتــه محققان، این یــک پیشــرفت واقعی 
اســت، زیرا اندام های انسان کنتراست پایینی 
دارنــد و بنابراین تصویربــرداری بــا جزئیات باال 
از طریــق تکنیک هــای موجــود فعلــی بســیار 

دشوار است.

یافته محققان انگلیسی؛

کووید ۱۹ موجب تغییر در عروق ریوی می شود

طب سنتی
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کانــت توییتــری @Xiaomiui بــه تازگی یک   ا
لیست غیررسمی از گوشی هایی را منتشر کرده 
است که برای دریافت این آپدیت واجد شرایط 
هســتند، هرچند که دقیقا زمان انتشــار آن را 

اعالم نکرده است.
گرچه شــاید این شــرکت امــروز به شــدت این  ا
ادعــا را انــکار کنــد، ولــی زمانــی گوشــی های 
عنــوان  بــه  زیــادی  حــدود  شــیائومی تا 
شبیه سازی شــده های چینــی آیفــون مــورد 

طعنه قرار می گرفتند. 
پوســته اندرویدی اولین گوشی های ساخت 
شیائومی به قدری شبیه iOS بود که اندروید 

بودن آن به سختی قابل تشخیص بود. 
بــه  تغییــرات  اعمال ایــن  کار  ولی ایــن 
ورژن های اندرویــدی بعدی را دشــوار می کرد 
و عمــال باعــث می شــد کــه به روزرســانی های 

نرم افزاری برای آن دستگاه ها ارائه نشود.
کنون در   پوسته اندرویدی MIUI شــیائومی ا
عین حالــی که تغییــرات قابــل توجهــی یافته 
کتــر منحصر بــه فرد شــیائومی خود  اســت کارا
کــرده اســت، و خیلــی بیــش از  را نیــز حفــظ 
تجربه اندرویــدی  بــه  قبلــی  نســخه های 
اســتاندارد نزدیــک شــده اســت. همچنیــن 
شیائومی موضعی قوی تر در هماهنگ ماندن 
با آپدیت های اندرویدی یافته اســت، به ویژه 

آپدیت های اصلی مانند اندروید ۱۲.

کانــت توئیتــری @Xiaomiui بــه تازگــی یک  ا
لیســت غیررســمی از گوشــی هایی را منتشــر 
کرده اســت که برای دریافت این آپدیت واجد 
شرایط هستند، هرچند که دقیقا زمان انتشار 

آن را اعالم نکرده است.
 ایــن لیســت نســبتا طوالنی اســت و بســیاری 
از مدلهــای برندهــای مختلــف آن، از جملــه 
ردمــی، را شــامل می شــود. این تعــداد بــاالی 
آپدیت هــا در نــوع خود قابل تحســین اســت. 
در تصویــر فــوق، جــدول اعالمی شــیائومی را 

مشاهده می کنید.
البته این وضعیت هم هنوز جای بهبود دارد. 
شایان ذکر است که گوشی های ردمی معموال 
تنها یک آپدیــت عمده دریافــت می کنند، که 
بســیار پایینتر از اســتاندارد قابل قبول است. 
ســری Mi ۹ از ســال ۲۰۱۹ نیز، با اینکــه تنها دو 
سال از معرفی آنها می گذرد، ولی در این لیست 

جایی ندارند. 

کاربران ایــن پلتفــرم  توییتــر از ایــن پــس بــه 
از  نمایشــی  پیــش  کــه  می دهــد  اجــازه 
گرام قرار داده شده در این  لینک های اینســتا

شبکه اجتماعی را مشاهده کنند. 
توییتــر از ایــن پــس بــه کاربران ایــن پلتفــرم اجازه  
می دهد که پیش نمایشی از لینک های اینستاگرام 
قرار داده شده در این شبکه اجتماعی را مشاهده 

کنند.
محتــوای  مشــاهده  بــرای  پــس  از ایــن 
گرام در توییتــر نیــازی بــه  لینک های اینســتا
ورود بــه آنهــا نداریــد. توییتر بــه تازگــی امکان 
گرام  مشاهده پیش نمایش لینک های اینستا
را برای نرم افزارهای رسمی و نسخه تحت وب 

پلتفرم خود عرضه کرده است.
گرام  گر شخصی پستی را در اینستا به این ترتیب ا
ک بگذارد، کاربران پیش نمایشــی از  به اشــترا
ک گذاشته شده را مشاهده  محتوای به اشترا
خواهند کرد و در صورت تمایل برای تماشای 
محتوای کامل  می توانند روی لینک ارائه شده 

گرام وارد شوند. کلیک کرده و به اینستا
گرام  این اقدام به نوعی آشتی توییتر با اینستا

محسوب  می شود. 
توییتــر  تصویــر  ســازی  یکپارچــه  قابلیــت 
گرام در ســال ۲۰۱۲ بــرای همیشــه  در اینســتا
منتفی شــد و از آن زمان تا کنون هر دو شــبکه 
گی هــای  اجتماعــی بــه شــدت در مقابــل ویژ
مرتبــط بــا پیــش نمایــش محتــوای یکدیگــر 

مقاومت  می کردند.
توییتــر ترجیــح  مــی داد کــه کاربــران تصاویــر 
را مســتقیما در ایــن شــبکه اجتماعــی آپلــود 
گرام نیــز هیــچ فرصتــی را برای  کننــد و اینســتا
نگه داشــتن کاربران در پلتفرم خود از دســت 

نمی داد. 
که ایــن بــار  با ایــن حــال بــه نظــر  می رســد 
توییتر اندکی عقب نشینی کرده است و سعی 
دارد به ایــن دشــمنی نهان ولــی دیرینه پایان 

بدهد.
هنوز مشــخص نیســت که دلیل اصلی توییتر 
گرام نیز  برای ایــن اقــدام چیســت و آیا اینســتا
ویژگی مشابهی را به نفع توییتر در پلتفرم خود 

را اندازی خواهد کرد یا خیر. 
در هــر صورت ایــن خبــر بــرای کاربران شــبکه 
اجتماعــی توییتــر خوشــحال کننــده اســت و 
موجــب صرفــه جویــی در زمــان صــرف شــده 
برای تولید محتوا و نیز بررسی محتواهای ارائه 

شده  می شود.

در ســند ثبــت اختراعــی کــه بــه تازگی منتشــر 
شــده ظاهــرا ریلمی قصــد دارد اولیــن گوشــی 
هوشمند با دوربین سلفی زیر صفحه نمایشگر 
را بسازد.  مدتی است که ریلمی در حال کار بر 
روی اولین گوشی با دوربین سلفی زیر صفحه 

نمایشگر است. 
کــی چیــس  در واقــع، در مــاه ســپتامبر زو 
معاون این شــرکت، در شــبکه اجتماعی ویبو 
تصویــری از یک گوشــی منتشــر کرد کــه هیچ 
بریدگی یا محلی مشخص برای دوربین سلفی 
ندارد.  او همچنین در بخش نظرات این پست 
توضیح داد که این تلفن همراه از مکانیزم پاپ 
آپ )pop-up( هم پیشتیبانی نمی کند، به این 
معنــی که ایــن گوشــی هوشــمند از فنــاوری 
دوربیــن ســلفی زیــر صفحــه نمایشــگر بهــره 

می برد. 
در مصاحبــه ای  »مدهاو شــو« از بنیانگذاران 
شــرکت ریلمی گفــت که بعیــد به نظر می رســد 
که فناوری ســلفی پاپ آپ نیز در گوشــی های 

هوشمند جدید استفاده شوند.
در تصاویری جدید از ثبت اختراعی که توسط 
ریلمی صــورت گرفتــه می تــوان طراحــی ســه 

بعدی را از جهات مختلف دید.
ح ها این دســت   نکتــه قابل توجــه در ایــن طر
که گوشی هوشــمندی را نشــان می دهند که 
هیچ نقطه مشخصی برای قرار گرفتن دوربین 
ســلفی در آن وجود نــدارد، که در واقع نشــان 
دهنــده همــان فنــاوری دوربیــن ســلفی زیــر 

صفحه نمایشگر است. 
کــه  نــدارد  وجــود  تضمینــی  هیــچ  البتــه 

نمایــش  تصویــر  در ایــن  کــه  ح هایــی  طر
داده شــده، نشــان دهنــده طراحــی واقعــی 

گوشی های ریلمی در آینده باشد.
ح ثبت اختراع  گی های دیگر طر      ویژ

شده توسط ریلمی
ح جزئیــات دیگــری را نیــز می توان  در ایــن طر
دید کــه از جملــه آنها می تــوان بــه منحنی که 
به وضوح در هر دو طرف تلفن دیده می شود، 

اشاره کرد. 
برخی از خطــوط آنتن به وضــوح در قاب های 
کــه نشــان  بــاال و پاییــن مشــخص شــده اند 

می دهد جنسی فلزی خواهند داشت.
همچنین می توان دکمه های تنظیم صدا در 
سمت چپ و یک دکمه پاور کوچک در سمت 

راست گوشی را دید. 
هیــچ اثری از حســگر اثر انگشــت در ایــن تلفن 
همــراه وجــود نــدارد، به ایــن معنــی کــه بایــد 
انتظــار حســگر اثــر انگشــت در زیــر صفحــه 

نمایشگر را داشت. 
در نهایــت، بــه نظــر می رســد کــه در قســمت 
پایین دســتگاه محل گذاشــتن ســیمکارت و 
همینطور یک پورت USB Type-C قرار دارد.

گوشی های شیائومی قابلیت ارتقاء  کدام 
به اندروید ۱۲ را دارند؟

گرام  امکان پیش نمایش لینک های اینستا
در توییتر فراهم شد

گوشی جدید ریلمی با دوربین زیر صفحه نمایشگر 
به بازار می آید 

فناوری گاهی فیسبوک از آسیبی که به کاربرانش می زند  آ
اســناد فــاش شــده فیســبوک 
نشــان می دهد ایــن شــرکت از 
مشــکالتی که این پلتفــرم برای 

گاه است.  کاربرانش ایجاد کرده به خوبی آ
تحقیقات داخلی شرکت فیسبوک نشان می دهد 
که از هر ۸ کاربر این برنامه، یک نفر استفاده اجباری 
از رســانه های اجتماعی را گــزارش کرده انــد که در 
خــواب، کار و روابــط آنهــا اختالل ایجــاد می کنــد. 
مســئله ای که این پلتفــرم رســانه اجتماعــی آن را 
»اســتفاده مشکل ســاز« می نامد، امــا معموال به 
عنوان اعتیاد به اینترنت شــناخته می شــود. این 
گزارش هــا از ســوی وال اســتریت ژورنــال منتشــر 

شده اند.
ایــن پلتفرم رســانه اجتماعــی تیمی متمرکــز برای 
بررســی رفاه کاربــران داشــت کــه راه هایــی را برای 
جلوگیــری از اســتفاده های مشــکل ســاز کاربران 
پیشــنهاد می کردند کــه برخی از این پیشــنهاد ها 
به کار گرفته شــدند. امــا طبق گفته وال اســتریت 
ژورنال، این شرکت در سال ۲۰۱۹ این گروه را منحل 

کرد.
پراتیتــی ری  چودهــاری معــاون تحقیقــات متــا، 
گی  شرکت جدید مادر فیسبوک، در یک پست وبال
می نویسد که وال استریت ژونال نتیجه این تحقیق 
را به غلط ارائه داده اســت. این شرکت در پاسخ به 
دیگر مقاله هایی که وال اســتریت براساس اسناد 

کنش هایی  داخلی فیسبوک تهیه کرده بود، نیز وا
مشابه را نشان داده بود.

او می گوید که فیســبوک در طول تالش های چند 
ســاله برای درک بهتر و توانمندســازی افرادی که 
از خدمات مــا بــرای مدیریت اســتفاده مشــکل زا 
اســتفاده می کنند، متعهد بوده و از آن ها حمایت 
کرده است. ری  چودهاری معتقد است که استفاده 
مشکل ساز مساوی اعتیاد نیست و این شرکت برای 
کمک بــه مردم بــرای مدیریــت تجربیات خــود در 

برنامه ها و خدمات، این ویژگی ها را ارائه می کند.
     مضر بودن فیسبوک برای ۳۶۰ میلیون کاربر

ایــن مقالــه جدیدتریــن گــزارش از مجموعــه ای 
اســت کــه از ســوی وال اســتریت ژورنــال منتشــر 
می شود. این گزارش ها براساس اسناد داخلی ارائه 
شده توسط فرانسیس هاوگن تهیه شده که نشان 
می دهد فیســبوک از مشــکالتی که پلتفرم هایش 
گاه اســت. همچنیــن  می توانند ایجــاد کننــد، آ
در گزارشــی که وال اســتریت منتشــر کــرده برنامه 

فیسبوک؛ خواب و روابط ۱۲.۵ درصد از کابرانش را 
مختل کرده است.

به عنــوان مثال، مجموعــه ای از گزارش ها نشــان 
گرامش  می دهد که فیسبوک می داند پلتفرم اینستا
برای کاربران نوجوان مضر است. هاوگن در پنجم 
کتبر در مقابل کنگره شهادت داد و گفت فیسبوک  ا
کارآمد است و بعید به نظر می رسد  از نظر داخلی نا
کــه رفتار هــای خــود را بــدون فشــار های خارجــی 

تغییر دهد.

فناوری

داستان کوتاه

تحقیقات نشان داده خوابیدن دوباره بعد 
از قطــع کــردن زنگ ســاعت ممکن اســت 
روی وزن، پوست و حتی ســالمت باروری 

شما اثر بگذارد. 
مــا ســه مــاه و نیــم از عمرمــان را صــرف 
قطــع موقــت زنــگ ســاعت موبایــل مــان 
می کنیم که برای بیدار شدن مان از خواب 
کــرده بودیــم؛ و گرچــه انجــام  تنظیمــش 
گهگاه ایــن کار تأثیــری بــر شــما نــدارد، اما 
کار صدماتــی بیشــتر از  تکــرار مداوم ایــن 

آسیب به خواب تان دارد.
تحقیقات نشان داده خوابیدن دوباره بعد 
از قطــع کــردن زنگ ســاعت ممکن اســت 
روی وزن، پوست و حتی ســالمت باروری 
شــما اثــر بگــذارد. در ادامــه می خواهیــم 

ببینیم این کار چه تأثیری بر بدن دارد.
      ممکن است چرخه ی خواب تان را 

مختل کند
نزدیــک به ۲ ســاعت پیــش از آنکــه واقعا از 
خــواب بیــدار شــوید، بــدن تــان شــروع به 
آماده کــردن خــود بــرای آغــاز روز می کند. 
دمــای بــدن تــان بــاال مــی رود و در بــدن 
تــان مــواد شــیمیایی ترشــح می شــود کــه 
کارشــان بیــدار کــردن شــما اســت. وقتــی 
بعد از شــنیدن اولین زنگ ساعت موبایل 
از خواب بیــدار می شــوید، بدن تــان برای 
گر  فرآیند بیدار شدن کامال آماده است. اما ا
زنگ ساعت را موقتا قطع کنید و دوباره به 
خواب بروید، احتماال بعد از بیدار شدن تا 
مدت ها احســاس خواب آلودگی و سستی 

خواهید کرد.
ممکن است پوست تان حساس تر شود

گــر مراقبــت خوبــی از پوســت تــان  حتــی ا
داشته باشید، کمبود خواب مداوم ممکن 
اســت تالش هایتــان را از بین ببــرد و باعث 
آســیب دیــدن پوســت تــان شــود. وقتــی 
کافــی نمی خوابیــد، ســطح  به انــدازه ی 
هورمون اضطراب در بدن تان باال می رود، 
امری که منجــر به التهــاب، تولیــد بیش از 
حد چربی پوســت و مسدود شــدن منافذ 

پوست می شود.
     ممکن است روی دستگاه ایمنی 

بدن تان تأثیر بگذارد
چند دقیقه خواب بیشــتر شــاید وسوســه 
انگیز باشد، اما عادت شــدن آن آثار منفی 
قطع موقــت زنگ ســاعت موبایــل را چند 
برابــر می کنــد. مثــال ممکــن اســت متوجه 
شــوید که بیشــتر از قبــل بیمار می شــوید. 
علتش آن اســت که کمبــود خــواب مکرر، 
مکانیزم های دفاعی بدن را ضعیف می کند 
و دستگاه ایمنی بدن نمی تواند آن طور که 

باید از شما در برابر ویروس ها دفاع کند.

مردی ۸۰ ســاله با پســر تحصیل کــرده ۴۵ 
ســاله اش روی مبــل خانــه خــود نشســته 
گهــان کالغی کنــار پنجره شــان  بودنــد. نا

نشست. 
پدر از فرزندش پرسید: این چیه؟ 

پسر پاسخ داد: کالغ.
پس از چند دقیقه دوباره پرسید این چیه؟ 
پســر گفت: بابا من که همیــن االن بهتون 

گفتم: کالغه. 
بعد از مدت کوتاهی پیر مرد برای سومین 

بار پرسید: این چیه؟ 
عصبانیت در پسرش موج می زد و با همان 

حالت گفت: کالغه کالغ.
پــدر بــه اتاقــش رفــت و بــا دفتــر خاطراتــی 

قدیمی برگشت. 
صفحه ای را باز کــرد و به پســرش گفت که 

آن را بخواند. 
در آن صفحه ایــن طــور نوشــته شــده بود: 
امــروز پســر کوچکــم ۳ســال دارد. و روی 
مبل نشسته است هنگامی که کالغی روی 
پنجره نشست پسرم ۲۳ بار نامش را از من 
پرســید و من۲۳ بار بــه او گفتم کــه نامش 

کالغ است. 
هــر بــار او را عاشــقانه بغــل می کــردم و به او 
جــواب مــی دادم و به هیــچ وجــه عصبانی 
نمی شــدم و در عــوض عالقــه بیشــتری 

نسبت به او پیدا می کردم.

چرا صبح ها بعد از 
زنگ خوردن ساعت موبایل

 نباید دوباره بخوابیم؟ 

کالغ

بادمجان شکم پر یکی از غذاهای 
خوشــمزه و معــروف اســت کــه در 
کشــورمان بــه  برخــی شــهرهای 
عنوان یکی از مجلسی ترین غذاهای مجالس شناخته 
می شود. این غذای خوشمزه از ترکیب مواد کم کالری 

تهیه می شود.
بادمجان شــکم پــر رژیمی یا امــام بایلــدی از غذاهای 
معروف ترکیه است. این غذا با سبزیجات معطری که 
دارد غذایــی ویــژه و بســیار خوش عطــر و خوش طعم 
اســت. امام بایلدی عالوه بر کشــور ترکیــه، از غذاهای 
ســنتی و پر طرفدار نواحــی عثمانی قدیم اســت. با ما 
همراه باشید تا طرز تهیه این غذای رژیمی و کم کالری 

را با هم یاد بگیریم.
     مواد الزم

• بادمجان ۶ عدد
• روغن زیتون ۴ قاشق غذاخوری

• پیاز قرمز خردشده ۲ عدد متوسط
• سیر ریز خردشده ۴ حبه

• جعفری تازه و خردشده ۳ قاشق غذاخوری
• فلفل دلمه ای سبز خردشده ۱ عدد

• گوجه خردشده ۴ عدد
• پودرزیره سبز یک قاشق چایخوری

• رب گوجه یک قاشق غذاخوری
• نمک و فلفل سیاه به میزان دلخواه

     طرز تهیه بادمجان شکم پر رژیمی
     مرحله اول

فر را روشــن کنید و تا دمای ۲۳۰ درجه سانتیگراد گرم 
کنید. سینی فر را با فویل یا کاغذ روغنی بپوشانید و با یک 

قاشق روغن زیتون کف آن را چرب کنید.
بادمجان ها را بشویید و پوست آن ها را به صورت راه راه 
بگیرید. کالهک بادمجان ها را جدا نکنید. یک شکاف 

عرضی در بادمجان ها ایجاد کنید. اما مراقب باشید که 
بادمجان از پشت پاره نشود. کمی نمک داخل شکاف 
و روی بادمجان ها بپاشید و آن ها را به مدت ۳۰ دقیقه 

داخل صافی قرار دهید.
     مرحله دوم

بــا دســتمال بادمجان هــا را خشــک کنیــد و آن هــا را 
داخل سینی فر قرار دهید. ســینی را ۲۰ دقیقه داخل 
فری که از قبل گرم شده اســت قرار دهید؛ تا زمانی که 
پوست بیرونی بادمجان ها خشک و چروکیده شود. 

بادمجان ها را از فر خارج کنید و کنار بگذارید.
     مرحله سوم

در این فاصله ۲ قاشق روغن زیتون را در ماهی تابه بزرگی 
بریزید و آن را روی حرارت متوسط قرار دهید. پیازهای 
خردشده را داخل ماهی تابه بریزید و چند دقیقه تفت 
دهید. سپس فلفل دلمه ای و سیر خردشده را اضافه 
کنید. حدود ده دقیقه سبزیجات را تفت دهید و هر از 
گاهی هم بزنید تا کامال نرم شوند. با کمی نمک و فلفل، 
ســبزیجات را مزه دار کنید. ســپس گوجه خرد شده، 
زیره، رب گوجه و جعفری خرد شده را به ترکیب اضافه 
کنید. سبزیجات را به مدت ۵ دقیقه بپزید و هم بزنید تا 

عطر زیره و سایر سبزیجات بلند شود.
     مرحله چهارم

حــرارت فر را بــه ۱۸۰ درجه ســانتیگراد کاهــش دهید. 
بادمجان ها را داخل ســینی فر بچینید بــه طوری که 
شکاف آن ها رو به باال باشد. با قاشق از ترکیب سبزیجات 
داخل شکاف بادمجان ها بریزید. به همین ترتیب تمام 
بادمجان ها را با مواد پر کنید. باقیمانده روغن زیتون را 
روی بادمجان ها بریزید. ۲ قاشق غذاخوری آب داخل 
ســینی فر بریزید و ســینی را به مدت ۴۰ الی ۴۵ دقیقه 
داخل فر قرار دهید. سپس بادمجان ها را از فر خارج و 

به صورت گرم سرو کنید.

یــک شــرکت کانادایــی موفــق بــه 
کســن  طراحی یک ربــات تزریق وا
بــدون ســوزن شــد.  یــک شــرکت 
کانادایی رباتی ابداع کرده است که می تواند انسان ها 
کســینه  را در برابــر ویروس کرونا بدون نیاز به ســوزن وا

کند. به گفته رسانه های بین المللی، این شرکت تأیید 
کرد که ربات کوبی جایگزین بهتری نســبت به سوزن 
خواهد بود. ایــن ربات به فناوری تزریق بدون ســوزن 
متکی است و از یک جت فشار باال استفاده می کند که 

کسن به عمق بافت بازو تزریق می شود. محتویات وا

براســاس مقالــه ای که توســط دانشــگاه واترلــو کانادا 
منتشر شده است، این ربات بازو شکل، دارای حسگر 
LiDAR است که امکان تهیه نقشه سه بعدی از بدن 
کسن است را می دهد، که  فردی که مایل به دریافت وا
برای تعیین بهترین مکان برای تزریق تجزیه و تحلیل 

می شــود. ســپس، بیمــار دســتور آمــاده شــدن برای 
تصویربرداری را دریافت می کند که مشــخص می کند 
کجا باید بایستد، ضمن اینکه وضعیت او را مشخص 
می کند و تشخیص می دهد که آیا الزم است بخشی از 

لباسش را کنار بزند یا خیر.

کالری کم  طرز تهیه بادمجان شکم پر، غذایی 

کرونا آمدند کسیناسیون  کمک وا ربات ها هم به 

آرامــگاه باباطاهــر عریــان را 
می تــوان از نمونه های  ممتاز 
و بدیع معمــاری عصر حاضر 
دانســت که با تلفیقی از معماری قــرن هفتم و 
هشــتم هجری، بــه مامنی بــرای عالقه مندان 
به ادبیات و این شاعر نامی، تبدیل شده است 

و از جاهای دیدنی همدان به شمار می رود.

آرامگاه باباطاهر عریان

گردشگری

دستپخت

فناوری

هوای سالم، 
مهمان اصفهان

با اولیــن بارش بــاران پاییــزی در چند 
روز اخیر هوای سالم مهمان اصفهان 
شده است. کیفیت هوا در کالن شهر 
اصفهان این روز ها با قــرار گرفتن روی 
شــاخص ۶۲ در وضعیــت ســالم ثبت 

شده است.
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