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مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه گفت: پروژه کاهش مصرف آب با هیبریدی کردن کولینگ های واحد 
احیای مستقیم ۱ در دستور کار شرکت فوالد مبارکه قرار دارد که با  اجرای این پروژه، سالیانه ۱.۵ میلیون متر مکعب 
از میزان مصرف آب در این واحد کاسته می شود. سید امیر طباطبائیان مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه 
به تشریح اقدامات انجام شده توسط فوالد مبارکه در زمینه صرفه جویی در مصرف آب پرداخت و اظهار کرد: از 
سال ۱۳۹۰ و حتی پیش از آن سال، رویکرد فوالد مبارکه را به صورت مستند در حوزه آبی تعریف شده است که 
شامل ۴ رویکرد کاهش مصرف آب در فرایند تولید، جاگزینی پساب های صنعتی با آب یا همان بازچرخانی آب،  
استفاده از پساب های شهری به جای آب خام در صنعت و جلوگیری از ورود پساب های صنعتی و شهری به محیط 
زیست بوده است. وی افزود: در راستای این رویکردها اقدامات خوبی طی ۱۰ سال گذشته انجام شده است. البته 
فوالد مبارکه از بدو تاسیس دارای تصفیه خانه بوده و هیچ گاه پساب تصفیه نشده ای را در محیط رها نکرده است. 

با هیبریدی کردن کولینگ های واحد احیای مستقیم ۱ :

صرفه جویی سالیانه ۱.۵ میلیون متر مکعب آب 
در فوالد مبارکه

کاهش قیمت گل رونق را 
از بازار شب یلدای 

گلفروشان اصفهانی گرفت

روش های پرداخت اقساط 
وام نهضت ملی مسکن 

اعالم شد

پروژه های عمرانی 
معطل شهرستان های استان 

اصفهان باید تکمیل شوند

۶ هزار هکتار فضای سبز 
اصفهان در معرض نابودی

به دلیل نبود قانون حدود صنفی:

افزایش بی رویه مشاورین
ک در فوالدشهر  امال
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قهرمان وزنه برداری جهان:

حال نامساعد ۴۰۰ دشت کشور به لحاظ فرونشستآب برای خوردن نداشتیم اما توجهی نشد!
۶

 2

بررسی تأثیر عدم جریان زاینده رود 
بر بناهای تاریخی اصفهان: 

حال اصفهان خوب نیست

سال پنجم - شماره 1۳۰۶- دوشنبه  29  آذر 1۴۰۰ - 1۵ جمادی االول 1۴۴۳
2۰ دسامبر     2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

کشور  کارخانه آرد  بزرگ ترین 
پس از ۹ سال به چرخه تولید

گشت  باز

۳

۳

۳

۵

رییس ســازمان راهداری و حمــل  و نقل جاده ای کشــور گفت: 
۱۶۷ هزار دستگاه خودرو فعال در ناوگان حمل و نقل جاده ای در 

پنج سال با استفاده ظرفیت های داخلی نوسازی خواهد شد. 
داریوش امانی افزود: این اقدام بر اساس تفاهم نامه سه جانبه بین 
وزارتخانه های راه و شهرسازی،  نفت و صنعت، معدن و تجارت 

صورت می پذیرد. 

وی بــا اشــاره »تولیــد؛ پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« بــه عنوان 
شعار سال ۱۴۰۰ اضافه کرد: اجرایی شدن این تفاهم نامه ضمن 
نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور سبب افزایش کار و 

تولید صنایع داخلی نیز خواهد شد. 
رییس سازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای کشور ادامه داد: 
در زمینه زیرساخت های مورد نیاز نیز نگاه ما بیشتر به درون کشور 
اســت، بالغ بر ۲۰ شــرکت دانش بنیان در این زمینه در مشــغول 

به کارند که محصوالت آنان مورد استفاده قرار می گیرد. 
امانی ابراز امیدواری کرد که  در ســال های آتی بیشــتر نیاز کشور 
در زمینه تجهیزات، وســایل و الستیک با اســتفاده از تولیدات 

داخلی تامین شود.
رییس ســازمان راهداری و حمــل  و نقل جــاده ای با بیان اینکه 
فعاالن عرصه حمل و نقل کشور به ویژه رانندگان در تمامی شرایط 
سخت کشور فعالیت داشته اند اظهارداشــت: در روزهای اخیر 
که حجم باالیی از کاالهای اساســی وارد بندرهای کشــور شده 
اســت،اجناس به همه جای ایران منتقــل و ارزش کار رانندگان 

بیشتر  مشخص می شود. 
وی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده با استانداری اصفهان نیر 
گفت: این استان قطب اصلی حمل و نقل کشــور و پل ارتباطی 
شــمال، جنوب، شــرق، غرب در بســیاری از شــاخص های این 
بخش رتبه نخست را داراست و بی شک جاده های این خطه به 

توجه و نگهداری بیشتری نیاز دارد. 
رییس سازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای پنجشنبه گذشته 
در سفری که به اصفهان داشت ؛ تفاهم نامه ای به منظور حذف 

نقاط حادثه خیز جاده ای با مدیریت این استان امضا کرد.
۲۲۱ هزار کیلومتر جاده و شریان اصلی در کشور وجود دارد که ۱۲ 
هزار کیلومتر آن در استان اصفهان واقع شده است؛ این منطقه از 
نظر تعداد شرکت حمل ونقل بار، پایانه حمل بار و مسافر و آموزش 

کاربران حمل  و نقل، رتبه اول کشور را دارد.  
۴۹۰ شرکت حمل ونقل بار، هفت پایانه حمل بار، ۳۲ پایانه حمل 
مسافر، ۱۰ مرکز مکانیزه معاینه فنی و ۴۳ مجتمع بین راهی نیز در 

سطح استان اصفهان فعالیت می کنند. 

آزاد  علمی دانشــگاه  هیئــت  عضــو  کبــری  ا محمــد 
اسالمی نجف آباد در فهرست دانشــمندان یک درصد 

برتر جهان اسالم )ISC( قرارگرفت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی 
گفــت: براســاس اعــالم پایــگاه اســتنادی   نجف آبــاد 
کبــری عضو هیئت  علوم جهــان اســالم )ISC( محمد ا
علمی گروه مکانیک دانشــگاه آزاد اسالمی نجف آباد در 
فهرست دانشــمندان پراســتناد یک درصد برتر جهان 

اسالم )ISC( قرار گرفت. مهدی رفیعی افزود: داده های 
مورد اســتفاده برای انتخاب پژوهشگران این فهرست 
از پایگاه شاخص های اساســی علم )ESI( و پایگاه وب 
 Clarivate Analytics مؤسســه )WOS( آو ســاینس

استخراج شده است.
وی افزود: در فهرست اعالم شده، ۱۹ محقق از دانشگاه 
کبــری از لحاظ  آزاد اســالمی حضور دارنــد کــه محمــد ا
تعداد مقاالت پراستناد و برتر در جایگاه دوم قرار دارد.

اداره کل غله استان اصفهان قادر به توزیع ماهانه حدود ۴۰ هزار تن 
آرد بین نانوایان سنتی وصنعتی در استان اصفهان است.

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: این میزان آرد 
ماهانه در قالب یک میلیون کیسه از نوع آرد خبازی و اصناف بین 

متقاضیان تولید نان سنتی و فانتزی توزیع می شود.
محسن ضیائی تعداد نانوایی های فعال این استان را حدود 
۴۸۰۰ نانوایی بیان کرد و افزود: ۱۵۰۰ واحد آن در شهرستان 

اصفهان فعال است.
وی، اصفهان را طالیه دار تولید نان سالم و باکیفیت در کشور معرفی 
کرد و گفت: کارشناسان مدیریت کنترل وکیفی اداره کل غله و 
خدمات بازرگانی استان اصفهان بر روند چرخه تولید آرد در ۲۰ 

کارخانه تولیدی این استان نظارت دارد.
محسن ضیائی، تولید ساالنه آرد را در کارخانه های آردسازی این 
استان بیش از ۷۰۰ هزار تن بیان کرد و گفت: کارشناسان مدیریت 
کنترل وکیفی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان بر 

روند چرخه تولید آرد در ۲۰ کارخانه تولیدی این استان نظارت 
دارد. مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان افزود: روزانه 
۱۳۰دستگاه کامیون توانایی ارسال ۷۰۰ هزار کیسه آرد را به 

مقصد نانوایی های استان دارند.

تولید نان های سبوس دار سال ۱۳۸۰ با همکاری سازمان 
بهداشت جهانی و پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در اصفهان کلید خورد و به عنوان پایتخت آموزش نانوایان 

سنتی و سبوس دار شناخته شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان گفت: روسیه با اعالم 
نارضایتی غافلگیر کننده و بی اساس خود، از صادرات محصول 
گلخانه ای دهاقان به کشــورش خــودداری کرده اســت. احمد 
تیموری اظهار داشــت: شهرســتان دهاقان مهــد گلخانه های 
اســتان اصفهــان و حتی کشــور تلقی می شــود و ســابقه بســیار 
دیرینه ای در ایــن زمینه دارد. وی با اشــاره به اینکه شهرســتان 
دهاقان مســتعد کاشــت محصوالت گلخانه ای اســت، افزود: 
ک مناسب توانسته محصوالت  دهاقان به سبب اقلیم، آب و خا
گلخانه ای از جمله گل شاخه بریده، خیار، گوجه و فلفل دلمه ای 
تولید کند و عالوه بر تأمین نیاز بازار داخل، دست به صادرات هم 
بزند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان صادرات به روسیه 
را هدف اصلی گلخانه داران دهاقانی دانست و خاطرنشان کرد: 
در طول این ســال ها، صیفی جات گلخانه ای دهاقــان به ویژه 
فلفل دلمه ای به کشورهای حاشیه خلیج فارس و قرقیزستان 
صادر شد اما صادرات این محصوالت به کشور روسیه سود اصلی 
را برای گلخانه داران به همراه داشت و همین امر سبب گشت که 
همه گلخانه داران دهاقانی به امید صادرات به روسیه، اقدام به 
کشت تک محصولی فلفل دلمه ای نمایند که البته بسیار مرغوب 

و باکیفیت نیز بود.

          روسیه گلخانه داران دهاقانی را غافلگیر نمود
وی از شــروع اتفاقــی غافلگیر کننــده و ســوال برانگیز خبــر داد و 
عنوان کرد: در دو هفته گذشته گزارشی به دست ما رسید مبنی 
بر اینکه کشور روســیه محصول فلفل دهاقان را برگشــت داده و 
اعالم نارضایتی نموده اســت که به شــدت منجــر به غافلگیری 
گلخانه داران دهاقانی شد. تیموری اذعان کرد: سریعا مکاتباتی 
را با ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان صــورت دادیم و 
اطالعیه کشور روسیه را مبنی بر نارضایتی از محصوالت گلخانه ای 
دهاقان را هم ضمیمه نامه نمودیــم و در ادامه رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی هم با وزیر کشــور مکاتبه مربوطه را صورت داد 
و شهرستان دهاقان نقطه شروع این ماجرای غافلگیر کننده و 

قابل تأمل شد.
          نارضایتی روسیه از سموم ایرانی

وی در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی منجر به شوک و ناراحتی 
گلخانه داران دهاقانی شده است، تصریح کرد: ماجرا از این قرار 
است که کشور روسیه اعالم نموده سمومی که کشور ایران برای 
محصول فلفل دلمه ای خود مصرف نموده مجاز نبوده است، در 
واقع چهار نوع سمی مورد مصرف محصول گلخانه ای ایران از نظر 
فنی و از نظر کشور روسیه مجاز نیست و به همین سبب اقدام به 

باز گشت دادن محصوالت ایران نموده است.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان دهاقــان افــزود: بر اســاس 
پیگیری های وزیر کشــور بخشــی از تقصیر این ماجرا مربوط به 
جهاد کشاورزی و بخش دیگری مربوط به علوم پزشکی می شود.

          اختالف نظر ایران و روسیه
وی سموم محصول گلخانه ای دهاقان را مجاز دانست و افزود: 
البته کشور ایران اظهار کرد که سموم استفاده شده در محصول 
فلفل دلمه ای گلخانه ای کشور مناســب و مجاز است و ایران بر 
اساس استاندارد کشــورهای اروپایی اقدام به الســتفاده از این 
ســموم نموده اســت امــا روســیه اعالم نمــوده کــه از نظــر ما این 
سموم غیرمجاز هستند. تیموری با اشاره به ممانعت روسیه از 
کره با ایران گفت: کشور روسیه در روزهای نخست مکاتبات  مذا
کــره کننده ایرانی را به  و پیگیری های ایران، اجازه ورود تیم مذا
روسیه ندادد و در جلسه ای که در سطح ملی برگزار شد دو نماینده 
از گلخانه داران دهاقانی هم حضور داشــتند امــا در حال حاضر 
کراتی صورت  کشور روسیه چراغ سبزی به ایران نشان داده تا مذا
پذیرد. وی گفت: براین اساس به شکل مجدد، نمونه گیری از 
فلفل دلمه ای گلخانه ای دهاقان انجام می شــود و مســئوالن 

پیگیر رفع مشکل صادرات دهاقان هستند.

رییس سازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای:

کشور در پنج سال نوسازی می شود ناوگان حمل و نقل جاده ای 

 ISC استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در فهرست

اصفهان طالیه دار تولید نان سالم در کشور:

توزیع ماهانه حدود ۴۰ هزار تن آرد بین نانوایان سنتی وصنعتی 

مدیر جهاد کشاورزی دهاقان خبر داد؛ 

کشاورزان دهاقانی شوک روسیه به 

محسن صانعی - شهردار آران و بیدگل

پیــرو مزایــده مرحلــه اول بــه شــماره 8۰8۵ مــورخ 1۴۰۰/۰8/1۳ شــهرداری آران و بیــدگل درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 122۰ مــورخ 1۴۰۰/۰7/2۴ شــورای 
گــذاری دو بــاب مغــازه طبــق جــدول ذیــل ازطریــق مزایــده عمومی بصــورت نقــدی و طبــق آییــن نامــه مالــی شــهرداری بــه  اسالمی شــهر آران و بیــدگل نســبت بــه وا

شــرح ذیــل اقــدام نمایــد.

1( ایداع سپرده ای که از پنج درصد مبلغ برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
2( برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۳( شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
۴( سایر اطالعات و جزییات مربوط به موضوع در اسناد مزایده مندرج است.

گهــی نســبت بــه دریافــت اســناد از واحــد امــور  کننــدگان می تواننــد از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ایــن آ ۵( مهلــت و نحــوه و محــل دریافــت و قبــول اســناد: شــرکت 
کــت پیشــنهادی خــود بــه دفتــر  گهــی نســبت بــه تحویــل پا پیمــان و قراردادهــا اقــدام و تــا پایــان وقــت اداری روز دوازدهــم پــس از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ایــن آ

12۴۵۳71 / م الفحراســت شــهرداری اقــدام نماینــد.

نوبت چاپ اول
گهی مزایده )مرحله دوم( آ

کارشناسی جمعا به کاربریمتراژ مترمربعمشخصات ملکردیف
۵ درصد سپرده آدرسمبلغ )ریال(

)ریال(

ک 9 1 قسمتی از پال
مغازه شماره 1 واقع در خیابان امام خمینی )ره( 2/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰تجاری1۳/7۵فرعی از 28۶ اصلی

12۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه زیرزمین پاساژ شهریار

ک 9 2 قسمتی از پال
مغازه شماره 2 واقع در خیابان امام خمینی 2/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰تجاری1۴/2۰فرعی از 28۶ اصلی

12۵/۰۰۰/۰۰۰)ره( طبقه زیرزمین پاساژ شهریار



سال پنجم - شماره 1۳۰۶

دوشنبه  29  آذر 1۴۰۰ - 1۵ جمادی االول 1۴۴۳

2۰ دسامبر     2۰21 اقتصاد2

نایب رئیس اتحادیه گل فروشان استان اصفهان 
گفت: بیشتر کود و بذرهای موجود در بازار خارجی 
و وارداتــی هســتند که ایــن امر بــه همــراه افزایش 
قیمت محصوالت داخلی موجب افزایش قیمت 
کود و بذر و به موجب آن باعث افزایش قیمت گل 

شده است.
محســن جانی پــور بــا اشــاره بــه وضعیــت بــازار 
گلفروشان در شــب یلدا اظهار داشــت: شب یلدا 
تاثیر چندانی بر بازار گل فروشان نداشته و همچنین 
رونقی بــرای گل به همــراه نــدارد و تنهــا تزئینات 
شب یلدا همانند میوه آرایی بر عهده گل فروشان 

گذاشته می شود.
وی ادامــه داد: حــدود یک ماهی بــوده از افزایش 
قیمت گل می گذرد و این افزایش قیمت نه به بهانه 
شب یلدا بلکه برای تامین حقوق کارگران و اجاره بها 

و همچنین به دلیل افزایش قیمت کود، سم، بذر 
و غیره انجام شده است، با گرم شدن هوا و افزایش 

تولیدات قیمت کاهش می یابد.
نایب رئیس اتحادیه گل فروشان استان اصفهان 
پیرامــون نظارت هــای انجام شــده در شــب یلدا 
تصریح کرد: نظارت های ویژه شــب یلدا هرساله 
پیش از شــب یلدا آغاز و تا اواسط زمســتان ادامه 
می یابد و در سال جاری نیز این نظارت با همکاری 
اتاق اصناف از ۲۰ آذرماه آغاز شده است، در حالی که 

بازرسی سالیانه نیز در طول سال انجام می شود.
وی دربــاره علــت افزایش قیمــت کود بیــان کرد: 
بیشــتر کود و بذرهــای موجــود در بــازار خارجی و 
وارداتی هستند که این امر به همراه افزایش قیمت 
محصوالت داخلی موجب افزایش قیمت کود و 
بذر و به موجب آن باعث افزایش قیمت گل شده 
اســت، اما هرســاله در زمســتان به دلیــل کاهش 

تولید، قیمت افزایش می یابد.
جانی پور خاطرنشــان کرد: در صورت مشاهده و 
گزارش تخلف در قدم نخست تذکر شفاهی و کتبی 
به مغــازه داران داده می شــود و در مرحلــه دوم به 
که در طول سال  اداره تعزیرات معرفی می شوند چرا
تذکرات الزم از طریق فضای مجازی به مغازه داران 

داده می شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت 
راه و شهرســازی گفــت: وضعیت ۴۰۰ دشــت بزرگ 

کشور به لحاظ فرونشست، نامناسب است. 
محمد شــکرچی زاده در جلســه کارگروه تخصصی 
فرونشست زمین اســتان فارس، گفت: با توجه به 
فرونشست های موجود در کشور، وزارتخانه های 
نیرو، صمت و کشاورزی باید در خصوص مجوزهای 

مورد نظر مالحظاتی را مد نظر قرار دهند.
بــه گزارش ایســنا، شــکرچی زاده اضافه کــرد: برای 

پیشگیری از فرونشست های بیشتر در کشور نیازمند 
عزمی همه جانبه و تشکیل یک ستاد ملی هستیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: باید با کمک و 
همفکری اساتید، دانشگاهیان، مدیران و مسئولین 
به این امر مهم پرداخت؛ از دانشگاه شیراز عاجزانه 
درخواست داریم که با کمک مدیران میانی و استانی 

پای کار بیایند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت 
راه و شهرسازی متذکر شد که باید تالش های زیادی 
را انجام داده و با عزمی جدی، از فرونشست دشت ها 
که اینها  و محدوده آثار تاریخی جلوگیری کنیم چرا
میراث آیندگان اســت و باید به نسل آینده تحویل 
دهیم. شکرچی زاده افزود: نیمی از آبهای زیرزمینی 
به اتمام رسیده و از بین رفته است و باید سازوکارها 
و الگو و شــرایط فعالیت را در بخش های مختلف از 
جمله کشاورزی، با توجه به وضعیت فرونشست ها 

تغییر دهیم.

رییس سازمان برنامه  و بودجه گفت: با شیوه فعلی 
پرداخت یارانه های مســتقیم و غیرمستقیم نه 
وضع دهک های متوسط رو به پایین بهبود پیدا 
می کند؛ نه شــاخص های کالن اقتصادی رشــد 

خواهند کرد.
گــزارش ســازمان برنامه وبودجــه، »ســید  بــه 
مسعود میرکاظمی« در جریان بازدید از سازمان 
هدفمندی یارانه ها و در جمع مدیران این سازمان 
اظهار کرد: ســال آینده هم منابع مربــوط به این 

بخش بودجه ۳۰ درصد رشد دارد.
وی ادامــه داد: باوجــود پرداخــت یارانه هــای 
مســتقیم و غیرمســتقیم هدف اصلی که بهبود 
وضعیــت اقشــار کم درآمد بــوده، محقق نشــده 
همچنان که در سال های گذشته ضریب جینی 
به عنوان یکی از شــاخص های مهمی که فاصله 
طبقاتی را توصیــف می کنــد از مــرز ۴۰ واحد عبور 

کرده است.

حجــم  بابیان اینکــه  رئیس جمهــور  معــاون 
یارانه های پنهان انرژی به ۸۵ میلیارد دالر رسیده 
اســت، افــزود: در حــال حاضــر اقشــار برخــوردار، 
بیشترین بهره مندی از یارانه های غیرمستقیم 
به ویژه در حوزه کاالهای اساسی و انرژی را دارند؛ 
همیــن وضعیت منجــر شــده کــه دادن یارانه در 
جهت عکس عمــل کند و وضعیــت دهک های 

پایین بهبود فراوانی پیدا نکند.
کید کرد: در حال حاضر چند دهک  میرکاظمی تا
که قبال دغدغه مسکن و اشتغال داشتند نگرانی 
کرده اند، آیا باید روند  در حوزه تأمین معیشت پیدا
فعلی که این نتایج را داشته ادامه داد؟ باید منابع 
کشــور را اثربخش کنیــم؛ مقام معظم رهبــری در 
ابتدای دولت فرمودند فکری به حال یارانه های 
پنهان انرژی شود، بهترین جا برای تدوین طرحی 
که بیشترین اثربخشی و کمترین مشکل را داشته 

باشد سازمان هدفمندی یارانه ها است.

رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و ســبزی فــروش 
شهرستان اصفهان با اشاره به قیمت انار و هندوانه 
شب یلدا، گفت: با توجه به افزایش قیمت ها خرید 
میوه شب یلدا نســبت به سال گذشــته حدود ۶۰ 

درصد کمتر می شود.
نوروزعلی اسماعیلی با اشاره به بازار میوه در آستانه 
شب یلدا، تاکید کرد: خوشبختانه هیچ کمبود میوه 
برای شب یلدا نداریم و میوه به فراوانی در بازار موجود 
اســت، اما قیمت باالی میوه با قدرت خرید پایین 

مردم همخوانی ندارد.
وی افزود: دلیــل افزایش قیمت میوه، هزینه های 
باالی تولید محصــول، کارگر، خرید ســبد، حمل و 

نقل باال و... است.
رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و ســبزی فــروش 
شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه خریدهای مردم 
نسبت به گذشته کمتر شده است، افزود: امروز توان 
خرید مردم برای شب یلدا همانند گذشته نیست، 
به عنوان مثال امسال افراد به ندرت توان خرید پسته 

کیلویی ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان را دارند.
وی گفــت: در حــال حاضــر قیمت پرتقــال جنوب 
درجه یک بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان، پرتقال شمال 
بین۱۰ تــا ۱۷ هــزار و ۵۰۰ تومان، نارنگی بیــن ۱۲ تا ۲۰ 
هزار تومان، کیوی بین ۱۵تا ۲۰ هزار تومان، ســیب 
سمیرم بین ۱۵تا ۲۰ هزار تومان، موز خارجی بین۳۲ 
تا ۲۵ هزار تومان، خرمالو بین ۲۰ تــا ۳۰ هزار تومان، 

انار بین ۳۰ تا ۲۰ هزار تومان و هندوانه بین ۷ تا ۵ هزار 
تومان است.

کید کرد: با این قیمت ها خریدهای  اســماعیلی تا
مردم محــدود بــه یــک کیلــو و یا نیــم کیلو شــده و 

کیسه های خرید آنها کوچک است. 
وی درباره اینکــه چرا قیمت میوه بــا وجود کاهش 
قدرت خرید مردم براســاس عرضه و تقاضا تعیین 
نمی شود و همچنان رو به افزایش است، گفت: امروز 
بازار میوه کشــور در انحصار شخص اســت و باغدار 

نقشی در تعیین قیمت ها ندارد.
رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و ســبزی فــروش 
شهرســتان اصفهان با پیش بینی بازار خرید شب 
یلدا، گفت: با توجه به افزایش قیمت ها خرید میوه 
شب یلدا نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد 
کید کرد: در آستانه شب یلدا  کمتر می شــود. وی تا
با حــدود ۲۰ بازرس افتخاری، بازرســی بــازار میوه از 

ساعت ۸ صبح تا ۹ شب انجام می شود.

گل رونق را از بازار شب یلدای  کاهش قیمت 
گرفت گلفروشان اصفهانی 

خبر

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه گفت: 
پــروژه کاهش مصــرف آب بــا هیبریــدی کردن 
کولینگ های واحد احیای مستقیم ۱ در دستور 
کار شرکت فوالد مبارکه قرار دارد که با  اجرای این 
پروژه، سالیانه ۱.۵ میلیون متر مکعب از میزان 

مصرف آب در این واحد کاسته می شود.
ســید امیر طباطبائیان مدیر انرژی و ســیاالت 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــه تشــریح اقدامــات 
انجام شــده توســط فــوالد مبارکــه در زمینــه 
صرفه جویــی در مصــرف آب پرداخــت و اظهار 
کرد: از سال ۱۳۹۰ و حتی پیش از آن سال، رویکرد 
فوالد مبارکه را به صورت مســتند در حــوزه آبی 
تعریف شده است که شــامل ۴ رویکرد کاهش 
گزینی پساب های  مصرف آب در فرایند تولید، جا
صنعتی با آب یا همان بازچرخانی آب،  استفاده از 
پساب های شهری به جای آب خام در صنعت و 
جلوگیری از ورود پساب های صنعتی و شهری به 

محیط زیست بوده است.
وی افــزود: در راســتای این رویکردهــا اقدامات 
خوبــی طــی ۱۰ ســال گذشــته انجــام شــده 
اســت. البتــه فــوالد مبارکــه از بــدو تاســیس 
دارای تصفیه خانــه بــوده و هیــچ گاه پســاب 
تصفیه نشــده ای را در محیط رها نکرده است. 
حتی از همان ابتدای راه اندازی پیش بینی شده 
بوده که قسمتی از پســاب نیز دوباره در چرخه 
تولید استفاده شــود. در این راســتا با اقدامات 
انجام شده توانسته ایم در ســال های گذشته 
میزان مصرف آب در فــوالد مبارکــه را ۳۰ درصد 

کاهش دهیم.
وی در ادامــه افزود: ایــن در حالــی اســت کــه در 
مقایسه با سال ۹۰ این مقدار به ۵۰درصد در سال 
۱۴۰۰ رسیده است که البته این روند ادامه خواهد 
داشــت. در حــوزه بادچرخانــی، تصفیه خانه و 
پساب شهری پیشرفت های خوبی داشته ایم 

و می توانیم نمره عالی یا خوب را کسب نماییم.
مدیر انرژی سیاالت شرکت فوالد مبارکه خاطر 
نشان کرد: خوشبختانه با توجه به ره نگاشتی 
که تهیه شده و مصوبه کمیته سرمایه گذاری برای 
اجرای پروژه هایی که در راستای کاهش مصرف 
آب گرفته شده است، در این زمینه پروژه های 
جدیــد ســرمایه گذاری انجــام خواهــد شــد؛ در 
مجموع با اجرای این پروژه ها مصرف آب باز هم 

کاهش پیدا خواهد کرد.
وی اذعان داشــت: پروژه کاهش مصرف آب با 
هیبریدی کــردن کولینگ های واحــد احیای 
مستقیم ۱ در دستور کار شرکت فوالد مبارکه قرار 
دارد که با  اجرای این پروژه، سالیانه ۱.۵ میلیون 
متر مکعــب از میــزان مصــرف آب در ایــن واحد 

کاسته می شود.

وزیر نفت با پیشنهاد معاونت امور حقوقی و 
مجلس این وزارتخانه مبنی بر اعالم گذشت 
نسبت به شکایت این وزارتخانه و شرکت های 
تابعــه علیــه رســانه ها اعــم از روزنامه هــا و 

پایگاه های خبری موافقت کرد.
به گزارش وزارت نفت، شجاع الدین بازرگانی، 
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت افزود: 
مطبوعات و رسانه ها عموما برای روشنگری و 
باال بردن سطح اطالعات عمومی و شفافیت 
اقدام می کنند امــا بعضی از مواقع مشــاهده 
می شــود که با نقض یا رعایت نکردن قوانین 
و مقررات، برخی رســانه ها مطالبی را انتشــار 
می دهند که خالف واقع است یا از منظر قانون 
کم، تخلف به شمار می آید و از همین رو در  حا
جهت احقاق حقوق سازمانی، شکایت هایی 
از ســوی وزارت نفت یا شــرکت های تابعه نزد 

مراجع ذی صالح طرح و رسیدگی می شود.
وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم و توجه 
به اصل شــفافیت و همچنین رویکرد مثبت 
وزیر نفت در حمایت از مطبوعات و رسانه ها 
به عنــوان ابــزار عمومــی در حوزه شــفافیت و 
پیشگیری از وقوع تخلف و فساد، تصریح کرد: 
وزیر نفت موافقت کرد تا شکایات طرح شده 
در ســال های گذشــته یا ماه هــای اخیر علیه 
مدیران رسانه ها و مطبوعات در مراجع قضائی 
ذی صــالح بــا هماهنگــی و بررســی معاونت 
حقوقی وزارت نفت حســب مورد اســترداد یا 

اعالم گذشت شود.
معاون امــور حقوقی و مجلــس وزارت نفت با 
کید وزیر نفت بر نقش مهم رسانه ها  اشاره به تا
در شفاف سازی و اطالع رسانی، افزود: بر این 
اســاس معاونــت حقوقــی و مجلــس پــس از 
بررســی نســبت به اعالم گذشــت و اســترداد 
شــکایات مطرح شــده علیه رســانه ها اقدام 

می کند.

خبر مدیرکل راه و مسکن و شهرسازی استان اصفهان:

ارتباط بین شهرها ایمن و مشخص باشد
مدیرکل راه و مســکن و شهرسازی 
اســتان اصفهــان گفــت: در حــال 
حاضر از شهر های اطراف اصفهان 
جمعیت زیادی به مرکز شهر اصفهان سفر می کنند پس 
باید وســیله ارتباط بین این شــهرها ایمن و مشخص 
باشد. علیرضا قاری قرآن در سومین نشست تخصصی 
حمل و نقل بــا بیان اینکــه دانشــگاه اصفهان بایــد از 
ظرفیت دانشکده عمران و حمل و نقل بهتر استفاده 
کند اظهار کرد: یکی از اساسی ترین بخشی هایی که در 
استان و شهر وجود دارد حمل و نقل ریلی است و ما نیز 
در همین راستا در نظر داریم از ظرفیت دانشجویان رتبه 

دار استفاده کنیم.
وی ادامــه داد: با توجه به نگاهی که امــروز به موضوع 
مسکن می شــود وظیفه داریم مسکن آحاد مختلف 
جامعه را تأمین کنیم. در این راستا الگوهای مختلفی 
مطرح اســت که ایجاد شــهرک های اطراف شهر یکی 

از این موضوعات است که برنامه ریزی شده است.
مدیــرکل راه و مســکن و شهرســازی اســتان اصفهان 
با بیان اینکــه در اصفهان شــهرهای جدیــدی مانند 
بهارســتان وجود دارد که باید برای دسترســی به این 
شهرها اقدامات الزم را انجام دهیم، تصریح کرد: رینگ 
چهارم که امروزه در شهر اصفهان مطرح است وظیفه 
ارتباطی بین شــهرهای اصفهان را دارد و شرق و غرب 

اصفهان را به یکدیگر دیگر متصل می کند.
قاری قرآن افزود: در اســتان اصفهان گستردگی هایی 
وجود دارد پس باید سیاست گذاری هایی انجام شود 
تا شــهرهایی ایجاد شــود که به وضعیت کنونی شــهر 
کمک کند. در حال حاضر از شهرهای اطراف اصفهان 
جمعیت زیادی به مرکز شهر اصفهان سفر می کنند پس 

باید وســیله ارتباط بین این شــهرها ایمن و مشخص 
باشد. وی خاطرنشان کرد: در کشورهای اروپایی نیز 
شبکه های ریلی مورد توجه است و همه نقاط شهر به 
یکدیگر متصل شده اند و افراد به دور افتاده ترین نقاط 
شهر دسترسی دارند. سیســتم حمل و نقل هر روز در 
حال پیشــرفت اســت و همین موضوع موجب شده 
خط محدوده شهرها برداشته شود و گستره ارتباطی 

نیز افزایش پیدا کند.
مدیرکل راه و مســکن و شهرسازی اســتان اصفهان با 

بیان اینکه با توجه بــه وضعیت کنونی آب و هوا شــهر 
اصفهان تحمــل افزایش جمعیــت را نــدارد پس باید 
گر  سعی کنیم از ورود مهاجرین جلوگیری کنیم گفت: ا
برنامه الزم برای حمل و نقل عمومی به ثمر نرسد شاهد 
کثر  اتفاقات بدی خواهیم پس باید در این راستا حدا

توان خود را به نمایش بگذاریم.
قاری قرآن با بیان اینکه نوع مهاجرین در شهرها متفاوت 
است اظهار کرد: باید در آینده نقش حمل و نقل ریلی 
گر  و ایمن را گسترش دهیم تا کنترل شهرها بهتر شود و ا

خط ریلی بتواند با شهرهای اطراف ارتباط بگیرد و آن ها 
را پوشش دهد می تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند. وی 
ادامه داد: استان اصفهان در نقاط مختلف خود دارای 
امکانات خوبی اســت پس می توانیــم از امکانــات آن 
استفاده کنیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. حمل و نقل 
جاده ای یکی از نکات مهم اســت که باید به آن توجه 
کنیم اما الزم اســت در این راستا سرمایه گذاری هایی 
انجــام شــود، البتــه باید ایــن ســرمایه ها از درون خود 

استان کشف شود.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن، بازپرداخت اقساط 
تســهیالت طرح نهضت ملی مســکن به صــورت دو 

روش ساده و پلکانی را اعالم کرد. 
نهضت ملی مسکن یکی از سیاست های کالن دولت سیزدهم در حوزه 
مسکن اســت که بر اســاس این سیاســت، احداث چهار میلیون واحد 

مسکونی در چهار سال در برنامه دولت قرار گرفته است.
متقاضیان با داشتن چهار شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل 
سابقه پنج سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و 

در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن، 
می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

تســهیالت نهضت ملــی مســکن در تهــران ۴۵۰ میلیــون تومان، ســایر 
کالنشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۳۵۰ میلیون تومان و روستاها 

۲۵۰ میلیون تومان است.
پیش از این، محمدحسن علمداری - عضو هیئت مدیره بانک تخصصی 
بخش مسکن - درباره نحوه بازپرداخت تسهیالت ساخت طرح نهضت 
ملی مسکن با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ابالغ 
بانک مرکزی بانک ها مکلف شدند تا ســاالنه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را 
به بخش مسکن اختصاص بدهند، گفت: به طور معمول بازپرداخت 
تسهیالت طرح نهضت ملی مســکن با لحاظ سه ســال دوران ساخت 
و بازپرداخت ۱۷ ساله به این نحو است که برای تسهیالت ۴۵۰ میلیون 
تومانی بدون ســود دوران ســاخت ماهانه هفت میلیون تومان قســط 

توسط مشارکت کنندگان و دریافت کنندگان واحدها پرداخت می شود.
طبق گفته وی، تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی نیز با احتساب سه سال 
دوران ســاخت و بازپرداخت ۱۷ ســاله شــش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، 
تســهیالت ۳۰۰ میلیون تومانی با احتســاب ســه ســال دوران ساخت و 

بازپرداخت ۱۷ ساله چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
علمداری در خصوص بازپرداخت تسهیالت مسکن روستایی که ۲۵۰ 
میلیون تومان است، گفت: تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن با لحاظ 

سه سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله برای تسهیالت ۲۵۰ میلیون 
تومان چهار میلیون تومان است.

چنانچه سازندگانی طی دو سال واحدها را به اتمام برسانند، بازپرداخت 
تســهیالت نیز ۱۸ ســاله خواهد شــد که میزان اقساط نیز نســبت به آن 

کاهش دارد.
کنش ها به ارقام بازپرداخت این تسهیالت، این مقام مسئول  پس از وا
در بانک مســکن توضیح داد که میزان اقساط اعالم شــده از سمت وی 
براساس مصوب شورای پول و اعتبار بوده است اما طبق قانون جهش 
تولید، تقریبا می تــوان با ۵۰ درصد از محل منابع صندوق ملی مســکن 
نسبت به کاهش نرخ تســهیالت مســکن اقدام کرد که این امر موجب 

کاهش اقساط پرداختی از سوی مشتریان شود.
وی ضمن بیان اینکه روش اعالم شده به صورت ساده بود و روش پلکانی 
نیز وجود دارد، گفت: افراد می توانند به صورت پلکانی نیز اقساط این وام 
را پراخت کنند که سال اول مبلغ قســط کاهش می یابد و در سال های 

بعد افزایش پیدا کند.
البته اقســاط این وام به روش پلکانی به این بســتگی دارد کــه وزارت راه 
چند درصد از نرخ ۱۸ درصدی این تسهیالت را از محل منابع صندق ملی 
مسکن یارانه بدهد که این امر، اقساط وام نهضت ملی را کاهش می دهد. 
اقساط ماهانه به روش پلکانی با نرخ ۱۸ درصد، تسهیالت ۴۵۰ میلیون 

تومانی در تهران پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه چندنرخی 
بودن قیمت اجناس و کاالهای اساسی در بازار ریشه 
در سیاسی بودن بازارها دارد، گفت: در سطح جامعه 

کم در جامعه است. کم شده و دلیل آن تورم حا گرانی بر گران فروشی حا
رسول جهانگیری درباره اختالف قیمت ها در بازار در آستانه شب یلدا، 
اظهار کرد: تفاوت قیمت یک محصول در بازار ناشی از کیفیت متفاوت آن 
است، به عنوان مثال در بحث برنج، آجیل خشکبار و... بنا به کیفیت این 
اقالم، قیمت ها متفاوت است. وی با بیان اینکه خوشبختانه در آستانه 
شــب یلدا هیچ کمبود کاالیی نداریم، افزود: متاســفانه امروز در ســطح 
کم در جامعه  کم شده و دلیل آن تورم حا جامعه گرانی بر گران فروشی حا
است. رئیس اتاق اصناف اصفهان افزود: در شرایط فعلی باید بحث گرانی و 

گران فروشی را کنار گذاشته و به موضوع کنترل تورم توجه کنیم.
وی با اعتقاد بر اینکه متاسفانه اقتصاد کشور شرطی شده است، افزود: این 

شرطی شدن با کوچک ترین خبر سیاسی و تنش اجتماعی بر هم می ریزد 
و این بزرگ ترین ضعف اقتصاد کشور است، اما امیدواریم با حرکت های 

کرات وین، آرامش به بازار برگردد. دولت جدید و به نتیجه رسیدن مذا
کرات وین نوســانات دالر بیشــتر و حتی  جهانگیری با بیان اینکه با مذا
به باالی ۳۰ هزار تومان رســید، گفت: این نشــان دهنده شــرطی شدن 
بازار است، متاسفانه امروز بسیاری از مسائل اقتصادی کشور به مسائل 
سیاسی گره خورده است و همه مردم به نوعی سیاسی فکر می کنند که این 
موجب شده نوسان قیمت ها در بازار زیاد شود و گرانی در بازار غلبه کند و 

تورم عامل اثربخش در افزایش قیمت بازار است.
وی با بیان اینکه چندنرخی بودن قیمت اجناس و کاالهای اساسی در بازار 
ریشه در سیاسی بودن بازارها دارد، اظهار کرد: بازار باید براساس عرضه و 
تقاضا خود را تنظیم می کند، سال گذشته در تنظیم بازار مرغ، دستوری 
تولید، قیمت این محصول تا حدودی به ثبات رسیده است.عمل شد و باز هم قیمت این محصول افزایش داشت، اما امروز با باال رفتن 

اتــاق اصناف ایــران در اطالعیه ای، فرصــت ثبت نام 
متقاضیــان تســهیالت ۱۲ درصــدی بــرای کســب و 

کارهای آسیب دیده از کرونا را پایان آذر ماه اعالم کرد.
به گزارش ایرنا، در اطالعیه اتاق اصناف ایران آمده است: با پیگیری های 
صورت گرفته، مهلت ثبت نام تســهیالت ۱۲ درصد برای ۱۴گروه شغلی 
که پیش تر تا پایان شهریور تعیین شده بود، تا پایان آذر ۱۴۰۰ تمدید شده 
اســت. اطالعیه ادامه یافــت: بر این اســاس و مطابق با مصوبــه کارگروه 
اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا، فعاالن ۱۴ گروه از مشاغل اعم از صنفی 
و غیر صنفی )شامل ۸۵۰ زیر رسته( که در ذیل به آن اشاره خواهد شد، فقط 
 تا پایان آذر ماه دیگر فرصت دارند که با مراجعه به ســامانه کارا به نشانی

 kara.mcls.gov.ir نســبت به ثبت نام تســهیالت ۱۲ درصدی ثبت نام 
کنند.

در این اطالعیه فهرست گروه های شغلی مشمول این تسهیالت اعالم 
کز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها،  شده است که شامل مرا
کــز مربوط به  بوفه ها، طباخی هــا، قهوه خانه ها و اغذیه فروشــی ها، مرا
گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی 
کــز  و گردشــگری، مهمان پذیرهــا، مهمان ســراها، مســافرخانه ها، مرا
کز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه ها  بوم گردی، مرا

و زائرسراها می شود.

بر اساس این اطالعیه، مشاغلی از جمله حمل و نقل عمومی مسافر برون 
شهری اعم از هوایی، جاده ای ریلی و دریایی، حمل و نقل عمومی مسافر 
درون شهری، دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی، تولید و توزیع 
کز توزیع آجیل خشکبار، قنادی  ک، تولید و توزیع کیف و کفش، مرا پوشا
کز  کز باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی، مرا بستنی و آبمیوه، مرا
کز تولید و توزیع  و مجتمع های فرهنگی، آموزشی هنری و رسانه ای، مرا
و فروش صنایع دستی، آموزشگاه های رانندگی آرایشگاه ها سالن های 

زیبایی و گرمابه ها شامل تسهیالت کرونایی هستند.
در این اطالعیه آمده است: موسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری 

از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی که در حوزه های درمانی و 
کلینیکی فعال هستند نیز شامل دریافت  تشخیصی و آزمایشگاهی و پارا
غ  غ گوشتی و مر تســهیالت می شــوند همچنین واحدهای پرورش مر
کز تولید محصوالت گل خانه ای سبزی و صیفی جات صادراتی و  مادر مرا
کز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی نیز می توانند برای  مرا

دریافت تسهیالت اقدام کنند.
طبق این اطالعیه، به تعداد کارکنان واحدهای ثبت نام شده، اعم از بیمه 
شده و بیمه نشده، ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان وام ۱۲ درصد، با باز پرداخت ۲۲ 

ماهه اقساط و ۲ ماه تنفس )مجموعا ۲۴ ماه( تعلق می گیرد.
در اطالعیه اتاق اصناف ایران آمده است: در راستای تمدید زمان دریافت 
وام جدید کرونا، پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا از سوی بانک ها نیز تا 
پایان بهمن ماه تمدید شد. پیش از این بانک ها موظف بودند تا پایان آبان 
ماه ۱۴۰۰ تسهیالت حمایتی کرونا را پرداخت کنند اما در کارگروه اقتصادی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا تصویب شــد که پرداخت تســهیالت از سوی 

بانک ها تا پایان بهمن ماه ادامه پیدا کند.
اطالعیــه ادامه یافــت: تــاالرداران خســارت دیــده از کرونا بــرای دریافت 
تسهیالت مطابق با دستورالعمل های پیش تر اعالم شده، و نامه شماره 
۶۱۷۷/۰۹/۷ تاریخ ۲۸ تیرماه  ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران به جای مراجعه به 

سامانه کارا، به اتحادیه مراجعه کنند.

روش های پرداخت اقساط وام نهضت ملی مسکن اعالم شد

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

کم شده است  گران فروشی حا گرانی بر 

کرونایی پایان آذر؛ آخرین فرصت ثبت نام متقاضیان تسهیالت جدید 

کشور به لحاظ فرونشست حال نامساعد ۴۰۰ دشت 

 رییس سازمان برنامه  و بودجه:    

شیوه فعلی پرداخت یارانه ها وضع دهک های پایین را 
بهبود نمی دهد

انار و هندوانه شب یلدا چند؟

با هیبریدی کردن کولینگ های 
واحد احیای مستقیم 1 :

صرفه جویی سالیانه
 ۱.۵ میلیون متر مکعب آب 

در فوالد مبارکه 

دستور وزیر نفت 
گذشت از شکایت  برای 

علیه رسانه ها

خبر

خبر

خبر

خبر
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بزرگ ترین کارخانه آرد کشور 

پس از ۹ سال به چرخه تولید بازگشت

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

استاندار اصفهان احیای مجموعه 
صنایــع غذایــی جرعــه را احیــای 
توجه به فعالیت هــای اقتصادی 
کم است  کنون این نگاه در استان حا دانست و گفت: ا
که هیــچ واحد تولیــدی تعطیــل نشــود و واحدهای 

تعطیل نیز احیا شوند.
ســیدرضا مرتضوی در مراســم بازگشــایی مجموعه 
صنایع غذایی جرعه با ابراز تأسف از اینکه این مجموعه 
سال ها دچار مشکل شده بود، اظهار کرد: این اتفاق 
ک اســت که کار به جایی رسیده بود که  بسیار غمنا
می خواستند این مجموعه را از بین ببرند. از این بابت 
شــرمنده و امیدواریم دســتگاه های اجرایی بتوانند 
جبران مافات کنند تا این مجموعه به روزهای طالیی 

خود برگردد.
استاندار اصفهان احیای این مجموعه صنایع غذایی 
جرعــه را احیــای توجــه بــه فعالیت هــای اقتصادی 
دانست و گفت: درهای تولید و اشتغال که باز شود، 
درهای بسیاری از مشکالت و مسائل اجتماعی بسته 
کنون این نگاه در کشور  می شود. خوشــبختانه هم ا
کم است که هیچ واحد صنعتی تعطیل  و استان حا

نشود و واحدهای تعطیل نیز احیا شوند.
کید بر ایجاد اعتماد و ظرفیت برای واحدهای  وی با تأ
تولیدی، گفت: توجه به این مجموعــه توجه به کار، 
تولید، اشتغال و سرمایه گذاری است. امیدواریم در 
ادامه مســیر مابقی واحدهای دچار مشــکل را نیز به 

چرخه تولید برگردانیم.
مرتضــوی خاطرنشــان کــرد: عــده ای خواســته یــا 
ناخواســته موافق بازگشــایی فعالیت های تولیدی 
نیســتند، اما بایــد مانع این اتفــاق شــویم و نگذاریم 
آنچه برای این مجموعه جرعه اتفاق افتاد تکرار شود. 
حاال اینجا جمع شدیم چون احیای واحدی که همه 
دست به دست هم دادند تا زمین بخورد، اما احیا شد 

اهمیت زیادی دارد.
          پیگیری و حمایت از واحدهای تولیدی را 

وظیفه خود می دانیم
حجت االسالم اسداهلل جعفری، رئیس کل دادگستری 
استان اصفهان نیز در این جلسه، اظهار کرد: وظیفه 
خود می دانیم هرکجا مسأله تقویت واحدهای تولیدی 
مطرح است پیگیری و حمایت الزم را داشته باشیم 
و این موضوع یکی از سیاســت های محوری و اصلی 

دستگاه قضائی براساس سند تحول قضائی است.
گر نسخه اقتصاد مقاومتی مقام  کید بر اینکه ا وی با تأ
معظــم رهبــری عملیاتــی شــود ایران به یــک قطب 
بــزرگ اقتصــادی در جهان تبدیــل می شــود، افزود: 
پیش از اینکه بیگانــگان به این نتیجه برســند همه 
ارکان های جمهوری اسالمی باید پیگیری این مهم 
باشند. دستگاه قضائی نیز با کارگروه های تخصصی 
زیرمجموعه خود تالش زیادی در زمینه تحقق اقتصاد 
مقاومتی کــرده و در ایــن زمینه فعالیت های بســیار 

گسترده و مؤثری انجام شده است.
          آمادگی دستگاه قضائی برای رونق کسب و کار 

و حمایت از اشتغال
رئیس کل دادگستری استان با اشــاره به اینکه سال 
گذشــته بیش از دو هــزار و ۴۰۰ واحد تولیدی تعطیل 
شده در کشــور با حمایت قضائی دوباره شروع به کار 
کرد، گفــت: امروز نیز این کار با همت بیشــتری دنبال 
خواهد شــد. دســتگاه قضائی آمادگی کامــل و تمام 
قد خود را برای رونق کسب و کار و حمایت از اشتغال 
به کار می بنــدد و این حمایت قضائی فقــط در قالب 

ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه در روند 
رسیدگی قضائی نیز رأیی صادر نمی شود که منجر به 

تعطیلی کارخانه ای شود.
گر پــای یک  حجت االســالم جعفری بــا بیان اینکــه ا
واحــد تولیــدی در میان باشــد حتــی اجــرای احکام 
قطعی اولویت نیست، تصریح کرد: به هیچ وجه نباید 
حکمی به گونه ای اجرا شود که منجر به تعطیلی یک 
واحد تولیدی شود. همه معتقدیم باید تولید و اشتغال 
را حمایت و موانع را برطرف کنیم، بنابراین ضمن تأدیه 
حقوق طلبکاران اعم از حقیقــی و حقوقی، نباید به 
گونه ای عمل کنیم که به نام قانون خیلی از سیاست ها 

نقض شود.
وی بــا بیان اینکــه بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتی تا 
کید کرد:  رســیدن به وضع مطلوب فاصله داریــم، تأ
دســتگاه قضائی همــه ظرفیت هــای خــود را بــه کار 
می گیرد و بر فعالیت متولیان همه بخش ها نیز نظارت 
دارد تا مصوبات کارگروه تسهیل در استان و کشور اجرا 
شــود. همه باید خود را در برابر قانون مکلف بدانند و 

در این زمینه هیچ مالحظه ای نداریم.
رئیــس کل دادگســتری اســتان بــا اشــاره به اینکــه 
امروز اشــتغال یکی از مؤلفه های اقتدار نظام اســت، 
خاطرنشان کرد: در این راستا ما وظیفه داریم در کنار 

تولیدکنندگان بایستیم و از اشتغال حمایت کنیم.
          درهای هیچ واحد تولیدی بسته نمی شود

علی اصفهانی، دادستان اصفهان نیز در این جلسه 
کید بر اینکــه درهــای هیچ واحد تولیدی بســته  با تأ
نمی شود، گفت: سیاست قوه قضائیه این است که 
درهای هیچ واحد تولیدی بسته نشود. مشکالت و 
مسائل حقوقی باید در جایگاه خودش حل شود، اما 
نباید باعث تعطیلی یک واحد تولیدی شود، کمااینکه 
در مورد همین واحد تولیدی نیز تمام تالش ها این بود 

که بتواند به کار خود ادامه دهد.
دادستان اصفهان با بیان اینکه در اجرای احکام باید 
مالحظاتی نسبت به منابعی که داریم داشته باشیم، 
تصریح کرد: گاهی حکم قطعی است و باید اجرا شود، 
گر اجرای حکم  اما باید مالحظاتی درنظر گرفته شود و ا

با تأخیر و به تدریج باشد به همین دلیل است.
محمد عصارزادگان، رئیس هیات مدیره گروه صنایع 

غذایی جرعه نیــز در ابتدای این جلســه، با اشــاره به 
شروع به کار مجموعه صنایع غذایی جرعه در سال ۵۸ 
با ظرفیت ۵۰ تن در روز، اظهار کرد: ظرفیت تولید این 

مجموعه در ادامه به ۶۰۰ تن رسید.
وی بــا بیان اینکــه در پــی فراخــوان دولــت بزرگترین 
سیلوی یکصد هزار تنی توسط این مجموعه احداث 
شــد، گفــت: در ســال ۹۱ باتوجه به مشــکالت تأمین 
گندم در اســتان، این مجموعه برای تأمین گندم به 
کمک مسئوالن اســتان آمد، اما این کمک منجر به 
مشــکالت عدیده برای مجموعه جرعه شد که حل 
آن ۹ سال طول کشید و امروز خوشــحالم که بعد از ۹ 

سال آزاد شده ایم.
وی با قدردانی از حمایت مســئوالن از بازگشایی این 
مجموعه، گفت: این اتفاق باعث انگیزه بیشتر همه 
تولیدکنندگان در کشور می شود تا با رفع موانع و همت 

آنها معضل اشتغال برطرف شود.
          حکمی که ۳ سال اجرا نشد!

معاون استاندار اصفهان با بیان اینکه باالخره بعد از 
پیگیری های زیاد، دادگاه تجدید نظر طلب مجموعه 
صنایع غذایــی جرعــه را تأیید کــرد و ســال ۹۶ حکم 
قطعی به نفع مجموع صادر کرد تا گندم بازپرداخت 
شود، افزود: از سال ۹۶ تا ۹۹ حکم دادگاه را اجرا نکردند 
درحالی که ســه سال فرصت داشــتند. در این مدت 
همه استانداران تایید و مکتوب کردند که حق با این 
مجموعــه اســت و در نهایــت با فشــار دســتگاه های 

نظارتی، حکم اجرا شد.
جان نثاری با طرح این ســؤال که چرا با اینکه برخی 
مســئوالن از ابتدا می دانستند حق با این مجموعه 
اســت بعد از ۳ ســال هم که قرار بود حکم اجرا شود، 
دوباره ماده ۴۷۷ شد، توضیح داد: این حکم تا نیمه 
اجرا شده بود، درحالی که چنین چیزی سابقه ندارد. 
در انتهای دوره ریاست آیت اهلل رئیسی در قوه قضائیه، 
ماده ۴۷۷ رد و دوباره رأی به نفع این مجموعه صادر 
شــد، اما در ابتدای دوره آیــت اهلل اژه ای دوبــاره ماده 
گرچه باز هم رأی به نفع این مجموعه  ۴۷۷ گرفتند، ا
صادر شــد اما این مجموعــه در این ســال ها بدهکار 

مالی شد.
وی با اشاره به اینکه زمانی حتی این تفکر وجود داشت 

کید کرد: اما نگاه ها باید  که این سیلو را از بین ببرید، تأ
اصالح شود و نباید با مجموعه های اقتصادی اینطور 
رفتار کنیم. این کارخانه جزو سرمایه های ملی کشور 
است. سند یک کاغذ است و آنچه مردم بهره می برند 

فعال بودن این مجموعه ها است.
          اصفهان باید سرآمد باشد نه سرمایه گریز

حجت االســالم ســید ناصر موســوی الرگانی، رئیس 
مجمع نماینــدگان اســتان اصفهان نیــز با اشــاره به 
پیگیری هــای انجام شــده برای حل مشــکالت این 
مجموعه، گفت: جلســات متعــددی برگزار شــد و در 
نهایت با پیگیری و پشتکار رئیس هیات  مدیره گروه 

صنایع غذایی جرعه این مشکل حل شد.
گاهــی مســئوالن اســتان  وی بــا اشــاره به اینکــه 
صحبت هایــی برخــالف اســتانداران وقــت مطــرح 
می کردند، گفت: می خواســتند مجموعــه را به ثمن  
بخس بفروشند و بدهکاری برای صاحب مجموعه 
باقی بگذارند. کجای دنیا چنین وضعیتی است که 
دادگاه بدوی و تجدیدنظر به نفع مجموعه رأی داده، 
اما باز هم رئیس غله کشور از راه دیگری وارد می شود 
و با حیثیت یک کارآفرین را بعد از ۹ سال دوندگی زیر 
سؤال می برد؟! این نماینده مجلس با اشاره به اینکه 
حتی برای اجــرای حکم شــاهد بهانه هــای دیگری 
هستیم، گفت: ۹ سال است به مجموعه جرعه سهمیه 
گندم ندادند و وظیفه مجریان استان است که امروز 

برای این مجموعه اعتمادسازی کنند.
وی با بیان اینکه تعطیلی کارخانه ها سه دلیل دارد، 
تصریــح کــرد: ســازمان مالیــات، بانک هــا و تأمیــن 
اجتماعی برای تولیدکنندگان گرفتاری ایجاد می کنند، 
درحالی که استان ما باید سرآمد باشد نه سرمایه گریز.
حســینعلی حاجــی، نماینده مردم شــاهین شــهر و 
میمه در مجلس نیز با اشاره به گشایش این مجموعه 
تولیدی، گفت: راه توسعه اصفهان از شمال اصفهان 
می گــذرد و دروازه اصفهان از شاهین شــهر اســت که 
باید حفظ شــود و به پیشــرفت درســت این منطقه 

توجه شود.
به گزارش ایسنا، استاندار اصفهان و معاونان او در ادامه 
از سیلوی یکصد هزار تنی شرکت گندم داران اصفهان و 

خط تولید این مجموعه بازدید کردند.

شــهردار اصفهــان در ادامــه بازدیدهای هفتگی 
خود از مناطق با حضور در شــهرداری منطقه ۱۳ 
از نزدیک با مشکالت، مسائل و چالش های این 

منطقه آشنا شد.
به گزارش ایمنا، علی قاســم زاده در حاشــیه این 
نشســت با بیان اینکه هــر هفته بــا حضــور در دو 
منطقه از مناطق شهرداری اصفهان از نزدیک با 
مسائل و مشکالت مناطق آشنا می شویم، اظهار 
کرد: در این هفته با حضور در منطقه ۱۳ شهرداری 
اصفهان در جریان مسائل مختلف این منطقه 
اعم از عمرانی، خدمات شهری، فرهنگی و پروژه ها 

قرار گرفتیم.
وی منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان را منطقه ای 
در حال توســعه و پیشــرفت ذکر کــرد و افزود: این 
منطقه دارای ویژگی های خاصی است که در کمتر 
منطقه ای شاهد آن هستیم؛ استعداد طبیعی و 
موقعیت خاص جغرافیایی این منطقه بی نظیر 
بــوده و در آینــده یکــی از پیشــرفته ترین مناطق 

شهری خواهد بود.
شهردار اصفهان با بیان اینکه امیدوارم در آینده 
نزدیــک بتوانیــم لکه هــای محــروم و بافت های 
فرسوده در این منطقه را نیز برطرف کنیم، تصریح 
کرد: این منطقه به دلیل نوســاز بودن بخشــی از 
آن و فرســوده بودن بخشــی دیگر، تفاوت زندگی 
دو طبقه مردم در آن کامال محســوس است، اما 
امیدوارم بــا تمرکز بر بافت فرســوده و محالت کم 
برخوردار یک هماهنگی در کل منطقه ایجاد کرده 
و کیفیت زندگی در سطح منطقه، کیفیتی همگن 

و متوازن شود.

آبفــای اســتان اصفهان بــا توجــه به مســئولیت 
اجتماعی خود در برابر هنر و هنرمندان، از تئاترهای 
»باران ســاز«  و »پــک« حمایت کرد. شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان اصفهان همــواره بــه نقش هنر 
در رفتارســازی و اصالح الگوی مصرف آب اعتقاد 
داشــته و با توجه به شــرایط اقتصــادی جامعه و 
همه گیری ویروس کرونا در دو سال اخیر، بخشی 
از حمایت مالی این دو نمایــش را برعهده گرفت. 
همچنین روابط عمومی آبفای اســتان اصفهان 
بــا هــدف قدردانــی و ایجــاد انگیــزه در کارمندان 
و خانواده هــای آن هــا، تعــداد ۱۳۰ بلیت ایــن دو 
تئاتر را تهیه و به صورت رایگان در اختیار کارکنان 
عالقه منــد بــه هنــر نمایــش قــرار داد. نمایــش 
»باران ســاز« نوشــته ریچارد نــاش، بــه کارگردانی 
»میثم کیان« با بهره گیــری از فضایی نمادین به 

موضوع خشکسالی پرداخته اســت که تعدادی 
از بلیت هــای آن در روزهــای ۲۰ و ۲۱ آذر مــاه بیــن 
تعدادی از کارکنان آبفای اســتان اصفهان توزیع 
شد. همچنین تئاتر »پک« کاری از گروه ستایش، 
با محوریت معضل اجتماعی اعتیاد به کارگردانی 
احسان فاضلی است که بلیت های آن در روزهای 
۲۳ و ۲۴ آذرماه جــاری در اختیار عالقه مندان به 

تئاتر در آبفای استان اصفهان قرار گرفت.

توســعه صــادرات، راه انــدازی نمایشــگاه های 
تخصصــی در کشــور های همســایه و افزایــش 
توانمنــدی بانــوان رویکرد هــای جدید شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان است.

 مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 

اســتان اصفهان صادرات را گره گشــای مشــکل 
اشــتغال و مســائل اجتماعــی دانســت و افــزود: 
صــادرات محــوری و تهیــه لــوازم و مقدمــات آن 
در دوره جدیــد لحــاظ می شــود و بــه آن پایبنــد 

هستیم.
علیرضا مرتضوی افزود: از این پس شــرکت های 
دانش بنیان می توانند بدون پرداخت هزینه در 

نمایشگاه های بین المللی استان شرکت کنند.
کید کرد: در رویکرد جدید تالش می شــود  وی تا
کــه نمایشــگاه را بــه درون شــهر ببریــم و در نوروز 
آینده نمایشــگاه مبلمان شــهری در پارک های 

شهر برگزار شود.

مشاور وزیر نیرو و رییس قرارگاه جهاد آبرسانی وزارت 
نیرو در سفر به اســتان اصفهان از عملیات اجرایی 
طرح آبرسانی به مجتمع روستایی همبرات بازدید 
کرد. میثم جعفرزاده که برای حضور در “نخستین 
همایــش منطقــه ای آب مایــه حیــات” بــه شــهر 
تاریخی زواره از توابع شهرستان اردستان سفر کرده 
بــود از نزدیک در جریــان مراحل آبرســانی به هفت 

روستای این مجتمع قرار گرفت.
مجتمع روستایی همبرات شامل ۳۲ روستاست که 
در مرحله نخست، آب پایدار هفت روستای کسوج، 
بلهور، گله انجیر، سریجهن، سرهنگچه و خرم آباد 

تامین می شود.
برای آبرسانی به این هفت روستا به ۱۷ کیلومتر لوله 
گذاری، حفر یک حلقه چاه، احداث یک ایســتگاه 
پمپاژ، ۵ حوضچه فشار شکن و یک مخزن ۵۰ متر 
کنــون ۱۵  مکعبی نیاز اســت کــه در مــدت ۴۰ روز تا

کیلومتر از این خط انتقال با قطرهای ۷۵ و ۹۰ میلیمتر 
به صورت امانی اجرا شده است.

با بهره برداری از این طرح ۴۰۰ خانوار روستایی از آب 
شرب پایدار برخوردار می شوند و آبرسانی سیار به ۷ 

روستای مجتمع همبرات حذف می شود.
گفتنــی اســت بــرای آبرســانی بــه هــر ۳۲ روســتای 
مجتمع همبــرات اردســتان بــه ۳۷ کیلومتــر لوله 

گذاری نیاز است.

تعمیرات اضطراری پاورتوربین سولزر شماره ۱ مرکز 
ع گندمکار )شــماره ۶  انتقال نفت شــهید جبار زار

مارون ـ اصفهان( با موفقیت همراه شد.
بر اساس اعالم روابط عمومی شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان، رئیس واحد 

مکانیک منطقه گفت: با توجه به باال رفتن لرزش 
توربین مرکز انتقال نفت شــماره ۶، مشــخص شد 
که پره ها نیاز به تعویض دارد. علیرضا مرادپور افزود: 
کارشناسان واحد مکانیک با توجه به عدم وجود پره 
نو، پس از بررسی فنی پره های کارکرده و مراجعه به 
مرکز نگهداری محورهای کارکرده در انبار ری و خارج 
کردن پره های یکی از محورها، ۵۴ پره ی ردیف اول 
مناسب را انتخاب کردند و به مرکز انتقال نفت شماره 
۶ انتقــال دادنــد. وی گفــت: در مرکز انتقــال نفت، 
چینش وزنی پره ها اجرا شــد و پره های مذکــور، در 
محل خود نصب شدند. پس از بررسی فنی، بیرینگ 
شماره ۳ توربین مذکور تعویض و با رفع اشکاالت، از 

توربین با موفقیت بهره برداری شد.

شهردار اصفهان:

توسعه همگن در محالت منطقه ۱۳ 
کار شهرداری است در دستور 

حمایت آبفای استان اصفهان 
از تئاترهای »باران ساز« و »پک«

توسعه صادرات رویکرد جدید نمایشگاه اصفهان

بازدید رییس قرارگاه جهاد آبرسانی وزارت نیرو از 
عملیات آبرسانی به مجتمع روستایی همبرات

متخصصان خطوط لوله نفت در مسیر خودکفایی:

ع  تعمیرات موفقیت آمیز در مرکز انتقال نفت شهید جبار زار

مصوبــات نشســت های رئیــس جمهــور در 
سفر های استانی با جدیت پیگیری می شود.

پارلمانــی رئیــس جمهــور در دیــدار آیــت اهلل 
عباسعلی سلیمانی نماینده، ولی فقیه و امام 
جمعه کاشان با بیان اینکه رئیس جمهور تنها به 
برگزاری نشست بسنده نمی کند، گفت: اجرای 
مصوبه های این نشست ها پس از برگزاری به جد 

پیگیری می شود.
ســیدمحمد حســینی بــا اشــاره بــه کاهــش 
بودجه هــای جــاری و افزایــش بودجه هــای 
عمرانی در بودجه ۱۴۰۱ افزود: در این بودجه به 
مدیران سطوح باال و استانداران اختیار هایی 
داده شــده کــه البته بایــد در قبال آن پاســخگو 
باشــند. وی افــزود: اجــرای طرح هــای بــزرگ و 
متعددی که در شهرســتان ها تعریف می شود 

منوط به تعریف اولویت ها و منابع است.
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه 
تغییرات مهمی که در بودجه ســال ۱۴۰۱ شکل 
گرفته اســت، ابراز امیدواری کرد که این بودجه 

در مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد.
کنــون منابــع ارزی و  حســینی ادامه داد: هــم ا
فروش نفت بهتر شده و هرچه پیشتر می رویم 
شرایط بهتر خواهد شد. وی با اشــاره به ازدیاد 
انتظار هــا و توقع هــا، گفــت: برخــی نمایندگان 
ح های بــزرگ  مجلــس شــورای اســالمی طر
متعــددی را برای حــوزه انتخابیه خــود تعریف 
می کنند کــه اجــرای آن ها بایــد برای بر اســاس 
اولویت ها و منابع در سطوح کوتاه مدت و میان 
مدت نیاز به برنامه ریزی دارد، البته نماینده ها 

به دلیل مشکالت مردم پیگیر هستند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اولویت دولت را 
تکمیل طرح های نیمه تمام و ضروری دانست 
کنون ضروری است از همراهی  کید کرد: هم ا و تا
بین ســه قوه و دیگر نهاد هــا و دســتگاه ها بهره 
گر قرار است تحولی در کشور به نفع  برد، چون ا

کنون وقت آن است. مردم ایجاد شود ا

رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان گفت: با 
حذف قانون تعیین حدود صنفی شاهد افزایش 
چشمگیر واحدهای صنفی مشابه و هم رسته 

و تعطیلی واحدهای صنفی بسیاری بودیم.
محمدجواد نورانی در جمع مسئوالن شهرستان 
لنجان اظهار کرد: در گذشته با در اختیار داشتن 
نقشــه جامعــی از اصناف شــهر در کنــار قوانین 
باالدستی نیازسنجی الزم بر اساس نوع مشاغل 
و برآورد میزان ســوددهی آنها انجــام می گرفت 
اما پس از بازنگری قانون نظام صنفی کشور به 
دلیل مغایر دانســتن حدود صنفــی و تضاد آن 
با رفع موانع کســب و کار شــاهد حــذف قانون 
حدود صنفی بودیم. وی افزود: با حذف قانون 
تعیین حدود صنفی شاهد افزایش چشمگیر 
واحدهای صنفی مشــابه و هم رســته بودیم و 
باید گفت این اصالحیه نه تنها نتوانست سود و 
منابع مالی مورد نیاز واحدهای صنفی را تأمین 
کند بلکه به دلیل رشــد قارچ گونه مشاغل هم 
رسته شاهد تعطیلی واحدهای صنفی بسیاری 
بودیم. رئیس اتاق اصناف شهرســتان لنجان 
تصریح کرد: با حذف قانون حدود صنفی شاهد 
بروز برخی مشکالت در شهرهای ایران از جمله 
شــهر جدید فوالدشهر هســتیم و به طور مثال 
می توان بــه فعالیــت تعــداد بیــش از ۵۰۰ واحد 
ک در شهرستان لنجان  صنفی مشاورین امال
اشاره کرد.  نورانی با بیان اینکه جلوگیری از رشد 
ک نیازمند راهکاری  قارچ گونه بنگاه های امال
قانونی اســت، ادامه داد: پیشــی گرفتن تعداد 
بنگاه ها از تعــداد معامــالت ملک بیانگر رشــد 
قارچ گونه بنگاه های معامالتی است و این تعدد 
ک در بخش  فعالیت بنگاه های مشاورین امال
فوالدشهر سبب بروز برخی مشکالت و افزایش 

گالیه مندی شهروندان شده است.
وی اظهار کرد: نبود قانونی برای تعیین سقف 
و حدود صنفی ســبب شــده اختیار از اتحادیه 
ک شهرستان لنجان سلب شده  مشاورین امال
و اتحادیه نتواند مخالفتی با صدور پروانه فعالیت 

متقاضیان داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان با اشاره به 
ک،  لزوم دریافت پروانه تخصصی مشاورین امال
خاطرنشان کرد: اتاق اصناف شهرستان لنجان 
ک شهرستان لنجان  و اتحادیه بنگاه داران امال
با هدف کاهش تخلفات احتمالی و همچنین 
گالیــه و شــکایت های  کاهــش مشــکالت و 
شــهروندان از چگونگــی فعالیــت برخــی از 
ک عالوه بــر نظارت  بنگاه های مشــاورین امــال
به ســمت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزش 

تخصصی برای این صنف گام برداشته است.

خبر خبر

استان

خبر

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: 
پروژه های عمرانی معطل شهرســتان های اســتان 
اصفهان باید تکمیل شوند و در این راستا استفاده از 

ظرفیت های مختلف برای تکمیل پروژه ها اهمیت بسیاری دارد.
مهران زینلیان در جلسه کمیسیون ماده ۵ اســتانداری اصفهان که با 
حضور شــهرداران شهرســتان های مختلف برگزار شــد، اظهار داشــت: 
جلسه کمیسیون ماده ۵ برگزار شده تا مشکالت مختلف شهرستان هایی 

که طرح های عمرانی آنها عقب افتاده، مورد بررسی و اصالح قرار گیرند. 
وی ادامه داد: باید در دوره جدید حکمرانی شهرداران مختلف، طرح های 
عمرانی مجددا مورد بررسی قرار گیرند و به دنبال آن هستیم تا این جلسات 

به صورت هفتگی به همراه مهندسین شهرستان ها ادامه داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: از 
شهرستان نطنز حدودا ۱۶مورد طرح داشتیم که از قبل وجود داشت و 
شهرستان های خالق آباد، زواره، اردستان و مهاباد نیز پروژه های مختلفی 
داشتند که مورد بررسی قرار گرفت همه موارد به جز دو مورد به تصویب 
رسید و شهرهای جندق، ونک و نجف آباد نیز چندین مورد از قبل مورد 

کارشناسی قرار گرفته و به سرانجام رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: درخواست ها 
باید بر اساس اسناد باالدستی، طرح های تفصیلی شهرها و طرح های 
جامع آنان بررسی شود و درخواست هایی که خارج از ضوابط مطرح و یا 
مسکوت می ماند در این جلسه بیان می شود و نقطه نظرات به سمع تمام 

دستگاه های مربوطه می رسد تا رسیدگی شود.

مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا و فضای ســبز شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکه سهم فضای سبز شهر از کل حوضه 
آبخیز زاینــده رود تنهــا یک درصد اســت، گفت: نیــاز آبی 
فضای سبز شهر اصفهان ۵۶ میلیون مترمکعب بوده در حالی که برداشت آب 
از آبخوان اصفهان برای فضای سبز در حال حاضر تنها ۲۲ میلیون متر مکعب 
است. مجید عرفان منش با اشاره به برگزاری جلسه هم اندیشی با سمن های 
زیســت محیطی شــهر اصفهــان در ســازمان پارک ها، اظهــار کرد: بــه لحاظ 
روانشناسی و جامعه شناسی، برخی افراد از مسئولیت پذیری باالیی برخوردار 
بوده و نه تنها نسبت به مسائل اجتماعی اطراف خود بی تفاوت نیستند، بلکه 
همیشه دغدغه های زیادی برای داشتن جامعه ای بهتر داشته و همواره به 

فکر رفع کردن مسائل اجتماعی، خارج از هر گونه فرافکنی هستند که افراد فعال در سمن ها عمدتا از این دست 
گاه بوده که نقش مهمی در رفع مشکالت دارند. شخصیت های مسئولیت پذیر و آ

وی با بیان اینکه اصفهان آلوده ترین شهر ایران است، افزود: نزدیک به هفت هزار صنایع آالینده در اصفهان و 
حاشیه آن فعالیت و آلودگی تولید می کنند.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: علی 
کنون  کنون آلوده ترین شهر ایران به شمار می رود، اما تا رغم اینکه اصفهان ا
هیچ گونه اقدام جدی در این زمینه انجام نشده این در حالی است که تنها 
کسیژن تولید و کربن را جذب کند و حافظ محیط  فضای سبز شهر می تواند ا
زیســت شــهرمان باشــد. وی اظهار کرد: شــش هزار هکتار فضای سبز شهر 
اصفهان در معرض خطر جدی قرار دارد به طوری که به دلیل کمبود جدی 
گزیریــم گونه های پرمصــرف را به برخی گونه هــای مقاوم تغییر  منابع آب نا
دهیم. عرفان منش گفت: گونه هایی که نیاز آبی باالیی دارند، دارای راندمان 
کولوژیکی باالیی  کولوژیکی باالیی هستند به عنوان مثال چمن راندمان ا ا
گزیریم سطح چمن کاری را به حداقل برسانیم و از گونه های مقاوم تر  دارد، اما نا
استفاده کنیم و لذا گیاهان علفی شهر فدای درختان ۵۰- ۱۰۰ ساله شهر خواهند شد تا این میراث معنوی گرانبها را 
بتوانیم حفظ کنیم. وی با بیان اینکه حقابه شهر اصفهان از آبخوان ۱۲۹ میلیون مترمکعب است که در سال های 
اخیر چهار متر از سطح آبخوان افت کرده است، افزود: نیاز آبی فضای سبز شهر اصفهان ۵۶ میلیون مترمکعب 
است، در حالی که برداشت آب از آبخوان اصفهان برای فضای سبز در حال حاضر تنها ۲۲ میلیون متر مکعب است.

پروژه های عمرانی معطل شهرستان های استان اصفهان باید تکمیل شوند

۶ هزار هکتار فضای سبز اصفهان در معرض نابودی
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 در دیدار معاون پارلمانی رئیس جمهور 
با امام جمعه کاشان مطرح شد:

پیگیری جدی مصوبات
 سفرهای استانی 

رئیس جمهور

به دلیل نبود قانون حدود صنفی:

افزایش بی رویه مشاورین
ک در فوالدشهر   امال
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ضرورت کاهش وابستگی معیشتی 

به آب در حوضه زاینده رود 
معــاون محیــط زیســت دریایــی 
و تاالب هــای ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت گفــت: کاهــش 
وابســتگی معیشــتی بــه آب در حوضــه زاینــده رود 
ضروری است و دانشگاهیان در ارائه راهکارهای خود 

به این امر بپردازند. 
احمدرضــا الهیجــان زاده معــاون محیــط زیســت 
دریایــی و تاالب هــای ســازمان حفاظــت محیــط 
کــز  زیســت در نشســت تخصصــی کنسرســیوم مرا
علمی پژوهشــی اســتان اصفهان در حــوزه محیط 
 زیســت بــا موضــوع »احیــای زاینــده رود؛ راهکار هــا 
و چالش هــا« کــه مجــازی برگزار شــد، گفت: یکــی از 
رسالت های دانشگاهیان ورود و چاره اندیشی برای 
حل بحران های کشور است که در دو دهه اخیر این 

امر مغفول مانده بود.
وی تشکیل کنسرسیوم پژوهشی اصفهان را پایه گذار 
و نوید بخش برای دانشگاه های سراسر کشور دانست 
و گفت: بسیاری از تصمیماتی که امروز در سطح کالن 
غ التحصیالنی است که  شاهد هستیم از سوی فار
پیشنهادی ارائه می کنند و در خیلی از موارد به آسیب 

به محیط زیست منتهی می شود.
معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: هنگامی که با یک تیم 
مشاور جلسه برگزار می کنیم و مطرح می کنند که خط 
آهنی از وســط تاالب انزلی عبور دهند تا ۸۵ میلیارد 
ارزان تر باشــد، این مشــکل بــه دانشــگاه های وقت 
بر می گردد کــه ارزش زیســتگاه ها را به دانشــجویان 

نیاموختند.
آلودگی هوای اصفهان ناشی از بی اعتنایی به 

قانون شعاع ۵۰ کیلومتر است
الهیجــان زاده با بیان اینکه هــر فردی کــه در رابطه 
با محیط زیســت صحبت می کند، آینده نگر است، 
گفت: چالش ما با مدیرانی اســت که کوتــاه مدت را 
در نظر می گیرند در حالی که ما وضعیــت دراز مدت 
را پیش بینــی می کنیــم؛ آن کســانی کــه در دهــه ۵۰ 
خورشــیدی قانــون شــعاع ۵۰ کیلومتــر اصفهــان را 

مصوب کردند واقعا از نوابغ دوران خود بودند.
وی با بیان اینکه آلودگی هوا و خشــکی زاینــده رود از 
چالش های اساســی امــروز اصفهان اســت، گفت: 
آلودگی هوای اصفهان ناشی از نادیده گرفتن قانون 
شعاع ۵۰ کیلومتر است که در مدت ۲۰ سال آن را کنار 

گذاشتند و نادیده گرفتند.
معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان 
حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه زاینده رود 
عمال یک رودخانه فصلی و حتی بیش از فصلی شده 
اســت، گفت: تغییــرات آب و هوایــی در این حوضه 
آبریز به وقوع پیوســته کــه البته این پدیــده در همه 
جهان حادث شــده اســت، امــا مشــکل اصفهان، 
حوضه آبریز زاینده رود و حوضه گاوخونی برگرفته از 

دو مقوله است.
الهیجان زاده با بیان این نکته، اضافه کرد: بر اساس 
مطالعاتی که توســط دانشــگاه تهران انجام شــده، 

تغییرات آب و هوایی در این حوضه بسیار مشخص 
اســت که تغییر منفی معناداری دارد؛ در دهــه ۷۰ و 
۸۰ بارش های سبک بوده و روان آب های سطحی و 
سفره های آب زیرزمینی و در مجموع آب تجدید پذیر 

حوضه کاهش قابل توجهی داشته است.
وی گفت: در کنار این تغییر اقلیم، طبق امار سازمان 
جهاد کشاورزی سطوح زیر کشت و باغات در حوضه 
گاوخونی و زاینده رود در دهه ۸۰ حــدود ۱۷۵ درصد 
افزایش یافته و الگوی کشــت به باغــات تغییر کرده 

است.
معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: این روند افزایش زیر 
کشت در مدت دهه های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ حدود ۱۸ سال 
ادامه داشته است و مساحت اراضی زراعی و باغات 
در این حوضه ۵/۱ برابر شده است که ۴۰ درصد آن تا 

سال ۱۳۷۷ بوده است.
الهیجان زاده همچنین به توسعه صنعتی و جمعیت 
کنون مصرف عمده  در این حوضه اشاره کرد و گفت: ا
به شرب در این حوضه بر می گردد و جمعیت؛ در حالی 
که طرح های انتقال آب را مطرح می کنند، اما همان 
میزان که این طرح ها ادامه یابد بارگذاری جمعیتی 
خواهیم داشت ضمن اینکه آلودگی هوا نیز ناشی از 
بارگذاری های بیش از حد در حوضه زاینده رود است.
وی به تخریب ابنیه تاریخی براثر دلیل آلودگی هوا و 
فرسایش ناشی از بارش اسیدی اشــاره کرد و گفت: 
تغییر محسوسی در ورودی به ســد در دهه های ۷۰ 
و ۸۰ داشــتیم و با تغییرات اقلیمی و کاهش روانآب، 
بیش از ظرفیت قابل تحمل حوضه بارگذاری شده 
است به طوری که ۵۵ درصد از کاهش جریان ورودی 
ناشی از تغییرات آب و هوایی و ۴۵ درصد مربوط به 

فعالیت های انسانی است.

زیرساخت های اجرای برنامه های سازگاری با 
کم آبی فراهم نیست

معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: این آمار نشان می دهد 
در هر دو اســتان اصفهان و چهارمحــال و بختیاری 
مصارف مشــترک از حوضه وجود دارد به طوری که 
اصفهان ۸۱ درصد و چهارمحال و بختیاری ۱۹ درصد 

سهم دارند.
الهیجان زاده به تصویب برنامه سازگاری با کم آبی 
در ۲ سال اخیر اشاره کرد و گفت: در فاز اول این پروژه 
که تا سال ۱۴۰۴ خواهد بود باید استان چهارمحال و 
بختیاری در حوضه زاینده رود ۵۱ میلیون مترمکعب 
از برداشت از آب زیرزمینی را کاهش دهد و اصفهان نیز 
برداشت ۱۹۱ میلیون مترمکعب از آب های سطحی 
و ۶۸۰ میلیــون مترمکعــب از آب هــای زیــر زمینی را 

کاهش دهد.
وی با بیان اینکه عمده تمرکز برنامه بر روی کشاورزی 
است، اما هنوز زیرساخت ها ایجاد نشده است، گفت: 
تا هنگامی که نتوانیم زیرســاخت را فراهم کنیم بی 

شک راه طوالنی را در پیش خواهیم داشت.
معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان 
حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه برای احیای 
حوضــه زاینــده رود بایــد برنامه هــای کوتــاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت داشته باشیم، گفت: در پی 
مشکالت اخیر اصفهان و حوضه زاینده رود جلساتی 
با معــاون اول رئیس جمهــوری و اســتانداران چهار 
استان داشتیم و راهکار های کوتاه مدت، میان مدت 

و بلند مدت مطرح شد.
الهیجان زاده با بیان اینکه راهکار هایی که منجر به 
احیای زاینده رود شود قطعا در کوتاه مدت نیست، 
گفت: تغییرات به وجود آمده در این حوضه در بلند 

مدت اتفاق افتاده است از این رو حذف آن ها زمان 
می برد.

ضرورت کاهش وابستگی معیشتی در حوضه 
زاینده رود

وی بــا بیان اینکــه برنامه های کوتاه مدت یکســاله 
حوضــه زاینــده رود مربــوط بــه تأمیــن آب شــرب 
و پرداخــت خســارت بــه کشــاورزان اســت، گفــت: 
از ایــن مرحله به بعد بــرای برنامه های میــان مدت 
همه دســتگاه ها باید تن به کار دهند و باید کاهش 
ناپایــداری آبخوان هــا و آورد زاینــده رود کــه ناشــی از 

برداشت ها است جبران شود.
معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان 
حفاظت محیط زیست کاهش وابستگی معیشتی 
به زاینده رود را مهمترین اصل در برنامه احیای این 
گر در این بــاره اقدام  حوضه دانســت و ابراز داشــت: ا
جدی نداشــته باشــیم هر ســال بــا تنش هــا در این 
حوضه مواجه خواهیم بود، ازاین رو برنامه منسجم 
بــرای کاهــش وابســتگی معیشــتی در ایــن حوضه 
ضروری است و دانشگاهیان در ارائه راهکار های خود 

به این امر بپردازند.
الهیجان زاده گفت: در شرق اصفهان که با کاهش 
آورد رودخانه مواجه اســت، برنامه این اســت که در 
اراضی کشــاورزی دنبال انرژی خورشــیدی باشیم 
و وزرات نیــرو بــرق هــر پنج کیلــو وات بــرق را بــه نرخ 

تضمینی از خانوار ها خریداری کند.
وی تعادل بخشی آبخوان ها در دراز مدت، کاهش 
خسارت خشکسالی و بهره وری آب را از دیگر برنامه ها 
در این حوضه برشمرد و گفت:، اما متأسفانه وزارت 
نیرو تا سال گذشته به جای پرداختن به ارتقای بهره 
وری آب، بــه دنبال طرح های ســازه ای و انتقال آب 

کنون حاشیه ایجاد کرده است. بوده که تا
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فرماندار اصفهان از مسئوالن شهرستان خواست 
به صورت دوره ای به دیدار خانواده شهدا بروند و به 

مشکالت آنان رسیدگی کنند. 
محمد علی احمدی، فرماندار اصفهان در جلسه 
شــورای ترویــج و توســعه فرهنگ ایثار و شــهادت 
شهرســتان اصفهان گفــت: بایــد در مقــام عمل، 
قدردان خون شــهیدان بود و خانواده این عزیزان 

را تکریم کنیم.
وی بــر انعــکاس برخــی از اقدامــات نیکوکارانــه و 
عام المنفعه خانواده شهدا و دیگر اقدامات فرهنگی 
آنــان همچــون ثبــت خاطــرات شــهدای گرانقدر 
کید کرد و گفت: همــه باید خود را در برابر شــهدا  تأ

مسؤول بدانند.
احمدی مزین کردن کوچه ها، خیابان ها و میادین 
شهر و روستا ها به ویژه کالنشهر اصفهان به نام شهدا 
را از مهمترین اقدامات شــهرداری ها و دهیاری ها 
بیان و گفــت: شــهرداری ها، دهیاری هــا و اداره ها 
به نصب تمثال مبارک شهدای گرانقدر در سطح 

شهرها، روستا ها و همچنین اداره ها اقدام کنند.
کید بــر لزوم تغییر و تحول  فرمانداری اصفهان با تأ
در ایــن شــورا بــرای کاربــردی کــردن مصوبه های 
آن گفــت: شــورای ترویــج و توســعه فرهنگ ایثار و 
شــهادت، نیازمند توجه جدی مســؤوالن بوده و 
با هم افزایــی، هم اندیشــی و اقدامــات جهادگونه 

می توان اهداف آن را محقق کرد.
وی تهیــه تقویــم در حوزه ایثــار و شــهادت را حائــز 
اهمیــت دانســت و از اعضــای شــورای ترویــج و 
توسعه فرهنگ ایثار و شهادت خواست با جدیت 
تقویمی جامــع و روز شــمار متشــکل از یادواره ها، 
آئین ها و... تهیه کنند. احمدی نقش تشــکل ها 
و ســازمان های مردم نهاد، پژوهشــگران، اصناف 
و بــازار، صــدا و ســیما و رســانه ها را در ترویج ایثــار و 
شــهادت مهم دانســت و تالش و ارائه راهکار های 
اجرایی و کاربردی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
در جامعه بویژه بین جوانان و نوجوانان را خواستار 
شد. فرماندار اصفهان با ابراز گالیه از کوتاهی برخی 
مســئوالن شهرســتان بــرای دیــدار و سرکشــی از 
خانواده معظم شــهدا از آن ها خواست به صورت 
دوره ای به دیدار خانواده شهدا بروند و به مشکالت 

آنان رسیدگی کنند.

شهرســتان های  رنگ بنــدی  جدیدتریــن  در 
تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان، 
کنون وضعیت ۲۱ شهرســتان آبی و تنها وضعیت  ا

شهرستان نطنز، زرد است. 
در جــدول رنگ بنــدی شهرســتان های اســتان 
اصفهان )به جز کاشان و آران و بیدگل( در همه گیری 
کرونا، وضعیت ۲۱ شهرســتان آبی است و تنها یک 

شهرستان در وضعیت زرد کرونا قرار دارد.
کنون هیچ شهرستانی در استان  از ابتدای آذرماه تا
اصفهان در وضعیت نارنجی و قرمز از نظر شیوع کرونا 

قرار نداشته است.
اردســتان، اصفهان، برخوار، بوئین و میاندشــت، 
تیران، چــادگان، خمینی شــهر، خوانســار، خــور و 
بیابانک، دهاقان، سمیرم، شاهین شهر، شهرضا، 
فریدن، فریدون شهر، فالورجان، گلپایگان، لنجان، 
مبارکه، نائین و نجف آباد شهرستان های آبی رنگ 

استان اصفهان هستند.
کنون  به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تا
حدود ۸۳ درصد از جمعیت باالی ۱۲ سال در استان 
کسن کرونا و حدود ۷۰ درصد دوز  اصفهان دوز اول وا

کسن کرونا را تزریق کرده اند. دوم وا
کسیناسیون نوبت اول در گروه سنی ۱۲ تا  پوشش وا
۱۸ سال حدود ۸۰  درصد و نوبت دوم در همین گروه 

سنی حدود ۶۰ درصد است.
در حال حاضر سه میلیون و۶۱۳ هزار و ۶۱۹ نفر دوز 
کســن کرونا، ســه میلیون و ۵۲ هزار و ۱۰۷ نفر  اول وا
کسن کرونا  دوز دوم و ۲۲۳ هزار و ۳۵۵ نفر دوز سوم وا

را در استان اصفهان تزریق کرده اند.

ماموران انتظامی شهرستان نایین در شرق استان 
اصفهــان موفق شــدند از یــک دســتگاه اتوبوس 
عبوری یــک میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون ریــال کاالی 

قاچاق کشف کنند. 
فرمانــده انتظامی شهرســتان ناییــن گفــت کــه 
ماموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری 
در ایست و بازرسی شهید شرافت به یک دستگاه 
اتوبوس که از اســتان های جنوبی به مقصد مرکز 
کشور در حرکت بود، مشــکوک شــدند و خودرو را 

متوقف کردند.
ســرهنگ هادی کیــان مهــر افــزود: در بازرســی 
تخصصی از ایــن اتوبوس تعــدادی لــوازم قاچاق 
شــامل ۱۶ دســتگاه لــپ تــاپ، ۲۰۰ جفــت کفش 

کشف شد 
وی گفت: ۲ نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

روزانه به طور متوســط افزون بر ۲۵ هزاردســتگاه 
خودرو از جاده های شهرستان نایین عبور می کند.

ایســت بازرســی شــهید شــرافت ناییــن یکــی 
از ایســتگاه های مهــم کشــف کاالی قاچــاق و 

موادمخدر در کشور است.
شهرستان نایین در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان 

قرار دارد.

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: توقع 
دولت بعد از نظام رتبه بندی معلمان افزایش 
کیفیت آموزش و پژوهش در سیستم آموزش و 

پرورش است.
تقدیــر  مراســم  در  حســینی  ســیدمحمد 
از پژوهشــگران دانشــگاه کاشــان بــا اشــاره بــه 
کیــدات رهبــر معظــم انقــالب در اهمیــت به  تأ
محققین و پژوهشگران اظهار داشت: کارهای 
تحقیقاتی درباره مشاهیر درگذشته باید انجام 
شود تا جامعه نسبت به آنها شناخت پیدا کند.

وی بــا بیان اینکــه دیــن مبیــن اســالم عنایــت 
ویژه ای به کســب دانــش و پژوهــش دارد، ابراز 
گــر تمــدن اســالمی در قــرن ۱۴ اوج  داشــت: ا
کیــدات اســالم در دانش  می گیــرد بــه دلیــل تأ

آموزی است.
          دانشگاهیان و پژوهشگران اتاق فکر 

دولت هستند
معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس جمهور با 
اشاره به اینکه علم نگهدارنده و بازدارنده است، 
گر  تصریــح کرد: بــرای مثــال در دانــش دفاعی ا
کشور علم و دانش در این حوزه را نداشت دائم 
کنون به  باید نگران می بودیم در حالی که هم ا
همت دانشــمندان دفاعی،کشــور در وضعیت 

مطلوبی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه دانش همانند گنج است، 

خاطرنشان کرد: اتاق فکر دولت دانشمندان و 
دانشگاهیان هستند و دولت دست همکاری 

به سوی این عزیزان دراز می کند.
حســینی از رونمایی ســند تحــول در آینده ای 
نزدیک خبر داد و گفت: برای رســیدن به ایران 
قوی باید از شــعار پرهیز و بــا کار و مجاهدت در 

راستای رسیدن به آن حرکت کنیم.
وی بــا اشــاره بــه تصویــب نظــام رتبــه بنــدی 
معلمــان در مجلــس گفــت: توقــع دولــت بعد 
از نظــام رتبــه بندی معلمــان افزایــش کیفیت 
آموزش و پژوهش در سیستم آموزش و پرورش 

است.
          پرداخت ماهانه 1۰ هزار میلیارد تومان 

از بدهی های سررسید شده
معاون امــور مجلس و پارلمانــی رئیس جمهور 
با اشــاره به اینکه دولت ماهانــه ۱۰ هزار میلیارد 
تومــان بــرای پرداخــت بدهی هــای سررســید 
شــده می پردازد، افزود: با این وجــود در زمینه 
تحقیقــات و پژوهــش دولــت بــا تمــام وجــود 
حمایــت می کنــد و انتظــار دارد کــه کمیــت و 

کیفیت پژوهش ها مورد توجه قرار گیرد.
وی بــا بیان اینکــه آثــار پژوهشــی بایــد انتشــار 
کــرد:  کیــد  و در جامعــه قابــل ارائــه باشــد، تا
نــوآوری در پژوهش باید مــورد توجه محققین 

و دانشمندان قرار گیرد.

کوتاهی در رسیدگی به خانواده شهدا  گالیه فرماندار از 

شهرهای استان اصفهان به  جز نطنز آبی شدند

کاالی قاچاق  یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال 
کشف شد در شهرستان نایین 
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معاون امور مجلس رئیس جمهور:

توقع دولت بعد از نظام رتبه بندی معلمان افزایش 
کیفیت آموزش است
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رئیــس دانشــکده مهندســی عمــران و حمل و 
نقل دانشگاه اصفهان گفت: دانشگاه اصفهان 
دومین مرکز علمی موفق در صنعت ریلی کشور 
است و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور این 
مرکز علمی در جایگاهی بهتر قرار گیــرد.  جمال 
عسگری در ســومین نشست تخصصی حمل 
و نقل به میزبانی دانشــگاه اصفهان برگزار شد؛ 
ضمــن تبریــک روز حمــل و نقــل اظهــار کــرد: 
تأســیس دانشــکده مهندســی عمران و حمل 
و نقل بــه شــکل موجود بــرای حمایــت ویــژه از 
دانشــجویان بــوده اســت. دانشــگاه اصفهــان 
دومین مرکز علمی موفق در صنعت ریلی کشور 
است و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور این 
مرکز علمی در جایگاهی بهتر قرار گیرد. وی خاطر 
نشان کرد: امیدواریم مدیریت دانشگاه اصفهان 
از این دانشکده حمایت های الزم را داشته باشد و 
باید این مسیر به صورت مداوم با کمک مدیریت و 
همکاری دانشجویان ادامه یابد. رئیس دانشکده 
مهندسی عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان 
با اشاره به اینکه با توجه به اینکه رشته حمل و نقل 
از قدیمی ترین رشته هاست، اضافه کرد: شاید در 
آینده ای نه چندان دور شــاهد استفاده مردم از 
قطارهای سریع السیر باشیم. ما اقدامات الزم را 
برای توسعه این رشته در حد توان انجام دادیم 
ولی رشته عمران و حمل و نقل دانشگاه ظرفیت 

پیشرفت دارد.

کل  اداره  ســالمت  و  تربیت بدنــی  معــاون 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: اینکه 
دانش آمــوزان به کرونا مبتال می شــوند دلیل بر 
ابتــالی آن هــا در مدرســه نیســت و بی انصافی 
است که این اتفاق را به مدرسه نسبت دهیم. 
دانش آمــوزان همه جــا حضور پیــدا می کنند و 

خطر ابتالء به ویروس کرونا همه جا وجود دارد.
آذرکیــوان امیرپور در خصــوص آمار ابتــالی ۲۰۰ 
دانش آموز به کرونا در شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل، اظهار کرد: این خبر از طریق ستاد 
کرونای دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعالم شده 
است و اینکه ابتالی این تعداد دانش آموزان به 
ویروس کووید ۱۹ در محیط مدرسه اتفاق افتاده 

باشد، مورد تأیید آموزش و پرورش نیست.
          مدرسه بهداشتی ترین مکان برای 

حضور دانش آموزان
وی افــزود: گفتــن اعداد عجیــب و غریــب برای 
ترســاندن مــردم اصولــی نیســت، مدرســه 
امن ترین و بهداشــتی ترین مکان برای حضور 
دانش آموزان است، مدیران مدارس با پر کردن 
فرم خوداظهاری و اعالم شرایط مناسب و رعایت 

پروتکل ها اقدام به بازگشایی مدارس کردند.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش 
کید کــرد: احتمال  و پرورش اســتان اصفهان تا
دارد دانش آمــوزان در هــر محیطی بــه ویروس 
کرونــا مبتــال شــوند و نمی توان ایــن اتفــاق را به 
بودن آنها در محیط مدرسه نسبت داد، حضور 
دانش آموزان در کالس های حضوری مدارس 
با رعایت فاصلــه اجتماعی بوده و ســالمت آنها 

اولویت اصلی آموزش و پرورش است.
گر در مدرسه ای حتی یک  امیرپور تصریح کرد: ا
دانش آموز عالئم سرماخوردگی داشته باشد به 
والدین اطالع رسانی شده و باید از مدرسه خارج 
گر در کالس درس با عالئم بیماری حضور  شود و ا
داشــته باشــد و معلم بعدا متوجه شود همان 
کالس درس حضوری به مدت دو هفته تعطیل 
شده و آموزش ها به صورت آنالین برگزار می شود.

          دانش آموزان در همه مکان ها 
حضور دارند 

وی ادامه داد: اینکه دانش آموزان مبتال به کرونا 
می شوند دلیل بر ابتالی آن ها در مدرسه نیست 
و بی انصافی اســت که ایــن اتفاق را به مدرســه 
نسبت دهیم، به دلیل اینکه دانش آموزان همه 
جا حضــور دارند و خطــر ابتالء به ویــروس کرونا 
وجــود دارد و بــا قاطعیت نمی تــوان اعــالم کرد 
ساعت هایی که به مدرسه آمدند به کرونا مبتال 
شدند و خبر ابتالی این تعداد دانش آموز به کرونا 
در کالس های حضوری مدارس صحت ندارد و 
مورد تأیید نیست. معاون تربیت بدنی و سالمت 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
اعالم شده است که تعدادی از مدارس کاشان 
تذکر کتبی گرفته اند تذکر باید به جا و امکان پذیر 
باشد. تذکر را به هر دلیلی می توان داد؛ برای مثال 

باید تهویه کالس اصالح شود .

رئیس دانشکده مهندسی عمران 
و حمل و نقل دانشگاه اصفهان

ح کرد:  مطر
دانشگاه اصفهان 

دومین مرکز علمی موفق 
در صنعت ریلی کشور 

معاون سالمت آموزش وپرورش 
استان اصفهان:

نسبت دادن ابتالی
کرونا   ۲۰۰ دانش آموز به 

در مدرسه بی انصافی است

رئیس اداره آموزش وپرورش نجف آباد گفت: ۸۰ 
مدرسه از مدارس شهرستان نجف آباد یا تخریبی 

هستند و یا نیاز به مقاوم سازی دارند. 
موســوی زاده رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش 
نجف آباد گفت: علیرغم اینکه خیران نجف آبادی 
از بنام تریــن خیــران هســتند و اقدامــات خــوب 
آن ها در این شهرستان و فعالیت آنان در ساخت 
فضا هــای آموزشــی و نوســازی و تجهیــز مدارس 
قابل توجه بوده اســت، اما متأســفانه باز هم در 
شهرســتان بــا مشــکل فضــای آموزشــی روبــه رو 
هستیم و با توجه به تعداد دانش آموزان و فضای 
آموزشــی احتمــال دارد در صورتــی کــه رونــد بــه 
همین صورت پیش برود برخالف خواسته مان 

به سوی دو نوبته شدن مدارس پیش برویم.
وی  گفــت: در حال حاضر شهرســتان نجف آباد 
پروژه های مختلفی برای افزایش فضای آموزشی 
دارد، امــا بــه دلیل مواجهــه با افزایــش جمعیت 
دانش آمــوزی و تــورم بــاز هــم بــا کمبود هایی در 
زمینــه مقــدار و کیفیت فضــای آموزشــی مواجه 

هستیم.
رئیس اداره آموزش و پرورش نجف آباد با اشــاره 
به وجود ۲۷۰ باب کالس تخریبی و ۴۳ مدرســه 

نیازمنــد بــه مقــاوم ســازی در ایــن شهرســتان، 
گفت: حدود ۸۰ مدرسه از مدارس شهرستان نیز 
یا تخریبی هستند و یا نیاز به مقاوم سازی دارند 
کــه امیدواریم حل شــده و چالش مواجه شــدن 
شهرستان با کمبود فضای فیزیکی مرتفع شود.

موســوی زاده  با اشــاره بــه روبرو شــدن آموزش و 
پرورش با کمبود نیرو و معلمان تازه نفس گفت: 
امســال در نجــف آبــاد ۴۰۰ نیــرو بازنشســته و در 
نتیجه کمبــود معلم داشــتیم در سراســر کشــور 
نیز با ایــن مســئله مواجــه هســتیم لــذا دولت با 
چالــش تأمیــن نیــروی معلم مواجــه اســت و به 
همین علت ما نیز ناچاریم طبق قوانین خدمات 
بازنشســتگی با به کارگیــری معلمان بازنشســته 
مجددا تا حدودی از بحــران تأمین نیرو بکاهیم 
که این موضوع بر کیفیت آموزش تأثیرات منفی 

زیادی دارد.
وی با اشاره به افتخار آفرینی شهرستان نجف آباد 
در جشنواره شهید رجایی گفت: این جشنواره با 
بیش از ۴۰۰ شاخص سنجش جزو جشنواره های 
مهــم اســت کــه خوشــبختانه در بیــن ۴۱ اداره 
توانســتیم رتبــه اول را در آخریــن ارزیابی کســب 

کنیم.

مدیــر روابــط عمومــی اداره کل انتقال خون اســتان 
اصفهــان ذخیــره خــون اســتان را ۴ روز اعــالم کــرد و 
کنون به تمام گروه های خونی احتیاج داریم،  گفت: ا
اما به گروه های خونی O منفی، O مثبت، A مثبت 

و B منفی بیشتر از سایر گروه های خونی نیاز داریم.   
کنون  ذخیــره خون  لطفعلی جعفری اظهــار کــرد: ا
اســتان اصفهــان ۴ روز اســت کــه در حالــت بحرانی 
نیســت، اما وضعیت مطلوب هم نیســت و ذخیره 
خــون اســتان بایــد بیــش از ۷ روز باشــد تــا بتوانیــم 

کز درمانی و بیماران باشیم. پاسخگوی مرا
کنــون به تمــام گروه هــای خونی  وی بابیان اینکــه ا
احتیاج داریم، گفت: با این وجود به گروه های خونی 
O منفی، O مثبت، A مثبت و B منفی بیشتر از سایر 

گروه های خونی نیاز داریم.
مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون اســتان از 
کز  کنندگان خون درخواست کرد با مراجعه به مرا اهدا
انتقال خون، بیماران و نیازمندان خون را یاری کنند.

وی افــزود: بــا توجــه به اینکــه در اســتان اصفهان 
کنندگان بانو نســبت بــه میانگین  جمعیت اهدا
کشوری و دنیا پایین است، از بانوان دعوت می کنیم 
همان گونــه کــه در همــه امــور اجتماعــی و به ویژه 
اقدامات خیرخواهانه مشارکت فعالی دارند، در امر 

اهدای خون نیز مشارکت داشته باشند و خون خود 
کنندگان خون خواســت  را اهدا کنند. وی به اهدا
کز اهــدای خون  نگرانی بابــت ابتال بــه کرونــا در مرا
کز انتقال خون کامال  کید کرد: مرا نداشته باشند و تأ
استریل شده است و همکاران ما تمام پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را به طورجدی 
رعایت می کنند، لوازم یک بارمصرف است و جای 

هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
جعفری همچنین به نگرانــی بانــوان از کم خونی با 
کــز انتقال  اهدای خــون اشــاره و تصریح کــرد: در مرا
خون پزشــک و مشــاوره حضور دارنــد و متقاضیان 
اهدای خــون معاینــه و تســت هموگلوبیــن از آن ها 
گر کم خون باشند پزشک  گرفته می شود، بنابراین ا
توصیه می کنــد اهدای خــون نکنند و از قــرص آهن 
گر مشکلی نداشته باشند از آن ها  استفاده کنند؛ اما ا

خون گیری می شود.
مدیــر روابــط عمومــی اداره کل انتقال خون اســتان 
مشــارکت کنونی بانــوان اصفهانی در اهــدای خون 
را ۳ درصــد اعــالم و خاطرنشــان کــرد: ۹۷ درصــد از 
کنندگان مردان هســتند، درحالی که در برخی  اهدا
کنندگان  کشورها حتی زنان بیش از ۵۰ درصد از اهدا

خون را تشکیل می دهند.

خبرخبر
رئیس اداره آموزش وپرورش نجف آباد:

مدارس نجف آباد نیازمند بازسازی 
مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان:

ذخیره خون استان اصفهان ۴ روز است 
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2۰5 دسامبر     2۰21 رفهنگ
بررسی تأثیر عدم جریان زاینده رود بر بناهای تاریخی اصفهان: 

حال اصفهان خوب نیست
اصفهــان در ســال های اخیــر با 
کمبــود آب مواجه بوده اســت، 
تا آنجا کــه رودخانــه زاینده رود 
دیگر زنده نیســت و مادی های 
شــهر از جریــان آب خالــی شــده اند و درنتیجــه، 
آب های تحت االرضی شــهر اصفهان به کمترین 
مقدار خود رسیده است؛ آنچه درپی این موضوع 
خواهدآمد مسئله فرونشســت و خطرات جدی 

برای بناهای تاریخی شهر است.
به گفته کارشناسان، عدم جریان آب در رودخانه 
زاینــده رود نه تنهــا پل هــای تاریخــی اصفهان را 
در معــرض خطــر قــرار داده اســت، بلکــه کاهش 
ســطح آب ســفره های زیرمینی و افزایش ســطح 
تبخیــر از جداره هــای بناهــا، ســایر آثــار را نیــز در 
درازمدت با مشکل روبه رو خواهد کرد. از این رو 
مرتضی فرشته نژاد، معاون سابق اداره کل میراث 
فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
ح موضــوع کم آبــی در اصفهان،  اصفهان به شــر
عــدم جریــان رودخانــه زاینــده رود و اثرگــذاری 
آن بــر روی بناهــای تاریخی ایــن شــهر پرداخت. 
صحبت های این استاد پیشکســوت معماری و 

مرمت را در ادامه می خوانید.
          مسئله کمبود آب در اصفهان در 

دوره های قبل نیز وجود داشت؟
بلــه اصفهان در حاشــیه کویــر قــرار دارد و همین 
موضــوع موجــب شــده که ایــن شــهر همیشــه با 
کمبــود آب مواجــه باشــد، بــه همیــن دلیــل بود 
کــه شــاه عبــاس اول در نظر داشــت کــه تونلی به 
کوهرنــگ بزنــد و برای ایــن کار از ایل هــا و اقشــار 
مختلف ایران اســتفاده کرد تــا آب کوهرنگ را به 
زاینده رود بیاورد، هرچند که این امر در زمان وی 

محقق نشد.
          معماری بناهای تاریخی اصفهان بسیار 

ویژه است؛ در این میان، آب نیز موردتوجه 
معماران بوده است؟

در معماری گذشــته همه چیز به بهترین شــکل 
رعایت می شد، مثال یک مســجد باید به گونه ای 
طراحــی شــود تــا در هنــگام برگــزاری عــزاداری و 
کســیژن مواجــه نشــویم. نور و  جشــن با کمبود ا
صوت از دیگر مواردی است که برای ساخت یک 
بنا باید موردتوجه قرار بگیرد که در این خصوص 
در گذشــته برای دانشجویان در رشــته معماری 
کوســتیک معمــاری تدریس  واحدی با عنــوان آ
می شــد. صوت در معماری بســیار مهم است به 
عنوان مثال در طراحی فضا برای اجرای کنسرت 
یا ســمفونی های بزرگ، صدا نبایــد دچار نقص و 
کو باشــد و یکی از بناهای مثال زدنی در این باره  ا
اتاق صوت در عمارت عالی قاپو است که نشانگر 
هنر معماران این بنا و اهمیت صوت در معماری 
بوده است که اتاقی را احداث کردند که به نوعی 
جاذبه صوت بوده است؛ اما در معماری اصفهان 
عالوه بــر در نظــر گرفتن موضــوع هــوای اطراف، 
ابعــاد، نــور و صــوت، بایــد بــه مســئله ی آب هم 
توجه کــرد. معماری اصفهان یــک صنعت بزرگ 
است و به همین دلیل من حدود چهار سال قبل 

مقاله ای با عنوان "آب در معماری" منتشر کردم، 
با توجه به اینکه من هم دانش آموخته مهندس 
معمــاری از دانشــگاه تهــران بــودم و تخصــص 
اصلی ام مرمت معماری بود این دغدغه را داشتم 

که این مقاله را چاپ کنم.
          نقش آب در معماری شهر اصفهان 

چگونه لحاظ می شد؟
کل بناهــای تاریخــی شــهر اصفهــان بــر اســاس 
آب هــای تحــت االرضــی ســاخته شــده اســت 
شــود  تمــام  االرضــی  تحــت  آب هــای  گــر  ا و 
فرونشســت هایی را در شــهر شــاهد خواهیــم 
بــود. آب هــای تحــت االرضــی در گذشــته بــرای 
ســاخت بناها تأثیر گذار بوده و حتی در مدرســه 
کــه  چهاربــاغ شــاهد عبور ایــن آب هــا هســتیم 
مســیر عبور آب از این مدرســه را مادی فرشــادی 
می نامند. در دوران گذشــته پیش بینی می شد 
که آب های تحت االرضی همیشه برای اصفهان 
کنون شهر اصفهان با مشکل  باقی می ماند ولی ا

کمبود آب مواجه است.
          عدم جریان زاینده رود چه تأثیراتی 

را بر روی سازه های آبی )پل های تاریخی 
اصفهان( می گذارد؟

ســازه ی پل هــای قدیمی شــهر مــا از دو قســمت 
تشکیل شده که قسمت زیرین آن همیشه باید 
که از ســاروج تشــکیل  بــا آب در تماس باشــد چرا
شده و هرچه به ساروج بیشتر آب برسد این سازه 
محکم تــر می شــود، این قســمت کــه ماننــد ازاره 
است را سازه آبی می گویند و باید با آب در تماس 
گر آب از آن قطع شود رطوبت آن کم شده  باشد و ا
و در آینده شــاهد تخریب ســازه ها خواهیم بود. 
قسمت فوقانی سازه ها از آجر و مالت گچ تشکیل 
شده که برعکس قسمت زیرین نباید آب مدوام 

به آن برخورد کند.
جــاری نبــودن آب زاینــده رود در کوتــاه مــدت 
که  آسیبی را به پل های اصفهان وارد نمی کند چرا

اصفهان دارای آب های تحت االرضی است، اما 
گر مدت زمان خشکی این  موضوع این است که ا
بناها زیاد شود شاهد اتفاقات بدی خواهیم بود. 
گر پایه های زیرین پل ها رطوبت خود را از دست  ا
دهنــد کم کم توخالی شــده و این موضــوع باعث 

تخریب آن ها می شود.
از زمــان صفویه تــا کنــون اصفهان با ســیل های 
زیــادی مواجــه بــوده امــا باتوجــه بــه مهندســی 
خوب، همچنان این پل ها ســالم اســت و از نظر 
گر به جاری شــدن زاینــده رود توجه نکنیم  من ا
قطعا پل ها تخریب می شوند و تنها پل هایی که 

اخیرا ساخته شده باقی می مانند.
          ترک های موجود بر روی پل ها و سازه های 

قدیمی شهر به دلیل کمبود آب است؟
بله، با توجــه به کمبــود آب بر روی پل ها شــاهد 
کــه  ترک هایــی هســتیم امــا موضــوع دیگــری 
موجب این ترک ها شد عبور خودروهای سبک و 
سنگین از روی پل بود و بعد از آن هم که ماجرای 
کنــون ارتعاشــات مترو  عبور متــرو اتفــاق افتاد و ا
به این سازه ها آسیب های جدی را وارد می کند. 
البته سال ها قبل استحکام بخشی خوبی توسط 
مهنــدس جعفر کســائیان بــر روی سی وســه پل 
انجــام شــده که ایــن کار بخشــی از نگرانی هــای 
مــا را کاهــش می دهــد. نکتــه جالب ایــن اســت 
که سی وســه پــل در دامنه کــوه صفه قــرار دارد و 
گــر چاه هایــی کــه در گذشــته ایجاد شــده هنوز  ا
آب داشــته باشــند می توانیم امیدوار باشــیم که 
قســمت زیرین این پــل بــا آب در ارتباط اســت و 

همچنان محکم است.
          راهکاری برای جلوگیری از آسیب به پل ها 

وجود دارد؟
مدتــی قبل این راهکار پیشــنهاد شــد تا بــا موتور 
ج و  پمپ، آب های تحــت االرضــی را از زمین خار
گر این کار  دوباره آب را به زیر پل منتقل کنند اما ا
صورت می گرفت ۶۰ درصد از آب های موجود در 

کــه آب های تحت  زیر زمیــن از بین می رفــت چرا
االرضی باید سال به سال جایگزین شود تا شرایط 

بدتر نشود.
          فقدان جریان آب زاینده رود بر همه ی 

بناهای تاریخی اصفهان اثرگذار است؟
کمبــود آب موجــب فرونشســت می شــود و ایــن 
فرونشســت به تمام آثار تاریخی شــهر ضربه وارد 
می کند، البته برخی از این بناها آثار کمبود آب را 
در حال حاضر نشــان می دهند اما ممکن اســت 
برخی دیگر از این سازه ها در سال های پیش رو با 

مشکالتی مواجه شوند.
          بیش ترین آسیب را بر کدام یک از بناهای 

تاریخی شهر خواهد داشت؟
گــر مناره های اصفهــان با توجــه بــه ارتفاعی که  ا
دارند با فرونشست مواجه شوند شاهد خطرات 
زیــادی خواهیم بــود، البتــه قطعــا معماران این 
بناهــا پیــش بینی هــای الزم درمــورد اســتحکام 
آن هــا را داشــته اند، امــا موضوع ایــن اســت کــه 
فرونشســت عکــس العمــل زمیــن به کمبــود آب 
است بنابراین باید اقدامات الزم برای جلوگیری 
کنون  از فرونشســت انجام شــود کــه متأســفانه ا

سیاست سوار بر همه موضوعات است.
یک نکته جالب هم عنوان کنم که در گذشته نیز 
باتوجه به فرونشســت هایی که شــکل گرفت دو 
مناره مسجد جامع عباســی با مشکالتی مواجه 
شــد و در حــال تخریــب بــود کــه مرحــوم اســتاد 
حســین معارفــی بــا تکنیک های مشــخصی این 
مناره ها را به حالــت اول بازگرداند. این مرحوم با 
تسمه های فوالدی قسمت پایین این مناره ها را 
محکم و آن را حرارت داد و پس از سرد شدن این 
مناره هــا به جــای اصلــی خــود بازگشــتند. البته 
کنون بــرای مناره ها  منظور من این نیســت کــه ا
چنیــن کاری را انجــام دهیــم، بلکــه ابتــدا بایــد 
وضعیــت تمــام بناهــای تاریخــی شــهر ازجملــه 

مناره ها به دقت بررسی شود.

نمایشگاهی از نقاشــی های "شــهرزاد ترابی" با نام 
"قرینگی به مثابه سکون" در مجموعه هشت بهشت 

اصفهان برگزار شده است.
طلوع آفتاب، شروع صبحی دیگر را نوید می دهد؛ ما نیز این جمله را بارها 
شنیده ایم که "روز از نو روزی از نو"، جمله ای که در بطن خود، آدمی را به 
تالش و تکاپو برای بهتر شدن و رو به جلو راندن زندگی سوق می دهد، 
اما متأسفانه گاهی اوقات روزمرگی ها سبب می شود که اهداف در سایه 
قرار بگیرند و زمان از دست برود؛ گویی خواب غفلت است و زمانی از این 
خواب بیدار می شویم که فرصتی باقی نیست و امکان جبران نیز وجود 
ندارد. بنابراین برنامه ریزی و غرق نشدن در روزمرگی ها به جلوگیری از 

انحراف زندگی از مسیر اصلی و درست کمک خواهد کرد.
نقاشی های "شهرزاد ترابی" نیز که این روزها در مجموعه هشت بهشت 
برپا شده گویای همین روزمرگی ها است. وی در این باره گفت: از سنین 
کودکی به نقاشی عالقه مند شدم و خانواده نیز در این مسیر همیشه 
همراه و مشوق من بود. در دوران دانشگاه به نقاشی دیواری عالقه پیدا 
کردم و در این مسیر از راهنمایی های استاد جواد طاهری )رئیس فعلی 
انجمن نقاشان استان اصفهان( بهره مند شدم که نتیجه آن شرکت در 

تعدادی از نمایشگاه های گروهی بوده است.

وی بــا بیان اینکــه تکــرار روزمرگی ها ایــده ای برای خلق نقاشــی های 
نمایشــگاه "قرینگی به مثابه ســکون" بوده اســت، افزود: متأســفانه 
دورانی که می توانستم بهترین کارها را انجام دهم به سرعت گذشت 
و فعالیت هایی را انجام دادم که تمایل به اجرای آن ها نداشتم و اصال 
مطلوب من نبود. این موضوع فقط برای من صدق نمی کند اما نکته 
قابل توجه این است که بعضی از افراد نمی توانند فعالیت های روزمره 
خود را رها کنند و به اقدامات دیگری بپردازند بنابراین مجبور به تکرار 

هستند.
این هنرمند خاطرنشان کرد: عنوان نمایشگاه نقاشی های من که در 
مجموعه هشت بهشت ارائه شده است "قرینگی به مثابه سکون است" 
و چرایی این انتخاب به این دلیل است که قرینگی به معنای تکرار و ثابت 
بودن فعالیت ها است و رنگ قرمزی که در این آثار استفاده کردم مانند 
خونی است که از بدن خارج می شود و بازگشتی ندارد؛ درست مانند 

فرصت های زندگی که از دست رفته اند.
ترابی با بیان اینکه نقاشی های وی با استفاده از تکنیک بوم و ترکیب 
کید کرد: زمان در زندگی اهمیت بسیاری دارد و  مواد خلق شده اند، تأ

نباید آن را برای اقدامات بیهوده تلف کرد.
شهرزاد ترابی متولد ســال ۱۳۶۶ و دانش آموخته رشته نقاشی و هنر 
آموخته انجمن نقاشان اصفهان است. این هنرمند از محضر اساتیدی 
مانند جواد طاهری، نوشین نفیسی، رضا تهرانی، حامد صدر ارحامی، 
حجت امانی و افشین کوشا بهره مند شده است. عالقه مندان برای 
بازدید از نمایشگاه نقاشی "قرینگی به مثابه سکون" می توانند همه 
روزه تا چهارشنبه یکم دی ماه ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰ به مجموعه هشت 
بهشت واقع در چهارباغ عباسی، ورودی قزلباش، طبقه پایین، واحد 

۱۱۷ مراجعه کنند.

این روزها و با بهتر شدن شرایط 
کشور به لحاظ گسترش بیماری 
تئاتــر در شــهر  کرونــا، جریــان 
اصفهان نیز از سر گرفته شده است. در این میان، 
مجتمــع فرهنگــی، هنــری اســتاد فرشــچیان نیز 
میزبــان عالقه منــدان بــرای دیــدن آثــار نمایشــی 

است.
بر این اساس، محمدرضا بزرگ زاد نمایش "گالیله" 
را در تماشــاخانه اصفهان بــه روی صحنه می برد 
و منصــور قربانــی نیــز بــا نمایــش "مویــه کــور" در 
ســالن اصلی این مجتمع فرهنگی هنری میزبان 

عالقه مندان است.
          گالیله

نویسنده و کارگردان: محمدرضا بزرگ زاد
ساعت اجرا: ساعت ۱۹

مــکان: تماشــاخانه اصفهــان، واقــع در ابتــدای 
خیابــان توحید، مجتمــع فرهنگی هنری اســتاد 

فرشچیان
تاریخ اجرا: تا ۱۴ دی ماه

مویه کور
نویسنده: محمدرضا آریان فر

طراح و کارگردان: منصور قربانی
ساعت اجرا: ساعت ۱۹

مکان: سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری استاد 
فرشچیان، واقع در ابتدای خیابان توحید

تاریخ اجرا: یکم تا ۱۵ دی ماه

سکون محض در مجموعه هشت بهشت

روی صحنه تئاتر چه خبر؟

میراث 
تاریخی

نمایشگاه

تئاتر

در جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان اصفهان 
طرحی پیرامون احیای بافت تاریخی پشت مسجد 

شیخ لطف اهلل بررسی شد.
مهــدی طغیانــی، نماینــده مــردم اصفهــان در 
مجلــس شــورای اســالمی در این جلســه گفــت: 
یکی از ســرمایه گذاران برای مرمت و بهره بــرداری از 
کاروانسرای معصوم بیگ و کاروانسرای نخجوانی ها 
در پشــت میدان نقش جهــان اعالم آمادگــی کرده 
اســت. بایــد آزاد ســازی این بافــت و احیای این دو 
کاروان سرا باید تدبیری اندیشید. در این محدوده 
حــدود ۱۰ خانــه وجــود دارد کــه می تــوان با کمک 
شهرداری برای آن تغییر کاربری گرفت و بافت را آزاد 

و برای احیای آن اقدام کرد.
وی افزود: وضعیت مالکان در این طرح باید تعیین 
تکلیــف شــود، این طــرح احیــای کاروان ســرای 
نخجوانی ها نیاز به پیگیری از سوی طرفین دارد تا 
هرچه زودتر وضعیت این زمین ها و سازه های پشت 

میدان نقش جهان مشخص شود. 
همچنین محمدعلی ایزدخواستی، رئیس سازمان 
نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان اظهــار 
داشت: ابتدای دهه ۱۳۹۰ طرحی یک سرمایه گذار 
آورده که از کاروانســرای معصوم بیگ آغاز شده و تا 
نزدیکی شیخ لطف اهلل وجود داشته. شهرداری در 
آن محدوده کاروانسرای نخجوانی ها، یک کوره آجر 
پزی و دو خانه تاریخی وجود داشت که به این مالک 

گذار شد. در ادامه این جلسه کوروش احمدی،  وا
ســرمایه گذار طرح احیای کاروانسراهای معصوم 
بیگ و نخجوانی ها، توضیح داد: در مزایده ای شرکت 
کردیم و برنده آن شدیم؛ قرار بر این بود که سازمان 
نوسازی ســه هزار و ۵۰۰ متر زمین از نخجوانی ها به 
ما بدهد. در این بافت کاروان سرای نخجوانی ها، 
گذار شــده، از  یک ســری خانه ها و زمین ها بــه ما وا
کنان آن تخلیه  طرفی دو باب خانه هستند که سا
نمی کنند و یک بخشــی دیگــری از زمیــن را نیروی 
انتظامی بر مالکیت آن ادعا دارد. وی اضافه گفت: 
در حــوزه کاروانســرای معصــوم بیــگ در دو مزایده 
شــرکت کردیــم، یکــی از آن هــا لغــو و دومــی را پیروز 
شــدیم، اما اداره مســکن و شهرسازی ســپرده ما را 
ضبط و به تعهــدات خود عمــل نکردنــد. در طرح 
ما کاروان ســرای معصوم بیگ شــامل یک هتل ۵ 
ستاره و کاروان ســرای نخجوانی ها مجموعه ای از 

بازار خواهد شد.

یک بازیگــر و تهیه کننــده ســینما از رونمایی از 
پوسترهای فیلم "صحنه زنی" خبر داده است.
عکــس  چنــد  انتشــار  بــا  کرامتــی  مهتــاب 

گرام خود آورده است: در اینستا
رونمایی از پوسترهای شخصیت "صحنه زنی "

کــران فیلــم ســینمایی  ســه روز مانــده بــه ا
صحنــه زنــی بــه کارگردانــی علیرضــا صمدی و 
تهیه کنندگــی مجیــد رضابــاال، از پوســترهای 

شخصیت این فیلم سینمایی رونمایی شد.
"صحنــه زنی" که بــا نگاهی متفــاوت، معضلی 
اجتماعــی را روایــت می کنــد، از یکــم دی مــاه 
کران خود را در سینماهای کشور آغاز خواهد  ا

کرد.
بازیگران به ترتیب اسالید عبارتند از:

کرامتــی، مجیــد  بهــرام افشــاری، مهتــاب 
صالحــی، فرزانــه ســهیلی، ســیامک ادیــب، 

محمد نادری، لیندا کیانی، پیام احمدی نیا.
پخش از: بهمن سبز

طراح: وحید عبدالحسینی"

ثبت نام اینترنتــی بــرای دریافــت کارت حضــور در 
دوازدهمیــن جشــنواره دو ســاالنه بین المللــی 

پویانمایی تهران آغاز شد.
جشنواره دوساالنه پویانمایی تهران در سال ۱۳۷۷ 
با هدف کمک به رشد و گسترش هنر پویانمایی آغاز 
کنون ۱۱ دوره از این جشنواره بین المللی  به کار کرد. تا
برگــزار شــده اســت کــه آخریــن دوره آن مربــوط بــه 
ســال ۱۳۹۷ بود. در ادامــه، دوازدهمیــن دوره این 
جشنواره بین المللی روزهای ۱۵ تا ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ در 
مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب 

برگزار خواهد شد.
جشــنواره بین المللــی پویانمایــی تهــران در دوره 

دوازدهم شامل دو بخش مسابقه ایران و مسابقه 
بین الملل )چشــم انداز و نمایــش ویژه( اســت و در 
کنار جشنواره، نشست های تخصصی، بخش های 
جانبی، بازار بزرگ ملی پویانمایی، قراردادهای خرد 
و کالن در جلســه ها، گفت وگــوی ویژه و تخصصی 
و رایزنی هایــی بــدون محدودیــت حــد و مرزهــا در 
پیچینگ ها با افراد خبره بین المللی برگزار می شود.

دانشــجویان و دانش آموختگان مقاطع کاردانی، 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای رشته های 
هنر و هنرهای تجسمی، هنرمندان، دست اندرکاران 
حوزه پویانمایی و ســایر عالقه مندان بــرای دیدن 
فیلم های دوازدهمین دوره جشــنواره پویانمایی 
تهران تا پنجــم بهمن مــاه ۱۴۰۰ فرصــت دارنــد تا با 
مراجعه به پایگاه اطالع رسانی جشنواره فرم ثبت نام 
را تکمیل کنند. بر اساس آنچه از سوی دبیرخانه این 
جشــنواره اعــالم شــده اســت، پــس از بررســی 
درخواست ها، بر اساس تخصص، تحصیالت مرتبط 
و تجربه هــای عالقه منــدان و ظرفیت ســالن های 
نمایش دهنده فیلم هــا اقــدام بــه اولویت بندی و 

صدور کارت برای عالقه مندان خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی اردســتان گفت: قنات 
دوطبقه و تاریخی »مون« در اردستان، با اعتباری بالغ 
بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال مرمت می شود.  
مهــدی مشــهدی رئیــس اداره میــراث فرهنگــی 
اردستان در ارتباط با احیای کاروانسرا های »بغم« 
و »ظفرقند« و بنا هــای تاریخ با مالکیت دولتی این 
شهرستان گفت: مقرر شد طی چند ماه آینده پس 
از طی مراحل قانونی و تهیه طرح توجیهی و برآورد 
هزینــه، احیای این نوع بنا ها بــه بخش خصوصی 
گذار شود. وی با اشاره به سفر رئیس هیئت مدیره  وا
صندوق توسعه صنایع دستی کشور به اردستان در 

آینده ای نزدیک، گفت: این سفر در راستای بازدید 
از آثار و ابنیه هــای تاریخی شهرســتان خواهد بود. 
رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان با اشاره مقاوم 
ســازی قنــات دو طبقه »مــون«، گفت: ایــن قنات 
که بــه شــماره ۹۰۲۳ در فهرســت آثار ملی کشــور به 
ثبت رسیده است، عنوان شگفت انگیزترین قنات 
دوطبقه در فهرست آثار جهانی یونسکو را دارد و به 
شــماره ۱۵۰۶ در فهرست میراث جهانی ثبت شده 
است. مشهدی با بیان اینکه این قنات با اعتباری 
بالغ بر یــک میلیــارد و پانصــد میلیون ریــال مرمت 
می شود، گفت: طی قراردادی به مبلغ یک میلیارد 
ریال با پیمانکار با هماهنگی و نیازسنجی کارشناسان 
جهاد کشاورزی و هیئت امنا، الیروبی و مقاوم سازی 
بخش های قنات در حال انجام اســت. وی گفت: 
مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به صورت امانی و تهیه مصالح 
در اختیار هیأت امنا قرار گرفته شد تا در بخش های 
مورد نیاز قنات با هماهنگی، کارشناسان مربوطه 
برای مقاوم ســازی و استحکام بخشــی و الیه روبی 

قنات استفاده شود.

ح شد؛ در جلسه کارگروه میراثی اصفهان مطر

وضعیت بافت پشت مسجد شیخ لطف اهلل مشخص شود

رونمایی از پوسترهای فیلم "صحنه زنی"

آغاز ثبت نام برای حضور در جشنواره پویانمایی تهران

مرمت قنات »مون« در اردستان 

میراث تاریخی

خبر

فیلم

جشنواره

کتاب »حوض خون؛ روایت زنان اندیمشک 
از رخت شــویی در دفاع مقــدس« با تدوین 
و نــگارش فاطمه ســادات میرعالی توســط 

انتشارات راه یار به چاپ هفتم رسید.
کتاب »حوض خون؛ روایت زنان اندیمشک 
از رخت شــویی در دفاع مقــدس« با تدوین 
و نگارش فاطمه ســادات میرعالــی به تازگی 
توســط انتشــارات راه یــار بــه چــاپ هفتــم 

رسیده است.
چاپ اول این کتاب اواخر فروردین امسال 
به بازار نشــر آمد و چاپ دومــش نیز مهرماه 
بــه بــازار عرضــه شــد. آیــت اهلل خامنــه ای 
رهبر انقــالب در دیدار روز پنجشــنبه ۶ آبان 
امســال با دســت اندرکاران کنگره شهدای 
اســتان زنجــان به ایــن کتــاب اشــاره کــرده 
و گفتنــد: »من اخیــرا یــک کتابــی خواندم 
البتــه مــن در  نــام »حــوض خــون«  بــه 
اهــواز دیــده بــودم؛ خــودم مشــاهده کردم 
آنجایی را کــه لباس های خونــی رزمندگان 
را و ملحفه هــای خونــی بیمارســتان ها و 
رزمنــدگان را می شســتند؛ ]اینهــا را[ دیــدم 
که این کتاب تفصیل این چیزها را نوشــته؛ 
انسان واقعا حیرت می کند؛ انسان شرمنده 
می شود در مقابل این همه خدمتی که این 
بانوان انجام دادند در طول چند سال و چه 
زحماتی را متحمل شــدند؛ اینها چیزهایی 

است که قابل ذکر کردن است...«
این ســخنان باعث اســتقبال بیشــتر از این 

کتاب و عرضه چاپ سوم آن شد.
این کتاب که حاصل همــکاری دفتر تاریخ 
شفاهی اندیمشــک و واحد تاریخ شــفاهی 
دفتــر مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقــالب 
اسالمی اســت، خاطــرات و روایت های ۶۴ 
نفر از بانوان اندیمشکی درباره فعالیت شان 
در بخش رخت شویی البسه رزمندگان دفاع 
مقدس را شامل می شود که فاطمه سادات 
میرعالــی، زهــرا بختــور، ســمانه نیکــدل، 
ســمیه تتــر، نســرین تتــر، مهنــاز الفتی پور، 
آمنه لهراســبی و نرگس میردورقی تحقیق و 

گردآوری آن ها را بر عهده داشته اند.
کتــاب ســومین عنوان از مجموعــه  ایــن 
»پشــتیبانی جنــگ« و چهارمین عنــوان 
مجموعه »زنان انقالب« است که این ناشر 

چاپ می کند.
در بخــش ضمیمــه کتــاب، تصویــر راویــان 
کتاب به همراه تصاویری از فعالیت های این 
بانوان اندیمشکی در دفاع مقدس، شهدای 
منتســب بــه آنهــا و همچنیــن بیمارســتان 
شهید کالنتری اندیمشک به عنوان محل 

رخت شویی البسه رزمندگان آمده است.
»حوض خــون« روز ۱۵ آذر امســال به چاپ 
ششــم رســید و حــاال نســخه های چــاپ 

هفتمش به بازار نشر آمده اند.
چــاپ هفتم ایــن کتــاب بــا ۵۰۴ صفحــه، 
شمارگان هزار نسخه و قیمت ۸۰ هزار تومان 

عرضه شده است.

کانــون کارگردانــان ســینمای ایران آییــن 
تجلیــل از »محمدعلی نجفــی« کارگردان، 
تهیه کننــده و فیلمنامه نویــس را در مــوزه 

سینمای ایران برگزار می کند.
مراســم شــب »محمــد علــی نجفــی« بــه 
همت کانــون کارگردانــان ســینمای ایران 
و بــا مشــارکت مــوزه ســینما و فیلم خانــه 
پروتکل هــای  رعایــت  بــا  و  ملی ایــران 

بهداشتی در موزه سینما برگزار می شود.
محمدعلی نجفی متولد ۱۳۲۴ در اصفهان 
و دارای مــدرک کارشناســی ارشــد رشــته 
شهرسازی و معماری اســت. او کارگردانی 
مجموعه هــای تلویزیونــی »ســربداران« و 
»زمان شوریدگی« و همین طور فیلم های 
ســینمایی »گــزارش یک قتــل«، »پرســتار 
شب« »پرسه در شهر الجوردی« و بسیاری 
کاری خــود بــه ثبــت  کارنامــه  دیگــر را در 
رسانده است. شــب کارگردانان به دبیری 
»وحید موســائیان« برگزار می شود و طراح 
پوســتر این مراســم »بهــزاد خورشــیدی« 

است.
مراسم شب »محمدعلی نجفی« دوشنبه 
۲۹ آذرمــاه ســاعت ۱۸ در ســالن فــردوس 
مــوزه ســینما، واقــع در خیابــان ولیعصــر، 
نرســیده به میــدان تجریش، بــاغ فردوس 

برگزار می شود.
حضور در این مراســم ویژه اعضــای کانون 
بــا  و  اســت  کارگردانــان ســینمای ایران 

هماهنگی و دعوت قبلی انجام می شود.

توسط انتشارات راه یار؛

»حوض خون« 
چاپ هفتمی شد

شب »محمدعلی نجفی«
 برگزار می شود

کتاب

خبر
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قهرمان وزنه برداری جهان:

آب برای خوردن نداشتیم اما توجهی نشد!
قهرمــان وزنه بــرداری جهــان 
گفــت: اردوی آخــر تیــم ملــی 
بدتریــن شــرایط را داشــت امــا 
وزارت ورزش بــه مــا توجهــی نکرد. ایــن در حالی 
است که در مراسم بدرقه رشته های دیگر پاداش 

می داد.
رســول معتمــدی در گفت وگــو با ایســنا درباره ی 
عملکرد خود در مســابقات قهرمانی بزرگســاالن 
جهــان ازبکســتان بیــان کرد: مــن در ســالن گرم 
کــردن وضعیــت خوبــی داشــتم. در حرکــت اول 
یک ضرب میله به ســرم برخورد کرد و باعث شد 
تمرکزم به هم بریزد. در دو حرکت بعدی توانستم 
به خوبی وزنه ها را مهار کنــم از آنجا که وزنه بردار 
کره ای یک ضرب زن بود، می خواستم  فاصله ام 
با او زیاد نشود تا برای حرکت دوضرب به مشکل 
خ داد. در  بر نخورم و خدا را شــکر  این اتفاق هم ر
حرکــت دوضرب هــم اســتراتژی ما این بــود که با 
اولین حرکــت، مدالم را قطعی کنــم. حرکت دوم 
برای کسب طالی مجموع بروم  و در حرکت سوم 
هم به رکورد جهان حمله کنم. اشتباهی از سوی 
خ داد و حرکــت دوم دوضرب را با وجود این  من ر
کــه وزنــه ســبک بــود، از دســت دادم و در حرکت 
ســوم مــدال طــال را قطعــی کــردم. می توانســتم 
بیش تــر از این هــم وزنه بزنــم اما زیاد کــردن وزنه 
کمی ریســک بــود و بــا همــان ۲۲۰ کیلوگــرم هــم 
می توانســتم طــالی مجمــوع را بگیــرم بنابرایــن 

تصمیم بر این شد که ۲۲۰ کیلوگرم را بزنم.
معتمدی در پاســخ به این پرسش که چه حسی 
دارد که در اولین حضورش در مسابقات قهرمانی 
بزرگســاالن جهان مدال طالی مجموع را کسب 

کرد؟ گفــت: قبــل از آغــاز مســابقات همــه از من 
توقع کســب مدال طال را داشــتند و زمانی که به 
آن رســیدم به نوعــی انجام وظیفه کــردم. حس 
کردم این طال حق تیم ایران است و من وسیله ای 
شدم تا این کار را انجام دهم. خوشحالم که دل 
مردم شاد شــد و انتظاری که داشــتند را برآورده 
کردم. واقعیت این اســت کــه برای این مســابقه 
فشــار زیــادی روی مــن بــود چــون مــردم از مــن 
توقع مدال طال داشتند و اســترس این را داشتم 
کــه می توانم مــدال طــال را بگیرم یــا نــه. حتی به 
شــوخی به ســرمربی تیم ملی می گفتــم من بعد 
گر  از ایــن مســابقه خداحافظــی می کنــم چــون ا
بخواهــم چنــد مســابقه دیگــر هم ایــن فشــار و 

استرس را تحمل کنند تمام موهایم سفید 
می شود. االن خوشحالم که روسفید 

شدم امیدوارم در مسابقات آینده 
هم برای شــاد کردن دل مردم 

چیزی کم نگذارم.
این قهرمان جهان  با اشــاره 

ملــی  تیــم  مشــکالت   بــه 
بــرای حضور در مســابقات 
قهرمانــی جهــان، تصریح 
کــرد: در اردوی آخــر واقعا 
شرایط ســختی داشتیم 
حتی آب بــرای خوردن 
هــم وجــود نداشــت و  
وزارت ورزش و شخص 
وزیــر بــه وزنه وبــرداری 
بی توجه بودند. مردم 
لحظــه  همــان  فقــط 

رقابت و گرفتن مــدال را می بینند و خوب اســت 
که بدانند قبل از آن چه شرایط سختی را داشتیم 
اما متاسفانه وزیر ورزش هیچ توجهی نکرد و حتی 
یک بــار هــم در تمرینات ما حاضر نشــد تــا ببیند 
در چه شــرایطی قرار داریــم. االن کــه دیگر مدال 
گرفتیــم بخواهنــد توجه 
کنند فایــده ای ندارد 
نــوش دارو  و ماننــد 
بعــد از مرگ ســهراب 

است. 

نکته جالب این اســت کــه ما می دیدیــم که وزیر 
در مراسم بدرقه تیم های دیگر حاضر می شود و 
به آن ها پاداش می دهد اما دریغ از این که حتی 
یک پیــام برای وزنه برداران بفرســتد یــا بخواهد 
انگیــزه ای بدهــد فقــط خــدا را شــکر می کنم که 

مقابل مردم رو سفید شدیم.
این وزنه بردار دســته ۱۰۲ کیلوگرم ایران در مورد 
انگشــتری که هنگام رفتن روی ســکو در دســت 
داشت، گفت: وقتی برای اهدای مدال به موزه 
آســتان قدس رضــوی رفتــه بــودم، مســوول آن 
بخش انگشتری به من داد که نگین آن از سنگ 
قبر امام رضا)ع( بود. من در همان سفر مشهد از 
امام رضا خواستم که کمکم کند تا در مسابقات 
قهرمانی جهان موفق باشــم و نیت کــردم که در 
صورت موفقیــت، هنــگام رفتن بر روی ســکوی 
انگشــتر را بینــدازم. البته پــس از آن هجمه های 
زیادی به من وارد شد خیلی حرف ها به من زدند 
اما مهم برای خودم این بود، نیتی که داشــتم را 

انجام دهم.
معتمــدی در مــورد شــادی او و حقوقــی در 
کید کرد: من برای  لحظات پایانی مسابقه، تا
حقوقــی بســیار خوشــحالم کــه توانســت به 
مدال جهانی برسد. او زحمت زیادی در این 
سال ها کشیده است و حقش مدال جهانی 
بود. فکر می کنم بعد از سال ها شور و شادی 
خاصی روی تخته مسابقات شاهد بودیم و 
فضای صمیمی وجود داشت. من از همه 
کسانی که زحمت کشــیدند تشکر می کنم 
و امیــدوارم توانســته باشــم با ایــن مــدال 

زحمات شان را جبران کنم.
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تیم والیبال شهداب جوان یزد در هفته هشتم 
لیگ دســته اول قهرمانی باشــگاه های کشــور 
بــا نتیجــه ســه بــر ۲ مفلــوب تیــم گیتی پســند 

اصفهان شد.
این مســابقه با توجــه به تداوم شــیوع ویروس 
گران با رعایت نکات  کرونا، بدون حضور تماشا
بهداشــتی در مجموعــه اختصاصــی باشــگاه 

فرهنگی ورزشی شهداب یزد برگزار شد.
بازیکنان تیم میهمان در دیدار سوم، چهارم و 
پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۳ 

و ۱۶ بر ۱۴ بر میزبان غلبه کردند.    
تیم شهداب جوان یزد در این بازی در بازی اول 
و دوم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۳ 

بر گیتی پسند اصفهان غلبه کرد.
تیم  شــهداب جوان در دور مقدماتی گروه اول 
لیگ دسته اول قهرمانی باشگاه های کشور با 
تیم های زرسان، همای عقاب، قارتال سرعین، 
آریــا تنکابــن، و کنــدوان شــمال و گیتی پســند 

هم گروه است.
در گروه دوم تیم های سروقامتان همدان، وارنا 
گیالن، شهرداری جوان ارومیه، باشگاه ملوان، 
ســتاره طبرســتان نوشــهر، گل گهر ســیرجان، 
هوشــیار تبریــز، تخــت جمشــید مرودشــت 

و ایرانشید چالوس حضور دارد.
در پایان مرحله مقدماتی از هــر گروه چهار تیم 
برتر به مرحلــه پلی آف صعــود می کنــد و در این 
مرحله به صورت ۲ برد از سه بازی برگزار می شود 

و دیــدار رده بنــدی و نهایی ایــن رقابت هــا بــه 
صورت تک بازی است.

سال ۹۹ بیست ونهمین دوره مسابقه والیبال 
قهرمانی باشگاه های دســته یک مردان ایران 
گــرگان و مــس  برگــزار شــد و تیم هــای پــاس 
رفســنجان با کســب مقام هــای اول و دوم، به 
لیگ برتر ســال۱۴۰۰  صعود  کرد، تیم ایرانشــید 
چالوس نیز به مقام سومی این رقابت ها دست 

یافت.
زمــان شــروع لیــگ از ســوی فدراســیون اعالم 
کنــون تیــم والیبال بزرگســاالن  می شــود و هم ا
مقاومت شهداب یزد در لیگ برتر کشور حضور 

دارد.
استان یزد با حدود یک میلیون و ۲۳۶ هزار نفر 
جمعیت  ۴۸ هیات ورزش استانی، ۴۰۰ هیات 
شهرستانی و ۶۲ هزار ورزشکار زیرپوشش بیمه 
دارد که حــدود ۲ هزار نفر آنها در رشــته والیبال 

فعالیت دارند.

وزیــر ورزش و جوانــان طــی پیامی افتخارآفرینــی 
وزنه برداران ایران در مسابقات قهرمانی جهان را 

تبریک گفت.
به گزارش ایرنا، سید حمید سجادی وزیر ورزش و 
جوانان طی پیامی افتخارآفرینی وزنه برداران ایران 
در مسابقات قهرمانی جهان و کسب عنوان نایب 
قهرمانی این مسابقات را توسط ملی پوشان ایران 

تبریک گفت.
در این پیام آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات وزنه برداری 
قهرمانــی جهــان در ازبکســتان بــار دیگر اقتــدار و 
صالبــت ورزش ایــران را بــه رخ جهانیان کشــید و 
موجبات خوشــحالی و عزت مردم ایران را فراهم 

کرد.
ایــن موفقیــت کســب شــده را بــه ملی پوشــان 
کشــورمان، مربیــان و دســت اندرکاران تیم ملی، 
مسئولین فدراسیون وزنه برداری و ملت بزرگ ایران 
تبریک می گویم و از خداوند متعال دوام توفیق و 
سربلندی ورزشــکاران و قهرمانان ملی را در همه 

میادین ورزشی خواستارم.
سیدحمید سجادی

سینا غالمپور در ســومین روز مسابقات شنای 
مســافت کوتاه قهرمانــی جهــان در ابوظبی در 
ماده ۵۰ متــر آزاد بــا قــرار گرفتــن در رده چهل و 

پنجم به کار خود پایان داد.
به گزارش فدراســیون شــنا، شــیرجه و واترپلو، 
در سومین روز مسابقات شــنا قهرمانی جهان 
مسافت کوتاه ابوظبی، سینا غالمپور نماینده 

شنا ایران در ماده ۵۰ متر آزاد به آب زد.
غالمپــور در مرحله مقدماتــی ماده ۵۰ متــر آزاد 
مســافت کوتــاه رقابت های جهانــی ابوظبی با 
ثبت زمان ۲۲٫۶۱ صدم ثانیه در جایگاه ۴۵ قرار 

گرفت و به کار خود پایان داد.
 نــام ســینا غالمپــور در دســته خــود بــا بهترین 
ح  کنش در اســتارت با زمان ۰٫۵۸ ثانیه مطر وا

شد.
تیــم ملــی شــنا ایران بــا ترکیــب ســینا غالمپور، 
متیــن بالســینی و مهرشــاد افقــری و هدایــت 
گامــر دیالنچیان بعنــوان مربــی بــرای رقابت با 
برترین هــای شــنای جهــان عــازم مســابقات 
شــنا مســافت کوتاه قهرمانــی جهــان ابوظبی 
شــد. این رقابت ها روزهــای ۲۵ تــا ۳۰ آذر ۱۴۰۰ 

برگزار می شود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان قرعه کشی دور 
جدید مسابقات لیگ قهرمانان را اعالم کرد.

به گزارش ایلنــا، کنفدراســیون فوتبال آســیا با 
ارســال نامــه ای بــه فدراســیون های حاضر در 

لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ اعالم کرد.
 قرعه کشــی مرحلــه گروهی این رقابت هــا امروز 
دوشــنبه ۲۷ دی ماه بــه صورت آنالیــن در مقر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در کواالالمپور برگزار 

خواهد شد.
از ایران پرسپولیس و فوالد با سهمیه مستقیم 

به مسابقات راه یافته و استقالل و سپاهان باید 
از طریق پلی آف به این مسابقات بروند.

مهاجم ایرانی زنیت از نگاه مخاطبان AFC به 
عنوان لژیونر برتر این هفته قاره کهن شناخته 

شد.
ســایت رسمی کنفدراســیون فوتبــال آســیا به 
رســم هفتگــی خــود، نظرســنجی لژیونرهــا را 
میان ۱۰ نامزد برگزار کرده که در نهایت ســردار 
آزمــون بــا ۷۳ درصــد آرا بهتریــن لژیونــر هفته 
قاره کهن شــد. آزمــون هفته گذشــته با زنیت 
موفق به گلزنی برابر چلســی شده بود. در این 
نظرســنجی، الهیــار صیادمنــش کــه در زوریــا 

توپ می زند نیز حضور داشت اما با ۲۲ درصد 
آرا، دوم شد.

تیم والیبال شهداب جوان یزد 
مغلوب گیتی پسند اصفهان شد
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تبریک سجادی درپی نایب قهرمانی وزنه برداران ایران
 در مسابقات جهانی

پایان کار نماینده ایران 
در سریعترین ماده مسابقات جهانی شنا

زمان قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ اعالم شد

آزمون بهترین لژیونر هفته آسیا شد

خبر

نخســت  روز  پایــان  در  کاراته کاهای ایــران 
رقابت هــای قهرمانی آســیا موفق به کســب ۱۰ 

مدال رنگارنگ )۶ طال، ۲ نقره و ۲ برنز( شدند.
به گزارش ایرنا، مسابقات کاراته قهرمانی سال 
۲۰۲۱ آســیا در تمام رده های ســنی )نوجوانان، 
جوانان، امیــد و بزرگســاالن( در ۲ بخــش کاتا و 
کومیته به میزبانی آلماتی قزاقســتان آغاز شــد 
و نماینــدگان کشــورمان مقابــل حریفــان قــرار 

گرفتند.
در پایان روز نخست مسابقات، کاتاروهای ایران 
به ۳ مدال خوش رنگ طال، یک نقره و یک برنز 
رسیدند. در بخش کومیته نیز ۳ طال، یک نقره 
و یک برنز به دست آمد تا ایران در روز نخست در 

مجموع به ۶ طال، ۲ نقره و ۲ برنز برسد.

لیــگ هندبال دســته یک بــا معرفــی تیم های 
صعودکننده به مرحلــه بعد در اصفهــان پایان 

یافت.
رئیــس هیئــت هندبــال اســتان اصفهــان، بــا 
بیان اینکه رقابت هــای هندبال دســته یک با 
حضــور ۲۰ تیــم و در ۴ گــروه ۵ تیمی برگزار شــد، 
گفت: در این رقابت ها اصفهان میزبان گروه های 
A و C بود و گرمسار میزبانی گروه B و خرم آباد هم 

میزبانی گروه D را بر عهده داشت.
حســن افتخــاری برگزاری ایــن رقابت هــا را بــه 
صورت متمرکز در قالب مدت ۵ روز در هر ۳ شهر 
بیان کردو افزود: در پایان این مرحله از هر گروه ۲ 

تیم به مرحله بعدی راه یافتند.

 وزیر ورزش و جوانان در حکمی »احمد گواری« 
را به عنوان سرپرســت فدراســیون ورزش های 

نابینایان و کم بینایان منصوب کرد.
به گزارش ایرنا، انتخابات فدراسیون ورزش های 
نابینایان و کم بینایان ۱۱ دی مــاه برگزار خواهد 
انتخابــات  برگزاری ایــن  آســتانه  در  شــد. 
»ســیدحمید ســجادی« وزیر ورزش و جوانان 
در حکمی »احمد گواری« را به عنوان سرپرست 

فدراسیون منصوب کرد.
پیش از گــواری محمدرضــا مظلومی به مدت 
چهــار ســال رییــس فدراســیون ورزش هــای 

نابینایان و کم بینایان بود. 
نخســتین مجمع انتخاباتی فدراســیون های 
»ســیدحمید  فعالیــت  دوران  در  ورزشــی 
ســجادی« وزیــر ورزش دولت ســیزدهم ۱۱ دی 
ماه با انتخابات فدراسیون نابینایان آغاز و طی 
همین ماه ۹ مجمــع انتخاباتی دیگر هــم برگزار 

می شود.

جلســه کادر فنــی تیم ملــی فوتبال زنــان با 
حضور نایب رییس فدراسیون در امور زنان 

برگزار شد.
به گزارش ایرنا، نشســت کادرفنی تیم ملی 
فوتبــال زنــان بــا حضــور شــهره موســوی با 
محوریت مباحث فنی، در محل فدراسیون 

فوتبال برگزار شد.
در ابتدای این نشســت مریم ایراندوســت، 
ســرمربی تیم ملی فوتبال زنان برنامه های 
آماده ســازی این تیم را تــا آغــاز رقابت های 
جام ملت های آسیا ۲۰۲۲ هند به حاضرین 
در جلســه ارائــه کــرد. در همین راســتا مقرر 
شــد آخریــن اردوی آماده ســازی تیــم ملی 
فوتبال زنان پیش از اعزام به هند در جزیره 
کیش به مدت ۱۰ روز برگزار شود. همچنین 
در این نشســت آییــن نامه و دســتورالعمل 
مسابقات جام ملت های آســیا ۲۰۲۲ مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اردوی آماده ســازی تیم ملی فوتبــال زنان 
در مرکز ملی فوتبال آغاز می شــود. برهمین 
اساس مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی 
فوتبال بانوان یاسمن فرمانی و مریم نامی را 
به این اردو دعوت کرد. اردوی آماده سازی 
تیــم ملــی فوتبــال زنــان تــا روز چهارشــنبه 

هشت دی ماه ادامه خواهد داشت.
زنــان  تیــم ملــی فوتبــال  گفتنــی اســت، 
کشــورمان در گــروه A  رقابت هــای قهرمانی 
آســیا با تیم هــای هند، چیــن و چیــن تایپه 
همگروه است و در نخستین دیدار خود از این 

رقابت ها به مصاف میزبان )هند( می رود.

۱۰ مدال رنگارنگ 
کاراته کاهای ایران در روز

 نخست مسابقات آسیایی

معرفی برترین های
 رقابت های هندبال 

در اصفهان

سرپرست فدراسیون
 ورزش های نابینایان

 منصوب شد 

برگزاری نشست کادرفنی 
تیم ملی زنان و دعوت 

از ۲ بازیکن جدید

 تیــم ملــی کشــتی آلیــش زنــان 
پس از گذشــت ۲ ســال بــه دلیل 
شــیوع ویروس کرونا قرار است در 
مسابقات جایزه بزرگ ارکینبایف قرقیزستان حضور 
یابد. به گزارش ایرنا، تیم ملی کشــتی آلیــش زنان از 
کنــون به دلیل شــیوع ویروس  چهــارم دی ۱۳۹۸ تا
کرونا و لغو مســابقات داخلــی و بین المللــی در هیچ 
مســابقه دیگری شــرکت نکــرد. آلیــش کاران آخرین 
بــار در مســابقات جهانــی کشــتی آلیش قزاقســتان 
عنوان قهرمانی جهــان را با یک طال، نقره و برنــز از آن 
خود کردند.  تنها طالی این مســابقات از آن »هانیه 
عاشــوری« دختــری شــد کــه در فدراســیون ورزش 
روســتایی و بازی های بوی و محلی فعالیت می کرد 
و با اعزام به ســومین بازی های عشــایری جهــان در 
قرقزیستان در وزن ۹۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال 
برنز شد.   ملی پوشان در نخستین سال تشکیل تیم 
ملی کشتی طعم قهرمانی را با کسب یک طال، ۲ نقره 
و ۲ برنز در تورنمنت بین المللی آلیش در »مینسک« 
بالروس در ســال ۹۴ تجربــه کردنــد و در ســال ۹۵ در 
مسابقات جهانی آلیش در قرقیزستان با یک طال، ۲ 

نقره و یک برنز به عنوان نایب قهرمانی نایل آمدند.

آنان در بازی های داخل ســالن آسیا در ترکمنستان 
در ســال ۹۶ تنها به ۲ مدال برنز بســنده کردنــد و نیز 
در همــان ســال در رقابت هــای جایــزه بــزرگ آلیش 

قرقیزستان یک مدال نقره و یک برنز بدست آوردند.
حال پس از گذشت ۲ سال قرار است تیم ملی کشتی 
آلیش زنــان در جایزه بــزرگ اریکنبایف قرقیزســتان 

حضور یابند. 
کشــوری کــه مهد ایــن ســبک از کشــتی محســوب 
می شود و عالقمندان زیادی دارد. رشته ای سنتی، 
محلی و منطبق بر فنون پهلوانی است که به آن کشتی 

با شال هم گفته می شود. 

قدمــت آن بــه ســال های بســیار دور در کشــورهای 
آسیای میانه چون قزاقستان، ازبکستان، لیتوانی و 

قرقیزستان بازمی گردد.
ســپیده بابایی، فاطمه فتاحی، محدثه حسینی، 
ریحانه گیالنــی، مریم احمــدی و هانیه عاشــوری ۶ 

آلیش کاری هستند که راهی این رقابت ها می شوند.
هانیه عاشوری دختر طالیی ایران در وزن به اضافه ۷۵ 
کیلوگرم است که در مسابقات جهانی آلیش قزاقستان 
در ســال ۹۸ مدال طــال را به گردن آویخــت و اینک در 
همین وزن در جایزه بزرگ قرقیزستان شرکت می کند.
همچنیــن فاطمــه فتاحــی در وزن ۶۰ کیلوگــرم در 

جایزه بزرگ حضور می یابد. وی در مسابقات جهانی 
قزاقستان مدال نقره کسب کرد.

سپیده بابایی نیز نفر دوم وزن ۵۵ کیلوگرم است که 
برای نخســتین بار به مســابقات بــرون مــرزی اعزام 
می شود. قرار بود یگانه غریب گشته نفر اول این وزن 
در مسابقات قهرمانی کشوری، به این رقابت ها اعزام 
شــود اما وی مصدوم شــد و انصــراف داد و در نهایت 

بابایی راهی این مسابقات خواهد شد.  
محدثــه حســینی  نیــز در وزن ۶۵ کیلوگــرم و ریحانه 
گیالنی در ۷۰ کیلوگرم برای نخستین بار به جایزه بزرگ 

اعزام می شوند.
کیلوگــرم راهی ایــن  مریــم احمــدی در وزن ۷۵ 
مسابقات خواهد شــد اما او در مســابقات قهرمانی 
جهان قزاقستان موفق به مدال آوری نشــد و در رده 
هفتم ایستاد. او در کارنامه خود ۲ برنز مسابقات داخل 
سالن ترکمنســتان و بین المللی بالروس و یک نقره 

جهانی قرقیزستان را ثبت کرده است.
ملی پوشان کشورمان قرار است در جام بین المللی 
ارکینبایف که روز سه شنبه ۳۰ آذرماه برگزار می شود، 
شرکت کنند. وزن کشی مسابقات نیز امروز)دوشنبه( 

انجام خواهد شد.

لیش کار پس از ۲ سال در تورنمنت بین  المللی حضور زنان آ
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تیم بســکتبال ســپاهان موفق شــد تیم رده آخری 
صنایع هرمزگان را شکست دهد.

تیم بسکتبال سپاهان رو در روی صنایع هرمزگان قرار 
گرفت که با نتیجه ۸۲ بر ۷۵ این تیم را شکست داد.

کوارتر اول: نخستین امتیاز برای سپاهان کسب شد، سپاهان با نتیجه 
پنج بر صفر جلو است. پرتاب سه امتیازی بازیکن صنایع هرمزگان وارد 
حلقه ســپاهان نشــد، بازیکنان هرمزگان بعد از ســه دقیقه که از بازی 
گذشت امتیاز گرفتند. بازی با نتیجه هفت بر پنج با برتری سپاهان همراه 
است، جیکوبز با یک حرکت بازی را به تساوی کشاند. محدودیت خطای 
تیمی صنایع هرمزگان در کواتر اول به پایان رسید، پرتاب سه امتیازی 
بازیکن هرمزگان گل نشد و بازیکن ســپاهان توپ را جمع کرد. بازیکن 
هرمزگان با یک پرتاب سه امتیازی امتیاز تیم خود را به ۱۰ رساند، عماد 
سلمانی با یک پرتاب سه امتیازی برتری سپاهان را به این تیم برگرداند. 
سجاد قاسمی با خطایی که در منطقه رنگی گرفت صاحب دو پرتاب شد 
ولی نا موفق بود. محدودیت خطای تیمی بازیکنان سپاهان در کوارتر اول 
تمام شد، اختالف امتیاز به عدد یک رسید، جیکوبز بازی را به تساوی 
کشاند. اقدام دو امتیازی بهرام زاد گل شد و در نهایت کوارد اول با نتیجه 

۱۴ بر ۱۲ و برتری سپاهان تمام شد.
کوارتر دوم: شــاهین پورکا بازی را به تســاوی کشــاند، خطــای حمله از 
خرســندی گرفته و مالکیت به هرمزگان داده شــد. صنایع هرمزگان با 
پنج اختالف امتیاز پیش افتاد، در کواتر دوم شــاهد خطاهــای زیادی 
هستیم. بازی با نتیجه ۱۷ بر ۱۶ به نفع صنایع هرمزگان است، برتری به 
سپاهان بازگشت. پیام کیانی با یک پرتاب سه امتیازی سپاهان را به 
امتیاز ۲۱ رساند، سرمربی صنایع هرمزگان تایم استراحت در خواست 
کرد. یزدان پنــاه فول گل گرفت و بازی ســه امتیازی خــود را کامل کرد، 
برتری تک امتیازی برای صنایع هرمزگان ثبت شد. سه امتیازی سرودی 
وارد حلقه سپاهان شد، خسروی در خواست تایم استراحت کرد. پرتاب 
سه امتیازی کیانی گل شد و اختالف امتیاز را برای سپاهان کم کرد، دو 
تیم اقدام به پرتاب های سه امتیازی کردند. محدودیت خطای هر دو 
تیم در کوارتر دوم تمام شده است، بازی با نتیجه ۲۹ بر ۲۴ به نفع صنایع 
هرمزگان پیش می رود. شوت سه امتیازی سلمانی گل نشد، دو پرتاب 
سهم بهرام زاد شد که هر دو را به گل تبدیل کرد. فسنکو فول گل گرفت و 
بازی سه امتیازی خود را تکمیل کرد، اختالف بازی چهار امتیاز و با برتری 
صنایع هرمزگان همراه است. سلطانیان با یک پرتاب سه امتیازی بازی 

را به تساوی کشاند و در نهایت کوارتر دوم با نتیجه ۳۷ بر ۳۳ به نفع صنایع 
هرمزگان تمام شد.

کوارتر ســوم: بعد از یــک دقیقه از بــازی علی خســروی درخواســت تایم 
استراحت کرد، سه پرتاب سهم عماد سلمانی شــد که تنها یک امتیاز 
گرفت، این بازیکن در حمله ای دیگر با یک حرکت انفرادی فول گل گرفت. 
حدود دو قیقه است که صنایع هرمزگان به حلقه سپاهان نرسیده است. 
بازی در امتیاز ۴۱ به تساوی رسید، سپاهانی ها برتری را به نفع خود تغییر 
دادند. بازی نزدیکی شــاهد هســتیم، پرتاب ســه امتیــازی جیکوبس 
وارد حلقه سپاهان شد. بازی با نتیجه ۵۰ بر ۴۸ به نفع صنایع هرمزگان 
است، صبوری پنجمین خطا شخصی را انجام داد و از بازی بیرون رفت. 
محدودیت خطا تیمی دو تیم در کوارتر ســوم به پایان رسید، دو پرتاب 
سهم عماد سلمانی شد. جیکوبز برتری را به صنایع هرمزگان برگرداند و 
بازی خوبی ارائه داده است. اختالف به عدد چهار رسید، جمشیدی دو 
پرتاب خود را وارد سبد سپاهان کرد. کوارتر سوم با نتیجه ۶۰ بر ۵۷ به نفع 

هرمزگان تمام شد.
کوارتر چهارم: در شروع این کوارتر سپاهان فول گرفت و آقاجانی بازی سه 
امتیازی خود را کامل کرد تا بازی به تساوی برسد. خرسندی و جمشیدی 
چهار خطا شدند، جمشیدی پرتاب سه امتیازی خود را به گل تبدیل 
کرد. در دو دقیقــه و ۱۹ ثانیــه محدودیت خطای تیمی دوتیــم در کوارتر 
چهارم تمام شد، بازی با نتیجه ۶۷ بر ۶۵ به نفع صنایع هرمزگان است. 
رسول سلطانیان بازی سه امتیاز خود را کامل کرد و سپاهان را یک امتیاز 
جلو انداخت. دو تیم در امتیاز ۶۸ به تساوی رسیدند، آقاجانی پرتاب دو 
امتیازی خود را وارد حلقه هرمزگان کرد. سلمانی با یک حرکت انفرادی 
اختالف را برای ســپاهان به عدد چهار رســاند و ســرمربی هرمزگان تایم 
استراحت در خواست کرد. بازی با نتیجه ۷۴ بر ۶۸ به نفع سپاهان است، 
یزدان پناه دو امتیاز برای هرمزگان به دست آورد. دو پرتاب سهم فسنکو 
شــد که یک امتیاز گرفت، ســرودی و فسنکو پنجمین خطا شخصی را 
انجام دادند و از بازی خارج شدند. پرتاب سه امتیازی سلمانی وارد حلقه 
هرمزگان و برتری هفت امتیازی برا سپاهان حاصل شد. سرمربی هرمزگان 
در خواست تایم استراحت کرد. سلطانیان هم پنجمین خطا شخصی 
را انجام داد و از بازی خارج شد، بازی با نتیجه ۸۰ بر ۷۲ به نفع سپاهان 
است. علی جمشیدی با پنج خطا شخصی از بازی بیرون رفت و این دیدار 
پنج بازیکن پنج خطا داشته است. هنگام پور دومین تایم استراحت را 

گرفت، سپاهان با نتیجه ۸۲ بر ۷۵ به پیروزی رسید.

لیگ برتر بسکتبال:

سپاهان برنده جدال قعرنشین ها
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آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۷۶۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در 
وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۲۳۲ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم سعید ملک زاده ورنوسفادرانی 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 ثبت در صفحه ۲۶۹ دفتر ۱۹۲ 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 سعید ملک زاده ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ۱۷۶ کدملی ۱۱۴۱۰۲۱۲۶۹ 
صادره فرزند سیف اله نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت ۹۹۷/۳۰ مترمربع پالک شماره ۵۹۴ 
فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل 
صادر می نماید. شماال به طول ۴۰/۱۴ متر به دیوار باقیمانده، شرقا به طول ۲۵ متر درب و نیم دیوار به 
گذر، جنوبا به طول ۴۰ متر به دیواریست باقیمانده، غربا به طول ۲۴/۹۰ متر نیم دیوار به باقیمانده، حقوق 
ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی 
نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۹/۱۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – ۱۲۳۴۲۱۳ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۶۱۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در 
وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۳۳۲ مربوط به 
تقاضای آقای/خانم جعفر علیرضائی ورنوسفادرانی 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 ۶۳۳۹ 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 جعفر علیرضائی ورنوسفادرانی به 
شناسنامه شماره ۲۵۷۱ کدملی ۱۱۴۱۲۶۲۸۳۵ صادره فرزند قدمعلی نسبت به ششدانگ یکباب زمین 
دارای اعیانی به مساحت ۳۰۱/۵ مترمربع پالک شماره ۱۳۴۱ فرعی از ۱۲۲ اصلی واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. با توجه به گواهی کارشناس دال 
بر اثبات مالکیت به امضای متقاضی و دارای اعیانی بودن زمین موردتقاضا رای صادر می شود. شماال به طول 

۱۰/۴۰ متر دیوار و جای درب است به گذر، شرقا به طول ۲۰/۳۰ متر به دیوار باقیمانده ۱۲۲/۱۳۴۱، جنوبا 
به طول ۱۶/۹۰ متر به دیوار دیوار به باقیمانده ۱۲۲/۱۳۴۱، غربا به طول ۲۵/۱۰ متر به دیوار باقیمانده پالک، 
حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات 
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – ۱۲۳۴۳۸۹ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباس بهادری به پیوست دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده است 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین محصور به شماره ۷۲۵ فرعی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۲۶۳۷ اصلی واقع در بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل که به نام ایشان ثبت و به شماره 
سریال ۱۹۴۲۴۵ ه/۹۱ صادر و تسلیم گردیده، دراثر جابجایی مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

رییس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل حامد فکریان آرانی – ۱۲۴۴۹۳۸ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۰۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیات دو آقای اصغر اکبری به شناسنامه 
شماره ۱۲۴۹ کدملی ۶۲۱۹۴۸۶۴۱۲ صادره بوئین میاندشت فرزند سعداله نسبت به ۴۶/۸۳ سهم از 
۱۶۷/۵۵ سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۷/۳۷ مترمربع از پالک شماره ۶۱۱۴ فرعی 
از ۱۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک 
رسمی میباشد. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۰۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات دو آقای رضا 
بهرامی به شناسنامه شماره ۷۸ کدملی ۶۳۳۹۶۸۵۰۱۳ صادره کیار فرزند مرادعلی نسبت به ۷۳/۸۹ سهم 
از ۱۶۷/۵۵ سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۷/۳۷ مترمربع از پالک شماره ۶۱۱۴ فرعی 
از ۱۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک 
رسمی میباشد. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۰۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات دو آقای محمدرضا 
ساالری به شناسنامه شماره ۵۹۶ کدملی ۴۱۷۱۷۸۹۸۱۸ صادره الیگودرز فرزند ابوتراب نسبت به ۴۶/۸۳ 
سهم از ۱۶۷/۵۵ سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۷/۳۷ مترمربع از پالک شماره ۶۱۱۴ 
فرعی از ۱۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک 
رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹، تاریخ انتشار 

نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۴۵۲۰۵ / م الف

آگهی

چند راهکار قطعی برای بهبود کیفیت خواب 
بــی خوابــی کــه بــه دلیل عــادات 
ســبک زندگی ایجــاد می شــود، 
می تواند به راحتی در خانه با کمک 

طب آیورودا کنترل شود. 
 همه مــا گاهی اوقــات دچــار انواع مشــکالت خواب 
می شویم که کامال طبیعی است. زمانی که بی خوابی 
به یک اتفاق عادی برای شما تبدیل می شود و کم کم 
بر سالمتی تان تاثیر می گذارد، بی خوابی مزمن نامیده 
می شود. اینجاست که باید دست به کار شوید و برای 

بهبود کیفیت خواب تان کاری کنید.
استرس، اضطراب یا عادات بد خواب برخی از عواملی 
هستند که منجر به بی خوابی می شوند. هنگامی که 
بی خوابی به دلیل اختالالت مزمن ایجاد می شود، 
به مراقبت های پزشکی مناسب نیاز خواهید داشت، 
اما بی خوابی که به دلیل عادات سبک زندگی ایجاد 
می شــود، می تواند به راحتی در خانه با کمک طب 

آیورودا کنترل شود.
انجام برخی از آداب و آیین های طب آیــورودا قبل از 
خواب می تواند به شما کمک کند خوابی با کیفیت 
داشــته باشــید و صبح بعد از بیدار شــدن احســاس 
 ،Rajni Ohri شادابی داشته باشید. مطابق با گفته
 Ohria یک متخصص معتبر طب آیورودا و بنیانگذار
Ayurveda، ایــن آیین هــا به شــما کمــک می کند تا 
آرامش بیابیــد و با خاموش کردن مغزتــان به خواب 
رفتن برای تان آسان تر شود. او ۵ درمان آیورودا را برای 
داشتن خواب بهتر در شب توصیه می کند که با هم در 

ادامه می بینیم.
1. بهبود کیفیت خواب با تمرین تنفس پرانایاما

پرانایاما به تمرین تنفس آهسته اشاره دارد که در آن 
شــما باید روی تنفس تان تمرکز و انرژی را در سراســر 
بدن هدایت کنیــد. تمرین پرانایاما قبــل از رفتن به 
رختخواب می تواند به بهبود گردش خون و افزایش 

کســیژن در بــدن کمــک کند. ایــن تمریــن  تامیــن ا
نفس به مغز شــما کمک می کند تا آرام شود و سریع 
به خــواب بــرود. اهری پیشــنهاد می کند کــه آنولوم 
ویلوم و پرانایامای بهراماری )صدای زنبور( را در شب 
انجام دهید، زیرا در مقایســه با ســایر انــواع پرانایاما 

آرامش بخش تر هستند.
2. نفس عمیق

گر چیزی ساده تر از پرانایاما می خواهید، می توانید  ا
تنفس عمیق را با صدای om تمرین کنید. برای این 
کار، ابتدا باید در حین خواندن om نفس بکشید و هم 
 ”Om“ از بینی و هم از دهان خود نفس بکشید. کلمه
اثر آرام بخش روی ذهن دارد و می تواند شما را سریع تر 
به خواب عمیق ببرد. هنــگام خوانــدن om بین دو 

دفعه متوالی سکوت کنید.

۳. پا ها را بشویید
در زمان های قدیم غالب مردم پس از یک روز طوالنی 
که به خانه باز می گشتند پا های خود را می شستند. 
شستن پا ها به بدن کمک می کند تا به آرامش برسد، 
انقباض عضالت را کاهش داده و سطح استرس را کم 
می کند. این متخصص طب آیورودا می گوید: شستن 
پا ها احساسات منفی را از بین می برد و به شما آرامش 
می دهــد. بنابراین، مهم اســت که ایــن کار را هــر روز 

انجام دهید. 
۴. برای بهبود کیفیت خواب از دستگاه های 

دیجیتال دوری کنید
اســتفاده بیش از حد از وســایل الکترونیکــی یکی از 
مشکالت رایج سبک زندگی مدرن ماست که الگوی 
خواب را نیز مختل می کند. استفاده از تلفن یا تماشا 

کردن تلویزیون پیش از خواب ذهن شما را فعال نگه 
مــی دارد و خوابیدن را برای شــما ســخت تر می کند. 
بکوشید شب ها قبل از رفتن به رختخواب یک محیط 
آرام بــرای خودتان ایجاد کنیــد. برای اینکــه خوابی 
آرام داشته باشید، به موسیقی آرامش بخش گوش 

بدهید یا کتاب بخوانید.
۵. آبیانگا

آبیانگا نوعی درمان آیورودا است که شامل ماساژ بدن 
با روغن گرم گیاهی می شود. اهری توصیه می کند در 
صورتی که ماساژ کل بدن امکان پذیر نیست، نقاط 
استرس را در شب ماساژ دهید. مقداری روغن کنجد 
گرم را روی پیشانی و شــانه های تان بمالید و آن ها را 
به درستی ماساژ دهید تا ماهیچه ها ریلکس شوند و 

خواب آرامی داشته باشید.

دانستنی ها
نــوع  یــک  می گوینــد  نــروژی  دانشــمندان 
پروتئین خــاص می تواند به حفاظــت از قلب 

در روند درمان سرطان کمک کند. 
درمان ســرطان شــامل یک فرآینــد طوالنی و 
ســخت برای بیمار اســت. بــرای بیمارانی که 
از سرطان جان ســالم به در می برند، ضروری 
اســت که بدن خود را از عــوارض درمان حفظ 

کنند.
برخــی از دارو هــا بــه طــور موثــری بــه درمــان 
سرطان کمک می کند، اما کمتر کسی می داند 
که عوارض جانبی این دارو ها باعث آســیب به 

قلب می شود. 
بــا  مقابلــه  بــرای  راهــکاری  هیــچ  کنــون  تا
آســیب های وارد شــده بــه قلــب در بیمــاران 
سرطانی در روند درمان وجود نداشته است. 
با این حال، دانشــمندان به تازگــی مطالعات 

خوبی در این زمینه انجام داده اند.
دانشمندان نروژی پس از تحقیقات گسترده 
دریافتند نــوع خاصی از پروتئین بــه نام نور )۱ 
)NOR- می تواند به طور موثری از آسیب های 
قلبی ناشی از درمان سرطان محافظت کند.

گــروه  از  از دارو هــای رایــج ســرطان  یکــی 
کســین ها بــه نــام دوکسوروبیســین  سیتوتا
)Doxorubicin( می توانــد بــه میــزان قابــل 
توجهــی خطــر آســیب بــه قلــب را افزایــش 
دهد. این دارو ایــن امکان را دارد کــه با حمله 
به ســلول های ســالم بدن مانند ســلول های 

قلب باعث تخریب آن ها شود.
کــرده بودنــد  پیشــتر دانشــمندان مشــاهده 
کــه از  پروتئیــن نــور ۱ می توانــد بــه افــرادی 

کســیژن( رنــج می برنــد،  هیپوکســیا )کمبــود ا
کمک کند. 

مصرف ایــن پروتئیــن باعــث کمــک بــه زنــده 
ماندن سلول ها می شد. این پروتئین به طور 
طبیعــی در بــدن وجــود دارد و ورزش باعــث 

تحریک تولید آن می شود.
محققــان می گوینــد انجــام ورزش و داشــتن 
تحرک کافی برای تولید این پروتئین مناسب 
محیــط  در  تحقیقــات  در ایــن  امــا  اســت، 
آزمایشگاهی این پروتئین به صورت مستقیم 

به سلول ها تزریق شد. 
شواهد نشان داد پروتئین نور ۱ به طور موثری 
باعث کاهش مــرگ و میر ســلول ها شــده و در 

عوض به حفظ سالمت آن ها کمک کرد.
کی از آن بود که این  یافته های دانشمندان حا
پروتئین تاثیرات مخرب دارو های سرطان به 
ویــژه دوکسوروبیســین را بر ســلول ها بــه ویژه 
ســلول های قلــب خنثــی می کنــد. محققــان 
امیدوارنــد بــا کشــف این موضــوع بتواننــد به 
راهــکاری جامــع بــرای محافظــت از قلــب در 

بیماران سرطانی دست یابند.

دانشــمندان شــیوه های درمانــی جدیدی را 
برای بیماران دیابتی بررسی کردند.

دیابت در تمام اشکال آن شایع ترین بیماری 
در بیــن تمــام گروه هــای ســنی اســت، امــا به 
نظــر می رســد خبر های خوبــی بــرای بیماران 

وجود دارد.
درمان جدید با استفاده از سلول های بنیادی 
کــه انســولین تولیــد می کننــد، متخصصــان را 

شگفت زده کرده است. 
بر اســاس گزارش های جدید، به نظر می رسد 
که این شیوه درمانی به پزشکان امیدی برای 
درمان بســیاری از افراد مبتال بــه دیابت نوع ۱ 

را داده است.
گزارش ها از مورد بیماری به نام برایان شلتون 
خبر می دهند که زندگــی او محکوم به دیابت 

نوع ۱ است. 
کاهــش  او  خــون  قنــد  ســطح  هنگامی کــه 

می یابد، بدون هشدار از هوش می رود.
در یکی از اتفاقاتــی که برای او افتــاده، هنگام 
تحویل نامه درب منزل مشتری از هوش رفت 

که به دنبــال آن، صاحبکار او به او دســتور داد 
تا پس از بیست و پنج سال حضور در خدمات 

پستی در سن ۵۷ سالگی بازنشسته شود.
در نتیجه، همسر سابقش، سیندی شلتون، 
او را بــه خانــه اش در ایلیریــا، اوهایو، ایــاالت 

متحده آمریکا برد.
او می گویــد: می ترســیدم او را تمــام روز تنهــا 

بگذارم.
اوایل امسال، افراد مبتال به دیابت نوع ۱ برای 
 Vertex شرکت در کارآزمایی بالینی که توسط
Pharmaceuticals انجام شد، دعوت شدند.

این شــرکت در حــال آزمایــش درمانــی بود که 
طی دهه ها توسط دانشمندی ساخته شده 
بود که قول داده بود پس از ابتالی پسر و دختر 
نوجوانــش به ایــن بیمــاری ویرانگــر، درمانــی 

پیدا کند.
شــلتون اولیــن بیمــار بــود. در ۲۹ ژوئــن، او 
تزریقی از سلول های رشد یافته از سلول های 

بنیادی دریافت کرد. 
اما مانند سلول های انسولین ساز لوزالمعده 

که بدنش فاقد آنهاست.
کنون بدن  طبق گزارشی در "نیویورک تایمز"، ا
او به طور خودکار سطح انســولین و قند خون 

خود را کنترل می کند.
کنون ۶۴ سال دارد، ممکن است  شلتون که ا
اولین فردی باشــد که بــا درمان جدیــد از این 
بیمــاری بهبــود می یابــد. او گفــت: »این یک 
زندگی کامال جدید اســت. به نظر یک معجزه 

است«.

کلسیم یک ماده معدنی مهم و مورد نیاز بدن 
برای تشکیل و استحکام استخوان و دندان ها 
اســت و وجود آن برای عملکرد صحیح قلب و 

سایر عضالت بدن ضروری است.
          مشکالت عضالنی

افــراد مبتال بــه کمبــود کلســیم ممکن اســت 
گرفتگــی و اسپاســم  دچــار درد عضالنــی، 
شــوند. این افــراد همچنیــن ممکن اســت در 
هنگام راه رفتن یا حرکت دچــار درد در ناحیه 
ران و بــازو شــوند. بی حســی و ســوزن ســوزن 
شــدن دســتها، بازوهــا، پاهــا و اطــراف دهان 

نیز ممکن است در این افراد مشاهده شود.
          خستگی شدید

کلســیم می توانــد منجــر بــه  ســطح پاییــن 
خستگی مفرط شده و باعث شود فرد همیشه 
احســاس تنبلــی داشــته باشــد. همچنیــن 
ممکن است به بی خوابی منجر شود. به عالوه 
خســتگی ناشــی از کمبــود کلســیم می توانــد 
با احســاس سبکی ســر، ســرگیجه و مه مغزی 
همراه باشــد و می توانــد منجر به عــدم تمرکز، 

فراموشی و گیجی شود.
          پوکی استخوان

کلســیم را بــه خوبــی ذخیــره  اســتخوان ها 
می کننــد امــا وقتــی ســطح کلســیم در بــدن 
کم باشــد، بــدن کلســیم مــورد نیــاز خــود را از 
اســتخوان ها برمــی دارد و در نتیجــه آن هــا را 

شکننده و مستعد آسیب می کند.

          مشکالت دندانی
زمانی که سطح کلسیم بدن پایین باشد، بدن 
کمبود این ماده مغــذی را از طریــق دندان ها 
جبران می کند که ممکن اســت به مشــکالت 
دندانی مانند پوسیدگی و شکنندگی دندان، 
تحریــک شــدن لثه هــا و تضعیــف ریشــه های 

دندان منجر شود.
          افسردگی

نتایج مطالعات نشان داده که از عالئم شایع 
کلســیم ممکــن اســت بــا اختــالالت  کمبــود 
گرچه  خلقی از جمله افسردگی مرتبط باشد. ا
تحقیقات بیشتری برای تایید این نتایج مورد 

نیاز است.
          مشکالت ناخن و پوست

کمبود کلســیم در طوالنی مــدت می تواند به 
خشــکی پوســت، شــکنندگی ناخن ها، زبری 
گزما، التهاب پوســت، خارش پوســت  موها، ا

و پسوریازیس منجر شود.

کمک یک پروتئین  حفاظت از قلب بیماران سرطانی با 

کننده برای بیماران دیابتی  خبری خوشحال 

کلسیم در بدن کمبود  نشانه ها و عالئم 

سرطان

دیابت

کمبود کلسیم

تشخیص بیماری روانی در کودکان برای والدین 
دشوار اســت، لذا در این گزارش می توانید با ۱۳ 
روش که نشــان دهنده این مشکالت هستند 
آشــنا بشــوید.  ســالمت روان عبــارت اســت از 
ســالمت کلی نحوه تفکر، تنظیم احساسات و 
رفتار. بیماری روانی یا اختالل سالمت روان به 
عنوان الگو ها یــا تغییراتی در تفکر، احســاس یا 
رفتار تعریف می شود که باعث ناراحتی یا اختالل 
در عملکرد فرد می شود. اختالالت سالمت روان 
در کودکان عموما به عنوان تأخیــر یا اختالل در 
رشد تفکر، رفتار، مهارت های اجتماعی یا تنظیم 
احساسات متناسب با سن تعریف می شود. این 
مشکالت برای کودکان آزاردهنده است و توانایی 
آن ها را برای عملکرد خوب در خانه، مدرسه یا 

سایر موقعیت های اجتماعی مختل می کند.
عالئم هشدار دهنده زیر ممکن است نشانه ای 
باشند از مشکلی که نیازمند توجه ویژه است. 
فهرســت عالئمی را که در زیر می بینید از کتاب 
گالس« به نام »تربیت در بحبوحه طوفان:  »آن دا
دریافت کمک، خانه، و قدرت زمانی که کودک 
تان مشکالت روانشناختی دارد« گلچین شده 
اســت. کودکتان ممکن اســت در حــال تجربه 
یک یــا تعــدادی از ایــن عالئم باشــد، کــه برای 
مرحله ی رشد او غیر معمول و نامناسب است 
و به جابه جایی، طالق، یا سایر وقایع استرس 

زا ارتباطی ندارد:
۱. فرزندتان در مدرسه مشکالت زیادی دارد.

۲. کودک تان بچه های دیگر را کتک می زند یا به 
آن ها زور می گوید.

۳. کودک تان گاهی ســعی می کند به خودش 
صدمه بزند.

۴. کــودک تــان از دوســتان و اعضــای خانــواده 
دوری می کند.

۵. فرزندتــان نوســانات خلقــی زیــادی تجربــه 
می کند.

۶. گاهــی کودک تــان عواطف شــدیدی مانند 
طغیان خشم یا ترس شدید را تجربه می کند.

۷. فرزندتان انرژی یا انگیزه ندارد.
۸. کودک تان در تمرکز مشکل دارد.

۹. فرزندتــان در خوابیــدن مشــکل دارد، یــا 
کابوس های زیاد می بیند.

۱۰. کودک تان شــکایت های جسمانی زیادی 
دارد.

۱۱. او ظاهرش را نادیده می گیرد.
۱۲. کودک تــان دربــاره  وزن، انــدام، یا ظاهرش 

وسواس زیادی دارد.
۱۳. فرزندتان به طرز چشمگیری کمتر یا بیش تر 

از قبل می خورد.

ترک این عادت های غذایی ناســالم، ســالمت 
روده شما را در بر دارد.

          غذا خوردن سریع
اولین گام در هضم غذاها، جویدن صحیح آن ها 
است. پس زمانی که شما سریع غذا می خورید و 
غذاها را به درستی نمی جوید، دستگاه گوارش 
برای آزادســازی آنزیم های مــورد نیاز به منظور 
تجزیه مواد غذایی درست عمل نمی کند. در این 
شرایط، قطعات بزرگ تر مواد غذایی به صورت 
جویده  نشده وارد روده ها می شوند، این یعنی 
بدن در معرض ابتال به نفخ، اسهال، سوزش سر 
کس اســید، گرفتگی، سوءهاضمه،  دل، ریفال

حالت تهوع و غیره قرار می گیرد.
          زیاده روی در مصرف مواد غذایی شیرین

درحالی که مواد غذایی سالم و سرشار از ترکیبات 
پری بیوتیک و قندهای طبیعی مانند میوه ها 
و غــالت ســبوس دار برای بدن مفید هســتند، 
زیــاده روی در مصــرف مــواد غذایــی شــیرین 
می تواند برای روده ها مضر باشد. قندها دارای 
اثــرات مخربی بــر میکروبیــوم روده ها هســتند 
و می تواننــد بــه شــکل گیری التهــاب مزمــن و 
همچنین تضعیف پوشش معده منتهی شوند.

          نخوردن سبزیجات کافی
سبزیجات حاوی فیبرهای سالمی هستند که 
کتری های خــوب روده را تغذیه می کنند، به  با
رشــد آن ها کمک می رسانند و پوشــش روده را 
هم تقویت می سازند. کمبود سبزیجات در رژیم 
غذایی افراد باعث صدمه به ســالمت دستگاه 

گوارش می شود.
          غذا خوردن در حالت ایستاده

این الگوی تغذیه ای نادرست می تواند به راحتی 
باعث پرخــوری یــا غذا خــوردن ســریع شــود و 
درنتیجه مشکالتی که در قســمت اول از آن ها 
صحبت کردیم را بــه  همــراه بیاورد. این عادت 
محاسبات مغز برای تشخیص احساس سیری 

را هم مختل می سازد.

کودکان

روده

که نشان می دهد ۱۳ روشی 
 فرزندتان مشکالت 
روحی-روانی دارد 

اشتباهات غذایی که روده
 شما را به خطر می اندازد

بــرای  را  کســنی  وا محققــان 
جلوگیری از ابتال به ایدز بر اســاس 
فناوری RNA پیام رســان کشف 

کردند. 
کســن ضد ایــدز مبتنی  محققان اعــالم کردند که وا
کســن ها  بــر فنــاوری mRNA کــه در تعــدادی از وا
علیه ویروس کرونا اســتفاده می شــود، نتایــج اولیه 
امیدوارکننده ای را در آزمایش های انجام شده بر روی 

برخی از حیوانات به دست داده است.
آزمایشات روی میمون ها نشان داد که خطر ابتال به اچ 
کسن تا ۷۹ درصد کاهش یافته  آی وی پس از تزریق وا
است، اما قبل از اینکه بتوان آن را روی انسان آزمایش 

کرد نیاز به بهبود دارد.
آنتونی فائوچی، ایمونولوژیست و مشاور ارشد رئیس 
جمهــور آمریــکا در زمینه ســالمت، گفــت: بــا وجود 

تالش های انجام شده توسط جامعه علمی جهانی 
کسنی  برای نزدیک به چهار دهه، هنوز امکان یافتن وا

موثر برای پیشگیری از HIV وجود ندارد.
مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی ایاالت 
کسن آزمایشی mRNA چندین  متحده افزود: این وا
مزیت را ترکیب می کند که می تواند بر شکست سایر 
کسن های آزمایشی HIV غلبه کند و بنابراین رویکرد  وا

امیدوارکننده ای را نشان می دهد.
دانشمندان این مؤسسه این مطالعه را با همکاری 
کسن ها  محققان شرکت آمریکایی مدرنا که یکی از وا
علیه کوویــد-۱۹ را تولید می کند، انجــام دادند و این 
مطالعه روز پنجشنبه در مجله معتبر »نیچر« منتشر 
کســن ابتدا روی موش ها و ســپس روی  شــد. این وا
ک های رزوس آزمایش شد. این حیوانات طی  کا ما
یک ســال دوز های تقویت کننده متعــدد دریافت و 

علیرغم داشتن دوز های باالی RNA پیام رسان آن را 
به خوبی تحمل کردند و تنها عوارض جانبی خفیفی از 
جمله از دست دادن اشتها به طور موقت گزارش شد.
ک ها سطوح قابل تشخیص  کا در هفته ۵۸، همه ما
آنتی بادی را نشــان دادنــد. از هفتــه ۶۰ حیوانات هر 
هفته از طریق مخاط رکتــوم در معرض ویــروس قرار 

می گرفتند.
کــه پســتانداران نســبت بــه ویــروس  از آنجایــی 
نقص ایمنی انسانی نوع ۱ حساس نیستند، محققان 
از یک ویــروس متفــاوت، اما مشــابه به نــام ویروس 

نقص ایمنی میمون استفاده کردند.
ک  کا ک از هفــت ما کا پــس از ۱۳ هفتــه، تنهــا دو مــا
کسینه شــده ســالم ماندند. اما در حالی که سایر  وا
کســینه نشــده پــس از حــدود ســه  ک هــای وا کا ما
کسینه شده  هفته بیمار شدند، برای آن هایی که وا

بودند این مدت به طور متوسط هشت هفته طول 
کشــید. این مطالعه توضیح داده اســت: این سطح 
از کاهش خطر می تواند تأثیر قابل توجهی بر انتقال 

ویروس داشته باشد.
کسن با ارائه دستورالعمل های ژنتیکی به بدن  این وا
عمل می کنــد، که باعــث می شــود دو نــوع پروتئین 
خاص ویروسی تشکیل شــود، که ســپس با ترکیب 
ذرات شبه ویروسی به تقلید از عفونت به منظور ایجاد 

پاسخ از سیستم ایمنی بدن می پردازند.
با این حال، دانشمندان یادآوری کردند که سطح آنتی 
بادی های تولید شده نسبتا پایین است و بنابراین 
کسن برای انسان دشــوار است، زیرا به  استفاده از وا
چندین تزریق نیاز دارد؛ بنابراین آن ها قبل از آزمایش 
کسن در انســان به دنبال بهبود کیفیت و کمیت  وا

ذرات شبه ویروسی تولید شده خواهند بود.

 DNA کسنی امیدبخش علیه ایدز مبتنی بر فناوری شناسایی وا

پژوهش
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بــه تازگــی نســخه بتای اندرویــد ۱۲Lکــه بــرای 
دستگاه های مجهز به صفحه نمایش بزرگ طراحی 
شده اســت، برای برخی از کاربران در دسترس قرار 
 ۱۲L گرفته اســت. بــه تازگــی نســخه بتای اندرویــد
که بــرای دســتگاه های مجهــز به صفحــه نمایش 
بزرگ طراحی شده اســت، برای برخی از کاربران در 

دسترس قرار گرفته است.
کتبر از نســخه   کمپانــی گوگل پیــش از ایــن در ماه ا
پیش نمایش توسعه دهنده اندروید ۱۲Lکه برای 
دستگاه های مجهز به صفحه نمایش بزرگ نظیر 
تلفن های اندروید تاشــو و دســتگاه های کروم بود 
رونمایی کــرد. بر همیــن اســاس، این کمپانــی در 
حال حاضر از اولین نسخه بنای این سیستم عامل 

رونمایی کرده است.
گفتنی اســت اندروید ۱۲L بتا در بخش هایی نظیر 
ک اســکرین، تنظیمات ســریع، هوم  اعالنــات، ال
اســکرین و... تغییرات زیادی را شاهد بوده است. 
همچنین یک طراحی دو ســتونی در این سیستم 
عامل وجود دارد کــه از بزرگی صفحه نمایش برای 
نشــان دادن اطالعات بیشــتر به کاربران استفاده 

می کند.
عالوه بر این، سیستم عامل یاد شده از قابلیت های 
مرتبط بــا انجــام همزمان چنــد کار نیز پشــتیبانی 
می کند که این قابلیت ها شــامل ارائه نــوار وظیفه 
جدیدی است که کاربران با استفاده از آن می توانند 
به سرعت به حالت تقسیم صفحه نمایش دسترسی 
داشته باشد و بتوانند سریع تر بین نرم افزار های مورد 

عالقه شان جا به جا شوند.
API همچنیــن در ایــن ســاخت نســخه نهایــی

های اندروید ۱۲L برای توسعه دهندگان گنجانده 
شده اســت. عالوه بر این سازندگان از بهینه سازی 
عملکرد این سیســتم عامــل و رفع نقص هــا غافل 

نمانده اند.
بدیــن ترتیــب، توســعه دهنــدگان در صورتــی کــه 
یــک  روی  را  خــود  نرم افزارهــای  بخواهنــد 
دســتگاه اندروید یــا یــک شبیه ســاز تســت کننــد 
می توانند به ابزارهای ساخت به روز شده و تصاویر 
سیستمی دسترسی داشته باشــند. عالوه بر این، 
همراه با این نسخه، وصله های امنیتی ماه دسامبر 

نیز عرضه خواهد شد.
 در حال حاضر شما می توانید نسخه پیش نمایش 
توســعه دهنده اندرویــد ۱۲L را روی تبلت لنوو تب 
گر از دستگاه پیکسل  P۱۲ پرو تست کنید. همچنین ا
اســتفاده می کنیــد می تواند با ثبــت نــام در برنامه 
بتای اندروید ۱۲به روزرسانی یاد شده را برای دستگاه 

خود دریافت کنید.

در این گزارش به چند روش ساده و بدون دسترسی 
به روت یا برنامه  های شخص ثالث به نحوه مسدود 
کردن تبلیغات در تلفن  های اندرویدی اشاره شده 

است. 
خالص شدن از شر تبلیغات مزاحم و ناخواسته یکی 
از خواسته های مهم مخاطبان است. با این حال، 
امروزه فرآیند مســدود کردن تبلیغات در اندروید تا 
حد زیادی ساده شده اســت. به عنوان مثال شما 
می توانید از مرورگر های شخص ثالث استفاده کنید تا 
مطمئن شوید که تبلیغات را دیگر مشاهده نخواهید 
کرد. البته این ترفند همچنان به این معنی اســت 
 Google که هنــگام اســتفاده از مرورگر هایی ماننــد
Chrome و Mozilla Firefox، تبلیغــات را در تلفــن 

خود مشاهده خواهید کرد.
خبــر خوب ایــن اســت کــه شــما می توانیــد تمــام 
ترفند هــای مرورگر و حتی تبلیغاتی کــه با برنامه ها 
 Private ارائه می شوند را با یک ویژگی ســاده به نام
 DNS مســدود کنید. گزینه های تنظیمات DNS
کثر تلفن های اندرویدی  خصوصی را می تــوان در ا
مدرن یافت و می توانید از آن ها برای مسدود کردن 
تبلیغات استفاده کرد. در اینجا گزارش به روش های 

مسدود کردن تبلیغات اشاره شده است.
          چگونه تبلیغات را در گوشی اندرویدی خود 

مسدود کنیم؟
          مرحله 1: تنظیمات DNS خصوصی را 

پیدا کنید
گزینه Private DNS را در گوشی خود پیدا کنید. این 
 Network and گزینــه معمــوال در زیــر قســمت

Connectivity یا چیزی مشابه قرار می گیرد. با این 
گــر نمی توانید به صــورت دســتی آن را پیدا  حال، ا
کنید، به سادگی به نوار جستجوی تنظیمات بروید 
و " Private DNS" را تایپ کنید، گزینه برای شما ظاهر 
گر هنوز نمی توانید گزینه Private DNS را  می شود. ا
در گوشی خود پیدا کنید، دستگاه شما از این ویژگی 
پشتیبانی نمی کند و این ترفند برای شما کار نخواهد 
کرد. این قابلیت معموال در Pie ۹.۰ Android و باالتر 

قابل تنظیم است.
 Private مرحله 2: "نام میزبان ارائه دهنده          

DNS " را انتخاب کنید
ویژگــی Private DNS، هنگامی کــه روی آن ضربــه 
بزنید، سه گزینه را به شما نشان می دهد. خاموش، 
 ،Private DNS خودکار و نام میزبــان ارائــه دهنــده
آخرین مــورد را انتخاب کنید و باید ســتونی را برای 
وارد کــردن ارائــه دهنــده نــام میزبــان DNS خــود 

مشاهده کنید.
          مرحله dns.adguard.com« :۳« را تایپ 

کنید )بدون چیزی اضافه تر(
در ســتون، بــه ســادگی »dns.adguard.com« را 
بدون چیــز اضافه ای تایپ کنید و ذخیــره را بزنید. 
کنون از سرور DNS AdGuard استفاده  تلفن شما ا
می کند و مانع از دسترسی تبلیغات به دستگاه شما 
کنون باید در مرورگر ها و همچنین در برخی  می شود. ا
از برنامه ها از شر تبلیغات خالص شده باشید. با این 
حال، ممکن اســت همچنــان برخــی از فضا های 
کســتری را به جــای تبلیغات  خالی/کادر های خا
مســدود شــده مشــاهده کنید. البتــه بایــد توجه 
کرد این ترفند تبلیغات مبتنی بر برنامه هایی مانند 
تبلیغات Spotify و تبلیغات YouTube را مســدود 
نمی کند. اســتفاده از ویژگی Private DNS ممکن 
است به این معنی باشد که نمی توانید به برخی از 
وب سایت ها مانند Chartbeat متصل شوید. برای 
 Private غیرفعال کــردن آن، کافی اســت به گزینــه
 "Off" در تنظیمات برگردید و اولین گزینه به نام DNS

را انتخاب کنید تا از Private DNS استفاده نکنید.

کــه بــا همــکاری   Ray-Ban Stories عینــک
دو شــرکت متــا و ری بــن ســاخته شــده، از 

قابلیت  های زیادی برخوردار است. 
متا بــه  روز رســانی نرم افــزاری جدیــدی را برای 
Ray-Ban Stories منتشــر کــرده اســت. این 
عینک کــه حاصل همکاری شــرکت های متا و 
کنون می تواند قابلیت های صوتی  ری بن بود، ا
یک عینــک هوشــمند را افزایش دهــد. پس از 
نصب نــرم افــزار، می توانیــد از دســتیار داخلی 
برای ارسال متن و برقراری تماس صوتی کمک 
کنون می توانند  بگیرید. عالوه بر این، کاربران ا
پیام هایی را که شخصی برای او از طریق پلتفرم 

چت ارسال می کند، بخواند.
یکی دیگر از ویژگی های جدید، امکان استفاده 
از صدای شــخص بــرای کنتــرل پخش رســانه 
گــر می خواهید بــه آهنگ  اســت. برای مثال، ا
 Hey« بعدی در لیســت پخش برویــد، بگویید
Facebook, next« همچنیــن می تــوان میــزان 
صدا را بــه همیــن روش تنظیم کــرد و آهنگ یا 
پادکســت را متوقف و از ســر گرفــت. همچنین 

می توانید از دستیار داخلی، به  روز رسانی عمر 
باتری را بخواهید.

کــه بــه  روز رســانی اپلیکیشــن  متــا می گویــد 
فیسبوک ویو را در مراحل مختلف ارائه می کند 
و خاطرنشان کرد که انتظار دارد این نرم افزار به 
زودی در دسترس همه قرار گیرد. قبل از اینکه 
بتوانید به روز رسانی را دانلود کنید، باید آخرین 
سیستم عامل را روی عینک Stories خود نصب 
کنید. در حالی که این نسخه یکی از جنبه های 
جذاب Ray-Ban Stories را بهبود می بخشد، 
شرکت قول داده که در سال جدید قابلیت های 

بیشتری را اضافه کند.

اندروید ۱۲L بتا برای شماری 
گرفت کاربران در دسترس قرار  از 

کنیم؟  تبلیغات اندروید را چگونه مسدود 

خواندن و ارسال متن  با عینک متا امکان پذیر شد 

نرم افزار

دانستنی های فناورانه

فناوری

هک کردن اینستاگرام غیرممکن نیست
بــه  غیرمجــاز  دسترســی 
شــبکه های اجتماعــی به ویــژه 
گرامی، یک اقدام  صفحات اینستا
کثر  فنی و دارای پیچیدگی هــای خاصی بــوده و در ا
موارد عدم رعایت حداقلی تمهیدات امنیتی توسط 
گرامی، زمینه ســاز دسترسی  ادمین صفحه اینســتا

غیرمجاز افراد غیر شده است.
الزم اســت کاربــران بــرای افزایــش ضریب ایمنــی 
گرامی و پیشــگیری از آسیب های  صفحات اینســتا
احتمالی و جبران ناپذیر، از انتخاب رمز عبور ساده که 
گرامی است، پرهیز  زمینه ساز هک صفحات اینستا
کنند. هکرها برای دستیابی به رایانه ها و حساب های 
آنالیــن از روش هــای مختلفــی اســتفاده می کنند. 
گر برای بخش پســورد از یک عبارت اســتفاده شود  ا
احتمال موفقیت کاهش می یابد. در عوض استفاده از 
کلمات و نمادهای خاص، حروف بزرگ و عبارت های 
طوالنی می تواند مناسب باشــد. فعال کردن تأیید 
هویــت دومرحله ای یکــی از روش های جلوگیــری از 
حمله ســایبری اســت که می تواند یک الیه اضافی 

برای محافظت از حساب را اضافه کند.
یک مــورد دسترســی اضافــی ماننــد رمز عبــور یکبار 
مصــرف )OTP( کــه بــه یک حســاب ایمیل یــا تلفن 
همراه ارســال می شــود می تواند از دسترسی هکرها 
به آن جلوگیری کند. جلوگیری از استفاده مجدد از 
گواهی نامه ها نیز می تواند مفید باشد. کاربرانی که از 
یک رمز عبور برای حساب های شخصی و حرفه ای 
خود اســتفاده می کنند، هم شــرکت و هم خود را در 
معرض خطر قرار می دهند. برای ایجاد رمزهای قوی و 
منحصربه فرد می توانید از مدیر پسورد استفاده کنید.

ایــن در حالــی اســت کــه دسترســی غیرمجــاز بــه 
گرامی،  شبکه های اجتماعی به ویژه صفحات اینستا
یک اقدام فنی و دارای پیچیدگی های خاصی بوده و 
کثر موارد عدم رعایت حداقلی تمهیدات امنیتی  در ا
گرامی، زمینه ســاز  توســط ادمیــن صفحه اینســتا
دسترســی غیرمجــاز افــراد غیــر شــده اســت. بعــد از 
گرامی، مجرمین  کانت اینستا دسترسی غیرمجاز  به ا
ســایبری در قالب هویت مجازی ادمیــن صفحه، از 
کاربرانی که در ارتباط با ادمین بوده اند به شیوه های 
مختلف همچــون درخواســت واریــز وجه یا ارســال 

تصاویر شخصی، سوءاستفاده می کنند.
از ایــن رو پلیــس فتا هشــدار می دهــد بــرای افزایش 
گرامی و پیشگیری از  ضریب ایمنی صفحات اینستا

آسیب های احتمالی بعضا جبران ناپذیر در این حوزه، 
الزم است کاربران از رمزهای عبور قوی و پیچیده که 
کتــر از حــروف کوچک و  حداقل شــامل هشــت کارا
بزرگ، اعداد و حتی عالئم خاص باشد استفاده کنند 

و گذرواژهای قابل حدس را تغییر دهند.
همچنین کاربــران باید قابلیت تاییــد دومرحله ای 
گرامی را فعــال و دنبال کننده هــای  صفحه اینســتا
ناشــناس را مســدود کــرده و حتی االمکان حســاب 
کاربــری خــود را از حالــت عمومی بــه خصوصــی 
تبدیــل کننــد، مراقــب لینک هــای جعلــی صفحه 
گرام باشــند و به هویت مــورد ادعای  گین اینســتا ال
مخاطب درخواست کننده ارسال تصاویر، مشخصات 
خصوصی یا اقدام اقتصادی بانکی در فضای مجازی 

کتفا نکــرده و حتمــا قبــل از هر اقــدام، تماس  صرفا ا
تلفنی با درخواست کننده برقرار، تا از هویت واقعی وی 

اطمینان حاصل شود.
یکی از بهترین راه ها برای حفظ امنیت، فعال کردن 
قابلیت تاییــد هویــت دومرحلــه ای در برنامه هایی 
گرام، توییتر، فیس بوک، واتس اپ، تلگرام  مثل اینستا
اســت. و یکی از راه ها برای فعال کــردن تایید هویت 
 Authenticator دو مرحله ای استفاده از برنامه های
اســت. روش دیگر برای تایید هویت دو مرحله ای از 
طریق پیامک است که خیلی از کاربران از این روش 
استفاده می کنند. با انتخاب رمز قوی و فعال سازی 
تایید دومرحله ای، امکان دسترســی افــراد غیر را به 

حساب کاربری دشوار و سخت می شود.

اپلیکیشن

حکایت

بــرای پخــت کتلــت و کوکــو نــرم و خوشــمزه 
گر رعایت  نکات ساده و ریزی وجود دارد که ا
شوند، هیچ وقت کتلت یا شامی شما سفت 

نمی شود یا وا نمی رود.
          هر آنچه درباره راز خوشمزه شدن کتلت 

و کوکو باید بدانید
در طرز تهیه کتلت با سیب زمینی، حتما بعد 
از رنده یا چرخ کردن سیب زمینی و پیاز، آب 
آن ها را بگیرید. این کار باعث می شود کتلت 
گر آب سیب زمینی ها  شما وا نرود. همچنین ا
را نگیرید، غذایتان طعم و رنگ بدی خواهد 
گرفت. بهتر اســت از آرد نخودچــی در کتلت 
گوشت استفاده کنید تا کتلت بیشتر پف کند 
و بافت ترد پوک تری داشته باشد. همچنین 
می توانید از آرد سوخاری و پودر نان خشک 

هم استفاده کنید.
می توانید کتلت را بدون تخم مرغ هم درست 

کنید.
به مایه کوکو یا شامی، انواع سبزی های معطر 
خشک یا تازه مثل ترخون و مرزه هم اضافه 
کنید. همچنین استفاده از ادویه های معطر 

در ایجاد طعم ویژه و فوق العاده تاثیر دارد.
کتلــت  شــدن  خوشــمزه  راز  مهم تریــن 
و شــامی این اســت کــه مایــه آن را در ظــرف 
دربســته قرار دهید و قبل از ســرخ کــردن به 
مــدت ۱ تــا ۲ ســاعت در یخچــال اســتراحت 

دهید.
          راز خوشمزه شدن کتلت و کوکو با ادویه 

مناسب
در طرز تهیه شــامی کباب تهرانی و شــیرازی 
غ استفاده کنید.  الزم نیست حتما از تخم مر

البته باید میزان مواد را رعایت کنید.
گر از گوشــت گوســاله اســتفاده می کنید، از  ا
۲ قاشــق غذاخــوری کــره ذوب شــده هم در 
آن اســتفاده کنید. این کار باعث می شــود، 

گوشت شما خشک نشود.
گر می خواهید در طرز تهیه شامی، از گوشت  ا
غ و کره را  غ استفاده کنید، ۲ قاشق آب مر مر

به مایه شامی اضافه کنید.
وقتــی موقــع ســرخ کــردن، روی روغــن کف 
تشکیل شد، روغن را عوض و با روغن جدید 

جایگزین کنید.
گر در روغن کمی زردچوبه بریزید و کتلت ها یا  ا
کوکو را سرخ کنید، رنگ آن زیباتر خواهد شد.
از مقداری زعفــران دم کرده در مواد شــامی و 
کتلت اســتفاده کنید. با ایــن کار طعم آن ها 

فوق العاده خواهد شد.

روزی روزگاری پادشــاهی ســه پسر داشت 
و باید از بین آنهــا یکی را به عنــوان ولیعهد 
خــود انتخــاب می کــرد. انتخاب مشــکلی 
بود چون هر سه پسر بســیار زیرک و شجاع 

بودند. 
با وزیر خود مشورت کرد وهر سه پسر را نزد 
خود خواست و به هر کدام یک کیسه دانه 
گل داد و گفت: من مدتی به سفر می روم و 
از شــما انتظار دارم تا وقتــی برمی گردم این 
دانــه گلها را تــر و تازه بــه من بــاز گردانید. و 
هر کس بهتر از دیگران از آنها مواظبت کند 

ولیعهد من خواهد بود.
پسر اول دانه ها را در صندوقچه ای آهنین 
کــرد. پســر  گذاشــت و درش را مهــر و مــوم 
دوم آنهــا را بــه بــازار بــرد و فروخــت و نــزد 
خود اندیشــید، وقتــی پــدرم بازگشــت بــه 
بازار میــروم و دانه های تازه میخــرم و به او 
بازمیگردانم. پسر سوم دانه ها را به باغچه 

برد و همه را کاشت.
بعــد از مدتــی پــدر از ســفر بازگشــت. پســر 
اول در صندوقچــه را باز کــرد. تمام دانه ها 
پوســیده و از بیــن رفتــه بودنــد. پســر دوم 
زود به بــازار رفــت و دانه هــای تــازه خرید و 
به نــزد پــدر آورد. پادشــاه کار او را تحســین 
کرد. و اما پســر ســوم پــدر را به باغچــه برد و 
گلهــای شــاداب را نشــانش داد و گفت: به 
زودی همــه گلها تخــم تازه خواهنــد داد و 

آن دانه ها را به شما خواهم داد. 
پــدر بــه هــوش و زیرکــی پســر ســوم آفریــن 
گفت و او را به عنــوان ولیعهد خود انتخاب 
کرد. ایــن دقیقــا کاری بــود کــه بــا دانه گل 

باید می کرد.

راز خوشمزه شدن کتلت 
و کوکو چیست؟

دانه

کوفته انار یکی از انــواع کوفته های 
خوشــمزه و خوش طعم اســت که 
برای ساختن شــبی به یاد ماندنی 

می توانید آن را همراه با یک پلوی زعفرانی سرو کنید.
          مواد الزم برای کوفته انار و گردو

• گوشت چرخ شده: ۴۰۰ گرم
• آب انار: ۲ پیمانه

• گردو پودر شده: ۶ قاشق غذاخوری
• پیاز رنده شده: ۳ عدد متوسط

• تخم مرغ: ۱ عدد
• مرزه خشک: ۱ قاشق غذاخوری سرخالی

• نعناع خشک: ۱ قاشق غذاخوری سرخالی
• آویشن خشک: ۱ قاشق غذاخوری سرخالی

• زردچوبه، ادویه کاری، سماق، نمک و فلفل سیاه: 

به میزان دلخواه
• آرد سوخاری: ۳ قاشق غذاخوری

• رب انار: ۲ قاشق غذاخوری
• رب گوجه فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری

          طرز تهیه کوفته انار و گردو
در ابتدا گوشت چرخ شده گوساله و گوسفندی )بسته 

بــه ســلیقه خودتــان( را درون ظــرف ریختــه و دو عدد 
پیاز رنده شده که آب آن را از قبل گرفته اید، به گوشت 

اضافه کنید.
سپس آرد سوخاری به همراه ۳ قاشق از پودر گردو را نیز 

به آن اضافه کنید.
زردچوبه، ادویه کاری گوشــت، سماق، نمک، فلفل 

سیاه و تخم مرغ را هم به مواد اضافه کنید.
در آخر، آویشــن، نعناع خشــک و مرزه را به مواد اضافه 

مخلوط کنید و مواد را خوب ورز دهید.
حاال به اندازه یک گــردو از مواد برداشــته و آن را قلقلی 
کنید و کنار بگذارید. سپس داخل تابه روغن بریزید و 
کوفته ها را سرخ کنید و زمانی که همه کوفته ها سرخ و 

طالیی شدند، آن ها را کنار بگذارید.
برای آماده سازی سس این غذا، یک عدد پیاز رنده شده 

را درون روغن گوشت تفت دهید و زمانی که پیاز طالیی 
شد، بقیه پودر گردو را به آن اضافه کرده و آن را تا ۵ دقیقه 

تفت دهید.
سپس نصف یک قاشق چای خوری زردچوبه را به آن 
اضافه کنید و دوباره تفت بدهید. رب گوجه را اضافه 
کنید و دوباره تفت بدهید تا رنگ رب باز شود. حاال رب 

انار اضافه کنید و این بار نیازی نیست زیاد تفت دهید.
ســپس آب انار تازه را به مواد اضافــه و مخلوط کنید تا 
سس به جوش بیاید )در این مرحله ترشی، شیرینی، 

نمک و فلفل سس را تنظیم کنید(.
زمانی که ســس بــه جــوش آمــد کوفته هــا را درون آن 
بریزید و ۱ الی ۲ ساعت اجازه دهید تا خورشت جا بیفتد 
و گردو به روغن بیفتد. پس از آماده شدن، این غذا را با 

دانه های انار تزیین کنید.

گوگل از فعال شدن قابلیت مخفی 
کردن عکس  های شخصی در یک 
پوشــه رمزگــذاری شــده خبــر داد.  
 Locked گوگل سرانجام با در دسترس قرار دادن قابلیت
Folder در گوشــی های غیر پیکسلی، مشکل مخفی 
کردن عکس هــای خصوصی را حــل کرد. ایــده «قفل 
گذاری پوشه« نگهداری عکس های شخصی و حساس 
در فایلی است که برای باز کردن و مشاهده محتوای آن 
به کد دسترسی خاصی نیاز دارد تا از دسترسی دیگران 

به آن جلوگیری شــود. این پوشــه رمزگذاری شــده در 
گوشــی پیکســل ۳ و مدل هــای بعــدی آن نیــز وجود 
کنون این ویژگی در تلفن های قدیمی تر  داشــت، اما ا

پیکسل در دسترس است. 
برای دسترســی به پوشه رمزدار باید گوشــی خود را به 
روز رســانی و »Google Photos« را راه انــدازی کنیــد. 
ســپس به »Library« برویــد و روی »Utilities« کلیک 
کنید تا این قابلیت برای شــما فعال شــود. این پوشه 
گــر Google Photos اجــازه نمی دهد عکس ها در ســرویس ذخیره ســازی  ابــری Google نگهــداری شــود و ا

ک یا گوشی هوشــمند گم شود، عکس ها  از گوشی پا
ناپدیــد می شــود. در حالی کــه می توانیــد عکس ها و 
ویدئو های گرفته شده مســتقیما از دوربین خود را در 
»پوشه قفل شده« ذخیره کنید، گرفتن اسکرین شات 
زمانی که در این فضای امنیتی هستید مجاز نیست. 
قابل ذکر است که دارندگان پیکســل نیز از این ویژگی 
امنیتی برای پنهان کردن فیلم ها و عکس های حساس 
در پوشه ای که توسط بیومتریک یا رمز عبور محافظت 

می شود، استفاده می کنند.

گردو، شام بی نظیر یلدایی کوفته انار و 

گوشی  های غیر پیکسلی  رمزگذاری عکس  های خصوصی در 

گندم بریان یا ریگ سوخته، نام 
تپه هایی پوشیده از گدازه های 
شــهر  شــمال  در  آتشفشــانی 
شهداد در حاشیه غربی کویر لوت در استان کرمان 
است که حدود ۴۸۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. 
به دلیل پوششی متشکل از سنگ ها و گدازه های 
بازالتی ســیاه رنگ آتشفشــانی، دمای هــوا در این 
منطقه بسیار باال می رود و همین امر، گندم بریان 
را تبدیل به یکــی از گرم تریــن نقاط جهــان در کنار 
صحرای نوادا، کالیفرنیا، لیبی و الجزایر کرده است. 

دشت »گندم بریان« 
گرمترین نقطه جهان 

گردشگری

دستپخت

فناوری

خلیج فارس 
میزبان شالو های مهاجر 

تب تند گرما که در جنوب شکسته می شود، 
نوید آمدن مهمان هــای مهاجربرای مردم 
بندر بوشهراست. پرواز شالو های مهاجر در 
ساحل خلیج فارس نوعی همزیستی شاد و 
پر نشاط است که مردم را برای غذا دادن به 

آن ها بر سر ذوق می آورد. 

عکس روز

خانه داری


